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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية

ملخص

الحديثة في عالم  التكنولوجيا  والمتمثلة في  االلكتروني  التعاقد  المستعملة في  الوسيلة  إن 
االنترنت، هي التي تفرض وجوب استحداث حماية إضافية وخاصة بالمستهلك االلكتروني، 
على اعتبار أن هذا األخير يعد الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود، كما أن استخدام هذه 

التكنولوجيا زادت من اتساع عدم التوازن العقدي الذي ظهر مع ظهور عقود االستهالك.
فالمستهلك وهو محور العملية االستهالكية في موقف ضعيف مقارنة بالتاجر الذي يتعاقد معه، 
هذا األخير هو الطرف األقوى ألنه يستطيع إتقان آليات إدارة الممارسات التجارية االلكترونية 
بشكل محترف على المواقع؛ في حين أن المستهلك يتوجه إلى التعاقد بإلمام بسيط، قد ال 

يتعدى ما تسمح به التقنيات التي يملكها هذا األخير.
لذلك كانت الحاجة إلى استحداث قوانين اضافية لحماية المستهلك االلكتروني، أو تعديل 
ما هو موجود يتماشى مع التطورات التي مست العقود، والتي من شأنها أن تحمي األفراد من 
السياسات والممارسات المخادعة والمضّللة للتصرفات التجارية غير المنصفة التي تتم عبر 

االنترنت.
ورغم أن  التقنيات التكنولوجية الحديثة والمستعملة في التعاقد عبر شبكة االنترنت، حلت 
عّدة مشاكل وفتحت المستهلك على إمكانيات تسوق جديدة لم يكن يستطيع الوصول إليها 
عبر التعاقد العادي، وإمكانية التجول في مختلف المحالت االفتراضية وبكل حرية وسهولة. إال 
أنها وموازاة مع ذلك، ظهرت مشاكل جديدة لم تكن موجودة في السابق، وأصبح المستهلك 
عرضة لها، مما يعزز الحاجة إلى خلق ضمانات خاصة بالمستهلك االلكتروني، هذه الضمانات 
التي تعمل على تشجيع ثقة المستهلك بالتعامل في نطاق التجارة االلكترونية، وهذا هو عمل 

المشرع.
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احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية
Abstract

The use of technology in electronic contract requires the institution of a supplementary protection, notably for the consumer 
who constitutes the feeble part in these new types of contracts. These technologies have indeed increased unbalanced 
contracts which appeared with consumers’ contract. The consumer who is the axis of the consumption operation finds 
himself in a feeble situation, contrary to the tradesman who constitutes the strong part, that results from his mastery of the 
mechanisms of management of the electronic trade. In fact, the need for additional consumers’ protection laws has become 
a  necessity in order to face the malevolent practices in the world of trade, offer  confidence to the consumers, and establish 
a balanced relation between these last and the tradesmen. In this context, we note that the application of the general rules 
in this kind of trade is possible in order to reinforce the consumer’s protection. Although the use of new technologies 
allowed the consumer to solve several problems and to reach the markets which he could not reach through the classic 
rules, other problems have appeared such the consumer’s inability to negotiate the rules of contract and the pressure of the 
advertisements. Thus, the backing of the consumer’s protection rules constitutes a major necessity to the legislator.

Keywords: Electronic Consumer, Internet, Electronic Contracting, Electronic Trade.

مقدمة

تشكل  باتت  حيث  متصاعداً  منواً  االلكرتونية  العقود  تشهد 
وذلك  والداخلية،  الدولية  التجارة  حجم  من  كبرية  نسبة 
بسبب سهولة وسرعة إبرامها وتنفيذها، حيث ميكن للشخص 
الوصول إىل ما يرغب فيه من خالل العروض املتسعة اخليار، 
املتصل  اخلاص  جبهازه  املوجودة  املفاتيح  لوحة  على  بالضغط 

باالنرتنت دون حاجة إىل التنقل إىل أي مكان. 
هذا باإلضافة إىل سهولة االتصال والتفاعل الدائم بني طريف 
حبرية  العقد  بنود  ومناقشة  التفاوض  هلما  يكفل  مما  العقد 
جملس  يف  يتم  الذي  التعاقد  يف  تقريبًا  احلال  هو  كما  تامة، 
الطلب  زيادة  إىل  أدى  ما  هذا  احلاضرين.  بني  احلقيقي  العقد 
عدد  زيادة  مت  ومن  االنرتنت،  عرب  واخلدمات  املنتجات  على 
هذه  ازدهار  أن  غري  االلكرتونية،  التجارة  نطاق  يف  املستهلكني 
للمعامالت  القانوني  النظام  يتوقف على مدى وضوح  األخرية 
االلكرتونية وقدرته على توفري الثقة للمتعاملني بصفة عامة 

واملستهلك بصفة خاصة .
ضعيف  موقف  يف  التجارية،  العملية  حمور  وهو  فاملستهلك 
هو  األخري  هذا  باعتبار  معه  يتعاقد  الذي  بالتاجر  مقارنة 
املمارسات  إدارة  آليات  إتقان  يستطيع  ألنه  األقوى،  الطرف 
أن  حني  يف  املواقع؛  على  حمرتف  بشكل  االلكرتونية  التجارية 
املستهلك يتوجه إىل التعاقد بإملام بسيط، قد ال يتعدى ما تسمح 
إىل  احلاجة  كانت  األخري.لذلك  هذا  ميلكها  اليت  التقنيات  به 
من  األفراد  حتمي  أن  يفرتض  اليت  املستهلك  محاية  قوانني 
التجارية  للتصرفات  واملضّللة  املخادعة  واملمارسات  السياسات 

غري املنصفة. 
فما مدى احلماية اليت أولتها التشريعات للمستهلك االلكرتوني 
والتكنولوجيا  االتصاالت  جمال  يف  اهلائل  التقدم  ظل  يف 

الرقمية؟
املستهلك  محاية  إبراز  ناحية  من  ألهمها  التطرق  يتم  وسوف 

أو  اإلعالم  يف  املستهلك  حلق  التعرض  خالل  من  االلكرتوني، 
التعاقد  على  السابقة  احلماية  مظاهر  من  كمظهر  التبصري 
)أوال(، وحلقه يف العدول أو الرجوع عن العقد كوجه من أوجه 
محاية املستهلك االلكرتوني ميتد إىل ما بعد إبرام العقد )ثانيا(. 
أوال: ضمانات محاية املستهلك يف املرحلة السابقة على التعاقد

إن دراسة االلتزام باإلعالم اإللكرتوني قبل التعاقد عرب شبكة 
االتصال  يتعاون عرب شبكات  ملن  فّعالة  توفر محاية  اإلنرتنت، 
من  يعد،  كما  هلا.  يتعرض  قد  اليت  املخاطر  من  اإللكرتونية 
طريف  بني  العلم  يف  املساواة  لتحقيق  القانونية  الضمانات  أهم 
العالقة ولسالمة إرادتيهما، وأن التعاقد يتم بني متعاقد مهين 

وبني مشرتي أو مستهلك حيتاجان إىل محاية القانون.
I.املقصود االلتزام باإلعالم االلكرتوني

شبكة  عرب  التعاقد  قبل  اإللكرتوني  اإلعالم  تعريف  ميكن 
العقد  إبرام  على  سابق  قانوني  التزام  أنه:�  على  اإلنرتنت 
اإللكرتوني يلتزم مبوجبه أحد الطرفني الذي ميلك معلومات 
جوهرية فيما خيص العقد املزمع من إبرامه بتقدميها بوسائط 
إلكرتونية يف الوقت املناسب وبكل شفافية وأمانة للطرف اآلخر 

الذي ال ميكنه العلم بها بوسائله اخلاصة�)1(.
التعاقد  قبل  باإلعالم  اإللتزام  أن  التعريف  يستخلص من هذا 
ميكن  اإللكرتوني  التعاقد  على  سابق  إلتزام  هو  اإللكرتوني، 
بإعالم  املزود  بإلتزام  يتعلق  العقد،  إبرام  بعد  حتى  يستمر  أن 
وتبصري املستهلك مبعلومات شاملة عن كل ما يتعلق بعملية 
البيع �عرب شبكة اإلنرتنت أو أي وسيلة إلكرتونية�، حتى يكون 
يراه  الذي  قراره  يتخذ  حبيث  أمره  من  بينة  على  املستهلك 

مناسًبا على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد اإللكرتوني)2(.
من  أهمية  أكثر  يعترب  االلتزام  هذا  أن   إىل  اإلشارة  وجتب 
التعاقد  أن  بسبب  التقليدي،  التعاقد  يف  باإلعالم  اإللتزام 
التعاقد،  أطراف  بني  حقيقي  إلتقاء  دون  يتم  اإللكرتوني 
معاينة  عليه  املتعاقد  الشيء  مبعاينة  املستهلك  يقوم  أن  ودون 
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حقيقية)3(.
أن  وذلك  نتيجة)4(،  بتحقيق  ال  عناية  ببذل  التزاما  يعد  كما 
املهين ليس مطالبا بأكثر من تنوير رضا املستهلك باستخدام 
كافة الوسائل اليت جتعل التزامه ناجعا. ولكنه ال يستطيع يف 
ملا بداه من نصائح ومعلومات  املستهلك  إتباع  املقابل أن يضمن 

وفهمها أو تقيده بتوجيهاته وحتذيراته.  
II.مضمون االلتزام باإلعالم االلكرتوني يف جمال التجارة االلكرتونية

عرب  التعاقد  قبل  اإللكرتوني  باإلعالم  االلتزام  من  اهلدف  إن 
شبكة االنرتنت، هو حتقيق املساواة بني طريف العقد من حيث 
املعرفة مما حيقق بالفعل وجود توازن عقدي فيما بني أطرافة. 
العيوب اخلفية،  ذلك أن نظرية عيوب الرضا ونظرية ضمان 
توفر  ال  قد  واإلستحقاق،  التعرض  ضمان  نظرية  وكذلك 

للمستهلك احلماية الكافية)5(.
ضوابط  أهم  كأحد  االلكرتوني،  باإلعالم  االلتزام  وينصب 
االلكرتونية  التجارة  جمال  يف  باملستهلك  اخلاصة  احلماية 
وإعادة  املتعاقدين  بني  العلم  يف  املساواة  إلعادة  الطرق  وأفضل 

التوازن إىل العقد على:
املورد أو  البائع  املستهلك بشخصية  1.إعالم 

لقد تناول قانون اإلستهالك الفرنسي)6( شخصية البائع، حبيث 
قرر حتديد هذه الشخصية من خالل التمييز بني ثالث حاالت 
يف  املوقع  وجود  حالة  وهي  اإلنرتنت:  شبكة  عرب  املوقع  ملكان 
شبكة اإلنرتنت يف فرنسا، واحلالة الثانية خاصة مبواقع الدول 
املواقع  بشأن  الثالثة  واحلالة  األوروبي،  اإلحتاد  يف  األعضاء 

املنشأة يف البالد األجنبية)7(.
تسمح  اليت  والشفافية  الثقة  على  احلرص  منطلق  فمن 
بتشجيع املعامالت التجارية االلكرتونية مع املستهلكني اجتهت 
هويته  بتحديد  البائع  التزام  وجوب  إىل  التشريعات)8(  أغلب 
عرب شبكة االنرتنت، وذلك بذكر مجيع املعلومات حتى يكون 
املستهلك على بّينة من أمره وعلى علم مبن يتعامل معه، ومن 
الشخص  أو  املهين  تليفون  ورقم  وعنوان  اسم  املعلومات،  هذه 
وجد  إن  االعتباري  الشركة  مركز  وعنوان  اخلدمة،  مقدم 
العنوان  وعنوان املؤسسة املسؤولة عن العرض للعقد إذا كان 

خمتلفا...اخل.
التعاقد املنتج أو اخلدمة حمل  2.وصف 

السلع  وصفات  خبصائص  والتبصر  باإلعالم  احلق  يعترب 
ألن  باإلعالم  االلتزام  فكرة  جوهر  املعروضة،  واخلدمات 
لدى  الرئيس  الباعث  تكون  قد  اخلدمة  أو  السلعة  خصائص 
املستهلك على التعاقد، ويف إطارها يقع املستهلك ضحية الغش 

والتقليد)9(.
توضيحها،  جيب  اليت  األمور  أهم  من  الثمن  عن  فاإلعالم 
فالسلعة املسعرة هي اليت حيدد هلا القانون مثن ال جيوز جتاوزه، 

واخلدمات  السلع  شراء  على  اإلقدام  يف  قراره  يبين  فاملستهلك 
بناء على إمكانياته املادية مع احلرص على أال يدفع يف السلعة 
جتنب  جيب  السياق  هذا  ويف  احلقيقية)10(،  قيمتها  من  أكثر 

التخفيض الوهمي ألسعار السلع واملنتجات املعلن عنه.
جويلية   21 يف  الصادر   575-2004 الفرنسي  القانون  نص  وقد 
على  فأكد  الرقمي،  االقتصاد  يف  الثقة  بشأن  املتعلق   2004
االلكرتونية،  التجارة  بنشاط  القائم  الشخص  التزام  وجوب 
املستهلك  بإعالم  للتعاقد  بإجياب  األمر  يتعلق  مل  ولو  حتى 

بالثمن بطريقة واضحة دون غموض...  
من  بسلسلة  باإلعالم  االلتزام  اجلزائري،  املشرع  جسد  ولقد 
موضع،  من  أكثر  يف  وذلك  باملستهلك  تعنى  اليت  التشريعات 
حبماية  املتعلق   03/09 رقم  القانون  يف  ورد  ما  بينها  من 
بإلزامية  اخلامس  فصله  عنون  الذي  الغش،  وقمع  املستهلك 
إعالم املستهلك، ونص يف املادة 17 منه:� جيب على كل متدخل 
يضعه  الذي  باملنتوج  املتعلقة  املعلومات  بكل  املستهلك  يعلم  أن 
وسيلة  بأية  أو  عالمات  ووضع  الوسم  بواسطة  لالستهالك، 

أخرى مناسبة�)11(.
العقد  بشروط  للمستهلك  املسبق  اإلعالم  املشرع،  أوجب  كما 
من أجل حتقيق نزاهة وشفافية العمليات التجارية، وذلك يف 
املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم 06-306 احملدد للعناصر 
االقتصاديني  األعوان  بني  ما  املربمة  العقود  يف  األساسية 

واملستهلكني والبنود اليت تعترب تعسفية)13(.
التشريعات  باقي  غرار  وعلى  املشرع  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
باللغة  املستهلك  إعالم  اشرتط  قد  والعربية،  األجنبية 
الوطنية أي العربية، هذا ما ورد يف نص املادة 18 من القانون 

03/09 – السالف ذكره- .

وباعتبار أن تزويد املهين للمستهلك جبميع املعلومات املتعلقة 
بالعقد يهدف إىل تنوير إرادة هذا األخري وتهيئتها ليعرب عنها 
بشكل صحيح وسليم؛ فانه من الطبيعي أن يؤدي إخالل املهين 
رضا  يف  التأثري  إىل  والتبصري،  اإلعالم  بواجب  احملرتف  أو 
املستهلك ومنه على صحة العقد، إذا وقع املستهلك يف غلط أو 

تدليس أو نتيجة هذا اإلخالل.
كما للمستهلك أن يتمسك بوقوعه يف تدليس نتيجة كتمان 
علمه  افرتاض  مع  خصوصا  تضليل،  إىل  أدت  ملعلومات  املهين 
األخري  هذا  كتمان  وأن  املستهلك،  تهم  اليت  املعلومات  جبميع 
والسكوت  عنها  اإلفصاح  جيب  اليت  والبيانات  املعلومات  هلذه 

عمدا عن واقعة لو علمها املتعاقد ملا تعاقد يعد تدليسا)14(.   
العقد  وتنفيذ  إبرام  عند  املستهلك  محاية  ضمانات  ثانيا: 

االلكرتوني

تتعدد حقوق املستهلك عند التعاقد إلكرتونًيا، وأهم هذه احلقوق 
هي: محاية رضاه، وكذا حقه يف العدول والرجوع على التعاقد، 



127األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  15  - جانفي  2016 . ص 124 - 130  

احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية

كذلك إحرتام حق املستهلك يف اخلصوصية، ومحاية املستهلك 
عند الدفع اإللكرتوني، محاية التوقيع اإللكرتوني للمستهلك، 

كل هذا سوف أتطرق إليه من خالل التالي.
العقد االلكرتوني إبرام  املستهلك عند  I.ضمانات محاية 

وضعت العديد من الضوابط اليت يستدل بها على رضا املستهلك 
هذه  وأهم  املرود،  عرضها  اليت  بالشروط  التعاقد  يف  صراحة 

الضوابط ما يلي:
القبول االلكرتوني 1.خصوصية 

خيتلف القبول االلكرتوني عن القبول يف العقود التقليدية، يف 
الوسيلة املستخدمة والذي أصبح يعد شكال من أشكال التعبري 
خمتلف  أقرت  االلكرتوني  املستهلك  وحلماية  اإلرادة،  عن 
من  اجلديد  الشكل  هذا  حلماية  خاصة  إجراءات  التشريعات 

التعبري عن اإلرادة وتتمثل يف اآلتي:
 أ.تقرير العديد من اإلجراءات املؤكدة للقبول الواضح واملستنري للصفقة، 
حيث يتم التعبري عن القبول غالبًا مبجرد الضغط على املفتاح 
Un simple clic sur L’icone دون ترك أثر ملموس، ولضمان 
عدم وجود أي لبس بصدد القبول، فان العرض التجاري غالبًا ما 
يستتبعه صفحات إضافية على الشاشة تدعو املستهلك إلعادة 

تأكيد قبوله أو خيارات مرة ثانية)15(. 
اإلجراءات  اختاذ  على  الدول  األوروبية،  التوجيهات  وحتث 
بفاتورة  مصحوبة  خدمة،  أو  سلعة  توريد  حلظر  الالزمة 
للسداد إىل املستهلك دون أن يكون قد طلب ذلك، وذلك إلعفائه 
من رفض هذا العرض غري املطلوب؛ ألن عدم الرد أو السكوت ال 

يعين القبول)16(.
 ب - حتديد حلظة قبول العقد 

تتحدد حلظة إعالن القبول يف اللحظة اليت ميأل فيها القابل 
 – على  اليت  أو  قبوله،  املتضمنة  االلكرتونية  الرسالة  بيانات 
أيقونة- نعم أو موافق أو ما يفيد القبول – بينما تتجلى حلظة 
تصدير القبول يف اللحظة اليت يضغط فيها القابل على أيقونة 
التاجر،  إىل  االلكرتونية  الرسالة  ترسل  ومبقتضاها  اإلرسال، 
التاجر؛  القبول إىل حوزة  الوصول  ذاتها حلظة  اللحظة  وهذه 
االلكرتونية  الرسالة  إرسال  بني  زمين  فارق  يوجد  ال  ألنه 
ووصلها للمرسل إليه، فالتصرفات االلكرتونية وان كانت عن 

بعد، إال أنها فورية وتعاصره)17(.
 جـ - إحرتام حق املستهلك يف اخلصوصية

بوصفهم   – بالعمالء  اخلاصة  البيانات  سرية  إحرتام  جيب 
املستهلكني – وكذلك إحرتام حقهم يف اخلصوصية، ويقتضي 
ذلك اإللتزام بعدم نشر، أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم، أو 

حياتهم اخلاصة، وكذلك البيانات املصرفية اخلاصة بهم)18(.
فالبيانات اإلمسية أو الشخصية اليت تتعلق بالتعاقد اإللكرتوني، 

ومنهم  التعاقد  أطراف  باألشخاص  املتعلقة  البيانات  هي 
املستهلكني، وذلك عندما يتعلق األمر بطلب السلع واخلدمات، 
وهي  وميوله،  املستهلك  برغبات  تتعلق  بيانات  هناك  وكذلك 
تلك اليت ميكن تتبعها من جانب الشركات على شبكة اإلنرتنت، 
ملنتجاتها  بالدعاية  املستهلكني  إغراق  يتم  الحقة  مرحلة  ويف 
عن  فضاًل  اإلتصاالت)19(،  شبكة  إلعاقة  يؤدي  قد  حنو  على 
حتمل املستهلكني أنفسهم لتكاليف باهظة بسبب الدعاية اليت 
ترسل إليهم يف صورة بريد إلكرتوني، ومن هنا يتحتم محاية 
البيانات الشخصية للمستهلك يف التعاقد اإللكرتوني)20(، و يتم 
التكنولوجية  التقنيات  من  غريه  أو  التشفري،  نظام  خالل  من 

احلديثة)21(.
وميكن أن يالحظ مما سبق أن احلفاظ على بيانات املستهلك يف 
بياناته  وجيعل  املستهلك،  لدى  الثقة  يولد  اإللكرتوني  التعاقد 
يف مأمن من اإلخرتاق والسرقة، فالثقة هي من أهم األسس يف 

العملية التعاقدية بالنسبة للمستهلك.
2-  حق املستهلك يف العدول أو الرجوع على التعاقد

  يعد حق املستهلك يف االنسحاب أو العدول عن التعاقد من أهم 
مظاهر احلماية القانونية للمستهلك االلكرتوني. اذ يرى جانب 
من الفقه)22( بأّن املستهلك االلكرتوني يتمتع حبق خيار الرؤية. 
وهذا احلق، يضمن للمستهلك احلماية من الغش أو اخلداع أو 

التغرير أو التدليس يف جانب البائع)23(.
ولقد ورد هذا احلق يف نص املادة السادسة من التوجيه األوروبي 
رقم 7/97، اذ جاء فيها:� جيوز للمشرتي يف كل عمليات البيع 
إرجاع املنتج إىل البائع من أجل استبداله أو اسرتداد مثنه يف مدة 
سبعة أيام كاملة حمسوبة من تاريخ تسليم البضاعة، وذلك 

دون أي جزاءات باستثناء نفقات اإلحالة�)24(.
استبدال  يف  املستهلك  حق  أقّر  فقد  اجلزائري،  القانون  أما 
وجود  حالة  يف  ذلك  اشرتط  أنه  غري  الثمن،  إرجاع  أو  السلعة 
عيب فيها دون أن حيدد املدة اليت حيق للمستهلك أن يسرتجع 
الثمن فيها، فاملشرع اجلزائري مل يقرر حق املستهلك يف العدول 
السلعة  رد  يف  حقه  ميارس  أن  له  أجاز  لكن  القانوني،  مبعناه 
واسرتجاع الثمن، يف حالة وجود عيب يف املنتوج، دون أن يتحمل 

أعباء إضافية. 
أما فيما يتعلق ببدء سريان مهملة حق العدول فان التوجيهات 
7 أيام، بشرط أن يكون املورد قد أكد  األوروبية فتكون املهلة 
بهذا  املورد  يوف  مل  إذا  أما  باإلعالم،  بااللتزام  وفائه  كتابة 
احلني  ذلك  منذ  تبدأ  املهلة  فان  العقد،  إبرام  بعد  إال  االلتزام 
أو  التسليم  تاريخ  من  أشهر  الثالثة  مّدة  تتجاوز  أال  بشرط 

اإلبرام)25(.
العقد االلكرتوني املستهلك عند تنفيذ  II-ضمانات محاية 

باإلضافة إىل االلتزامات اليت هي على عاتق املهين أو احملرتف 
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يف عقود االستهالك سواء التقليدية منها أم االلكرتونية، يوجد 
التزامني هامني مرتبطني بالعقود االلكرتونية ويوفران محاية 

إضافية خاصة للمستهلك االلكرتوني،  وهما:
1- محاية املستهلك عند الدفع اإللكرتوني

اهتمامات  حتويل  يف  الكبري  األثر  النقود  لظهور  كان  إذا 
املستهلكني الشرائية، وتعديل طرق التعامل مع قدراتهم املادية، 
من  املزيد  تثري  أن  شأنها  من  االلكرتوني)26(  الدفع  وسائل  فان 
االهتمام لدى األطراف املنضوية يف العالقة اليت تنشأ نتيجة 

التعامل بها.
املميزات  من  مبجموعة  االلكرتونية  الدفع  وسائل  وتتميز 
املتقدمة  اجملتمعات  يف  وخاصة  استخداما  أكثر  جعلتها  اليت 

اقتصاديا وثقافيا)27(:
واجلدير بالذكر أن املخاطر األمنية ال تتعلق باملستهلك فقط، 
فقد  النقود.  هذه  مصدر  وإىل  التاجر  إىل  أيضًا  متتد  قد  وإمنا 
تتعرض البطاقات اإللكرتونية اململوكة للمستهلك أو للتاجر 
للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقوداً إلكرتونية 
أصلية. وقد حيدث أن يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات 
املخزونة على البطاقات اإللكرتونية أو على الربجميات أو على 
القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي. قد حيدث اخلرق األمين 
إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير والتزييف)28(، 
وإما كنتيجة لعمل غري عمدي مثل حمو أو ختريب موقع من 
مواقع اإلنرتنت، وإما اإلخالل بتصميمات األنظمة اإللكرتونية 
التصرفات  هذه  كل  شأن  فمن  اإللكرتونية.  والقرصنة 
والتهديدات السابقة أن تؤدي إىل آثار قانونية وأمنية ومالية 

خطرية.
من  االلكرتونية  التجارة  ملعامالت  السريع  التطور  وإزاء  لذلك 
الدفع  بطاقات  –خاصة  املوجودة  الدفع  طرق  وعيوب  ناحية، 
الشركات  جلأت  االنرتنت-،  واقع  كشفها  واليت  االلكرتوني- 
البحث  إىل  االلكرتونية  بالتجارة  املهتمة  الدولية  واملؤسسات 
على جمموعة من اآلليات وامليكانيزمات ألمن وسالمة الوفاء 
عن طريق اإلنرتنت،ومن بني هذه اآلليات وضع بروتوكوالت 

.)SSL / TLS( )29( أمن وسالمة مثل بروتوكول
وهذا متاشيا مع ما تعرض له اجمللس األوروبي، حيث صدرت 
متعلقة   1998/5/19 يف   1998 عام  اجمللس  هذا  عن  توصية 
–تأمني  حبماية املستهلك عند الدفع اإللكرتوني حتت مسمى 

نظم الوفاء)30(.
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد نهج نفس ما تعرض 
له اجمللس األوروبي، إذ حاول املشرع من خالل املادة 12 من النظام 
07/05 الصادر عن بنك اجلزائر املتعلق بأمن أنظمة الدفع)31(، 
محاية املتعاملني بنظم الدفع من خالل إلزام األشخاص الذين 
بنك  منح  كما  بتأمينها،  حديثة  دفع  وسائل  إدخال  يريدون 
الذي  اجلديد  بالنظام  العمل  وتوقيف  الرقابة  سلطة  اجلزائر 

أدخل و الذي ال يتوافر على القدر الكايف من األمن بعد استشارة 
السلطة املكلفة، كما ألزم هذا النظام بنك اجلزائر السهر على 
متابعة التطورات اليت تؤثر على أمن بطاقات الدفع ومن شأن 

هذا النص تعزيز العمل ببطاقات الدفع. 
2- محاية التوقيع اإللكرتوني للمستهلك

لعل العّلة يف احلاجة إىل محاية التوقيع اإللكرتوني)32( سببها 
إعتبارات األمن واخلصوصية على شبكة اإلنرتنت، حيث أن هذا 
املوضوع يثري قلق الكثري من املستهلكني واملزودين، األمر الذي 
اللجوء  مت  ولذلك  الشبكة،  بهذه  الثقة  إنعدام  من  نوًعا  يسبب 
إىل تكنولوجيا التوقيع اإللكرتوني حتى يتم رفع مستوى األمن 
واخلصوصية بالنسبة للمتعاملني عرب شبكة اإلنرتنت، حيث أن 
التكنولوجيا ميكن احلفاظ على سرية املعلومات،  وبفضل هذه 

وحتديد هوية املرسل واملستقبل يف التعاقد اإللكرتوني.
من  التأكد  خالل  من  تكون  اإللكرتوني  التوقيع  يف  فالثقة 
صحته بشهادة تصديق معتمدة، فالتصديق على صحة التوقيع 
اإللكرتوني يقع على طرف ثالث حمايد يف التعاقد اإللكرتوني 
يسمى مزود خدمات التوثيق، وقد يتمثل يف أفراد أو شركات 
املتعاملني  بني  الوسيط  بدور  تقوم  حمايدة  مستقلة  جهات  أو 
الثالث  الطرف  هذا  ويسمى  اإللكرتونية،  تعامالتهم  لتوثيق 

أيًضا سلطات أو جهات التوثيق.
سنة  األوىل  للمرة  اجلزائر  يف  االلكرتوني  التوقيع  أدرج  لقد 
2005، والذي اعرتاف من خالله بالكتابة االلكرتونية كوسيلة 
و2/327.  مكرر1  و223  مكرر   323 املواد  بإضافة  وذلك  إثبات 
املؤمن  اإللكرتوني  التوقيع  بني  اجلزائري  املشرع  ومييز 
ونظريه غري املؤمن وذلك مبوجب املادة 3 من املرسوم التنفيذي 

.162/07

احلديثة33  التشريعات  أن  إىل  املقام،  هذا  يف  االشارة  وجتدر 
قد أقرت محاية جزائية للتوقيع اإللكرتوني، حيث نصت على 
العديد من اجلرائم منها: جرمية نشر شهادة توقيع إلكرتوني، 
أو شهادة مصادقة إلكرتونية إىل شخص مل يوقعها، أو إىل مزود 
جرمية  كذلك  الشهادة،  هذه  عنه  تصدر  مل  تصديق  خدمة 
غري  بيانات  على  حتتوي  اليت  اإللكرتوني  التوقيع  شهادة  نشر 

صحيحة بقصد اإلحتيال)34(.
خامتة

يتضح من خالل استعراض ما تضمنته التشريعات اليت اهتمت 
حبماية املستهلك االلكرتوني، أنه ال يوجد ما مينع من تطبيق 
القواعد العامة باستخالص ما ميكنه املساعدة يف توفري احلماية، 
لكن ما ميكن مالحظته هو أن  التقنيات التكنولوجية احلديثة 
واملستعملة يف التعاقد عرب شبكة االنرتنت رغم أنها حلت عّدة 
مشاكل وفتحت املستهلك على إمكانيات تسوق جديدة مل يكن 
يستطيع الوصول إليها عرب التعاقد العادي وإمكانية التجول يف 

خمتلف احملالت االفرتاضية وبكل حرية وسهولة.



129األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  15  - جانفي  2016 . ص 124 - 130  

احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية

موجودة  تكن  مل  جديدة  مشاكل  ظهرت  ذلك  مع  موازاة  لكن 
املستهلك  وأصبح  وطبيعية،  عادية  مشاكل  وهي  السابق  يف 
يصاحبها  وما  االلكرتونية  اإلعالنات  مثال  منها  هلا  عرضة 
العقد،  بنود  املناقشة احلقيقية حول  إمكانه  من ضغط، وعدم 
وغياب فرصة ما تعاقد عليه، يعزز احلاجة إىل خلق ضمانات 
على  تعمل  اليت  الضمانات  هذه  االلكرتوني،  باملستهلك  خاصة 
تشجيع ثقة املستهلك بالتعامل يف نطاق التجارة االلكرتونية، 

وهذا هو عمل املشرع.
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