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 دراسة يف العقد اإللكرتوني
 ار عطارتور املختللدك

 أستاذ التعليم العايل كلية احلقوق

 جامعة القاضي عياض مراكش

 :دمتهي

اإللكرتوين الذى يستغين عن الكتابة الورقية اليت  منذ ستينيات القرن املاضي ظهر إىل مسرح العقود قانون الفضاء

أن  ذلك؛ الذى مل يستطع التخلص من الضوابط اليت حتكم الكتابة الورقيةهذا القانون  سبقت ظهور املدينة وعاصرهتا،

خر هلذا تساألجهزة اليت  الاستعم التعبري عن مبدأ سلطان اإلرادة املتعاقد يتطلب من املتعاقد أن يكون قادرا على

 واملكان يف هذا النوع منهذه الوسائل اليت قلصت عنصر الزمان  ؛وتواصلها مني سالمتهان يكون مبقدوره أتأو  ؛التعاقد

بنقل التعبري عن اإلرادة مسموعا  كرتوين يقومإللألن الوسيط ا ؛التعاقد الذى يغيب فيه التواجد املادي ألطراف العقد

 ومرئيا.

مما يطرح التساؤل التايل هل يظل العقد ؛ والقوانني اليت تناولت العقد اإللكرتوين مل تفرده أبركان وشروط خاصة

عدمي  ومن هنا حيظر على ؛كرتوينإللللعقود أم حتكمه القواعد اخلاصة إلبرام العقد ا خاضعا للنظرية العامةكرتوين إللا

كرتوين إلليسخرها األنرتنت لعقد لقانون الفضاء ا األهلية وفاقدها على سبيل املثال إبرام أي عقد ينظم اخلدمات اليت

العقود احلديثة  منذ مدة طويلة وتطورت إىل أن وقف يف وجهها القواعد التقليدية ترسخت فضال عن هذا فإن ،ابمتياز

تزام الورقي اللعن اعتمادها ملبدأ سلطان اإلرادة الفاعل يف ا وة فضالثر غري الورقية اليت تعد اليوم من أهم وسائل تداول ال

كرتونية إللن كانت الدعامة اوإ؛ واللذان جيتمعان يف وجود املوجب والقابل وحول مبدأ الرضائية بشكل مطلق كرتوينإللوا

 املطلقة وتتم يف إطار افرتاضي واقعي. سم ابألمن والسريةتتأزالت احلدود اجلغرافية و 

العقود املسماة اليت ازدهرت بنتيجة  كرتونية قد تكون مسماة وعقودا غري مسماة ونذكر منإللكما أن العقود ا

 االنرتنت الذي يتيح للمشرتك اعتماد املواقع على الشبكة العنكبوتيةإىل خدمة  كرتونية عقد االشرتاك للوصولإللالتجارة ا
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على درجة عالية من األمن القانوين والتزام  لقاء أداء عوض مايل يصار إىل االتفاق عليه ملد العميل خبط ساخن يتوفر

مسؤولة  ندها تكون الشركةالتزاما ببدل السعي وإما أن يكون التزاما بتحقيق النتيجة وع الشركة املزودة إما أن يكون

 مسؤولية عقدية.

من االستفادة مبقابل  ()الزبون أو املشرتك يرت ويوجد إىل جانب هذا العقد عقد الكراء املعلومايت الذي ميكن املك

 رتجع حقوقها وأدواهتا.تسيكون للشركة عند انتهاء عقد الكراء أن  من املوقع بكل ما يتيحه على أن

فإن الثورة  ؛والكتابة والسكوت ري عن اإلرادة هي كما نشأت القول والفعل واإلشارةوإذا كانت وسائل التعب

وأصبح يعيش معلوماتيا بعد أن كان يعيش ، اتصاله ابألبدان من ثراملعلوماتية جعلت اإلنسان يعيش ابألذهان أك

 مطعوماتيا.

رية من ثاإلرادة وفرضت أنواعا ك ل احلديثة تعترب أداة للتواصل وليست تعبريا عناصتويالحظ أن وسائل اال

ال احلديثة أصبحنا نعيش عصر املعرفة العابرة تصأنه بواسطة وسائل اال ذلك. التعاقد كالشراء املخطط والشراء العفوي

فتخطت املعرفة املكتوب  الثابتةوأصبح إبمكان اإلنسان مشاهدة احلركة بشكل يفوق مشاهدته للموضوعات  للقارات

 .االتتصرة االثو تسريع تبادل األخبار واملعلومات مع  ملسموع واملرئي وأصبح التاريخ هولتعانق املنطوق وا

وذلك لتواكب املبادئ القانونية ، املنظومة والعوملة اليت تزحف علينا تتناول جمال القانون وعلم العقد جزء من هذه

 من اللمس عن بعد، واليوم إبمكاننا أن نلمس عنمل نكن حنلم ابخرتاع جهاز ميكن  فإىل عهد قريب، املتغريات املعلوماتية

كما اخرتعت ،  اآلالف الكيلومرتات قفازين لتبادل اإلشارات بني شخصني عن بعد يأ تبعد بواسطة قفازين للمعطيا

إذ يستحيل علينا أن نشرب  ؛الذي ميتنع علينا اليوم هو التذوق عن بعد بعد الشيء الوحيد عنأجهزة متكن من اللمس 

وسيكون إنسان االنرتنت مبقدوره ؛ ألن التذوق هو احلاسة الوحيدة اليت ال تزال تقاوم الفعل اخلارجي عن بعد ،عن بعد

 .(1)احلضور عن بعد يف أية حلظة 

                                                            

در عن كل  تصانون املقارن جملة ابجمللة املغربية لالقتصاد والق يثة حبث نشرداحل الصتدعاوى التأمني البحري ووسائل اال (د. املختار عطار. قواعد اإلثبات يف1)
 .71و  71ص  3442السنة  04مراكش. العدد ي كلية احلقوق جامعة القاض

 .21و  23ص  3442مركز الدراسات القانونية املدنية والعقارية  العقود يف ظل العوملة حبث نشر بكتاب توثيق التصرفات العقارية توثيقار. طاملختار ع د. -



77 

صر على حمو احلدود اجلغرافية بني تتق والعقود اليت تتم عن طريق االنرتنت توصف أبهنا عقود كلية الطابع ال

 هي جنسية مواطنة العامل االفرتاضي. جنسية جديدة علنا نفكر يفجتالدول بل 

 :الفصول التالية اللوإبرامه من خ كرتوينإللونبسط يف هذه الدراسة الدعوة إىل التفاوض على العقد ا
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 الفصل األول: الدعوة إىل التفاوض على العقد اإللكرتوني

املقصود ابلدعوة إىل التفاوض وهل تعد ف إذا كان العقد الذي يتم عرب االنرتنت يوصف أبنه عقد كلي الطابع

 .قانونيا ااب أو دعوة جمردة ال ترتب أثراإجي

دعوة للتعاقد، تعترب املزايدة مقبولة ممن  تزامات والعقود على أن: "إقامة املزايدةاللمن قانون ا 23ينص الفصل 

 ".ضه إذا قبل البائع الثمن املعروضالعارض بعر  ويلتزم هذا ؛يعرض الثمن األخري

بواسطة الويب أو عرض بضاعته على موقعه  إن جمرد دعوة صاحب املتجر االفرتاضي الناس إىل شراء سلعته

 جيااب وإمنا دعوة إىل التفاوض على العقد املزمع إبرامه.إ التجاري ال يعد يف حد ذاته

رد الضغط على أيقونة الكراء تنعقد مبج ويالحظ عمليا أن بعض أنواع العقود كعقد التأمني على احلياة أو عقد

 .بول أو بكتابة عبارة تفيد القبولالق

لقانوين للتفاوض يرتبه مبدئيا ا ثراأل ملسؤولية فإنالذي يوحي أبهنا ال ترتب اورغم ظاهر الدعوة إىل التفاوض 

ؤسس عمليا فاقات السابقة على اإلجياب ال تتكانت اال  إنحمروس و  وينرت القانون ألن جمال العقد الورقي والعقد اإللك

 تزام.للال

مبرحلة اإلقناع ومرحلة صياغة التفاهم وأخريا  وعمليا يصعب اإلجابة عن املراحل اليت تقطعها املفاوضات بدءا

إن القانون رقم  بل ؛العقد فضال عن اإلشكاالت اليت يطرحها جزاء قطع الدعوة إىل التفاوض مرحلة التوافق الكامل على

يتضمن حكما للمسألة رغم علمه ابلفراغ التشريعي يف العقد  كرتوين للمعطيات القانونية ملإللاملتعلق ابلتبادل ا 22.42

سواء طيلة املدة احملددة يف  على أن صاحب العرض يظل ملزما 32 - 0تنص الفقرة الثانية من الفصل  وهكذا ؛الورقي

 إنه قرر أن كل عرض ال يتضمن البياانتبل ، متيسرا بطريقة إلكرتونية العرض أو إن تعذر ذلك طاملا ظل ولوج العرض
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. وقد يربر للمشرع موقفه أن بعض (2)يلزم صاحبه  الواردة ابلفصل املذكور ال جيوز اعتباره عرضا بل يبقى جمرد إشهار وال

 .(3)كرتوين عقد فوري وال توجد فيه مفاوضات على شروط العقد إللا الفقه يرى أن العقد

مييز بني  يبنظرية العقود فما الذ ضع مبدئيا من حيث التنظيم لألحكام العامةكرتوين خيإللوإذا كان العقد ا

؟ علما أن العقد الورقي يتم إما بني بني حاضرين أو عقدا بني غائبني كرتوين عقداإللالعقدين هو هل يعترب العقد ا

 أو بني غائبني. حاضرين

 :وينرت اإللك يف العقد لإلجابة على هذا السؤال سنبحث على التوايل اإلجياب والقبول

                                                            

 3441دجناارب  3املوافااق  7031ذو القعاادة  32بتاااريخ  2210وين للمعطيااات القانونيااة اجلرياادة الر يااة عاادد رت كااإللبااادل اتعلااق ابلتملا 22.42(القااانون رقاام 2)
 .2217 - 2214ص 

 .22و  33ص  3442كرتوين إللبات احملرر اثلورنس حممد عبيدات إ .ذ(3)
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 الفصل الثاني: اإلجياب يف العقد اإللكرتوني

 كرتوين اعتمادا على األنرتنت.إللا إن اإلجياب والقبول يتم عن طريق استخدام احلواسيب النعقاد العقد

تقاء بني اللاالربيد اإللكرتوين يعتمد السرعة يف  فإن ؛خيضع للمراقبة من طرف دائرة الربيد يوإذا كان الربيد العاد

سهولة االطالع  كرتوين مىت توفرتإلليالحظ أن هناك استعدادا تشريعيا لتقبل حجية العقد ا املوجب والقابل وإن كان

 .(4) التعرف على شخص املتعاقد على حمتوايته وبني حق إعمال خيار الرفض والقبول وحصل

وأهم  .(5)تعبري فقهاء الشريعة اإلسالمية  ان على حدكرتوين ال جيتمعان ابألبدإللوإذا كان املتعاقدان يف العقد ا

يف الفرع  كرتوين للمعطيات القانونية يتحدثإللكرتوين فإن القانون املتعلق ابلتبادل اإللا ما مييزه هو استعمال الوسيط

رتوين على كإلليتعلق حبكم اإلجياب يف العقد ا الثاين من القسم األول منه على العرض األمر يفيد أنه حييل فيما

 والعقود. تزاماتاللابقانون  املقتضيات القانونية الواردة

"اإلجياب والقبول كل : والقبول بقوهلا من القانون املدين األردين اإلجياب 17وتعرف الفقرة األوىل من املادة 

 ".اب والثاين قبولإجيلفظ صدر أوال فهو  لفظني مستعملني عرفا إلنشاء العقد وأي

كرتوين أو صفحة الويب وهو ما يصدر لكل إللا بواسطة احملادثة على شبكة االنرتنت أو عرب الربيدواإلجياب يتم 

 .(6)الناس أو لفرد معني 

القابل وهو ما يطلق عليه فقه العقد  ابه عد ملزما له إذا صدر قبول من طرفإجيواملوجب إذا مل يتحفظ على 

 .(7)من قبل املعلن  لإلجياب كرتوين ابالتفاق حول الطابع اجلازمإللا

                                                            

 .2اإللكرتوين ص  (احملامي يونس عرب، العقود اإللكرتونية. أنظمة الدفع والسداد4)
 .740م ص  3443 ها 7032البيضاء  ر االلتزامات. مطبعة النجاح اجلديدة. الدارد. مصاالقانون املدين ار الوسيط يفعط(د. املختار 5)
 .00س ص  بيدات م.علورنس حممد  (د.6)
 .00س ص  بيدات م.علورنس حممد  (د.7)
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 ؟اإلجياب تلكن هل جيوز توقي

فإذا مل يقيد إرادته فإن صاحب  ا وإما أن يطلقها،هلزما خالتضه يظل ملعر نرى أن املوجب إما أن حيدد مدة ل

من عرضه وعد متحلال من كل انصرام األجل املسمى جيعله يف حل  العرض يظل ملزما له، لكن إذا حدده مبدة معينة فإن

 .امالتز 

 ثالثة صور لإلجياب وذلك كما يلي: 51.15ولقد حدد مشرع قانون 

العقود وعقدها ميكنه اعتماد كل الوسائل  تتعلق ابحلالة اليت يرغب فيها املتعاقد إبرام عقد من: الصورة األوىل

 اإللكرتونية املتاحة.

 العرض يف إبرام عقد من العقود. صاحب يف التعبري عن اإلرادة إذا رغب ثلك اليت تتمتلوهي : انيةثالصورة ال

 تنفيذ العقد: اإلجياب الذي يكون موضوعه معلومات أثناء ل يفثالثة وتتمثالصورة ال

 يف التعاقد. اإللكرتوين ويتعني العتبار العرض أن يوافق من وجه إليه على استعمال الربيد

ين فإنه يتحلل من عرضه ويشرتط يف املوافقة كرتو إللا وعليه إذا مل يوافق من وجه إليه العرض على استعمال الربيد

 (.22.42من القانون رقم  32من الفصل  2)الفقرة  أن أتيت صرحية

كرتوين ألن لإلدالء إللواحلرفيون إذا أدلو بعنواهنم ا كرتوين التجارإللالربيد ا الويعفى من املوافقة الصرحية الستعم

 منهم على املوافقة. ابلعنوان املذكور دليال

استبيان الكرتوين أن يطلب ذلك ممن وجه  عني على التاجر إذا رغب يف تدوين املعلومة أو البيان املطلوب يفويت

أن يضع رهن  حيرص توزيع سلع أو تقدمي خدمات أو بيع أصول جتارية أو أحد عناصرها إليه العرض وعلى املوجب الذي

 (.0.32حتفاظ هبا واستنساخها )الفصل اال إشارة العموم الشروط التعاقدية املطبقة بشكل ميكن من

ملا كان ابإلمكان املزما به ط يظل 32 - 0لفصل انه عث درب املشرع أن صاحب العرض الذى يتحعتوا

 مسمى لعرضه. د أجالداالطالع عليه الكرتونيا أو إذا ح
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 :واشرتط املشرع اإلجياب ليعتد به قانون الشروط التالية

اخلدمة املقرتحة أو األصل التجاري املراد  العرض اخلصائص األساسية للسلعة أويتعني أن يتضمن : الشرط األول

 عرض للبيع. بيعه أو أحد عناصره إذا كان حمل

أو  ياملعروضة أو شروط بيع األصل التجار  يتعني عليه أن يعني شروط بيع البضاعة أو اخلدمة: الشرط الثاين

 .حد عناصرهأ

 تزاماته التبادلية.للال  ينفذ هبا أطراف العقد املزمع عقدهحتديد الكيفية الىت: الثثالشرط ال

حتصيل املعطيات  أثناءاملرتكبة  كل ما يفيد املتعاقد احملتمل من االطالع على األخطاء: الشرط الرابع

 وتصحيحها.

م الستعمال اللغة تزااللوإمنا ترك احلرية ألطراف ا مل يشرتط املشرع يف العقد أن حيرر ابللغة العربية: الشرط اخلامس

حملف ليمكن  إذا حرر العقد بلغة أجنبية تعني ترمجته إىل اللغة العربية من قبل ترمجان اليت يرغبان فيها ونعتقد أنه

 .ية واليت ردت الدعوى بعدم القبولالعرب االحتجاج به أمام القضاء على اعتبار لغة التقاضي هي اللغة

 على العقد املزمع عقده إذا لزم األمر. فظ العقد وشروط االطالعأن يتضمن العرض أسلوب ح: الشرط السادس

معرفة القواعد املهنية والتجارية اليت  أن يتضمن اإلجياب األسلوب اإللكرتوين الذي ميكن من: الشرط السادس

 يروم صاحب العرض اخلضوع هلا.

 وكل اقرتاح ال يتضمن البياانت املذكورة يظل جمرد إشهاد ال يلزم صاحبه.
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 نيورتكلإلالعقد ا قبول يفلالث: اثالفصل ال

اإلجياب مفتوحا علما أن املشرع سوى  يتعني ليعترب القبول منتجا يف العقود الورقية أن يصدر يف وقت يكون فيه

. العقد الذي يتم عن طريق اهلاتف حني تطلب صدور القبول قبل انقطاع اخلط بني العقد الذي يتم بني حاضرين وبني

على املكان املخصص لذلك على  كرتوين يتم ابلتعبري الصريح عن إرادة القابل اليت ترتجم ابلنقرإللل يف العقد االقبو  فإن

 .(8)يع قاحلاسوب أو بواسطة التو 

يكون جمهوال، وهو يف مجيع األحوال  كما انه،  التعاقد عرب األنرتنت ليس له حمل اعتبار وشخص املتعاقد يف

يكفي  وعليه مبدئيا ال، الرد بل ال بد من أتكيد املوافقة يال يكف، بطريقة إلكرتونية يتعني عليه أن يعرب عن إرادته ابلقبول

ويب وافق القابل على بنود العقد املوضوعة على ال كرتوين وإن كان القبول قد أييت ضمنيا، كما لوإللالعقد ا السكوت يف

(9). 

الضوابط اليت تنسجم مع القبول يف العقد  كرتوين ووضع له منإللالقبول ا 22.42م املشرع يف القانون ظولقد ن

 .(10) كرتوينإللمتمشيا مع املقتضيات الواردة ابلتشريعات اليت عاجلت القبول ا ومل يعتد ابلقبول اجملرد كرتوينإللا

 :يكون له مكنة التحقق مما يلي نعبري عن إرادته ابلقبول أقبل التبت ملن أرسل إليه اإلجياب ثولذا ي

 سيصدر عنه. يأن يتأكد من تفاصيل القبول الذ -7

 أركان العقد الذي ال غىن عنه. أن يتحقق من مثن اإلمجايل للشيء حمل التعاقد ألن مثن ركن من -3

هنا اخلطأ  أخلطواملقصود اب أن يتمكن من تصحيح األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها إذا حصل قبوله -2

املكنة ال تسوغ له الرجوع عن قبوله الذي ينعقد  املادي الذي يتسرب إىل التعبري عن إرادته ولكن هذه

 به العقد اإللكرتوين.

                                                            

 .13ة ص هر عباس العقد واإلرادة الظا شري إىل حسنيي هوو  02س ص  يدات م.عب(لورنس حممد 8)
 .73. ص 3441أاير  0د عدلا 71ة البنوك اجمللة ل. جماينزء الثاجلونية، رت كإللالبنوك ا عربي يونس ماحملا(9)
 وين.رت بات التعاقد اإللكثحممد علوان. التعبري عن اإلرادة عن طريق األنرتنت وإ يذ. رام -
 .320ص  -3443/ جملة احلقوق  2.422من القانون رقم  32.2انظر الفصل (10)
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يشعر القابل وذلك من ابب أتكيد  نام األخري مبجرد توصله ابلقبول أيثبت للقابل على املوجب التز  -0

 التعاقد.

للقول أبن القابل املفرتض مبجرد  قدا فور تسلم املوجب للقبول وال معىنمنع ينيعترب العقد اإللكرتو  -2

عبري صادق عن أن القابل قد يقبل وقد يرفض وهذا ت تسلمه اإلجياب يغدو ملزما له، الن املبدأ هو

 .مبدأ سلطان اإلرادة

 إللكرتونيقد اعقاد العنا ناكوم نزما: الفصل الثالث

يفرتقان مكاان وجيتمعان زماان بواسطة  ويتميز أبن طرفيه، قود الغائبنيكرتوين أبنه من عإلليوصف العقد ا

  املشاهدة أو احملادثة الكتابية.

ومذهب تصدير القبول ومذهب  وتتحكم يف العقود بني غائبني عدة مذاهب أشهرها مذهب إعالن القبول

 .تسلم القبول ومذهب العلم ابلقبول

 مذهب إعالن القبول -أ

عادل القابل عن قبوله بتحريره يي ن يرد إىل الوقت الذالكرتوين حسب مذهب اإلعإللقد العاإن زمان انعقاد 

احملدد للقبول وعندها يتحدد زمن القبول )ما كان القبول فهو حمل  ه وإرساله الكرتونيا وذلك ابلضغط على املكانإاي

 وجود القابل.

 بولقر اليصدت بهذم -ب

قبوله ألنه بفعله هذا يغذو التعبري  هب مبجرد أن يتخلى القابل عنكرتوين ينعقد وفق هذا املذإللإن العقد ا

لكن إذا قام حادث ، وإرسال القبول يستوي أن يتم أبية طريق عن إرادته ظاهرة اجتماعية انفصلت عنه

لتأويالت  ادة القابل فإن انعقاد العقد يكون مسرحاإر تعطل اجلهاز املعتمد يف التعبري عن  الكرتوين كما لو

 لية انعقاد العقد أو عدم انعقاده.قر على ذمة من يتحمل مسؤو تتس
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 تسلم القبول بمذه -ج

يطلع عليها بواسطة النقر أو غريه  أن يستو يو  ؛لة لقبولاوين إذا تسلم املوجب رسرت يف هذا املذهب ينعقد اإللك

 .(11)وسيان أن يطلع على مضمون القبول أو مل يعلم به 

 ي أن العقد ينعقد مبجرد وصول الرسالة.ولقد أقر جممع الفقه اإلسالم

يف انعقاد عقود الويب ألن إرادة  ويرى بعض الفقهاء أن مذهب تسلم القبول هو األسلوب الواجب االتباع

 .معه التواصل هبذا األسلوبكرتوين ليكون مبقدور املتعامل اللعنوانه ا القابل تتفق وإرادة املوجب الذي يعلن على

من  -أرسل العرض إليه قد متكن  يشرتط لصحة إبرام العقد أن يكون من 22.42 ومبقتضى القانون رقم

 وذلك قبل أتكيد اإلذن، السعر اإلمجايل ومن تصحيح األخطاء احملتملة التحقيق من تفاصيل اإلذن الصادر عنه ومن

 املذكور ألجل التعبري عن قبوله.

. سلمه قبول العرض املوجه إليهتمربر ب خري غريودون أت، لعرض اإلشعار بطريقة الكرتونيةاوجيب على صاحب 

 سلمته. ويعترب قبول العرض وأتكيده واإلشعار ابلفيملزما به بشكل ال رجعة  سلم العرضتويصبح املرسل إليه فور 

 املشرع بعد أن أخذ مبذهب اإلعالن اليت متوصال به إذا كان إبمكان األطراف املرسلة إليهم الولوج إليه وهذا يفيد أن

 .(12)وين مبذهب تسلم القبول رت كإللول إىل األخذ يف حقل العقد احتالورقية بني غائبني  تقرره النظرية اإلسالمية يف العقود

على  7114ع لسنة ئالبيع الدويل للبضا من اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود 73وتنص الفقرة الثانية من املادة 

القبول أثره  وال حيدث، أثره من اللحظة اليت يصل إىل املوجب ما يفيد املوافقة اإلجياب هذا املذهب بقوهلا. "حيدث قبول

 يف حالة عدم وجود هذا الشرط ..." مدة معقولة اللدة اشرتطها أو خامل اللإذا مل يصل إىل املوجب خ

                                                            

 .742. 743 س ص املختار عطار. املصادر م . د.(11)
 .742س ص  ار م .عطاملختار (12)
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 بولقالعلم ابل ذهبم -د

والعقد يرتاخى انعقاده إىل حلظة  وفق فلسفة هذا املذهب إذا قورن بغريه يستوي علم املوجب وعلم القابل،

 كرتوين.إللاطالع املوجب على بريده ا

التعاقد، ويعترب جمرد طلب البضاعة يف حد  ويرى بعض الباحثني أن موقع النشاط التجاري حيتوي على شروط

يعترب العقد  ع ذلكاب ولو مل يتدارس املتعاقدون بنود العقد ومإجيليس هناك قبول سبقه  ألنه يف هذه الفرضية ؛ذاته قبوال

 .(13)منعقدا 

 اإللكرتونيقد عإثبات ال: عباالفصل الر

 اإللكرتونيةابة تلكاألول: املبحث ا

تنظيما يوازي درجة تطورها، وبذلك  كرتونية تفرض نفسها نتيجة عدم تنظيمهاإللبات العقود اثإن إشكالية إ

 جيعلها عاجزة عن بلورهتا لعدم وجود قانون للبنوك الذي يتحكم فيها يالرقم يكون إثباهتا حتداي هلا ذلك أن امللل

 .اإللكرتوين يف املغرب

بات هذا النوع من ثاإللكرتونية تعترب وسيلة إ إىل أن الكتابة 3444ويذهب القانون الفرنسي الصادر يف مارس 

 العقود.

 .كرتونيةإللة أو قد تكون نسخة من الوثيقة افيونية إما ر ية أو عر كرت إللبة االكتاو 

 يةالرمس نيةاإللكرتو  ثيقةالو : أوال

ر ية إذا وضع التوقيع عليها  يقة تغدوثن الو أ 22 - 42من قانون  071 - 3تنص الفقرة الثابتة من الفصل 

 من القانون املذكور. 071 - 7عن الشروط الواردة ابلفصل  أمام موظف عمومي له صالحية التوثيق فضال

. وكل من خول له (14)على الوثيقة  متهال ية يستلزم أن يضع املوثق عب الوثيقة صفة الر تستك لكيوعليه 

 املشرع منح الوثيقة الصفة الر ية.

                                                            

 .0و  2س ص  .احملامي يونس عرب م(13)
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 فيةر عال نيةو رت ة اإللكقالوثي: انياث

تتمتع به الورقة احملررة على  الذي تاإلثبا يقة احملررة على دعامة الكرتونية تتمتع بنفس قوةثجعل املشرع الو 

وأن تكون  أن تصدر عن شخص معني يلتزم مبضموهنا قانوان، يإمكانية التعرف عليها، أ الوثيقة واشرتط يف هذه. الورق

يذيل به معرف به ويفيد يف  الذيأن يكون التوقيع  معدة وحمفوظة وفق شروط معينة تضمن متاميتها. وفضال عن هذا

 التزام صاحبه مبضموهنا.

 نيةو رت اإللك يقةالوث سخةن: اثلثا

تزامات اللمن قانون ا 004الفصل  سخة الوثيقة املأخوذة عن أصلها يف التعديل الوارد علىعاجل املشرع ن

 3و  071 - 7كرتونية مىت استوفت الشروط الواردة ابلفصل اللالقانونية ا باث بفسخ الوثيقةثوالعقود وقرر أنه تقبل لإل

 أو الولوج إليها.يقة تتيح لكل طرف احلصول على نسخة منها ثوسيلة حفظ الو  وكانت 071 -

لكن ؛ إلكرتونية وتلك احملررة على الورق قة احملررة على دعامةثييسوي يف اإلثبات بني الو  22.42والقانون رقم 

وحمفوظة وفق  ن تكون الوثيقة معدةأيكون ابإلمكان التعرف على مصدرها بصفة قانونية و  نكرتونية أإلليشرتط يف الورقة ا

 وضع التوقيع عليها أمام موظف عمومي له صالحية التوثيق. يقة ر ية إذاثا. وتغدو الو شروط من شأهنا ضمان متاميته

احملررة على الورق وتلك احملررة  وهذا يعين أن املشرع وضع عدة شروط للتسوية يف اإلثبات بني الوثيقة

 روط:شعلى دعامة الكرتونية ومن هذه ال

 ونيةرت كإللالوثيقة ا درمصى الشخص علوان قانف عر ن ميكن التأ: الشرط األول

موقعها كما أنه أحاط التوقيع بعدة  ا من هذا الشرط فإن املشرع حيمل على أن صاحب الوثيقة هوالقوانط

 يتحمل مسؤوليتها. يقة ملن وقعها وهو منثونسب الو ، ضماانت

                                                                                                                                                                                                     

 وما بعدها. 733راجع يف تفصيل هذه النقطة ذ. املختار عطار الوسيط يف القانون املدين اجلزء الثاين ص ( 14)
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 ن متاميتهامشروط تض وظة وفقفوحم ةدعية من: أن تكون الوثيقة اإللكرتو اينالشرط الث

احليولة دون تغيريها أو تعديل مضموهنا وإن   كرتونية وحفظها ومتاميتها هوإللد املشرع من إعداد الوثيقة اوقص

كرتونية إلليقة اثالو  الوثيقة ضمانة أكيدة حتول دون تزويرها وإن كنا نرى أن أسلوب حترير مينح لكرتوينكان التوقيع اإل

 يطرح إشكالية تغيريها.

 بناء على سلطتها التقديرية. كرتوينإللتزام االلهلا صالحية البت يف ا ونرى أن احملكمة هي الىت

بكيفية ابلوثيقة وتضمن ارتباطه  وينرت اإللكالتوقيع ل كل وسيلة تفيد يف كنه ا استعمعنيويف مجيع األحوال فإنه يت

 (.3.071ة )الفقرة األخرية من الفصل يوثوق

 اإللكرتوين عوقيتال: الثاين ثاملبح

 ول.دعليها بني مجيع ال كرتوين متفقاإللالتوقيع اإللكرتوين سيجعل القوة الثبوتية للعقد انعتقد أن 

ابملوقع وأن يتم إنشاؤه بطريقة حتتفظ به لصاحبه  كرتوين املؤمن أن يكون خاصاإللاملشرع لقيام التوقيع ا طواشرت 

 رتوين.اإللك يتم آبلية إلنشاء التوقيع املتصلة به وان وأن يضمن االرتباط ابلوثيقة

فإهنا  ؛الكرتوين مؤمنا وحمميا من كل تزوير كرتوين استخدام توقيعإللوعندما تتيح الوسيلة املستعملة يف التوقيع ا

 تعترب آمنة إىل أن يثبت العكس.

صالحيتها بشهادة املطابقة الىت تسلمها  كرتوين تثبتإللواشرتط املشرع أن يوضع التوقيع آبلة إنشاء التوقيع ا

تضمن  إذا كانت آلية إنشاء التوقيع كرتوينإللاملصادقة اإللكرتونية على التوقيع ا طة الوطنية املكلفة ابعتماد ومراقبةالسل

وأن هذه املعطيات ال ميكن الوصول إليها عن  ؛مرة ر منثأن معطيات إنشاء التوقيع سرية ومضمونة وال ميكن إعدادها أك

يقة ثتبديل حملتوى الو  وإن حتول املعطيات دون أي تغيري أو  ؛يتها من قبل املوقعيكون ابإلمكان محا باط وأنتنطريق االس

 (.22.42من القانون  1اتما ابلوثيقة قبل توقيعها )املادة  املوقعة والالتشكل عائقا حيول دون إملام املوقع إملاما

ة بني املعطيات اليت القاليت تثبت العإلكرتونيا هي  سند يعد يف ثلتتم كرتونية واليتإللواعترب املشرع أن الشهادة ا

 (.74واملوقع )املادة  كرتوينإللالتوقيع ا متكن من التحقق من



000 

صالحيتها وشروط استخدامها والتوقيع  وهذه الشهادة جيب أن تتضمن رقمها السري وبداية وهناية مدة

 كرتونية الذي يسلمها.إللاملصادقة ا كرتوين املؤمن ملقدم خدمةإللا

كرتونية املعتمد من إللاملصادقة ا تخدما كرتونية ميكن أن تكون بسيطة أو مؤمنة إذا سلمها مقدمإللاوالشهادة 

احلقيقي  هوية مقدم خدمة املصادقة واسم الدولة اليت هبا مقره ابإلضافة إىل اسم املوقع تتضمن وأن ؛لدن السلطة الوطنية

تتضمن صفة املوقع واملعطيات اليت متكن من التحقق  نا جيب أيف به هبذه الصفة كما أهنأو املستعار على أن يتم التعر 

 (.22.42من القانون  77املؤمن )املادة  من التوقيع اإللكرتوين

  تعاىليتبع إبذن هللا
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