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 :لهمخصا

فغف ل ، الةسالةل اظةطعق ضق عثاقصةبذ اظصطد اكظكةذفعق فظقد اظةطدع 
فغق فرقظب ؤظكةذفعقب ، قخةظض صع اظصطد اظةطظقدف ؤل ضق اظفرقظب اظةق قةع ؤبذاعغ بغا

اطةسة شبقصةغا اظةطعقب سذفذب ؤقثاد ةعشقع ةزذقصق خاس بغا ةذاصق ضقغ غدغ 
 فقطذ ظغدا اظعفش عع اظصطفد بالصةذاض اظطاعفعق فاظطسائق. ، اظشبقصب

 ظعا، ظعفسفش اظدذاربظق عطاذع ضق ةعافغت اظةثظقظق اظاظععاةبصت فطد 
ضق عغاقب اظدذارب ؤظف صدب ظت فطد ةفس، ةعغقدف فبابقعل اظدذارب ؤظف ضسعت طر

ةزذقصق ؤظف  اظصذبقب اظةق ظدقغا ضذاصل عع أغعغا: دصفب اظدف ظان، ةفسقاة
 صظف طفاصدل سذفذب ؤسداذ ةزذقش خاس باظعصاعلة فاظةثاذب اكظكةذفعقب قزةع

فؤظف سذفذب ؤقثاد بعقب ةثةقب ةطعقب ةراصد صظف اةراش  ، خاسب باظةصاطد اكظكةذفعق
صظف ؤصداد عصاغد صذبقب ظةعشقع ل فاظصع، اظصذبقبل اظعصاعلة اكظكةذفعقب ضق اظدف

، اظعصاعلة اكظكةذفعقب ضق ؤشاذ طاعفعق صذبق صظف ضذاذ الةثاد اكفذفبق
صظف عسفس خاسب ل ق بثقت قزةعطاعفع اظعصاعلة اكظكةذفعقب اكعاذاةل فةصدق

فثعاقب اظبقاعاة ، اظدضش اكظكةذفعقبل فةعشقع فرائ، بثعاقب اظعرةغظظ اكظكةذفعق
 ء اظدفعقع فثعاقةغا.اءفةعشقع أرع، اظزخسقب ظظعةصاطد
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Abstract: 

The most important output of scientific knowledge in the 

modern era is the emergence of the Internet, and not to limit its 

services to the scope of spatial or temporal specific, or slices of certain 

users, and has resulted in the emergence of the Internet to the 

emergence of a new type of economy is the digital economy, as 

exemplified by the emergence of electronic commerce and 

transactions. 

The researcher followed the analytical approach comparative 

approach to the subject of the study. The researcher reached at the end 

of his research to a: number of conclusions including. e researcher 

reached at the enc :number of conclusions, including The concept of 

electronic contract is no different from the traditional concept of the 

contract but he characterized it in the means by which it is concluded, 

they are electronic means of immaterial require technical nature into 

account when concluding the contract and its implementation. 
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 : هةدهق

اظدفذ اكرارق بقع  كعغ قظصب، أغع أعشعب اظطاعفع اظعدعقعن اظصطد قصةبذ 
فؤععا قةصدف دظظ ؤظف ، اظعاظقب بقع اكضذادعور قطض صعد ثد ةعشقع اكضل اظعار 

أع دفذ اظصطد ل قةفطض صعد عصاعلة اكضذاد  ظعا، الة اكخذفـع اظعثـذ عـتقاظك
ا ـع ظتقًراؤد  ؛قةثافذ دظظ ؤظف اظسصقد اظدفظقل ب، اظدقع قةفاثدفع ضق عثةعش فاثد

ل ددب اظثعرقاة ؤظف ةعشقع صلطاةغا اظعاظقب بصسغا ببصس عع خلـصعة ظاتذـأ اظزـةظث
ل رثتبات ةصاعلةغ وإعران باكطام ، وظغور اظعثةعصات باكعراعق ب، وععذ بداقiاظصطد

عةضقرة وعةطورة ععذ  وظذظك ظان ظظصطد أزظال وخسائص واظةزاعات،  صطفدغ ففتائطغ
اظشبقصق ضعن  ، اظعار ضق اظعثةعشاثةعاصق قسبش ثقاب ، وظظوعغ عظام ضثذ اظةاذقخ

 ق ثعقش اظعثالة.ـب ضـأع قةأتذ بعا قظثط باظعثةعش عع ةطدع فعدعق

ةع ـد اغـضط ، بـذد فاظثعاصـاب اظطـفعةقثب ظغدغ اكغعقب اظطائطب ظظصطد ضق ثق
عشع ـاظعزذصفع اظفسصقفع بةعشقعغ صع شذقط فسش عشذقب صاعب ةةسعع أثكاع ة

ف ـسذ اظةعشقع صظفظع قطة،  العطساءفعذثظب ، ةات اقتاذفعذثظب ؤع، عذثظب اظةكفقع
، فدـبصس اظصطـبب ظـأثكاع خاسب باظعرل قزعل ب ، ضطشظظصطد  صاعب فسش أثكاع

 ظطاقب اذاة صدعـاظعزذش غدغ اكثكاع عذاصاب لصةب فسش ظطدف،  iiiفاكقثاذ، iiظاظبقش
 ل.ثكع اظطفاصد اظصاعب بزأع بصس اظعرائ

ظصل ،  اظةطور ضف ثعقش اظعثالتعن  ةعةصدد زظاًل أضرز اظةطدم اظصظعف أظطد ف
ظكةذفعقب ظظثراب إداب أوارةخداعغ ظ ٤٨٥٣رعب  اكظظةروعقذاظثارب وشغغعغا أعن 

ق ـض خشة اظبزذقب خشفاة صعلطب صظف شذقط اظةطدع اظةطعقظعا ،  طابظب ظظبذعثب
ذاة ـظ اظططـةظـل ظظ بطسفد ، لالةسال فرائل فخاسب ضق عثا ، ثعقش اظعثالة
ب ـار باظضـبقع اظعل لةساال فاظةق أضذذة ظعا فرائ ، اظعصظفعاةقبل اظغائظب ضق عثا

ذةغا ةكعفظفثقا اظعصظفعاة اظةق أضذل الةسال فرائغا أبذذظصل عن   ، اظثداتب
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 ، بسطب صاعب .ivظغا كبقذ اكتذ صظف عصشع ضذفش اظطاعفع ظان عةذعة فاظةقكزبكب ا
 اظصطد ضق اظطاعفع اظعدعق فاظطاعفع اظةثاذف بسطب خاسب. بـفصظف عشذق

ل اـق عثـب ضـذاة اظغائظـظ اظشطـبةظ اكبقًذ اظطد ةأتذة عشذقب اظصطد ةأتًذو
أععاش أخذف كبذاع ل ظعا ضق اظصعضظغرت ،  vالةسالة فةكعفظفثقا اظعصظفعاة

فأثغذب  اظطاكرذب ـط أثغـاظةصاطد صع شذقو ، ظةصاطد صع شذقط اظةظقطفعظا ، صطفداظ
ظصعفعقب غدغ اظزبكب وباظعظر  ، عةذعةكشغذ اظةصاطد صبذ زبكب اا فأخقًذ؛ viلاظعقعاةق

اظةثاذب  عـا بارعع اظةثاذب صذضة اسشلًث اثدقًد اصً أضذذ ظعا عف –ل فاةراصغا اظعدغ
 ظعا بدورغا أضرزت وغذغ، vii .Electronic commerceاكظكةذفعقبل صبذ اظفرائ

 Electronic Contract. باظصطد صبر اظورائل اكظظةروعقبثاظًقا قرعف  عا

،  اظتفذب اظعصظفعاةقب رعث بطقاع صلطاة ةصاطدقب عبازذب بقع اكشذاضوظغور 
زازاة ل عع خلاكعةرعت بقع اظشذضقع ضقذ زبكب ل ادـبربب ؤعكاعقب طقاع ثفاذ عةب

ب ل ةةطقد باظثدفد ظكةذفعقاكا ضق اكضط عفش ثدقد عع اظةثاذب بدو ، اقظقباظثفارقب 
  .لبقع اظدفل اظثضذاضقب اظةق ةةس

شب ـع اكعزـع أغـد عـةص –فاظةثاذب اظدفظقب خاسب  –فكع اظةثاذب صاعب 
فسش اكثكاع اظصاعب ل اظثغفد اظكبقذب عع أثل دضإعغ عع اظشبقصق أع ةب ، اكعراعقب

وطقام  ، عع اظعخاشذظظصدقد اظةق ةةصذس  ، اظةق ةعشع غدا اظعفش عع اظةثاذب
سذث طاعفعق  بعاءل ثغدغع عع أثـل كببذل اظطاعفع ل اظباثتقع فاظعغةعقع بثط

 دا اظعفش اظثدقت عع اظةثاذب.ـقرةفصب اكزكاظقاة اظخاسب بغ

 ظف: إا اظبثث وظةوسقث ذظك قطرم غذ

 اكظظةروعق: اظةراسف ضف اظصطد اكول اظعبثث

  اكظظةروعق: اظطبول اظتاعق اظعبثث
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 األول الهطمب

 اللكتروىْالعقد  ْالتراضِ ف

 تهٍٓد : 

ء ؤظف اظظثوءضل عطذ عع  ، اكظظةروعقظظةصاطد  قصقضقاب اظةعشقع اظةزذل ش ضق
ا ـقرةطاد ععغ ظةقفا ، viiiاظطاعون اظعدعف عسوصاكثكاع اظصاعب اظةف أزاذة ؤظقغا 

ب ـف ثطقطـظظزظ ضق دلظةغ صظل ثفاذ اظةصاطد بأف عفطض أف عرظظ ل قدش تعب عثا
دفذ اكقثاب عع زخس ؤظف آخذ بشذقط اظةظقطفع أف باف ـفاذ سـفث، اظعطسفد
فغف عا قطغع ععغ ثفاذ اظةصبقذ صع اكذادب بأف فرقظب رفاء أكاعة ، ixععاتلشذقط 

د ـظةصاطباا ـ  قثفذ اظةصبقذ صع اكذادب ؤظكةذفعق ذظك، ا ظًـ فةشبقط ، قدفقب أع ؤظكةذفعقب
ؤدا ةفاضذة اكذادب ، افضف اظعطافساة أقًس ، باكظظةروعقل اـبكاة الةسـذ زـصب
 ع اظصقفب فاظزذفش اظعشظفبب ظسثةغا.ـب عـظقعب اظخاظقـاظر

ل اـفظطد دضصة تفذب اظعصظفعاة فالةسالة فاعةزاذ ارةخداع زبكاة الةس
فاظععشعاة اكطظقعقب ل اظدف صقاظصدقد عع عزذ ، طاة فاظصطفدضق ؤبذاع اظسط

ذ ـب صبـع اكذادب اظصطدقـذ صـفعع تع ؤثاذب اظةصبق ، فاظدفظقب ؤظف ؤطذاذ غدا اظفاطش
د ـكبذاع اظةصاطظاضًقا ا ـ  اكذاداة ؤظكةذفعق اظةطاء. فغف عا قصعف أع xؤظكةذفعقبل ائـفر
 ف ارةفضف زذفش سثةغ.ـعة

اعصطاد صطد بقش اظبسائش  UCCاظعفثد  قظقاظةثاذب اكعذطد أثاذ طاعفع ض
دف ـبعا ضف دظظ رظفكغعا اظ ، شذقطب أف فرقظب عا داعة ةشغذ ةذاسف شذضقغ قببأ
د ـظكةذفعقب اظعفثاكاعلة ـصظف ؤطذاذغعا فثفد اظصطد. كعا اصةذض طاعفع اظعصل دـق

ل ثقـذذ أع اظةرـدعا طـا صعـ  سذاثب بإعكاع اظةصاطد ؤظكةذفعق ٤٨٨٨اظسادذ صاع 
ف أافقب ـب اظعةرـأخد بعبدأ اظعصاعظثقت ، ااظعرةعد اظعكةفب خشقًّل قصاداكظظةروعق 

ثلة ـب فاظرـبقع اظرثلة اظعكةفب Functional equivalentاظةعشقذ اظفشقطف 
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عذقكقب ؤظف الصةذاض بطاصظقب اكظدا اةثغة اظعثاكع اظطقدذاظقب ف ، ظكةذفعقباك
 .xiثاب عشذفث صبذ زبكاة اظكعبقفةذؤقل اظطبف

ع ـكعا أطذة اةطاطقب اكعع اظعةثدب بزأع صطد اظبقش اظدفظف ظظبسائش اظةصاطد ص
ف ةظكر أـباظغاةض أف اظل ضأثاذة اكقثاب فاظطبف ، xiiاظطفذفل الةسال شذقط فرائ

ل خقذب ظةزعكفأساضة الةطاطقب اظصباذب ا ، ياظطفذل الةسال ضقذ دظظ عع فرائ
ط ـع شذقـصل اـا الةسـالة فععغـب ظلةسـبغ اظةكعفظفثقا اظثدقت ةقةأعا طد ل ك

 ظكةذفعقب.اكاظزبكاة 

 ٤٨٨٥ظكةذفعقب ظرعب اكاظععفدثف ظظةثاذب ل كعا أطذ اظطاعفع اكفعرةذا
ب. ـاظةثاذقل صعااكضق ا ـ  اظبقاعاة ؤظكةذفعقل ةبادل اظةصبقذ صع اكذادب عع خلل ةباد
اظبقاعاة ل ( عع غدا اظطاعفع فأطذ سذاثب ارةخداع ذرائ٤٤عس اظعادب ) ثاء
ضف رقاط ةكفقع اظصطفد فعا ظع " ثقت طسف بأعغ ، ظكةذفعقب ظظةصبقذ صع اكذادباك

اظبقاعاة ظظةصبقذ صع اظصذس ل اع صظف ضقذ دظظ قثفذ ارةخداع ذرائـقةطط اظشذض
ل قططد دظظ اظصطد  ، فقع اظصطدفصعد ارةخداع ذراظب بقاعاة ضف ةك ، ذسـاظصل فطبف

اكعذ اظدف  ، غ ظظةعطقد بعثذد ارةخداع ذراظب بقاعاة ظدظظ اظضذسـف طابظقةأثةغ ـس
 بشذقطب ؤظكةذفعقب. -لاكقثاب فاظطبف -فاذ اظةصبقذ صع اكذادب ـغ ثـقرةطاد عع

فاظدف  ، ضق ةكفقع اظطسد اظعزةذظ ظظعةصاطدقع ظفقصد اكقثاب اظعفاب اكفو
ائش ـاظفرل لـع خـذع عـفععغا اظصطفد اظةق ةب، اظططذف ظظصلطاة اظةصاطدقب قصةبذ اظصعفد

عع ـضكق قةكفع اظطسد قثب أع قبدأ أثد اكزخاس بصذس ثاذع قةس ، اكظكةذفعقب
 طب صاعب.ـفذ بسـأف اظثعغ أثد اكزخاسإظف  ، اظصعاسذ اظثفغذقب ظظصطد اظعذاد ؤبذاعغ

 ظف: إ اظعبثثوظةوسقث ذظك قطرم غذا 

 وخسائسغ  اكظظةروعق اكقثاباكول : عطغوم  اظعطظب

 وزرط ارةصعال اظظضب اظوطعقب  اكقثاباظتاعق : ظضب  اظعطظب
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 الهطمب األول

 وخصائصًَىْ تراللك الٓجابهفٍوم 

 
 : فروع ةول فِ ثالثولسوف ىستعرض الهطمب األ 

 اكظظةروعق اكقثابول : ةصرقف اك

  اكظظةروعق اكقثاب: خسائص  قاظتاع

  اكظظةروعق اكقثاباظتاظث : زظل 
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األَلالفرع   

ف   َىْتراللك الٓجابتعٓر

ةذظ دظظ لثةغاد اظططغ ل اكقثاب ب -اظعزذش اظعسذف -ظع قصذض
 ء بخسفس عطغفع اكقثاب.واظطساءطد ةباقعة فثغاة عشذ اظططغ ف ، واظطساء

 فـؤظxiiiىٍنـفذٌب فرٓق ه ، ظةصذقضاكقثاب ادائًع ظصادةغضطد ةسدف اظططغ 
 ، ؤبذاع صطد عاإظف آخذ باظعربب  ظفقةطدع بغ زخس عصقع ؤ ةصذقطغ بأعغ "اظصذس اظدف

 إظف َذٌب فرٓق ثاو،  طقاع غدا اظصطد"ظف صفباظةاظق  ، طبفظغ ؤقاغظف صبضقب ثسفظغ 
ل ت قةع اظصطد باطةذاع اظطبفـبثق، أع اكقثاب غف "صذس باة بإبذاع صطد عصقع

وضًطا د ظظةصاطل كقثاب "غف صذس ثاذع فكاعأع ا ظفؤ xvَذٌب فرٓق ثالث،  xivبغ"
قع ـأزخاس ضقذ عصقع إظفزخس آخذ عصقع أف إظف ظزذفش عصقعب قفثغغ زخس 

فضذقط ذابش قصذض اكقثاب بأعغ ؤقثاب فاثب اظةرظقع ،  xviبداةغع أف ظظكاضب"
 صظفع بثقت ل قةفطض ةعاع اظصطد ؤل فقكف ، آخذ كبذاع اظصطدظف صخس ـغ زـقصذس
 ذض اقخذ".ـب اظشـعفاضط

أعغ  إظفضق ةصذقطغا ظكقثاب ، َلقد ذٌبت هحكهة الىقض الهصرٓة
فثغ ثاذع صع ؤذادةغ ضق ؤبذاع صطد ظف صذس اظسادذ عع زخس قصبذ بغ ـ"اظص

 .xviiعشابط اعصطد اظصطدل ت ؤدا عا اطةذع بغ طبفـعصقع بثق

د ـذف اظطسـد صعسـفاظدف قصد أث ، اظباظضب ظعطغفع اكقثاب وعظًرا ظكغعقب
ـل ات الىقـة بعهمٓـالخاص 0981ىصت اتفاقٓة فٓىٓا لعان ضطد  ، اظعزةذظ ظظعةصاطدقع

دغ ـع غـع ٤٣/٤ادب ـثقت عسة اظع ، عصقاذ عثدد ظكقثابظف ص الدَلْ لمبضائع
ـل كاض ؤدا ةصقعة ضقغ اظبسائش عثل ا بزكاقةق "قكفع اكقثاب عثدًدظف صالةطاطقب 

ب ـد ثرـععكعب اظةثدق ظاعتؤدا  ، اغا سذاثب أف سعًعفةثددة كعقةغا فتعع ، اظبقش
 اظبقاعاة اظةق ةسععةغا سقضب اكقثاب".
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فقخةظض اكقثاب باظعطغفع اظةطظقدف صع اكقثاب صبذ اظفرائش اكظكةذفعقب 
ضاظةصاطد ؛  xviiiعع فثغ ؤظقغ إظفاكقثاب ل عع عاثقب اظفرقظب اظةق قةع عع خلظغا عط
ع فثغ ؤظقغ زطاغب ـعإظف اكقثاب ل قةع عط، بقع ثاسذقع عع عاثقب اظعكاع فاظذعاع

ل اع فاظذعاع قةع عطـب اظعكـع عاثقـفضق اظةصاطد بقع ضائبقع ع ، لذرفل أف عع خل
 ل.ادف أف اظعرثـةطظقدقب كاظبذقد اظصل فرائل عع فثغ ؤظقغ عع خل إظف اكقثاب

عع إظف اكقثاب ل ضقةع عطاكعةرعت، زبكب  لأعا بخسفس اظةصاطد عع خل
ْ ـً األَرَبـعرف التَجٓفطد ، غ صع شذقط فرقش أف دصاعب ؤظكةذفعقبـفثغ ؤظق

صع بصد قةسعع كاضب اظصعاسذ اظلذعب ظةعكقع ل اةساظلبأعغ " اب اللكترَىْـالٓج
اظةصاطد عبازذب فقرةبصد عع غدا اظعشاط عثذد ل ؤظقغ اكقثاب عع أع قطبل اظعذر
 ع".اكصل

بصد فعع تع صع ل الةسال فاظفاسث عع غدا اظةصذقض أعغ ظع قثدد فرائ
أقغ فرقظب ل أف اظثعغفذ عع خل ، أثد اكزخاس إظفقعكع ةفثقغ اكقثاب 

طد دكذ  ٦/٤٨٨٦فؤدا كاع اظعظثط اظعذضط باظةفثقغ اكفذفبق ذطع  ، ؤظكةذفعقب
، فاظعشبفصاة اظعصعفعب ، ع بصد "فغق اظعشبفصاة ضقذ اظعصعفعبـصل الةسال فرائ

 ، فاظكةاظفثاة ، اظزراءظظعشبفصاة اظسثطقب عش شظب  فاظخشاباة اظععفدثقب
ل ربقظف صل غدغ اظفرائ ذظر ؤل أعغ ، عةذعةاكف ، فاظةظقطفع عش ؤشغاذ اظسفذب

 فظقر اظثسذ.ل اظعتا
ائس ـع خسـأع اظةفثقغ اكفذفبق ظع قبذذ أغإظف  الفقً xixَٓذٌب اتجاي فْ

غةع ضطش افظكعغ  ، فغق اظسطب اكظكةذفعقب ضق اكقثاب ، ةذفعقاكقثاب اكظك
ف ـفغ-لثةف قرةشقش اظطاب ، بسذفذب ةسعقع اظعفثب صعاسذ اكقثاب اظلذعب

فظكع غدا الةثاغ قبدف عع فثغب ، بقعبظف صؤسداذ طبفظغ فغف  -ةغظظ صادبـاظعر
عع اظفرقظب اظةق قةع ظف صكع اظسطب اكظكةذفعقب ةعسب  ؛ذ سثقثـضق ، عشذف
 غدا اكخقذ ضق ثد داةغ. صظففظقر ، ابـا اكقثـخلظغ
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ار ـأع اظطسد اظكاعع ضق اظعطر غف ظب فأر طساءا فضعع اظعرةطذ صظقغ ضطًغ
ذ ـلع اظضقـا ؤصـاظةصبقذ ل قصدف أع قكفع رفف فرقظب قةع عع خلظغو ، xxاظصطد

  ،زذفش عصقعبظف صء أعسب غدا اظعسعفع رواء ، بعسعفع اظطسد عثف ؤبذاع اظصطد
أف  ، فغدغ اظفرقظب طد ةكفع ةطظقدقب ، اظزخس اظدف قذقد اظةصاطد عصغظف صأف 

 ، xxiا كاع عفصغا فغدا عا سذث بغ ساثب غدا الةثاغ بطفظغاكظكةذفعقب أًق
ؤل ضق اظفرقظب اظعرةخدعب  ، قخةظض صع اكقثاب اظةطظقدفل، ضاكقثاب اكظكةذفعق

 فغذ عطرغ".ـاظث بطاءضطش عش 

فف ـعثةـل ق عطـاظفرقظب اظةق ةرةخدع ض صظف ش اظعسصظقغ ضل قزةذ وبعاء
فع ـع اكذادب قكـصضاظةصبقر  ، اظطسد اظدف قةسعع ؤقثاب باظعصعق اظطعق فاظطاعفعق

ظف صب ـب اظداظـأف باظعبادظب اظطصظقل باظظطش أف اظكةابب أف باكزاذب اظزائصب الرةصعا
ثطقطب ظف صدلظةغ زكا ضق ل اظةذاسق أف باةخاد أف عفطض أخذ ل ةدش شذفض اظثا

ع اكذادب ـذ صـاظةصبقل فـعا ظع قةشظب اظطاعفع ضق ثاظب خاسب ثس ، اظعطسفد ععغ
 عثف عصقع.ظف ص

فغدغ  -اظعذارلة ل طد قةع عع خل اكعةرعتزبكب ل كع اظةصاطد عع خلو
 ثاءتفأع ظطشب اظكةابب اظةق فذدة ضق اظعس راظض اظبقاع  ، ظةاببفبل زظ  -ةصد
 ، رواءثد ظف صاظكةابب اظةطظقدقب فاكظكةذفعقب إظف ب ععا قرةفثب سذض ثكعغا ـصاع

اذب ـاذب اكزـغ فأع صبـشذض ظقخذ فاظبثت عصل عزاغدب كل فطد قةع عع خل
اظةصاطد إظف ععا قرةفثب سذضغا  ، صاعب ثاءت ، أف اظظطش ، لائصب الرةصعاـاظز

ض ـل قخةظ ، دفـاب اظةطظقـدظظ ضاكقثظف صف اكعةرعت، اظةطظقدف فاظةصاطد صبذ زبكب 
اكذادب ل اظعرةخدعب ضق عط -ضطش -xxiiاب اكظكةذفعق ؤل عع عاثقب اظفرقظبـع اكقثـص

 اظضقذ.إظف  ، ع عكععغا اظداخظقـاظباشعب ع
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ع ـصل اـاةس ظلبزأع اكقثاب صباذب " ذظراظةفثقغ اكفذفبق طد  ظانفؤدا 
 ، اعـبقع ضائبقع عع ثقت اظعكاع فاظذعبصد...." ضإععا قطسد بدظظ اظةصاطداة اظةق ةةع 

 صظع اظعفثب.إظف ل أف اظطبف ، اكقثابل اظفرقظب اظةق قةع عع خلظغا عط ظاعتا أًق
 والجراءاتَقد ىشب خالف فْ الفقً بشأو هدُ االلتزان بالقَاعد 

ل الَسائل هو خال ، ة لإلعالو عو السمع َالهىتجات َالخدهاتـالهىظه
 اللكترَىٓة.

أع بقاع خسفسقب اكقثاب اكظكةذفعق قكفع عع إظف  xxiiiفٓذٌب اتجاي
اذب ـش اظةثـب عفطـد شبقصـط ةثدقـسعقع بعقاعغ اظةطعق فاظطعق صع شذقإظف اظعطاد ل لـخ

 الةسالة اظرعصقب أع عذارلة خاسب.ل قصد غدا اظعفطش عع طبقل اكظكةذفعقب فغ

أرار أعغ عشذ  صظف xxivَلكو ٌذا االتجاي اىتقد هو جاىب آخر هو الفقً
فثسذ اكقثاب  ، خسفسقب اكقثاب اكظكةذفعق عع ذافقب سقطب صظف

ذضع أع اظةصبقذ صع اكقثاب  ، صبذ عفطش اظفقبل ق اكقثاب اظعذرـاكظكةذفعق ض
 ، أف صبذ ضذض اظعثادتب ، أخذف كاظبذقد اكظكةذفعقل صدب فرائل لـطد قةع عع خ

اظةصبقذ اكظكةذفعق  لأف ضقذ دظظ عع فرائ اكعةرعتب اظععةزذب صبذ ـش اظفقـأف عفاط
ل ضإع بقاع خسفسقب اكقثاب اكظكةذفعق قكفع عع خل ، فعع تع ، صع اكذادب
فرقظب ل ا فظقر عع خلاكظكةذفعقب اظةق قةع عع خلظغا ثعقًصل بقاع اظفرائ

 .xxvفاثدب

ادذ ـاظةطذطب بقع اكقثاب اكظكةذفعق اظس إظف (xxvi)َٓذٌب اتجاي فْ الفقً
 صظف ، فاكقثاب اظسادذ عع اظعةاثذ الضةذاسقب ، ع عفاطش اظفقب اظةثاذقبـع

عطةوًثا ل ثاذقب قكفع ضق أضظب اكثفااظعفاطش اظةإظف ل ار أع اظدخفـأر
ا بخسفس اظعةاثذ الضةذاسق ضبصسغا قطسذ دخفظغا ـأع ، ظظثعغفذصاعب

قةع ضق  وغولء اظصعلء ، ازةذاظ خاس صظف اظصعلء اظثاسظقن صظفبغا ل فالةسا
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غدغ اكخقذب ل  ضإن فعع تع ، غدغ اظعثلة إظفل ذف ظظدخفـذطع راظصادب ةذفدقغع ب
 ةكفع عةاثب ظظصاعب.

اظععشعب ظكصلع  واكثراءاتغدغ اظةطذطب أع الظةذاع باظطفاصد  صظففقةذةب 
اكعاعب فاظدطب ضق عسعفع اكصلعاة قطةسذ  ظعراصاة ، ةعاصع اظععةثاة فاظخد

د ـطفاصد باظـةذاسقب ضل ةةطقأعا بخسفس اظعةاثذ الض ، اظعفاطش اظةثاذقب صظف
 .ابطب اظعةصظطب باكصلعـاظر

 الفرع الثاىِ

 َىْتراللكٓجاب ال خصائص

 

قخسش اكقثاب اكظكةذفعق ظداة اظطفاصد اظصاعب اظةق ةثكع اكقثاب 
ل لـقةع عع خ وظوعغقةعقذ ببصس اظخسفسقب اظةق ةةصظط بشبقصةغ  إعغؤل  ، اظةطظقدف

ا عاقظون وضاظبً  ، قةع صع بصدو،  فرقش ؤظكةذفعق قةع صبذ،  بكب صاظعقب ظظعصظفعاةـز
 .ادوظقً 

ب ـضغف قخسش ظظطفاصد اظخاس ، عو بعداالٓجاب اللكترَىْ إٓجاب  كانَلها 
اظعغعق أف  صظففاظةق ةطذس  ، xxviiبثعاقب اظعرةغظظ ضق اظصطفد اظعبذعب صع بصد

اظعفذد عثعفصب عع اظطقفد فاظفاثباة اظةق قظةذع بغا ةثاغ اظعرةغظظ اكظكةذفعق 
 واظعرظززخسقب اظةاثذ فصعفاعغ ل ةذفقد اظعرةغظظ بعصظفعاة ثف ، فاظةق ععغا

فاظخسائس اكرارقب ظظععةثاة  ، فصعفاع اظبذقد اكظكةذفعق ، غـظ قـاظذئقر
فشذقطب  ، اظدضش أف اظردادل ففرائ ، عغافأتعا ، ب فأفساضغاـفاظخدعاة اظعصذفس

فؤصادب أخشاذ اظعرةغظظ فخدعب  ، فخقاذ اظعرةغظظ ضق اظذثفش ضق اظةصاطد ، اظةرظقع
فغق الظةذاعاة اظةق أزاذ ؤظقغا اظةفثقغ  ، xxviiiفعدب اظسعاع ، عا بصد اظبقش
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فاظعذرفع  ، ب اظعرةغظظ ضق اظصطفد صع بصدـأع ثعاقـق زـض ٦/٨٦ع ـبق ذطواكفذ
 .١٠٠٤أضرشر  ١٢اظسادذ ضق  ٦٣٤/١٠٠٤ذعرق ذطع اظط

دع ـف عطـغ ْ ٓتطمب َجَد َسٓط إلكترَىْـالٓجاب اللكترَىولها كان 
اظزبكب ل ضغف قةع عع خل Internet Service Provider (ISP) اكعةرعتب ـخدع
دفع أع قكفع اظعفثب غف ل فظقر غعاظ عا قثف، عفصب عذئقبـقظب عرـةخداع فرـفبار

فثدقذ باظدكذ أع غعاظ آخذقع قزاذكفع ضق ةطدقع ةظظ  اكعةرعت، ب ـدع خدعـعطرغ عط
ععغع بدفذضق ل فقراغع ك لصدقدقع قةدخظفع ضقالةساأزخاًساؤد أع غعاظ ؛ بـاظخدع

 صظفعاة.فذد اظعـد فعـفذد اظععاضـالةسالة فعفذد اظعصظفعب فعل ؤةعاعغ فععغع صاع

ق ـَٓقترب الٓجاب فْ التعاقد اللكترَىْ هو الٓجاب فْ التعاقد عو طرٓ
 ، ابغـفذضع غدا اظةز ، التمٓفزَٓو فْ أىً فْ كمتا الحالتٓو ال تَجد دعاهة َرقٓة

غ ـب ظـاظعفث إنت ـبثق ، عصقًعا اةذفعق قةعقذ بأعغ قةسعع ارةعذاًذإع اكقثاب اكظكـض
ش ـاظعفط صظفعذب أخذف اظكةاظفت أف اكصلع اظعفثفد  أأع قصفد ظقطذا قرةشقش دائًع

د ـبقععا قةعقذ اكقثاب ضق اظةصاط ، ؤظقغ صبذ اظبذقد اكظكةذفعقل اكظكةذفعق أف اظعذر
ت ـضعدب اظب ، صع شذقط اظةظقطذقفع بفطةقب اظذراظب اظعصذفسب صبذ زازب اظةظقطذقفع

أف أع ،  xxixاةـاظعصظفعاذ ـصبذ اظةظقطذقفع ةكفع عثدفدب فةةعقذ باظرذصب فباخةس
 ل.اكقثاب صبذ اظةظطذقفع قةعقذ بالخةساذ فرذصب اظذفا

قةع اكقثاب  أي،  دولًّٓاا ٓجاب  إالٓجاب اللكترَىْ فْ الغالب كان ولها 
 ، اكظكةذفعق بارةخداع فرائش ؤظكةذفعقب فصبذ زبكب دفظقب ظلةسالة فاظعصظفعاة

فقكفع اكقثاب اكظكةذفعق  ، اضقباظرقارقب فاظثضذل ف ل قةطقد بثدفد اظدفـدظظ ضغـظ
 عع العطةاث فاظصاظعقب. اكعةرعتظعا ةةرع بغ زبكب ةبًصا إقثاًبا دوظق ا عظًرا 

طسذ اكقثاب ل دون أعغ ل قفثد عا قثف ، فذضع دظظ قذف اظبصس
بثقت قكفع ظغ عشاط ثضذاضق فعكاعق  ، ععشطب ثضذاضقب عثددبظف صاكظكةذفعق 
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ظف صضق بصس عفاطش اظفقب اظطذعرقب اظععةزذب  ا علثشغـظ عـدظل اـعت ، عصقع
، xxxاظطذاعكطفعقب اظعاشطب باظطذعرقبل اظدف صظفذ اكقثاب ضطش ـق ةطسـفاظة اكعةرعت

فعع تع ضإع اظعفثب ظع  ، إطظقعًقا أو دوظق ااكقثاب اكظكةذفعق طد قكفع  إنأف 
 .xxxiرظطاقظةذع بإبذاع صطفد أف ةرظقع ععةثاة خاذت اظعشاط اكطظقعق اظدف ثددغ 

ب ـد اظععشطـب ةثدقـاذب اكظكةذفعقـفطد أثاذ اظصطد اظععفدثق اظطذعرق ظظةث
 .xxxiiاظثضذاضقب اظةق قضشقغا اكقثاب أف ةظظ اظةق قضشقغا ةعطقد اظصطد

 :حالة الٓجاب اللكترَىْ الخاطئ

ق ـصع اظعرئفظقب صع اظخشأ أف اظةثذقض ضق ؤبلص اكقثاب ضل قتفذ اظةراؤ
 عتًل أناثذ ـدظظ أع قطذذ اظةل عتا ، ف صدع فسفثثاظب فطفش ضظش أف ضعفس أ

أع ـب اكعةرعتعفطش ظف صفظكع اظصذس قشغذ، رظصب عصقعب صظقغا ةخطقس عصقع
اظرظصب اظةق قذقد اظةاثذ ظف صثعقش أعفاش اظرظش اظعصذفسب فظقر ظف صاظةخطقساة 

ل طد طب -فغف اظعرةغظظ ضق اظضاظب- فقكفع اظعفثب ظغ ، ةخطقس بزأعغا ضطش إثراء
 ظظةاثذ.ضصًل غدا اظصذس فةع ؤذراظغ 

، كظبـعطدع اظخدعب اكظكةذفعقب غف داةغ اظعفثب ضل ةتفذ عز ظانضإذا 
أعا ؤدا كاع ، خشأ أف ةثذقض ضق اظذراظب اكظكةذفعقبل صع كل ف اظعرئفـفع غـفقك

كظب عدف طقاع غف زخس آخذ ضقذ اظعفثب ضغعا ةتفذ عز اكعةرعتب ـعطدع خدع
 .xxxiiiدع اظخدعب فثدفد غدغ اظعرئفظقبـئفظقب عطـعر

اظخاس  ، ٥٥/٤٨٨٦بق ذطع وفظةطادف ةظظ اظعزكظب عس اظةفثقغ اكفذ
ـل اظةذاع اظعفثب ببقاع اظخشفاة اظةق قثب اةباصغا عع أث صظف ، بثعاقب اظعرةغظظ

ع ـا عـةباصغفةثدقد اظخشفاة اظةق قظةذع اظعرةغظظ با ، ؤظكةذفعق عظذع إعزاء ةصاطد
قطقد  أوًل بعاذذ اظعفاضطب ظف صاظسضش ل عت ، اظخدعب أف اظرظصبظف صل اظثسفـل أث

ةغظظ ـب باظعرـاع اظخاسـزذفش اظةصاطد فاظعفاضطب صظقغا تع كةابب ذطع بشاطب الئةع طراءة
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سطثب اظفقب فضقذ دظظ عع ظف صفاظعرةخدعب ضق اظدضش ضق اظخاعب اظعخسسب ظدظظ 
ضل قكفع رظًطا،  ضإدا ظع قةبش اظعفثب ظغ غدغ اظخشفاة اظعثددب  ، اظخشفاة

 غدا اظةصاطد. عظزًعا بإبرامب ـاظعفث

ظف ص( أعغ قثب ٤٤، ٤٠بق اظرابط ضق اظعادةقع )وفطد بقع اظةفثقغ اكفذ
ل بق فسش اظخشفاة اظةق قظذع اةباصغا عع أثوضق الةثاد اكفذ اكصساءل اظدف

ظف صةسعع أع اكشذاض ةصشق عفاضطةغا اظعبعقب ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق بشذقطب 
فقصعق غدا أع اظشذقطب اظفاثب اةباصغا رفض ةبقع بفارشب عطدعب  ، قـاظصظع اظقطقع

فصظقغ أع قطدع بسطب خاسب عصظفعاة صع  ، ؤةعاع اظةصاطدل طب اكعةرعتخدعب 
 عطدع اظخدعب بقاعظف صقثب  ظعا ، ؤبذاع اظصطدل اظخشفاة اظلذع اةباصغا عع أث

فأع قبقع  ، xxxivضق اكقثاب اكظكةذفعق اكخطاءاظشذقطب اظةق قعكع بغا عصاظثب 
 اظةزافاظععاربب فاظطصاظب اظةق قعكع بفارشةغا ل ائـق اظفرـغ أف اظعةظطـظظعفثب ظ

 أف اظةثذقض.ل قـاظةفس أخطاءثقث ـفةس
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 الفرع الثالث

 تروىْاللكٓجاب ال لشك

 :وظروف عرةصرض اظطرع اظتاظث ضف

 اكظظةروعقعن خلل اظبرقد  اكقثاباظضسن اكول : 

 ظعواطش""زبكب ا اظوقب سطثاة خلل نع اكقثاباظضسن اظتاعق : 

 واظعثادتب ظعزاغدةا خلل نعقثاب اكاظضسن اظتاظث : 

د  الٓجابالغصن األول :   :اللكتروىْهن خالل البٓر

ب ـاظبذقدقل اظذرائل اعةطا electronic mailقطسد بخدعب اظبذقد اكظكةذفعق 
ثغاذ آخذ عةق إظف عع ثغاذ  اكعةرعتزازاة اظكعبقفةذ صبذ زبكب ظف صاظعثذذب 

ل فقةع دظظ عع خل ، xxxv(٢٤)اظزبكبعق صظف ؤظكةذفصعوان ؤظقغ ل ظظثغاذ اظعذر ظان
آخذ ثةف إظف  serverثذع سفئقب ةعذ عع عظطع "خادع إظف اظذراظب ل اع ةثظقـعش

 سفذةغا اكسظقب.إظف اظثغاذ اظعشظفب ثقت قصاد ةثعقصغا ظةصفد إظف ل ةس

ب ـب ؤظكةذفعقـذراظب بذقدقل فقشذث اكقثاب صبذ اظبذقد اكظكةذفعق ضق زك
 .xxxviةسدذ عع اظعفثب ظةرةطذ ضق اظسعدفط اظبذقدف اكظكةذفعق ظظشذض اقخذ

ـل عذرإظف عثدد ل عع عذر ضاظًبا عوثغبفكع اظذراظب اكظكةذفعقب ةكفع 
ضإع اكقثاب صبذ اظبذقد اكظكةذفعق قةزابغ ضق غدغ اظسفذب عش ، عثدد xxxviiغـؤظق

ضقذ أع دظظ ل قععش عع أع قكفع  ، أف اظبذط اظطاظساكقثاب صع شذقط اظبذقد أف 
فدظظ  ، عع زخس ضق فطة فاثد سادًرا كظتراكقثاب صبذ اظبذقد اكظكةذفعق 

اظصدقد عع إظف غ ؤقثابظف صاظعفثب ذراظةغ اكظكةذفعقب اظععشفقب ـل بأع قذر
 اكعةرعتفةؤدف زبكب  ، صزذاة أف عئاة أف آلض ضق ظثشب فاثدب ، اكزخاس

ثقت قةع عرخ ،    mailign lists غدغ اظخدعب بةطعقب ةصذض باظطفائع اظبذقدقب 
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صعافقعغع اكظكةذفعقب بعا قزبغ اظعرخ إظف ذاد ؤذراظغا ـبصدد عع ق عرًخا صدقدةاظذراظب 
 صعفاع ؤظكةذفعق عرخب عع غدغ اظعرخ. إظف ظلل بثقت قس xxxviiiاظكذبفعقب

 دائًعا إقثابفعثع عذف أع اكقثاب اظعصذفس صبذ اظبذقد اكظكةذفعق غف 
ب ـظ كع ةطعقـفدظ ؛اظذراظب اكظكةذفعقب عرةطبظقفأع ةصدد  ، زخس عثدد إظفعفثغ 

د ـاظذراظب اكظكةذفعقب ةثدقل ةطةذس كذرال اكطظف صاظبذقد اكظكةذفعق ثةف اقع 
اظذراظب ل قعكعغ ؤذراظغا عا ل ضقعا قصعق أع عذر ، ؤظقغل ع اكظكةذفعق ظظعذراظصعفا

عثدًدا دائًعا وظو ظاعوا ؤظقغ قكفع ل فعع تع ضإع اظعذر ، ؤظقغل ظع قثدد صعفاع اظعذر
  عةصددقع.أضراًدا 

ظان طسقًرا طد لقةثاوز فؤع -وطًةا فكع اظذراظب اكظكةذفعقب ةرةضذط 
اس ـاظثارب اظخإظف فدخفظغا ل ثارب اظخاس باظعذربقع خذفثغا عع اظ -دطائق

اذغ ـثغإظف اظذراظب ل ؤظقغ طد ل قكفع ظثشب فسفل فكع اظعذر ؛xxxixؤظقغل باظعذر
ؤقثاب ل ضق اظصطد اظعبذع بطبفل اكس عرىضإععا  ،  ثاسًرا أم ثةف عزضًل ظثغازغ

 لعةطاءفدظظ  ، صاع ظأسلفذد صبذ اظبذقد اكظكةذفعق غف ةصاطد بقع ضائبقع 
 ل.اظذععق بقع شذضق اكقثاب فاظطبفـل اظةفاس

ضق ل غدا اظةصاطد بقع ثاسذقع ؤل ضق ضذس فاثد قةعتل فل قكفع عت
 ، غـظثشب فذفد اظذراظب اكظكةذفعقب ؤظق ثاسًرا وعزضًل ظثغازغؤظقغ ل فثفد اظعذر

 ؤظكةذفعق عشابط. ل غدا اكقثاب بطبفظف صذد بدفذغ ـضق

إظف ات ـؤد قثة؛ اظعطدع صبذ اظبذقد اكظكةذفعقأع اكقثاب  xlفقذف اظبصس
ضقذ عظذع إقثاًبا ضإعغ قكفع  ، ؤظقغل صظع اظعذرإظف ل اظطةذب اظذععقب أعطب اظدكذ ظقس

 ؤقثابغ ظطةذب عثددب.ظف صعاظع قةسعع عا قطقد اظةذاع اظعفثب باظبطاء 

ق ـب ضـدب اظصاعـفدظظ كع اظطاص؛ ؤشلطغظف صفعثع ل عةطط عش غدا اظذأف 
ع ـصظع عإظف ل طد فس ظانثاب أعغ عظذع ظظعفثب فل قثفذ ظغ اظذثفش ضقغ ؤدا اكق
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 عظزًعا ظظعوثب غدا اظذأف قطسد أع اكقثاب اكظكةذفعق ل قكفعل فظص ، فثغ ؤظقغ
 xliفغدا اظطذس فأع سث طاعفعا ، صظع اظشذض اقخذإظف فسفظغ ل ضق ضةذب عا طب

عا قطقد  xliiأقًسا ؤظكةذفعقبقسدذ عع اظعفثب فضق ذراظب  ثةًعا أنغ قرةظذع ـضإع
أع قسدذ ععغ ل ؤظقغ طبل صظع اظعذرإظف ل غدا اظصدفل فأع قس ، صدفظغ صع ؤقثابغ

 عشابط ظقعصطد بغ اظصطد.ل طبف

ضإع اكقثاب اظعشذفث صبذ اظبذقد اكظكةذفعق ؤععا قشذث عع  ؛فغكدا
 ، أظترأف  ظانؤظقغ فاثد ل اظعذرإظف اظب ؤظكةذفعقب قبصت بغا اظعفثب ـذرل خل

اظعثف اظدف ظف ص ، اظزذفش اظلذعب ظسثةغ ظاضبفقثب أع قرةفض غدا اكقثاب 
ظخسفسقب اكقثاب اكظكةذفعق فعا قثقش بغ عع ل ظ دفع ؤغعاـفدظ - دععاـط

 سفابش.

ضق ل سادذب عع اظعذر ، إقثاًبافةصد اظذراظب اكظكةذفعقب اظةق ةةسعع 
 -ثاظةقع غعا:

ا اع عصظفعاةق عؤعع فعبذعت ةظطائقًّطد أذرظة عع عش ظاعتؤدا اظثاظب اكفظق: 
ذض أف ـع أع قعسـقعكإظف "بذعاعت أف عشاع ؤظكةذفعق ظثارب  ، اظععزئ لعع طب

دفع ؤزذاض أف زخس شبقصق  ، اأف ثذئقًّ ظظق ال عرةطل ةثقب ظظةسذض بزكـقر
 ضق اظفطة اظدف قةع ضقغ اظةسذض أف الرةثابب".

 ، وًل أفطبإقثاًبا اظذراظب اكظكةذفعقب اظةق ةةسعع  ظاعت: ؤدا اظثاظب اظتاعقب
دا ـا صع غغدا اظزخس عائًب وظان ، زخس آخذ ضقذ ساثب اظةصبقذ عع سادذب
 .xliiiظاظوظقلأف اةطاطقب ، ظاظوسقائقب ـأف طس ، ظاظوظقعقابب طاعفعقب  ظاعت رواءاكخقذ 

 لهواقع""شبكة ا الوٓب صفحات خالل نه الٓجابالغصن الثاىْ : 

ظف صفقطسد بغدغ اظزبكب عثعفصب سخعب ظظضاقب عع اظعفاطش اظعفثفدب 
ل " اظخاسب بكserversاظعظطعاة "ل فاظةق ةذةبش ببصسغا عع خل اكعةرعتزبكب 
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دغ ـفقةع صبذ غ multimediaةطعقب اظفرائش اظعةصددب . اصةعاًدا صظفثارفب فدظظ 
فعش اعشلط اظةثاذب اكظكةذفعقب صبذ زبكب  ، أعفاش اظعصظفعاة ظاضبل بكب ةبادـاظز

ع ـع webش ـبكب اظعفاطـضق بداقب اظةرصقعاة عع اظطذع اظعاسق ةثفظة ز اكعةرعت
عفاطش ظصذس اظرظش فاظخدعاة ضقعا إظف اظعصظفعاة بقع اظعفاطش اظعخةظطب ل ادـةب

 . E. Commorceد دظظ باظةثاذب اكظكةذفعقب ـصذض بص

اظعفاطش اظةق قعزئغا اظةثاذ ل فقب عع خلفقشذث اكقثاب صبذ سطثاة اظ
 ظلاكقثاب ل قرةكع أقًسا أنظصذس رظصغع فخدعاةغع صبذ غدغ اظزبكب فقظذع غعا 

ةظظ اظلذعب ظكقثاب ضق عصعاغ اظصاع أف ةظظ اظصعاسذ اظةق  رواءصعاسذغ اظطاعفعقب 
 ظاضب بذظرقظذع فثفدغا ضق اكقثاب اكظكةذفعق بفثغ خاس فعصعق بدظظ عا قةصظط 

 ظعافاسث أف ارةخداع اظظضب اظفشعقب صعد اظعشع اظةق ةأخد بدظظ ل عاسذ اظصطد بزكص
بكب اظفقب فبقع عاطد قخةظش بغ عع ـزظف صقظذع اظةطذطب بدطب بقع اكقثاب اظعشذفث 

إظف ذس فاظدصاقب فعا قةصظط باظدصفب ـاظصل اـفخاسب عا قةصظط بأصع ، أعفذ عزابغب
 اظةصاطد.

فدظظ أعغ ؤقثاب صاع  ، س اظةثطشاةـدا اكقثاب بصغل عا قةسعع عتوضاظًبا 
إع اظعفثب ل قعكعغ أع قثقش ـفعع تع ض ، صدد ضقذ عثدفد عع اظعارإظف قطدع 

أف طدذب اظعفثب ل اذ اظصعقـفخاسب عا قةصظط بقر ، بعع رفض قةصاطد عصغععطدًعا 
بصاد عخذفعب اظرظصق اظعةاث أف ضقذ دظظ عع اك سوءاظةصاطداة ضق  ظاضبةظبقب ظف ص

فقذف بصس اظزذاث أع اكقثاب  ، عطدًعاأع قثقش بغا ل اظةق ل قعكعغ بشبقصب اظثا
ف ةسعع غدا اكقثاب ـد فظـفب ظظةصاطـاظعشذفث صبذ زبكب اظفقب طد قصد عثذد دص

ظدظظ باظثالة  عتاًل  اظزذفش اظثفغذقب ظظصطد اظعذاد ؤبذاعغ فسذب غدا اظثاعب
 ثب.اظعف ظدىصةباذ ال اظةق ةكفع ضقغا زخسقب اظعةصاطد عث
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ب ـضق اكصلع صع شظب عرةخدعقع "صعاظب" ؤد قرةشقش اظعفثل غف اظثا ظعا
ذضس ؤبذاع اظصطد فظف  -فضط عا قذاغ غدا اظطذقط عع اظزذاث - ضق غدغ اظثاظب

 ظدقغ. رسفل عشابط ؤدا ظع ةظط زخسقب اظطابل سادض ؤقثابغ طبف

اب ـفابش اكقثـفسذفش ـزإظف غدا اكقثاب قطةطذ ل أع عت عرىفعثع
ق ـاظرعاة اظزخسقب ض ذظرغدغ اظثاظب طد خل عع ل كع اظصذس ضق عت ؛اكظكةذفعق

فغف  ، اظصظعقب فاظخبذب اظصعظقب فضقذغعا ظاظعؤغلت ، اكقدف اظصاعظب اظعشظفبب
فعع تع ضإعغ  ، ظعطفعاة اكقثاب اكظكةذفعقل باظةاظق ضغف صذس ضقذ عرةكع

 اظةصاطد. إظفقصةبذ دصفب 
 :والهحادثة لهشاٌدةا خالل نهٓجاب اللثالث : الغصن ا

ق ـعفش اظعذئـاظعرل الةسا اكعةرعتقطسد باظعزاغدب فاظعثادتب صبذ زبكب 
 قرىأع ل عع شذضق الةسا ظلفاظدف بعطةساغ قرةشقش  ، اظدف قةع صبذ غدغ اظزبكب

ق ـاظزبكب ضإظف اظشذضاع ل فقةع دظظ بأع قدخ ، زازب اظثارفب صظفاقخذ بفسفث 
 ةفطقة فاثد فقظةطقاع ضق عفطش فاثد عع عفاطصغا.

 ظل ظقرىععغعا بكاعقذا سضقذب ل فقةع ةذفقد ثغاذ اظثارفب اظخاس بك
 ضذضب سضقذب. عًصا ضققةثدتاع  وظأعغعاا اقخذ فقرعصغ ضق داة اظظثشب ـععغع

اغدب ـأشذاض غدغ اظعزل ؤظف ثص اظذظرفةؤدف ةطعقب اظعثادتب فاظعزاغدب أعطب 
 فقكفع اظةصاطد ثاظئد بعتابب ةصاطد بقع ثاسذقع. عثظًرا اضةراسق ا ظظصطدقعتظفع 

أع اكقثاب اظعشذفث صبذ غدا اظعثظر الضةذاسق غف ؤقثاب  عرىفعثع 
زخس عثدد أف عثعفصب عثددب عع اكزخاس غع أشذاض غدا إظف سادذ 
تقًرا ظقطةذب ـق رـغدا اكقثاب اكظكةذفعل أع عتل غدا اظةثظقظف صفقةذةب  ، اظعثظر

ضظطدذ أقعا ضقعا  ، ع اكقثاب اظةطظقدف فخاسب ضقعا قةصظط باظشابش اظثاذع ظكقثابـع
ف ـغ ظعا -أزخاس ضقذ عثددقععوثًغا إظف  ظانربط أع اكقثاب اكظكةذفعق ؤدا 
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ضإعغ قثفذ أع قةثذذ عع اظشابش  ، باظعربب ظكقثاب صبذ سطثاة اظفقبل اـاظث
عع ل ع قسعع ؤقثابغ عا قطةسقغ اظثابعا قثقذ ظظعفثب أ اظذظرض ـاظثاذع آع
عا قثقش ضاظًبا ؤد  ، فغدا طد ل قةفاضذ ظكقثاب صبذ اظعثادتب فاظعزاغدب ، اظةثطشاة

 ، ع اكعفذ اظةق ةصد عثغفظب باظعربب ظكقثاب صبذ زبكب اظعفاطشـاظعفثب باظصدقد ع
غدغ اظعطشب ل ضعصذضب اظعفثب بعتعتًل،  اظعشابط ل عع قسدذ ععغع اظطبف ظصدد

بزأع  ظذظكاظعخذفع فقكفع اكعذ  ظطاقبقثذعغ عع اظةعرظ بأف ةثطش بزأع 
أف شذقطب رداد اظتعع أف اخةلض اكرصاذ ل اذ اظصعقـبقر ظاظعةصظطباظةثطشاة اظعةاثب 

 أف ضقذ دظظ.

قظذع أع قةفاضذ ضق اكقثاب اظعشذفث صبذ ععةدقاة ل اكثفا ظلفضق 
اظزذفش اظلذعب ظسثب اكقثاب فؤل ضطد سطةغ فغبش  ظاضبل قرةكعب أع ـاظعثادت

 اظصذس فاظدصاقب.ل اظةصاطد أف ثةف عثذد أصعا إظفةفف اظدصفب ـعر إظف
 

 الهطمب الثاىْ

 الوطىٓة المغة استعهال طرَشٓجاب لغة ال

 

 ، ضق ؤدابب اظطفاذط اظعكاعقب فاظذعاعقب اكعةرعتعش عا ثططةغ زبكب 
ؤل أعغا ظع ةرةشش ، اظعزةرظب اظعطاغقع اظثدقدب  عـذ عـفضذسغا ظكتقفاخةذاطغا اظثدفد 

 .xlivًثةف ا أف ا أف ؤطظقعًقصفب صاظعًقـب ظظزـأع ةفثد اظظضاة اظعخةظط

كعا ، ضئب أف أسثاب ظضبظف صضقذ عطسفذ  اكعةرعتفعشذا كع ارةخداع 
أعغ ظقر ظغ ظضب فاثدب فؤععا قخاشب اظعار بظضاةغع ضطد صعدة اظعفاطش اظعخةظطب 



 9109سبتهبر  -الخهسون الحادي و  لعددا                                             هجمة بحوث الشرق األوسط

 - 471 - 

صدد ععكع عع  أظبرب سطثاةغا بأكتذ صدد ععكع عع اظظضاة ظكق قرةشقش ـظةذثع
 . xlvسعع سطثاةغال عفاطصغا فاظةثفإظف ل اظعرةخدعقع اظدخف

ذفعق قثب أع قأةق اظصذس اكظكة ظانضقعا ؤدا ل ضقذ أعغ قتفذ اظةراؤ
 ؟ظكق قعةت أتذغ اظطاعفعق ، ظكقثاب باظداة اظظضب اظةق قعشط بغا اظذائذل اظثاع

ب ـأع ثعاقـق بزـعا فذد ضق اظةفثقغ اكفذفبإظف دظظ عزقذ ن فظكثابب ص
ق ـلع ضـق ظكصـبطفظغ: "ؤدا ارةثاب عرةغظظ ضذعر ٤٨٨١اظعرةغظظ اظسادذ صاع 

غ أع ـفذ ظـضل قث ، فعق باكظعاعقبسثقطب عاشطب باكعثظقذقب أف بذعاعت دصائق ةظطذق
اذت ـفرقظب اظدصاقب ةفذش خ ظاعتضإدا  ، قةفطش ةظطق ثعقش اظعصظفعاة بظضةغ اظفشعقب

ععشطةغا اظظضفقب فطذذ اظعرةغظظ أع قةصاطد ضل قعبضق أع ةكفع اظطفاصد اظخاسب 
إظف طد أزاذ  ظانضغدا اظعس فؤع  ، غدا اظصطد اظصابذ ظظثدفد صائًطا أعامباظظضب 

ل ربقظف صدظظ ظع قكع ؤل  إن ؤل ، ق اظسثض أف اظبذاعت اظةظطذقفعقبـلع ضـاكص
فباظةاظق ضظقر غعاظ عا قععش عع ةشبقطغ  ، اظبقش صع بصدل ل اظثسذ ظفرائل اظعتا

 . xlviظاظةظقطزقوناظبقفش صع بصد ل باصةباذغ ؤثدف فرائ اكعةرعتذ ـش صبـضق زأع اظبق

اظظضب ل عثظقب ةرةفثب ارةصعابصس اظةزذقصاة اظ ظاعتضإدا  ، فصظقغ
ع ـصاظعقب اظزبكب فدفظقب اظصذس ظقر ع إنؤل ، xlviiب ضق اظةصبقذ صع اكقثابـاظفشعق

فظقر عع  ، اظصاظعل دفظب عع دف ظلأعغا الرةثابب ظظعةشظباة اظعثظقب فضق ـز
ةذش ـثعاقةغا ظذصاقاغا أع ةزل دفظب ضق اظصاظع فضق ربق ظل ةرصفاظسذفذف أع 

اظرعاث ظف صكع دظظ رقعشفف  ، ا اظفشعقب ضق اظةصبقذ صع اكقثابـةخداع ظضةغـار
 -أزذعا رابطا وظعا -فعش دظظ ، ع اظةلصب ضق اظبقفش صبذ اظزبكبـب عـظرقئ اظعق

ش اظصاظعقب أف دغ صطبب ةرةثط اظفطفض صعدغا عثد أع عصشع اظعفاطـد غـثقت ظع ةص
فةفضذ ،  أع ةبذذ سطثاةغا بظضاة عةصددبل بضب العةزاذقب ةثافـاظعفاطش داة اظس

ل ظظذائذقع اظدخفل فباظةاظق ضغق ةرغ،  عثةفقاة اظعفطشل ظك وظاعظبةذثعب ضفذقب 
 دظظ فةةصاشق عصغع بظضاةغع اظعثظقب.ـدبغع بـا فةثـظعفاطصغ
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دفد ـدب بثـةأةق عطق اظًبا عاض اكعةرعتفعع عاثقب أخذف ضإع اظصذفس صبذ 
ا ـد عـفباظةاظق ضغق عع غدغ اظعاثقب عفثغب ظث،  الثًط رعرى ظعااظعكاع أف اكطظقع 

عصغ أف خزقب  قةبطفظعع قزعظغع اظصذس ععا ل  عزةرظبفعطةسذب سعع عطاغقع 
ضإدا سدذ اكقثاب بظضب ل ،  ا اكقثاب بظضب عثدفدبعع أع قأةق اظصذس عةسعًع

دظظ ظف صف،  ضقغال ظظةطافس أف اظطبفل ضإعغ ظع قرةشقش أسل اظدخفا اظعةظطق ـقطغع
دا ـعفطش باظظضب اظسقعقب ضإع غظف صا ا عصذفًسا سقعًقعزةذ صذبق ععةًثل ا طبـضإدا ع

دغ ـش فبغـفؤل ظعا ارةشاش أع قراقذ غدا اظعفط ، أعغ قثقد ارةخداع اظظضبظف صب ـطذقع
 .xlviiiالظةذاعإظف بغ اكعذ ل ثةف فسل صعظقاة اظبقش باظةرظر ظلب فقشبط ـاظظض

 الفرع األول

 تروىْاللكٓجاب أحكان ال

اش ـب أع قثـضإعغ قث وظذظك؛ ضق ؤبذاع اظصطد ظفةبذ اظعفاب اكفاكقثاب قص
 بطفاصد عصقعب. 

عع تع قظذع ف ، أغع اكثكاع اظطاعفعقب اظةق ةثقش باكقثاب اكظكةذفعقوعن 
فأتذ ،  فطفةغ اظعظذعب (، )عن ثقث اظزعان واظعظاناكقثاب  عشاط ، اظةفطض صعدغا

أف ل قرةشقش شظب تعع  ، ةغظظـاظعرـل طبـل ةكفقع اظصطد  ظظعذرظف صعفة اظعفثب 
 لطبفدظقًل صظف  فل قصةبذ اظركفة ، ةظظ اظععةثاة أف ثةف شظب ارةصادةغا

 .xlixاظةصاطد كةعاع اظعرةغظظ

بق أعغ وثقغاة اظعثظر اكفذ( عع ةف٤٣فضق غدا اظزأع عسة اظعادب )
اظععاربب ظععش غدغ  اكثراءاتأع ةةخد  اكوروبقضق اظعثظر  اكصساءل اظدفظف ص

غ أف ـاظعرةغظظ دفع ربط عفاضطةظف صاظشذط اظخاسب بصذس اظبسائش فاظخدعاة 
 طبفظغ غدغ اظععةثاة.ظف صفاصةباذ أع صدع ذد اظعرةغظظ ل قصعق اظعفاضطب  ، اـشظبغ
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أعغ ضق ثاظب اظبسائش فاظخدعاة اظعصذفسب صبذ زبكب ععا ربق فقةسث 
ةع اظةصاطد ـع قـأف ظ ، اكشلطظف صفاظةق أذرظة ظظعرةغظظ دفع أع قشظبغا  اكعةرعت

 إقثاًباذ ـقصةبل غدا اكذرال عت ظانضإعغ قثب ظةثدقد صعا ؤدا  ، بزأعغا عش اظعرةغظظ
فصعا ؤدا  ، لاكذرا أع قصةد باظشذفض اظعثقشب بصعظقب ، أع عثذدب دصفب ظظةطافس

 غعاظ عصاعلة رابطب بقع اظشذضقع عع صدعغ. ظاعت

ا عع أف عزذفش اظطاعفع اظعسذف ظظعصاعلة اكظكةذفعقب خاظًق ثاءفطد 
اظعزذش أع قةعبغ ظدظظ ظف صأعغ قثب  عرىفظدظظ  ، عفاد ةصاظت غدا اظعفسفش

عغا فدفع أع رظش ظظعرةغظظ ظع قةع اظةصاطد بزأل فقسقض عادب خاسب ةعشع ثاظب ؤذرا
 اكشلط.ظف صقشظبغا 

اظةق قةع  ، قسعض عع شائطب اظبقفش صع بصد اكعةرعتاظةصاطد صبذ  ظانؤدا 
ق ـصبذ اظزبكب اكظكةذفعقب اظة -اظبقاعاةل ذرائل عع خل -اكذاداةل ضقغا ةباد

 ، ةعذاذقبـب فالرـفاظةق قةثطط بغا سطةا اظةطاصظق ، ة ثدفد اظذعاع فاظعكاعـأظض
ضإع عرأظب اظعدف أف اظعشاط  ، قب اظذثفش فاظعزاغدب فاظثطش فاظةخذقعفضذ ؤعكاعـفة

 بدءةثدقدغا فةثدقد اعق فاظعكاعق ظكقثاب ةبذذ أغعقةغا ضق اظبثت ظسذفذب ـاظذع
عع ـأةق سـد قـا فأع اكقثاب طلرقعا أقًس ، الظةذاعاة اظعةذةبب صظقغا واعةغاء

عصغ ل فغف اكعذ اظدف ل قصط اكعةرعت، ذس اكظكةذفعق اظعبتفت صبذ زبكب ـاظص
 ، عكاع ظلا ضق أع قكفع ساظًثل فل قصط ، اكبدإظف ا ق اظصذس راذًقـأع قبطـب

عكاع فذعاع فظقر اكقثاب اظعسعفع بغ ل ا ظكذس اكظكةذفعق ساظًثـقر اظصـضظ
 ا.ا ثدفد اظذعاع فاظعكاع دائًعا صابًذعشظًط

بث ـاع ةسـفاظعك اعـت اظذعـضإع ةثدقد عدف اكقثاب فعشاطغ عع ثق ، ظغدا
 ٠بـاةط اظعفثـصظف صسذفذب عظثب ؤدا عا صظععا ثثع الظةذاعاة اظةق طد ةةذةب 
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ل تع عةعافاظضسن اكول ضقعا قظق عدف اكقثاب عع ثقت اظذعاع ضق ل عةعافو
 اظعثف اظةاظق:ظف صفدظظ  ق، اظضسن اظتاعاب عع ثقت اظعكاع ضق اط اكقثـعش

 الزهان حٓث نهٓجاب ال - االول الغصن

ب ـذب لذعـا فؤععا ظطةا أف عؤبًدضق اكقثاب أع ل قبطق عشظًطل اكس ظانؤدا 
ةطقد بأعغ ؤدا صقع عقصاد  lاظطفاصد اظصاعب ضق اظطاعفع اظعدعق وظاعت، ظطبفظغ أف ذضسغ

ل اؤـإع اظةرـض ، أع قعطسق غدا اظعقصادإظف ؤقثابغ ظف ص باظبطاءاظةذع اظعفثب ل ظظطبف
أف عدف قظةذع إظف قعكع اظذثفش صعغ فل فغ عةرعتاكقتفذ صع ثاظب اكقثاب صبذ 

 ؟صظقغباكبطاء اظعفثب ضقغ 

ب ـق ثاظـض عرىضإععا  اكعةرعت، عفصق اكقثاب صبذ إظف ا أزذعا رابًط وظعا
ذب ـؤدا صقع اظعفثب ضة ، اظزبكبظف صاكقثاب اظصاع اظعبتفت صبذ سطثاة اظفقب 

دب ـأف ظع ظذاثةف ةاذقخ  بأع اظصذس راٍذ ظاظطولسلثقب ظغدا اكقثاب سذاثب 
د ـق ةطقـغدا اظصاع أف ضقذغا عع اظصباذاة اظةل أربفش أف زغذ عع ةاذقخغ أف خل

 بالعةغاء.

ساظًثا ا ـق خلظغـاب اكظكةذفعـاكقث لاظطةذب اظذععقب اظةق قشغو اظعشاط و
فاظطاصدب ضق غدا اظسدد أع  ، عشابطل أتذغ ضق اعصطاد اظصطد ؤع سادضغ طبفكعةاج 

ععا قصعق أع اظعفثب قرةشقش  ، ب عطرغـإذادب اظعفثـظطةذب اظذععقب ؤععا ةذةبش بغدغ ا
ؤد ل ؛ ؤقثابغ أف ذثفصغ صعغظف صغ ـغدغ اظطةذب أف قطسذغا بثرب ؤبطائل أع قشق
صظع عع إظف ع ؤقثابغ فظف بصد فسفظغ ـفش صـق اظذثـسثب اظعفثب ضظف صخلض 

اظعشابط اظدف قعصطد بغ ل ذ اظطبفسدفـل فش طبـدا اظذثـفثغ ؤظقغ زذقشب أع قةع غ
 . liاظصطد
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عس ـق ةـعع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف فاظة ٨٢فغدا قرةطاد عع عس اظعادب 
أع قعطسق غدا إظف ؤقثابغ ظف ص اظبطاءاظةذع اظعفثب ل أعغ: "ؤدا صقع عقصاد ظظطبفظف ص

 أف عع شبقصب اظعصاعظب".ل فطد قرةطاد اظعقصاد عع شذفض اظثا ، اظعقصاد

ـل قشـل غ بـخلظ زعن عصقن قرةعرؤدع ظقر ظغ  -بسطب صاعب -ضاكقثاب
 طارًثا ظغذال اذاـاظعفثب ع ظان، عةفلعصطاد اظصطد وساظًثا  ، عطروًثااكقثاب 

فاعةغة عع تع  ،رطش اكقثابل أع قسدذ اظطبفل صعغ طبل ضإع صد ،اكقثاب
 بصد دظظ.ل سلثقةغ فظف سدذ اظطبف

الة ـب ثـضتع،  طقد ذععق ظلاكقثاب عع  ضقذ أع عا ةطدع ل قصعق اعطلة
، دـاد اظصطـكعةات أتذغ ضق اعصطساظًثا خلظغ ل قةصقع ضقغا اكقثاب بعشاط ذععق قش

بإذادةغ اظععطذدب أف ،  كقثابغعقصاًدا فعع غدغ اظثالة ثاظب عا ؤدا صقع اظعفثب 
غ اظصطد ؤع سادض كعزاءظكقثاب ضاصظقةغ فسلثقةغ ل اةطاط ضصعدئد قشظف ص بعاء
اب ـغدغ اظثاظب قةثدد اظعشاط اظذععق ظكقثل ضطق عت ،غدغ اظعدبل اظعشابط خلل فـاظطب
دظظ عا فذد ل فعتا ،غدا اظعشاط اظذععقظف صأقسا ثاظب اظعس اظطاعفعق و، دغ اظعدبـبغ

عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف فاظخاسب بصطد اظبقش بزذش  ٣١١، ٣١٤بعس اظعادةقع 
 باكبطاءثقت قطغع عع غدقع اظعسقع اظةذاع اظعفثب  ،اظةثذبب فصطد اظبقش باظعداط

ثاظب عا  ظذظكاظثالة ظذظك ف، اظعدب اظعثددب ظظةثذبب أف ظظةدفطل ؤقثابغ شفظف ص
غف  ظعا، غدا اظعشاط اظذععقل أف شبقصب اظعصاعظب فثفد عتل ؤدا اطةسة شذفض اظثا

اظعدب ل ا بإقثابغ خلاظعفثب عظةذًع ـلؤد قش؛ صقعبظف ص بعاءباظعربب ظظبقش ل اظثا
 .liiا ظظعفاسطاة اظعةطط صظقغاـع عشابطةغـع واظةأظداظلذعب ظطثس اظصقعب 

اب ـفأعغا ةعشبط اكقث، ةظظ غق اظطفاصد اظصاعب بزأع اظعشاط اظذععق ظكقثاب
اظشبقصب اظخاسب إظف اكخذ بصقن الصةبار عا غعاظظ أعغ قظذع  ظل،  اكظكةذفعق

ذأرغا زبكب ظف صذغ صبذ اظفرائش اظثدقتب فظكقثاب اكظكةذفعق ععتظب ضق سدف
،  ضق اكقثاب اكظكةذفعق أعغ ل قةطقد بذععل دظظ ضإع اكسظف صاء ـفبعاكعةرعت،  
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قرةشقش  ظعا، ؤقثابغ ظطةذب ذععقب شاظة أع طسذةظف صب أع قبطق ـؤد قرةشقش اظعفث
ل غ ضفذ سدفذ زذقشب أل قكفع غدا اكقثاب طد سادضغ طبفـأع قذثش صع ؤقثاب

 ابط قعصطد بغ اظصطد.عش
  :رجَع الهَجب عو إٓجابً

بةظظ  -ذفـع ظعا -ع عرأظب ذثفش اظعفثب صع ؤقثابغ اكظكةذفعق ظقرةإ
 ابـظكقث ذظرغادع ـاظشبقصب اظعةط إن ؤد ؛اظرغفظب اظةف طد ةةبادذ ؤظف اكدغاع

 ضف بصس اكثقاع. -عرةثقًل ؤع ظع قكع  –صرقًرا اظذثفش صعغ ل طد ةثص اكظظةروعق

ذراظب ل ضإعغ قةع عع خل  ،اكظظةروعقضطقعا قةصظط باكقثاب صبذ اظبذقد 
واثًدا  ظان رواءؤظقغ ل ظظعذر اكظظةروعق ظةرةطذ ضف اظبذقد ل ؤظكةذفعقب قبتغا اظعذر

اظذثفش صعغ ل قثص اظذياكعذ ، دائًعاضلزظ ضف أعغ قكفع عثدد اكشذاض ، أو أظتر
اظب ـذرل ؤقثابغ عع خلل ربط أع أذر اظذي –ؤد قرةشقش اظعفثب ععظًعا عظرًقا؛

عا قطقد  -صظف عثف طاشش -ذراظب ؤظكةذفعقب ثدقدب قسععغال أع قذر -بـؤظكةذفعق
ل ذراظب ؤظف صظع اظعفثب ؤظقغ طبل فدظظ بزذش أع ةس، دا اكقثابـع غـصدفظغ ص

 .عظرًقا اظعشابط ععغ ةظظ غف اظعرأظبل فـدفذ اظطبـس

ضتعب سصفباة ، عع اظعاثقب اظعصعظقب فظكع اكعذ طد ل قكفع بغدغ اظرغفظب
ع ـبغا اظذراظب اكظكةذفعقب عل ضد ةصةذس غدا اظذثفش أفظغا اظرذصب اظطائطب اظةف ةعةط

ف ـةظظ اظرذصب اظة، ؤظقغل فدظظ اظخاس باظعذر، لثغاذ اظثارفب اظخاس باظعذر
ـل فغدا عا قثص، لفذبعا أط، دطائطل ؤظف صظع اظعفثب ؤظقغ خلل اكقثاب قسل ةثص

غ ـب ؤظقـاظعشابط ضفذ فذفد اظذراظب ؤظف اظعفثل سدذ اظطبفعرةثقًل إن  ظذثفشا
عصغ ضذسب ل . فةذفliiiاكقثابل فقعصطد اظصطد فقذفل ضصعدئد قةشابط اكقثاب فاظطبف

 اظذثفش.
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اب ـاظذراظب اكظكةذفعقب اظععشفقب صظف اكقثل صع عزكظب فسف ضسًل غدا 
ؤد  ؛ضصعدئد قعصطد اظصطد، ةظظ اظععشفقب صظف اظذثفش صعغ كف رببل دع فسفـفص

اع ـغ كـفل قرةشقش اظعفثب ثاظئد أع قثةث بأع، عشابطل ع اظعفثب ؤظقغ طبفـسدذ ع
 ف اظذفش صع ؤقثابغ.ـقبض

اة ـفغف ؤثدف ةطعق - اغدب فاظعثادتباظعزل أعا ضقعا قةصظط باكقثاب عع خل
ؤد قشذث ضف عثظر اضةذاسف  ؛ضإع اكقثاب ،صبذ زبكب اكعةذعةل الةسا
فع ـا ضإع ؤعكاعقب اظذثفش صع اكقثاب ةكضقغ اظشذضاع ةفاسل ذععقًّل قةفاس

 صع ؤقثابغ.ل أع قصدل أع قسدذ اظطبفل طبل ؤد قرةشقش اظعفث ؛فذبـعةس

غدغ اظسفذب قطةذب ل ضف عت ظظةروعق اكضإع اكقثاب  ،فضف فاطش اكعذ
 ،عـفعع ت، عع اكقثاب اظةطظقدف اظعشذفث ضف عثظر ثطقطف قثعش اظعةصاطدقعظتقًرا 

 ا.إع اظذثفش صعغ قكفع ععكًعـض

ذ ـأكت -ذفـضقعا ع -أعا بخسفس اكقثاب صبذ زبكب اظعفاطش "اظفقب" ضغف
دغ ـف غـض  اكظظةروعقسفذ اكقثاب سصفبب ضف سدد عرأظب اظذثفش. ضاكقثاب 

طد قبظضفا  وغولءؤظف صدد ضقذ عثدفد عع عذةادف غدغ اظزبكب عوثًغا اظسفذب قكفع 
ب ـب باظضـفعع تع ضإع غدا اكقثاب فضفذ سدفذغ قعشظط ؤظف دائذب عكاعق، اظعلققع

فباظةاظف ضإع اظذثفش صعغ قطةذس ، الةراش فؤظف صدد ضقذ عثدفد عع اكزخاس
ع أعا قطقد ذثفصغ صع ؤقثابغ ف -اطش أقًسفصبذ زبكب اظعفا -أع قبت اظعفثب

ـل طب ظذظكفأع قسظغع اظذثفش ، غدا اظذثفش ؤظف ثعقش عع فسظغع اكقثابل قس
ل عا ةطدع عع سصفبب ةكاد ةثص ظلعع أف ععغع فل قخطف ضف ل دفذ اظطبفـس

 .عرةثقًل صعًل  ع اكقثابـاظذثفش ص

 -قصاد عصقعؤع ظع قثدد ظغ ع -اكظظةروعقفخلسب عا ةطدع أع اكقثاب 
صع اكقثاب ل اظصدف ظانصعغ. ضإدا ل قةثدد عشاطغ اظذعع بطدذب اظعفثب صظف اظصدف
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ظغ رقكفع اظعدب عا بقع ظثشةقع: ظثشب سدفذ اكقثاب اظزععق  اظعشاطععظًعا، ضإن 
إع ـض، صع ؤقثابغل صعغ أعا ؤدا ظع قكع عع اظععكع ظظعفثب أع قصدل ب اظصدفـفظثش

ف ـثة -طائًعال أف أع غدا اكقثاب قش -عطةوًثال اط اظذععف ظغدا اكقثاب قشـاظعش
 طش بذضسغ أف باعطساء عقصادغ.ـقر

  :بهٓعاداللكتروىْ إهكاىٓة تقٓد الٓجاب 

ل اـف اظثـغظعا بعقصاد  اكظظةروعق صع ؤعكاعقب ةطقد اكقثاب ل قتفذ اظةراؤ
 باظعربب ظكقثاب اظةطظقدف.

قعكع أع قةطقد بعقصاد زأعغ ضق دظظ  اكظظةروعق اكقثاب  فعثع عذف أع
بإذادةغ اظععطذدب أف  -فصظقغ قعكع أع قصقع اظعفثب، أع اكقثاب باظةطظقدفـز

صظف  باكبطاءفصعدئد قظةذع اظعفثب  عقصاًدا ظكقثاب -ش اظعفثب ؤظقغـبالةطاط ع
 بغدااظعقصاد.ًدا عثدفقكفع اظعشاط اكصظف ظغدا اكقثاب ، غدا اظعقصادل ؤقثابغ شفا

س ـضف بص عقصاًدا عصقًعا ظكقثابقعكع أع ةطذس طفاعقع دفظب اظعفثب ظعا 
دغ ـغـل ف كـفضل أف ةطذس غدا اظعقصاد شبقصب اظعصاعظب أف شذفض اظثا، اظثالة

 غدا اظعقصاد.ل شفاكظظةروعق اظطذفس قةطقد اظعفثب بإقثابغ 
 تروىْاللكٓجاب لإللهكاىْ ا الىطاق - الثاىْالغصن 

قطسد باظعشاط اظعكاعق ظكقثاب اكظكةذفعق ةظظ اظعراثب اظعكاعقب اظةق 
 كع قذةب أتذغ ضق اعصطاد اظصطد.ساظًثا؛ أفضصاًل قكفع ضقغا اكقثاب 

ظ أع ـفدظ، بـفد اظةطظقدقـاظصطل ظةتفذ ضق ش ظاعتفاظثط أع غدغ اظعرأظب عا 
ش ـثَعت ُقـثق، ذقعـقع ثاسـبد ـا ضطق اظةصاطاكقثاب اظةطظقدف عثدد اظعكاع دائًع

ع ـقةثدد اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب بعثظر اظصطد داةغ. فعع ت، عكاع فاثد اظعةصاطدون
 . ضاظعفثبععصطًدال ضل أتذ ظكقثاب خاذت غدا اظعثظر فظف كاع غدا اظعثظر ل ذا

أع ـل ب، دـر اظصطـعع قثاظرغ ضق عثظإظف ؤععا قفثغ ؤقثابغ  -غدغ اظثاظبل ضق عت-
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ع ـغدا ص، livعشابطل غدا اظعثظر دفع أع قسادضغ طبف باعةغاء ظظقبقرطش  اكقثاب
 ضصًل.اظةصاطد بقع ثاسذقع 

ط ـع شذقـضق اظةصاطد صل غف اظثا ظعا -أعا صع اظةصاطد بقع ثاسذقع ثكعا
اع ـضعكاع اكقثاب غف عك، اضل ةتفذ عرأظب اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب أقًس -اظةظقطفع

 كظبـل عزـض -ظبـباظعذار ظاظةصاطد -اظعةصاطد بقع ضائبقعأعا ضق ، اظعفثب ؤظقغ ضطش
 ضاظعشاط اظعكاعق ظكقثاب ضق غدا اظةصاطد قةثدد بعكاع اظعفثب ؤظقغ.، أقًسا

ضق عشذعا  -ؤدع أع عرأظب اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب ل ةتفذل ثعظب اظطف
 .lvاكظكةذفعقبل فظكعغا ةتفذ بزأع اظةصاطد صبذ اظفرائ ،بسدد اظةصاطد اظةطظقدف

ذ ـفصب lviفصبذ اظةظقطذقفعل اظعقعاةل عت، فرائش ثدقتبل أعا اظةصاطد عع خل
فاظةصاطد صبذ ل ضطق أعذغا ةطذطب بقع اظةصاطد صبذ أثغذب اظعقعاةاكعةرعت، زبكب 

عع  اكعةرعتاظعثادتب فاظعزاغدب صبذ زبكب ل اظبذقد اكظكةذفعق فاظةصاطد عع خل
 عع عاثقب أخذف. Webفبقع اظةصاطد صبذ زبكب اظعفاطش اظفقب ، بـعاثق

ضإع اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب  ،لضأعا صع اظةصاطد صبذ أثغذب اظعقعاة
دظظ اظعشاط ، غدغ اظزبكب داةغادائًعا بعطاق قةثدد ل ذفث صبذ زبكب اظعقعاةـاظعش

ل اظعقعاة أع اكقثاب اظعشذفث صبذ ثغاذل فاكس، ضقغا اظعزةرظقناظدف قةثدد بصدد 
فدظظ عا ظع قتبة أع ، ضق غدغ اظزبكب اظعزةرظقنعع قرةطبظغ عع  عوثًغا ظظل فعـقك

د ـذ اظبذقـذفث صبـاب اظعشـا اكقثـضطش فأع اظعزةرظقنأف ظبصس  ظان عوثًغااكقثاب 
ضاظبذقد اكظكةذفعق لقصد ، ؤظقغل ضعشاطغ اظعكاعق قةثدد بعكاع اظعذر ،اكظكةذفعق

إظف عثدد صبذ ثغاذ اظثارفب ل عقب عفثغب عع عذرفأع قكفع ذراظب ؤظكةذف
فعع تع ضإع عشاط غدا اكقثاب قةثدد بعكاع ، أظترأف  ظانفاثد  -ؤظقغ عثددل عذر

عع إظظةروعًقا ؤظقغع فأعا اكقثاب صبذ اظعثادتب فاظعزاغدب ل ؤظقغ أف اظعذرل اظعذر
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تع ضغف ل  فعع، ثظًعاضق عشذعا ةصاطد بقع ثاسذقع  -ضغفاكعةرعت، بكب ـزل لـخ
 ا.كظب بسدد اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب فاظدف قةثدد بعكاع اظعفثب ؤظقغ دائًعـقتقذ عز

فقأخد ثكعغ ضق ، أعا صع اكقثاب اظعشذفث صبذ زبكب اظعفاطش فقب
 -ؤد قثعش بقعغعا أعذاع: ؛ا اكقثاب اظعشذفث صبذ اظةظقطفعـعشذع

داة شبقصب  اكعةرعتضزبكب ، صابذ ظظثدفد بشبقصةغ ظلغعاأع ل: اكعذ اكف
 اظصاظع.ل ؤد ةعةزذ غدغ اظزبكب اقع ضق عصشع دف ؛lviiلزظ ضقغا بـصاظعق

فاة ـفذ اظطعـش شغـظ عـفدظ، أقًسا صابًرا ظظثدودأعا اظةظقطذقفع ضطد ساذ 
ل دفـع اظـد عـاظطسائقب اظةق ةعشظط خاذت ثدفد دفظب اظبت ظقضشق ؤذراظغا اظصدق

 اكخذف.

ذ ـب أف صبـعشذفث صبذ زبكب اظعفاطش فق: أع اكقثاب اظاكعذ اظتاعق
أصداد ل ثسذ ظغا ل أشذاض اظصاظع فقرةطبإظف  -ضق داة اظظثشب -قعشظط فعـاظةظقطذق

 عع اظبزذ.

ل اقةق: غل فعع غعا ةبذذ عزكظب اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب ععتظغ ضق اظرؤا
فضق عرةطبظقب  عوثًغا ظظاضباكقثاب اظعشذفث صبذ زبكب اظفقب فعا قعاتظغا قكفع 

كبذاع ساظًثا غدا اكقثاب قكفع ل عتل فبصباذب أخذف: غ؟ بطصب عع اكذس ظل
 ؟بطاش اكذس طسفعع أل غدا اظطبف ثاءعشابط فظف ل اظصطد ؤع سادضغ طبف

ظف صظ ـر دظـفعؤر، اظعةطدع ةكفع باكقثابل أع ؤثابب اظرؤا ىفعثع عذ
 رعدقع غعا.

ظظطفاصد اظصاعب ا فضًطشذفث صبذ زبكب اظفقب ل قخذت : أع اكقثاب اظعأفلً
ع ـع ةكـؤع ظ -غدا اكقثابل فلزظ أع عت، ظظثعغور اعفثًغ اؤقثاًب ظوعغصع 

، ظترواطظفا أف  عوًثا ظظظاضباصةباذ ضق اظةصاطد قكفع ل عث قب اظعفثب ؤظقغـزخس
ذ ـق عسـب ضـع عفثـفعع تع ضطد قسدذ اكقثاب ع، lviiiأف ةطاذبة أعاظعغمةباصدة 
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ل فذ فسفـا ضـد بقعغعـفقعصطد اظصطعتًل،  لضق اظبذاذقل بعشابط عع طال ظقسادضغ طبف
 .lixصظع اظعفثبإظف ل غدا اظطبف

: أع صظع اظعفثب بأع ؤقثابغ اظعشذفث صبذ زبكب اظفقب رقعشظط ضفذ اتاعًق
اظعفثب  صطًل إدصاءل ؤد ل قطب ؛زةق بطاش اكذس غف أعذ عطةذسإظف - سدفذغ

عع فلقب ضظفذقدا  اظعذظورةدظظ بأع ؤقثابغ اظدف أسدذغ صبذ اظزبكب  ادصفؤع ، ثغظغ
 ضق ثعفب أضذقطقا. ظقبةاونزخس ضق عدقعب إظف ل رقسعتًل اكعذقكقب 

- لدفـاة اظـعئإظف اظعطةذس أع اظعفثب قصظع أع ؤقثاب رقعشظط  ظانضإدا 
اط ـإع اظعشـض، اظكاضبإظف كع قفثغ ساظًثا  ظظطفاصد اظصاعب افكاع غدا اكقثاب فضًط

 ،اـؤظقغـل اظبطاش اظةق قس ظلاظعكاعق ظكقثاب اظعشذفث صبذ زبكب اظفقب رقضشق 
ضق أف ل عشابط عع طابل ضغ طبفلعصطاد اظصطد ؤع سادساظًثا  ظذظكل فرقسبث فاظثا

ؤظقغا غدا اكقثاب ضقذ أع غدغ اظطاصدب ظعا ةذةبغ عع آتاذ خشقذب باظعربب ل فس ةبطص
اب ـظظعفثب فظعا قةعقذ بغ اكقثاب اكظكةذفعق عع اظةخطض عع اظشابش اظثاذع ظكقث

ادغ أع ـا عطفاظعطذذ ضق اظطفاصد اظصاعب ل ةععش اظعفثب عع أع قسعع ؤقثابغ ةثطًش
فع ـت ل قكـب بثقـشطب ثضذاضقب عصقعععظف صسلثقب ؤقثاب أف ضاصظقةغ ةطةسذ 

ل فـاغ ؤع فذد اظطبـد بعطةسـاد اظصطـلعصطساظًثا ا ظظعفثب فعع تع اكقثاب عظذًع
غ ـس اظططـفقرعق بص، اظعفثبل اظعشابط عع خاذت اظدائذب اظعكاعقب اظعثدد عع طب

ظف صب ـفعع اكعتظ lxغدغ اظثاظب "بعشاط اظةضشقب"ل اظعشاط اظعكاعق ظكقثاب ضق عت
ع ـع lxiinfonicقد اكقثاب اكظكةذفعق بدائذب عكاعقب عصقعب عا فذد بععفدت صطد ةطق

 أع "اظصذفس ضقذ ساظثب ؤل ضق اكطظقع اظطذعرق.
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 تروىْاللكٓجاب لإللهمزهة ا ةوالق -الغصن الثالث 

صظف عا قشغذ عع عس  -ضق اكقثابل اعةغقعا ضقعا ربط ؤظف أع اكس
بثقت قرةشقش اظعفثب أع ، أعغ ضقذ عظذع -ياظعسذ اظعدعقاظطاعفع  عع ٨٢ادب ـاظع
 -اكقثاب ؤظف صظع اظشذض اقخذل فظف بصد فسف -فطة يصع ؤقثابغ ضف أل دـقص

ِ ـإال فاب ـفل ؤظذاع ظكقث، قشابط اكقثاب فقعصطد بغ اظصطدل عاداع ظع قسدذ طبف
 دُ حالتٓو:ـإح

ةثدد غدا اظعقصاد بعصذضب  رواءأع قطةذع اكقثاب بعقصاد عصقع األَلِ:
أف شبقصب اظعصاعظب فغدا ل أف ثددغ اظطاعفع أف اطةسةغ شذفض اظثا فثب عطرغاظع

واظةق قطابظغا ضق اظطاعون اظعدعق  قةقاظكف عقعع اظطاعفع اظعد ٣٤/١قرةطاد عع اظعادب 
أف ل ظظطبف ادد اظعفثب عقصاًدـؤدا ث، ظـش دظـفعف"ـعسة صظف اقة اظةقاظعسري 

غدا ل ا شفاف اكقثاب طائًعـبط، بـاظعصاعظأف ل اـاطةسة غدا اظعقصاد شذفض اظث
صعغ ل ظظعفثب فل قعظظ اظصدفعظزًعا ضصعدئد قسقذ اكقثاب ،  فرطش بطفاةغ"، اظعقصاد

 غدغ اظطةذب.ل خل
 ظعا اكقثاب طائًع ظونل عشابط ظكقثاب ثال ثاظب سدفذ طبفالثاىٓة:

اعقب عدف ؤعكل ثفل غدغ اظثاظب ل ةكفع بسدد ؤقثاب قتقذ اظةراؤضطق . lxiiقرطش
، فقخسش ظعبدأ اظصطد زذقصب اظعةصاطدقع، صطد ةكفع إزاءفظكع عكفع ، صعغل اظصدف

 .قةقاظكف عقعع اظطاعفع اظعد ٤٨٥ق اظعادب ـضاظععسفس صظقغ 

ا ـش ظغـغف خاسل ب، غدغ اظطاصدب ظتقًرا صنل قبةصد  اكظظةروعق فاكقثاب 
ذ ـؤد قرةشقش اظعفثب صب، صاعب ظطاصدةضقذ عظذع أقسا  اكظظةروعق ا ضاكقثاب أقًس

غ ـفع ؤقثابـفل قك، اظذظرصع ؤقثابغ فضط اظسفابش آعطب ل أع قصد إظظةروعقفرقش 
 .ذظرغعاؤظف ضف ؤثدف اظثاظةقع اظعةطدع  اعظذًع
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فاظعةعتظب ضف  اكظظةروعق  lxiiiخسفسقب اكقثابل صظف أع دظظ ل قصعف ؤضطا
ضقغ ل اكس ظانفظئع  اكظظةروعق عفش اظفرقش اظدف قشذث اكقثاب صبذغ. ضاكقثاب 

ظ ـصظف دظل طدععا فخقذ عتا ظعا،  اعظذًعطد قثصظغ ل ؤل أع فاطش اظثا، أعغ ضقذ عظذع
ب ـعع اظعاثق -ثاظب اكقثاب اظعشذفث صبذ زبكب اظعفاطش "اظفقب". ثقت أع قسصب

 صعغ.ل اظصدف -اظصعظقب
 الثاىْالهبحث 

 تروىْاللك لوالقب

  -تهٍٓد:

ق ـض، دـع بصـصل باصةباذغا ةطعقب ظلةسااكعةرعت، قطفدعا ارةخداع زبكب 
فش ـدا اظعـذد غـةطل سذفذب ةثظق، إظف اكقثاب اظعفثغ صبذغال اظةصبقذ صع طبف

 ظقطقبتع عبقع  electroniqueبداقب  -عثددقع، اظثدقت عع اظةصبقذ صع اكذادب
 ل.أف بعصعق أدط ظثشب فعكاع ةشابط اكقثاب فاظطبف، لةثدقد ظثشب فعكاع اظطبف

اكظكةذفعق غف اظةصبقذ اظسادذ صع ؤذادب اظعفثغ ؤظقغ ذراظب ل اظطبفو
ذساءغ بإبذاع اظةصاطد باظزذفش اظفاذدب ل اة اظثاعظب ظكقثاب اظدف قثعـاظبقاع

ل فعطل اظةق ةةعقذ بكفعغا بقئب آظقب عبذعثب ظلةسا اكعةرعتزبكب ل باكقثاب خل
 اظبقاعاة صع بصد.

قةفاضط  اكعةرعتاكظكةذفعق اظدف قةع صبذ زبكب ل فقلثش أع اظطبف
خسفسقةغ  ضسًل صن، اظعزاذ ؤظقغ ضق اظطفاصد اظةطظقدقب اظعصعفعسعفعغ عش دظظ 

فقةع صع بصد عش صدع اظثسفذ ، فرقش ؤظكةذفعقل ق سدفذغ عع خلـضـل ق ةةعتـاظة
 .اظرساءل اظعادف كشذاض اظصعظقب اظةصاطدقب ضق ظثشب ةباد

صعًل إرادًقا سادًرا فضق ثقع قصةبذ اظصذس اكظكةذفعق ظظةصاطد )اكقثاب( 
ظف صاكعةرعت، اكظكةذفعق صبذ ل قصد اظطبف، صع ؤذادب عةبسذب فبصد ةطكقذ فةذف
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فضق أثقاع أخذف طد ، دا خاسقب ةظطائقب ععدضصب ضق بصس اكثقاع -اظعطقس عع دظظ
، lxivغـذادف أف دفع ؤدذاظ ظةبصاةضقذ ؤل طبفظغ بزكظف صؤظقغ اكقثاب ل قطدع اظعذر

، fugaceابذب ـا صـذ بكفعغـدظظ أع اظعصظفعاة اظةق قةع ؤذراظغا صبذ اظزبكب ةةعق
ا ـفعع اظسصب اظرقشذب صظقغ، disparateفعةباقعب  ephemereل فرذقصب اظذفا

incontrollable اكقثاب ظصظع صدد ضقذ عثدفد عع ل عش ؤعكاعقب أع قس
 اكزخاس ضق اظفطة داةغ.

ططب ثدقدب ـد "سـطبفظغ ةثة فشأب اظةخفض عع ضطإظف فطد قكفع اكقثاب  
lxv"bonne affaire ،ظف صالعدضاش اظعبعق ل ضق غدغ اظثاظب عع طبقل فقصد اظطبف

ل دظظ أع اظطبفإظف قساض ، ضفاة اكفاعل اظةخفض عع صدع الرةطادب عع اظسططب طب
، قخسش ظرقشذب عفاطش اظفقبةظطائق ظظضاقب صعدعا ل كـاكظكةذفعق قعكع أع قةع بز

فقثدت ةكفقع اظصطد ، اعفاضطةغ ضفًذل فقةباد صظًعا باكقثاباش ـقث اكعةرعتضعرةخدع 
 .lxviباكقثاب ظاظصظمق دظظ ـرذقصب عتظغ ض بسورة اأقًس

 : إظفوسقث ذظك عطرم غذا اظعبثث ةوظ

 اظعطظب اكول : سور اظطبول وزروطغ 

 اظعطظب اظتاعق : أثظام اظطبول 
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 الهطمب االول

 صور القبول وشروطً

ل اظةصذس كغع سفذ أف أزكاظف صطظب فرةطسذ اظدذارب ضق غدا اظع
ب ـع ثاعـد عـةخداع عةذاقـبار ةثظفاظةق اكعةرعت، اكقثاب اظعفثغ صبذ زبكب ل فـطب

 وزروط اظطبول وظةوسقث ذظك عطرم غذا اظعطظب اظف ضروع : ، lxviiعرةخدعق اظزبكب

 .اكعةرعتاظعوثغ صبر زبظب  اكقثابأزظال طبول  اظطرع اكول : سور أو 

 .اكظظةروعقاظطرع اظتاعق : زروط اظطبول 
 الفرع االول

 الىترىتالهَجً عبر شبكة  الٓجابل َـقبل صَر أَ أشكا

ةصد ، ضاظبقب اظصطفد اكظكةذفعقبظف صاظدف قعكع ةشبقطغ كدظظ ، اظذسائقب وضًطا ظعبدأ 
فاظعطذ ، قـاكظكةذفع ظاظبرقد اكعةرعتاكقثاب اظعفثغ صبذ ل ب ظطبفاكععاش اظذئقر

، اائذب طاعفًعـبكب ثـاظزظف صل فضقذغا عع سفذ اظطبفل... أقطفعب اظطبفظف صباظطأذب 
، ثاعب دظظإظف ف، زكظقب عثددب قظذع ةفاضذغا لعصطاد اظصطدظف صعاظع قعس اظطاعفع 

 ب اكظكةذفعقب.ـق اظبقئـغ ضـداد بـالصةدف ـفع، ععقـاظسل اظطبفل غاع ثفل قبذذ ةراؤ

  :  إظفقعطرم غذا اظطرع 

 صع شذقط اظبذقد اكظكةذفعقل اظطبفاظضسن اكول : 

 "Cliquage de souris"صع شذقط اظعطذ باظطأذب ل اظطبفاظضسن اظتاعق : 

 اظسععق أف اظركفةل اظطبفاظضسن اظتاظث : 
 بارةخداع ةفطقش ؤظكةذفعقل اظطبفاظضسن اظرابش : 

 عو طرٓق البرٓد اللكترَىْل القبَالغصن األول : 
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غ ـعفاضطةل قعكع ظظعفثغ ؤظقغ اكقثاب أع قرةخدع اظبذقد اكظكةذفعق ضق ؤذرا
ظف صق ـد ؤظكةذفعـأف قثقب بذراظب بذق، اكقثاب اظدف فسظغ بعطر اظفرقظبظف ص

فظقر غعاظ أف زظ ضق أع ، زبكب اظفقبظف صعفطش قذفذغ ظف صصذس عةاث 
ل ةصبقذ اظطابل ؤد أعغ قعط، lxviiiظكقثابطبوًل سرقًثا ذراظب قصد غدغ اظل عتل ؤذرا

ظغا ـذراظب اظبقاعاة اظثاعظب ظكقثاب فةثرد عقب عذرل اظسذقث صع ذضبةغ ضق طبف
قظب ـدغ اظفرـبغل اظطبفل فعع ثاعب آخذ قةقث ؤذرا، غ الظةذاع بعسعفعغاـطبفظظف ص

 فقطعدغا. صاطدقباظة اظبعفد قعاطز أععربًطا ، ع اكشذاضـكف ع

فةكفقع ل طبفظف صدظقًل أع غدغ اظذراظب قعكع أع ةصد ، دظظإظف قساض 
زذش أع قكفع ضق اكعكاع باظسذفذب ةثدد غفقب اظزخس اظدف سدذة ، اظصطد

 .lxixت فةثطش ضق شذفض عع زأعغا أع ةسعع رلعةغا"ـغ فأع ةصـعع
 "Cliquage de souris"عو طرٓق الىقر بالفأرة ل القبَالغصن الثاىْ : 

ل اكقطفعب اظخاسب بطبفظف صبفارشب "اظعطذ باظطأذب" ل قعكع أع قةع اظطبف
شب ـبفار -ـلفقعطل ثارفب اظطابل ثقت قذر، عفطش اظفقبظف صاظصطد اظعصذفس 

 اكعةرعتاظثارفب اظخادع اظدف قرةسقض عفطش إظف ذراظب ذطعقب  اظثرظبدغ ـغ
ل ذادب اظعفثب ظغ صع طبفصع ؤا ةصبقًذ اظثرظبفةصد غدغ ، اس باظعفثبـاظخ

 فذد ععغ. ظعاأعغ طذأ عثةفقاة اظصذس فطبظغ  أظدطد ل اداع اظطابـع، اكقثاب

اظصطد بغدغ اظفرقظب ل أع طبف، فعع اظثدقذ باظعلثشب ضق غدا اظخسفس
، أفخدعاةرظًصا عفاطش اظفقب اظةق ةصذس ظف صقصةبذ ععاذرب فارصب العةزاذ 

ب ـعع ثاعل قرةط -اظعغعق أف اظعثةذضضاظًبا فغف  -اظثاظب غدغ ضق اظعفثب ذأعـضق
أف ل كف ةصدقعثًل بثقت ل ةكفع ، د بةثدقد اظصعاسذ اظذئقرقب ظلةطاطاةـفاث

اظدف اعةغة ؤظقغ  وضًطا ظظعطغوم فعع تع غدغ الةطاطاة، لعصاذسب عع ثاعب اظطاب
 صطفد اكدصاع اظةق ةفثغ ظظعرةغظظ.ـل اظدذارب عع طبق
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ل اؤـاظةر، لاظععش عع أععاش اظةصبقذ صع اظطبفقشذث غدا ، فعع ثغب أخذف
إظف ادذ ـفعب؟ طبوًل سععًقااظسذقث أع قصد ل ضق ؤشاذ اظطبفل قدخ ظانعا ؤدا ل ثف
طبوًل د ـقصل فـأقطفعب اظطبظف صبأع طقاع اظعفثغ ؤظقغ اكقثاب باظعطذ باظطأذب ل اظطف

ق ـاظة، اظطأذبظف صضاظسضش باكسبش ، عفطش اظفقبظف صاظعصذفس  سرقًثا ظكقثاب
ر ؤذادب ـقصك - اظعفطشظف صاظعفثفدب ل أقطفعب اظطبفإظف اظزازب ظف ص عثرظغاقفثغ 

اب ـاظسادذ عع اظعفثغ ؤظقغ اكقثل فباظةاظق قصةبذ اظطبف، اظثرظبكعثاذ غدغ ل اظطاب
ظف صب ـفقكفع ظغ داة اقتاذ اظعةذةب، طبوًل سرقًثا  - ظطظًقا فظقر ثرظببفارشب 
ع ـص ظةصبقردقع ـاظعساضثب باظقد بقع اظعةصاطل عب فذطقب أف ةباددصاظف صاظةفطقش 
دظظ قةفاضط غدا اظععش عع اظةصبقذ صع اكذادب ظف صصلفب ، ؤبذاع اظصطدظف صاظعفاضطب 

فقةعارب عش غدا ، lxxاظدف قةع ضق ؤشاذ صطد اظبقش اظدفظق ظظبسائشل عش ةصذقض اظطبف
 اظعفش عع اظصطفد اظدفظقب.

  ة:هشكالت تمك الوسٓم

ق أع عثذد ـأغعغا ضل قةعت، اظكتقذ عع اظعخاشذظف صةعشفف غدغ اظفرقظب 
اظزبكب طد ظف صذفس ـاكقثاب اظعصل أقطفعب طبفظف صاظعلعرب أف اظعطذ ظعذب فاثدب 

فعع تع ضإعغ طد ل ، lxxiعع ثاعب عةسطث اظزبكبل اظخشأ أف اكغعال ربقظف صقثدت 
ف دفع فثفد ـاظظغل بقـرظف صأف طقاع اظبصس باظعطذ ، لاظطبفظف صقصشق دلظب طاشصب 

غدا اظعفش ـل عتظف صةغدقًدا ل فغف اكعذ اظدف قزك، ؤذادب الظةذاع بعسعفع اظصطد
اة ظظةضظب ـاةخاد اظصدقد عع الثةقاشإظف غدغ اظعخافض دصة  وظل، lxxiiعع اظةصاطد

قع عشاع ـط ةصعـصع شذق رواء، لظغدا اظطبفل اظطاب ظةأظقدغدغ اظعزكظب ةغدض ظف ص
ثفب بعاضدب ـاظعس، لباظطأذب عع ثاعب اظطاب "Cliquage double""اظعطذ اظعذدفت 

قثرر  أف أع، lxxiiiابقـاكقث رظوظغ وةأظقد، لاظطبفظف صظظةصبقذ صع ةسعقعغ ، ةثدقذقب
فتعب ، باظزراء اكعذ  ةأظقداظزازب أف ظف ص Bon de commandeءطظًبا باظزرا 

اظعرةغظظ  ةأظقدب ـق شظـضـل ةةعت واظزرظاتظقغا بصس اظعفاطش شذقطب أخذف ةظثأ ؤ
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 -لدغ اظفرائـإع غـض، ظـفعش دظ، lxxivظطبفظغ صع شذقط اظبذقد اكظكةذفعق أف اظصادف
، لق اظةصاعـعا ذاظة ل ةةعةش باظتطب اظكاضقب ض -lxxvذضع رغفظب ارةخداعغا فرذصةغا

 .lxxviطد قكةعطغا عع سصفباة ضق اكتباة عظًرا ظعا
 الضهىْ أَ السكَتل القبَالثالث : الغصن 

التقمٓدّ  كالقبولهثمً فْ ذلك ، اللكترَىْل قد ٓتن التعبٓر عو القبَ
 ضهى اصراحة أَ 

ا ل َٓكَو القبَ ح  ع ـص رواء، اظصطدرساء سرقًثا بإبرام ةسعع  إذاصٓر
اظبذاعت ل أف اظعثادتب عع خل، webشذقط اظبذقد اكظكةذفعق أف صبذ زبكب اظفقب 

 Chatting٠اظعخسسب ظظعثادتب أف اظذؤقب اظعبازذب صبذ اظزبكب 

أف ةسذض قطقد ل بصعل ؤدا طاع اظطابضهىٓ ا  عبر الشبكةل َـَقد ٓكَو القب
 ل.اكقثاب دفع أع قذد صظقغ سذاثب بظطش اظطبفظف صاظعفاضطب 

لكترَىْ ال الل قبَبأو الل القَإلِ  lxxviiذٌب البعض، فضق غدا اظسدد
ضغف قةع  ،سعًعال قةع غدا اظعفش عع اظطبف كعغ قسصب أععظًرا ا َو إال صرٓح ـٓك

ل قةقث ظغا ارةخلس ل بسفذب آظقب بزكل شب أثغذب فبذاعت ؤظكةذفعقب ةصعـبفار
 أف ارةعةات ؤذادب اظعةصاطد.

ب ععاشغا ـب غاعـفدظظ كضطاظغ ثطقط ؛ىظرل فْ تقدٓرىا هحل أو ٌذا القَ
ف اظفسش ـاظسذقث غل اظذضع عع أع اظطبفظف صثقت ؤعغ ، لدظظ اظطبف شبقصبل ةثظق

فدظظ ؤدا ، lxxviiiغـثاعبإظف اظسععق طد قفثد ل ؤل أع اظطبف، اكظكةذفعقل اظضاظب ظظطبف
اكقثاب دفع أع قذد ظف صأف ةسذض عع زأعغ أع قطقد اظعفاضطب ل بصعل طاع اظطاب

، ب ؤبذاعغـذث اظعفثـصطد اظدف اطةبةعطقد اظل قطفع اظطاب ظأن، لصظقغ سذاثب بظطش اظطبف
اظبساصب ل اـأف أع قطفع اظعفثب بإذر، عزةرًقا ظاناظتعع أف ثذء ععغ ؤدا ل أف ؤذرا

 ا.بائًص ظانؤدا 
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 :فْ البٓئة اللكترَىٓةل السكَت َهدُ داللتً فْ التعبٓر عو القبَ

 لقصد اكقثاب ؤظقغ فثغ عع ركفة عثذد أع اظصاعب ظظطفاصداكسل وضًطا  
ضل قثفذ أع قكفع ، ؤقثابق أعا اظركفة ضفسش رظبقل صعضاظطبول ، lxxixطبوًل 

اظةصبقذ صع اكذادب صبذ ل فبةشبقط ةظظ اظطفاصد ضق عثا، ب ظقخذـأثدغعا عةقث
قزقذ عًسا ففثد ضقغا إقثاًبا ذراظب بذقد ؤظكةذفعق ةةسعع ع قةرظع ـضإع عاكعةرعت، 

طبوًل رقصةبذ  -عدب عصقعبل خل -غدا اظصذس عع ثاعبغ ظف صذد ـأع صدع اظإظف 
 .lxxxًل ةظظ اظذراظب فل قصةبذ ركفةغ طبفظف ص عظزًعا باظردقر ـغ ظـضإع، ظكقثاب

ؤذادب  ةصبقًرا صنأع اظركفة اظبرقش اظعثذد ل قسظث ل اكس ظانفؤدا 
اطةذع بشذفض عع إذا  طبوًل طد قصد اظركفة ، لعع غدا اكس ارةتعاءضإعغ ل اظطبف

 .اظرساءظف صأعغا أع ةطفف فةدصع دلظةغ ـز

شبقصب اظعصاعظب أف  ظاعت طبوًل عةفضقعكع الصةداد بدلظب اظركفة فاصةباذغ 
أع اظعفثب ظع قكع قعةشذ ظف صل دـذفض ةـاظصذض اظةثاذف فضقذ دظظ عع اظش

أف ، عاربضإع اظصطد قصةبذ طد ةع ؤدا ظع قذضس اكقثاب ضق فطة ع، ةسرقًثا باظطبول
، لاكقثاب بغدا اظةصاعـل د فاةسـرابط بقع أشذاض اظةصاطل صعدعا قكفع غعاظ ةصاع

عع اظطاعفع  ٨٧غ اظعادب ـفغدا عا ةطسق ب، لأف صعدعا قةعخس اكقثاب ظععطصب اظطاب
اظطذعرق ضق  اظطساءارةطذ صظقغ  ظتقًرا صعافل قخةظض غدا اظثكع ، اظعدعق اظعسذف

 ٠ lxxxiغدا اظزأع
ل القبَل اـْ هجـٓق تمك الحاالت االستثىائٓة فْ االعتداد بالسكَت فٓهكو تطبٌل 

 ؟الىترىتعبر 

دظظ ل عت عظًرا ظخسوسقب، دذـس اظثـفبغا بصـلزظ أع اكثابب لبد أع قز
 اظعرةفف اظفشعق.ظف صاظععش عع أععاش اظةصاطد فثداتةغ خاسب 
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ذذ ـذاض قطـأعغ ضقعا صدا ثاظب فثفد اةطاط عربط بقع اكش َهو جاىبىا ىرّ
 ضإعغ قعبضق اظةعققذ بقع ضذسقع: ، ظكقثابل اصةباذ اظركفة بعتابب طبف

ضطق غدغ اظثاظب ل قعكع ، ضق اظصطفد اظعبذعب بقع اظعرةغظكقعـل : قةعتلاألَ
، لاظطبفظف صداًل اصةباذ اظركفة  دوًرا عؤتًرا ضقاظعزاذ ؤظقغا  الرةتعاءاتأع ةظصب 

، ظظكاضب دفع ةعققذعوثًغا كع اكقثاب اظعفثغ صبذ عفطش اظفقب قكفع ضق اظضاظب 
فقعشبط دظظ ، قع أشذاض ل ةفثد بقعغع صلطاة ةصاطدقب عربطبـد بـفقثذف اظةصاط

فد اكظكةذفعقب اظعخةظشب اظةق قكفع أثد أشذاضغا عغعق أف ـثاظب اظصطظف صا أقًس
ضل قةسفذ اصةباذ اظركفة عع ثاعب اظعرةغظظ ، ذ عرةغظظـذض اقخـعثةذض فاظش

ل فضق غدغ اكثفا، عفطش اظعغعق طبفلًظف صاب اظعصذفس ـاكقثظف صصع اظذد 
 .lxxxiiسرقًثا اكعةرعتصبذ ل ع اظطبفـقعبضق أع قكفع اظةصبقذ ص

ع ـضطق غدغ اظثاظب قعك، : ضقةصظط باظصلطاة بقع اظعغعققعأها الفرض الثاىْ
فغف عا قذثث ، ععاذراة ةثاذقب رابطب بقع اظعةصاطدقعأع قفثد صذض ةثاذف أف 

قظطق  طبوًل بثقت قصد اظركفة ضق غدغ اظثاظب ، اظةصاطدل طبفظف صدلظب اظركفة 
 اد اظصطد.ـلعصط

 باستخدان تَقٓع إلكترَىْل القبَالغصن الرابع : 

قةكفع اظةفطقش اكظكةذفعق عع رظرظب عع اكذطاع اظثرابقب عع اكذطاع 
ف ـفغ، فعع عثعفصغا قةكفع اظةفطقش اظذطعق، قب )اكسطاذ فاقثاد(ذذ اظثرابـعك
 .lxxxiiiذقوًصا ظظةوطقش اكظظةروعق اكظترفش ـاظع

ـل طقذ اظلعةعاتـاة اظةزـةطعقظف ص-ةطعًقا فطقش اكظكةذفعق )اظذطعق( فقصةعد اظة 
La cryptograpgie asymetrique اع ـاثقع اظصـذقب )اظعطةـاظةق ةرةخدع عطاةقث ر

بفارشةغا اظعصاعظب عع ذراظب ل فشذط ثرابقب عصطدب "ظفضاذقةعاة" ةةثف فاظخاس(
فضقذ عطغفعب عا ظع قةع ضظ ةزطقذغا  عطروءةذراظب ذطعقب ضقذ إظف فعطغفعب  عطروءة
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دف ـعل فـثل فضق غدا اكشاذ قبذذ اظةراؤ، lxxxivععع قعظظ اظعطةاث اظعخسس ظدظظ
 ؟ًطبولً  اصةباذ اظةفطقش اكظكةذفعق اظعطةذع بذراظب اظبقاعاة

ل ضقـةزظف د صـاظةفطقش اكظكةذفعق قصةع إعزاءعلثش أع ، فضق غدا اظسدد
اس ـاث اظخـبارةخداع اظعطة، اظعثذذ أف ذراظب اظبقاعاة اظثاعظب ظكذاداة اظةصاطدقب

ذض ـع اظةسـصل ةطـفعع تع ضإع اظةفطقش اكظكةذفعق ظقر ظغ فثفد عر، lxxxvظظعفطش
ذض ـل قفثد ؤل صعدعا قزطذ اظعثذذ أف اظذراظب اظعةسععب ظظةس إعغثقت ، اظطاعفعق

 داةغ.

ذب ـع ظلق ـفعع ثغب أخذف قخةظض اظةفطقش اكظكةذفعق ظداة اظزخس ض
ع أع ـطذ قعكـفباظةاظق ضاظةسذض اظعز، قرةخدع ضقغا اظعطةاث اظخاس ظةزطقذ اظذراظب

دا ـفد غـف بدفع فثؤد أعغ ثة، فظقر اظةفطقش اكظكةذفعق بعطذدغ اظرساءقطفع عطاع 
ظف صدظقًل اظةفطقش اكظكةذفعق ل فغكدا قعكع أع قزكطائًعا ل اظطبفل اظةفطقش قش

اظبقاعاة اظعةصظطب ظف ص فؤععا قثةففطبوًل بقد أعغ ل قعكع اصةباذغ  اظرساءل ادـةب
 اكقثاب.ل باظةذاسق أف طبف

ق ـضدوًرا عغًعا أعغ عع اظثدقذ باظعلثشب أع اظةفطقش اكظكةذفعق قظصب  ظعا
ذ ـظ ل قصةبـفعش دظ، فاذةباشغع بعسعفع اظةسذض، ةثدقد غفقب اكشذاضل عثا

ا ـعشاًعل أقب ثاظف صل فقش، صع اذةباش اكشذاض باظصطدةصبقًرا اظةفطقش اكظكةذفعق 
ل ادـةبظف ص دظقًل بعطذدغ ل فقزك، اظةسذض كتباة غفقب اظعفطش أف فثفد عثةفف

ق ـب اظةـاظثثقب ضق اكتباة ظكاضب اظةسذضاة اظطاعفعق فقععث، lxxxvi اظةصبقذ صع اكذادب
، بارةخداع فرقظب اظةفطقش اكظكةذفعقل اظطبفل فباظةاظق قعكع ؤذرا، lxxxviiقذةبش بغا

 ضغف قثةفقغ فقثعظغ.طبوًل ل ظكع اظةفطقش ضق ثد داةغ ل قعكع أع قزك
 األول الهطمب

 اللكتروىْالعقد  ْالتراضِ ف
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 تهٍٓد : 

ء ؤظف اظظثوءضل عطذ عع  ، اكظظةروعقظظةصاطد  قصقاظةزذضقاب اظةعشقع ل ش ضق
ا ـقرةطاد ععغ ظةقفا ، lxxxviiiاظطاعون اظعدعف عسوصاكثكاع اظصاعب اظةف أزاذة ؤظقغا 

ب ـف ثطقطـظظزظ ضق دلظةغ صظل ثفاذ اظةصاطد بأف عفطض أف عرظظ ل قدش تعب عثا
ف باف دفذ اكقثاب عع زخس ؤظف آخذ بشذقط اظةظقطفع أـفاذ سـفث، اظعطسفد
فغف عا قطغع ععغ ثفاذ اظةصبقذ صع اكذادب بأف فرقظب رفاء ، lxxxixععاتلشذقط 

ا ـ  قثفذ اظةصبقذ صع اكذادب ؤظكةذفعق ا ظذظك، ًـ فةشبقط ، أكاعة قدفقب أع ؤظكةذفعقب
ؤدا ةفاضذة ، افضف اظعطافساة أقًس ، باكظظةروعقل اـبكاة الةسـذ زـد صبـظةصاطبا

 ع اظصقفب فاظزذفش اظعشظفبب ظسثةغا.ـعب ـظقعب اظخاظقـاكذادب اظر
ل اـفظطد دضصة تفذب اظعصظفعاة فالةسالة فاعةزاذ ارةخداع زبكاة الةس

فاظععشعاة اكطظقعقب ل اظدف صقاظصدقد عع عزذ ، ضق ؤبذاع اظسططاة فاظصطفد
ذ ـب صبـع اكذادب اظصطدقـذ صـفعع تع ؤثاذب اظةصبق ، فاظدفظقب ؤظف ؤطذاذ غدا اظفاطش

د ـكبذاع اظةصاطظاضًقا ا ـ  اكذاداة ؤظكةذفعق اظةطاء. فغف عا قصعف أع xcكةذفعقبؤظل ائـفر
 ف ارةفضف زذفش سثةغ.ـعة

اعصطاد صطد بقش اظبسائش  UCCاظعفثد  قظقطد أثاذ طاعفع اظةثاذب اكعذض
دف ـبعا ضف دظظ رظفكغعا اظ ، شذقطب أف فرقظب عا داعة ةشغذ ةذاسف شذضقغ قببأ
د ـظكةذفعقب اظعفثاكاعلة ـد اظصطد. كعا اصةذض طاعفع اظعصصظف ؤطذاذغعا فثفل دـق

ل ثقـذذ أع اظةرـدعا طـا صعـ  سذاثب بإعكاع اظةصاطد ؤظكةذفعق ٤٨٨٨اظسادذ صاع 
ف أافقب ـب اظعةرـأخد بعبدأ اظعصاعظثقت ، ااظعرةعد اظعكةفب خشقًّل قصاداكظظةروعق 

ثلة ـب فاظرـبقع اظرثلة اظعكةفب Functional equivalentاظةعشقذ اظفشقطف 
عذقكقب ؤظف الصةذاض بطاصظقب اكظدا اةثغة اظعثاكع اظطقدذاظقب ف ، ظكةذفعقباك

 .xciؤقثاب عشذفث صبذ زبكاة اظكعبقفةذل اظطبف
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ع ـكعا أطذة اةطاطقب اكعع اظعةثدب بزأع صطد اظبقش اظدفظف ظظبسائش اظةصاطد ص
ةظكر ـباظغاةض أف اظل ثاب فاظطبفضأثاذة اكق ، xciiاظطفذفل الةسال شذقط فرائ

ل خقذب ظةزعكفأساضة الةطاطقب اظصباذب ا ، ياظطفذل الةسال ف ضقذ دظظ عع فرائأ
ط ـع شذقـصل اـا الةسـالة فععغـب ظلةسـبغ اظةكعفظفثقا اظثدقت ةقعا طد ةأل ك

 ظكةذفعقب.اكاظزبكاة 

 ٤٨٨٥ب ظكةذفعقب ظرعاكاظععفدثف ظظةثاذب ل كعا أطذ اظطاعفع اكفعرةذا
ب. ـاظةثاذقل صعااكضق ا ـ  اظبقاعاة ؤظكةذفعقل ةبادل اظةصبقذ صع اكذادب عع خلل ةباد
اظبقاعاة ل ( عع غدا اظطاعفع فأطذ سذاثب ارةخداع ذرائ٤٤عس اظعادب ) ثاء
ضف رقاط ةكفقع اظصطفد فعا ظع " ثقت طسف بأعغ ، ظكةذفعقب ظظةصبقذ صع اكذادباك

اظبقاعاة ظظةصبقذ صع اظصذس ل قثفذ ارةخداع ذرائاع صظف ضقذ دظظ ـقةطط اظشذض
ل قططد دظظ اظصطد  ، فصعد ارةخداع ذراظب بقاعاة ضف ةكفقع اظصطد ، ذسـاظصل فطبف

اكعذ اظدف  ، غ ظظةعطقد بعثذد ارةخداع ذراظب بقاعاة ظدظظ اظضذسـف طابظقةأثةغ ـس
 ؤظكةذفعقب. بشذقطب -لاكقثاب فاظطبف -فاذ اظةصبقذ صع اكذادب ـغ ثـقرةطاد عع

فاظدف  ، ضق ةكفقع اظطسد اظعزةذظ ظظعةصاطدقع ظفقصد اكقثاب اظعفاب اكفو
ائش ـاظفرل لـع خـذع عـفععغا اظصطفد اظةق ةب، قصةبذ اظصعفد اظططذف ظظصلطاة اظةصاطدقب

عع ـضكق قةكفع اظطسد قثب أع قبدأ أثد اكزخاس بصذس ثاذع قةس ،اكظكةذفعقب
 طب صاعب.ـفذ بسـأف اظثعغ أثد اكزخاسإظف  ، د ؤبذاعغاظصعاسذ اظثفغذقب ظظصطد اظعذا

 ظف: إ اظعبثثوظةوسقث ذظك قطرم غذا 

 وخسائسغ  اكظظةروعق اكقثاباكول : عطغوم  اظعطظب
 وزرط ارةصعال اظظضب اظوطعقب  اكقثاباظتاعق : ظضب  اظعطظب
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 الفرع الثاىِ

 اللكترَىْل القبَضوابط 

  -تهٍٓد :

ذف ـاكظكةذفعق اظدف قثل اظذضع عع اظخسفسقب اظةق قةعقذ بغا اظطبفظف ص
ـل قش إعغؤل ، دفـاظةطظقل صبذ أثغذب اظثفارقب اقظقب صع اظطبف اكعةرعتل خل

ل ظدظظ ضاظطبف، لاظةق ةةشظبغا اظطفاصد اظصاعب ضق اظطبف خاسًصا ظلزةراطات
أع ةةفاضذ ضقغ اظزذفش  ا صع اكذادب بفرقظب ؤظكةذفعقب لبداكظكةذفعق بفسطغ ةصبقًذ

، تذ طاعفعقأؤثدات إظف اظصاعب اظةق ةةصظط بفثفد اكذادب فاظةصبقذ صعغا فاةثاغغا 
ضق ؤقثاذ قةطط ل فرعةصذس ظزذفش اظطبف،  باصةباذ اكذادب اظتاعقب ضق اظصطد

 : إظفوظةوسقث غذا اظطرع فأضذاس اظدذارب 

  اطائعً  اكظظةروعقاظضسن اكول : أن قظون اظطبول 

 اظزبكبظف صظكقثاب اظعصذفس ل اظتاعق: عشابطب اظطبفضسن اظ

 لاظطبف إعغاءاظتاظت  : اظضسن 

 قائه االلكترَىْ ل أو ٓكَو القبَل: األَالغصن 

ضإدا ظع قصد ، ؤقثابظف صثواًبا قصد ل ؤد أع اظطبف، فغدا اظزذش أعذ بدغق
اظسادذ بصد دظظ قصد ل اظطبفظدا ضإع ، ثواًبا ظعصدومل اظطبف ظان، طائًعادظظ اكقثاب 
ضقرةشقش اظشذض اقخذ أع قطبظغ أف ، لعصطاد اظصطدل طبفإظف قثةات إقثاًبا ثدقًدا 

)أف عثظر اظصطد( ل غدا اظزذش اةثاد عثظر اكقثاب فاظطبفظف صفقشظط ، غـقذضس
 .xciiiثظًعا ب أف ـثطقط

 الشبكةلِ علإلٓجاب الهعرَض ل الثاىْ: هطابقة القبَالغصن 
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غ ـةع بـق قـثفاعبغ ظك ظاضبضق  عطابًطا ةعاًعا ظكقثابل قعبضق أع قأةق اظطبف
ا ـد بغـا قطسـفؤعع، اظعشابطب باكظطاش فاظسقص، فل قطسد باظعشابطب اظةاعب، اظةصاطد

ععغا ـاظةق ةسل اظعرائ ظلظف صباظعفاضطب ل اظعشابطب ضق اظعفسفش أف سدفذ اظطبف
د ـفاظتعع( فعا قص ظاظعثلاظثفغذقب )ل اظعرائاكقثاب فدفع ةطذطب بقع عا قصد عع 

 xciv٠اظةطسقظقب اظتاعفقبل عع اظعرائ

أع قةع الةطاط بقع ، اع اظعشابطبـاب ةعـظكقثل ل قزةذش ظعشابطب اظطبفو
ل ثعقش اظعرائظف صؤد قثفذ ظغعا أع قكةطقا بالةطاط  ؛لثعقش اظعرائظف صاظعةصاطدقع 

 . xcvفطة لثطإظف اظةطسقظقب ل ائـاظعرثعقش ظف صاظثفغذقب ضق اظصطد فةذظ الةطاط 

ق ـد ضـبعا قذقل ظكقثاب أل قطةذع اظطبفل زذش عشابطب اظطبفظف صفقةذةب 
عع ـقةسرضًسا عع دظظ اصةبذ زقًئا ضإع ةسعع ، xcviضقغل اكقثاب أف قطقد ععغ أف قصد

 . xcviiعدعق عسذف( ٨٥)اظعادب  اثدقًد اؤقثاًب

عطقًدا ظاظطبف ظانضإدا ، باةًال ع اظطبفـأع قكفع اظةصبقذ ص دظظ قثبظف صف
ضقذ ل فقثفذ أع قكفع اظطبف، أف زذش ظع قسدذ بغ اكقثاب ل قةع اظصطد بوسف

. أف زذش ظع قسدذ بغ اكقثاب ل قةع xcviiiاظعشابط ظكقثاب بعتابب ؤقثاب ثدقد
 .xcixضقذ اظعشابط ظكقثاب بعتابب ؤقثاب ثدقدل فقثفذ أع قكفع اظطبف، اظصطد

ةشقش أع ـل عر إععاؤل اكعةرعت، اظةصاطد صبذ  ظفصةظظ اكثكاع  ظاضبفةعشبط 
عرةظعًل فدطقًطا عع اظةصاطد قكفع ضق اظصادب  عطادغا أع دظظ اظععش عغعبثطقطب ل عضط

د ـع اظةصاطـع أظترفةؤخد ضقغ اظثقشب فاظثدذ ، ظكاضب اظزذفش فاكعفذاظثفغذقب
قع ـبطب بـب عرصدع فثفد عصذض غدا اظععش عع اظةصاطدظف صقضظب  عظًرا كعغ ؛اظصادف

 اظعةصاطدقع.
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 لالقبَ إىٍاءالثالث  : الغصن 

ل فـاظطب ظطاقبغف ل فاكس، عشابط ظغل اطةذع اكقثاب بطبف عةفقعصطد اظصطد 
اظصاعب ضق  صعًل باظطاصدةفدظظ ، cالظةذاع بزكظقب عصقعبإظف لعصطاد اظصطد دفع ثاثب 

ا ظلعصطادذضقع ـذسائقب اظصطفد )عاظع قةشظب اظطاعفع أف اةطاط اظش ( زظًل خاس 
أف أع قسش ، فتقطب عا ظةاببظف صدظظ أع اعصطاد اظصطد ل قةفطض ظف صفقةذةب 

 .ciةظظ اظفتقطبظف صاظعةصاطد ةفطقصغ 

اذغ ـد باصةبـع بصـبقد أع سذفذاة ثعاقب اظعرةغظظ ضق اظصطفد اظعبذعب ص
ط ـظثاظعرةغظظ ال اطةسة ةخفق، اظشذض اظسصقض ضق عفاثغب اظعغعق أف اظعثةذض

ثقت ةطذ بصس اظةعشقعاة اظطاعفعقب اظعةصظطب باظعصاعلة عش ، ciiصع طبفظغل ضق اظصدف
فغف عا قصعق ، ciiiظظعفثب ظغ ؤذثاش اظععةت ضق اظصطفد اظعبذعب صع بصد، اظعرةغظكقع

قضب ـاة سـدغ اظةعشقعـدع غـفعع تع ةط، ثط عطس اظصطد بصد اعصطادغل اظطابل ةخفق
 ذعب ظظصطد.ظظذثفش ةخاظض عبدأ اظطفب اظعظ

 ٥٦عشع طاعفع ثعاقب اظعرةغظظ ذطع ثقث ، فعثد غدا اظثط عطذذ ضق عسذ
أعغ "عش صدع ظف صاظةق ةعس ، ضق اظعادب اظتاععب ععغل ق اظصدفـط ضـاظث ١٠٠٥ظرعب 
فضقعا ظع قثددغ ، ظظعرةغظظل بأقب سعاعاة أف زذفش طاعفعقب أف اةطاطقب أضسل اكخل

صع شذقط ل فطد قةع اظطبف، civباظصطدل اظعثددب ظظطبفاظخاعب ـل دد أطـاظثغاذ عع ع
 .cvأف اظبذقد اكظكةذفعق، أف ضذضب اظعثادتباكعةرعت، غاةض 

غ أع قشغذ ـب صظقـقثاكعةرعت، ؤظقغ اظصذس صع شذقط ل ضاظزخس اظعذر ،ؤدع
ق ةطدعغا ـؤد أع اظعزاش اظثفاذف )بقع اكعراع فاظعصظفعب اظة ؛طبفظغ ظزذفش اظصاذس

ا باظسضش ـغدا اظصذس ؤعظف صفاظدف قعقذ اظزبكب قةقث اظذد  I'interactiviteاقظقب( 
ظ أف داظ ـأع قكفع دظظف ص، أف باظعؤزذ اظعةثذظ، عطةاث اظثارب اظخاس بغظف ص

 .cviذ زازب اظثغاذظف صضق اظصطد اظعصذفس ل باظخاعب اظعخسسب ظظطبف
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 الهطمب الثاىْ

 أحكام القبول

  -تهٍٓد : 

اظةصبقذ ل ادـب ةبـغ ظثشـقةرع صطد اظةثاذب اكظكةذفعقب بصدع اظةفاثد اظعادف كشذاض
عخةظطب ل ضق غدا اظصطد قةع بقع أشذاض ةةفاثد ضق دفل ضاكقثاب فاظطبف، صع اكذادب

بسطب اكعةرعت فدظظ ظعا ةةعةش بغ زبكب ، قسعغع عثظر صطد ثكعق فاثد ظانفؤع 
ضق -لاب ظظطبفـذب اكقثـعصاسإظف ب بدفذغا ةؤدف فغدغ اظرع Interactiviteاظةطاصظقب 

ق عصاسذ ـفذ اضةذاسـعع اظعاثقب اظذععقب فاظةق ةرعث بثس -بصس اظثالة
اعق بقع اظعفثب ـضقذ أع اظبصد اظعك cviiPresence virtuelle simultanteeظظعةصاطدقع

قع ضائبقع قبذع ب ظانضصطد اظةثاذب اكظكةذفعقب فؤع ، قعكع ؤعكاذغ طائًعا لل قشل فاظطاب
 ؤل أع أشذاضغ ةكفع ثاسذب ضق اظذعاع.، عع ثقت اظعكاع

اكفظق ةةصظط بذعاع ، صدبل اكظكةذفعق ةشذث عرائل ؤع صعظقب اظطبف
فاظعرأظب اكخقذب ةةصظط ل  غدا اظطبفل فاظتاعقب ةةصظط بزك،  لاع ؤعثاذ غدا اظطبفـفعك

 اظسادذ عع اظطاسذ .ل بعدف ؤعكاعقب الصةداد باظطبف

، عبازذل اةساظف صفبعا أععا عةكظع صع اظصطفد اظةق ةةع بقع ثغاة ظقرة 
ثغب ةصبذ صع ذضبةغا عع عكاع عخةظض فضق ضاظب اكثقاع ضق فطة  ظلأع  ظعا

كاع ( عزكظب ةثدقد ذعع فعلً ا ةشغذ عزكظب أرارقب أل فغق )أفعع غع، عخةظض
 ذظك قعطرم اظعطظب اظف : ( اظصدول صن اظطبول وظةوسقث اؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق)تاعًق

 اظطرع اكول : زعان وعظان اظطبول 
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 الفرع االول

 لزهاو َهكاو القبَ

ظف صؤع ةثدقد ذعع ؤبذاع اظصطد اظةثاذف اكظكةذفعق قكفع ظغ ةأتقذاة 
اثذ ـب اظةـع ظظعفثـل قعك، ةغظظـاظعرل فـضبإةعاع اظصطد أف سدفذ طب ،أذس اظفاطش

ا بةعطقد اظصطد. فقسبث اظصاذس عظذًع، ضقغ صذسغ أف اظذثفشل ةصدق -أفاظصاذس
، أع ةثدقد ذعع اكبذاع أعذ سذفذف ظكفعغ قصد عطشب بداقب ةذةقب آتاذ اظصطد ظعا
 اظعزةذف ةبصب اظغلظ.ل اظعظكقب فكدظظ ؤعكاعقب ةثعل ع غدغ اظظثشب ةعةطـضع

، طـب اظةشبقـأعا عكاع اعصطاد اظصطد ضإع ةثدقدغ سذفذف ظةثدقد اظطاعفع فاث
د أف ـذاع اظصطـقطقد ضق ةثدقد اظعثكعب اظعخةسب ضق ثاظب ثدفت ععاذصب ضق ؤب ظعا

 دظظ قثةع ةثدقد اظذعاع فاظعكاع. ظلةعطقدغ. 

ظف ص ظاعوافباظذضع عع أع فاسصق اظطاعفع اظععفدثق ظظةثاذب اكظكةذفعقب 
أتذفا ةذظ دظظ  إعغمؤل ، بقعب عع أغعقب ةثدقد ذعاع فعكاع ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق

فغف ، ظكق ل قةثافذ غدا اظطاعفع غدضغ، اظصطدظف صعذ ظظطفاعقع اظفشعقب اظعشبطب اك
اكظكةذفعقب فاظعرةعداة اظفذطقب عع ثقت اظثثقب ل ةكاضؤ اظذرائظف صعس ـاظ

 .cviiiاظطاعفعقب

 :إظفوظةوسقث ذظك قطرم غذا اظطرع 

 ةثدقد ذعاع ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعقاظضسن اكول :  

 ظظةروعفاك اظطبول نص اظصدولاظضسن اظتاعق : 
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 تحدٓد زهاو إبران العقد اللكترَىْالغصن األول : 

د بقع ـةفثد صدب عشذقاة ضق زأع ذعع اعصطاد اظصط، فضطا ظظطفاصد اظصاعب
 cixضائبقع فغق

 ل:ىظرٓة إعالو القبَ (0)

ففضطا ظغدغ اظعشذقب قعصطد اظصطد بقع ضائبقع ضق اظظثشب اظةق قصظع ضقغا 
 .دثقت ةةفاضط اكذادةاع فقةع اظصط ظكقثاباظشذض اقخذ طبفظغ 

 ل:ىظرٓة تصدٓر القبَ (١)

 اثب أع قكفع عغائًققل فقزةذش أعساذ غدغ اظعشذقب أع اكصلع صع اظطبف
ظ ـت ل قعظـاظعفثب بثقإظف ضصًل ل اظطبفل طط دظظ بأع قةع ؤذرافقةث، ل ذثفش ضقغ

 عتًل.ظبذقد ضق عكةب ال ثفذب اظطاب فدظظ بخذفثغ عع، أع قرةذدغل اظطاب

 ل:ىظرٓة تسمٓن القبَ (١)

 رواءاظعفثب إظف ل ؤل ؤدا فس اعغائًقل فضطا ظغدغ اظعشذقب ل قكفع اظطبف
 صظعغ بغ.ظف صاظعفثب طذقعب إظف ل اظطبفل أع فسفظف ص، صظع اظعفثب أف ظع قصظع

 ل:ىظرٓة العمن بالقبَ (٢)

ع ـةذشفع صظـقزـل بل أعساذ غدغ اظعشذقب أعغ ل قكطق ؤصلع اظطبف قرى
ضق اظةصبقذ أعغ ل قعةت أتذغ ؤل صعد ل أرار أع اكسظف صفدظظ ، اظعفثب بغ

 فأتذغ غعا غف اعصطاد اظصطد.، صظع عع فثغ ؤظقغإظف فسفظغ 

دف ـقصةبذ اظةصاطد عا بقع اظضائبقع طد ةع ضق اظذعاع اظ، ففضطا ظظطاعفع اظعسذف
 ٠ظـذ دظـق بضقـعا ظع قفثد اةطاط أف عس طاعفعق قطسل صظع ضقغ اظعفثب باظطبفق
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قةطط ، أف اضةذاس صظعغ بغ، لفاعصطاد اظصطد ضق فطة صظع اظعفثب باظطبف
ضقغ ل عدعق "قعةت اظةصبقذ صع اكذادب أتذغ ضق اظفطة اظدف قةس ٨٤اظعادب عص ف

ظف صل ع اظدظقـعا ظع قط، ظصظع بغاظف صاظةصبقذ طذقعب ل بصظع عع فثغ ؤظقغ" فقصةبذ فسف
  ٠صكر دظظ

ة اظدف قصظع ضقغ ـق داة اظفطـعصعق غدا أع صطد اظبقش اكظكةذفعق قعصطد ض 
ظدظظ قكفع اظطاعفع اظعدعق  ووضًطا ، اظشذض اقخذ أف اظعرةغظظل اظصاذس بطبف

ظف صل دـاظعفثب باضةذاس أع غدا قإظف ل اظطبفل اظعسذف طد أخد بعشذقب فسف
 .cxلضإعغ قثب اكخد بطاصدب صظع اظعفثب باظطبف ،ضإدا تبة ضقذ دظظ، صظعغ بغ

أع قكفع ذعع ؤبذاع اظصطد عذةبشا باظصظع ظف صل اظصع ثرىفضق اظططغ اظعطاذع 
ذش ـد اظعزـفبغدا قأخ، ؤعكاع اظصظعل اكطظف صأف ل اظعفثب باظطبفل اظثطقطق عع طب

ظظ ـف داة عرـفغ، cxiضق أظعاعقا فرفقرذا واظطساءقةثغ اظططغ  وظذظك، اكعثظقذف
ق ـض اظطساءل ضق ثقع لذا، cxiiلاظطبفل اظعزذش اظعسذف فاظدف أخد بعشذقب فسف

دذة ـضطد أس، غف ذعع ؤبذاع اظصطدل اظطبفل اصةباذ ةاذقخ ؤذراظف صا رً ضذعرا عرةط
قطذذ عبدأ: أعغ عش صدع ، ٤٨٧٤cxiiiقعاقذ  ٦عثكعب اظعطس اظطذعرقب ثكعغا ضق 

ضاصظغ ل ظقر بارةطبا، قعةت أتذغل اظعذر l'offreضإع اكقثاب ، عخاظضفثفد زذش 
 ؤظقغ ظطبفظغ.ل اظعذرل فظكع بإذرا، ؤظقغل اظعذرل فـطب

اظعس ، أعغ عع اظععكع ظظثغاة اظعةصاطدب، عثكعب اظعطس اظطذعرقب وةؤظد
 قذظربعد ل خاسب ةعكعغا عع ةثدقد ةاذقخ ؤبذاع اظصطد فدظظ عع خل إثراءاتظف ص
 .cxivظصطدق اـض

 ؟َلكو ها ٌْ لحظة إبران عقد التجارة اللكترَىٓة

ق ـقةغا ضـضق اظفاطش ؤع ةثدقد ظثشب ؤبذاع اظصطد بدطب غق عرأظب ظغا خسفس
ةع ـفدظظ ظسصفبب ةثدقد اظفطة اظدف قاكعةرعت، زبكب ظف صاظصطفد اظةق ةبذع ل عثا
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-ذ اكذادفـاظةصبقل فـأف سصفبب ةثدقد ظثشب فس، أف ارةطباظغل اظطبفل ضقغ ؤذرا
 اظشذض اقخذ.إظف  -لاكقثاب أف اظطبف ظان رواء

أع اظةصبقذ صع اكذادب اظةصاطدقب قةع صع إظف فقذثش اظربب ضق ةظظ اظسصفبب 
ةظظ اكذادب صع شذقط ل ثقت ةعةط، عطةاث بثغاذ اظثارب اقظقظف صشذقط اظسضش 

 ظدىب ـاظعادق اظدصاعبظف صفعساة ؤظكةذفعقب إظف قةع ةزطقذغا  ظغربائقبةذدداة 
 .cxvؤظقغل اظعذرإظف ةظظ اظفعساة ل ثقت قسصب ةثدقد ظثشب فسف، ؤظقغل اظعذر

أف ل فـاظطبل ففسفل أف عشذقةق سدفذ اظطبف، اظرابطبل فبةشبقط اظثظف
 -لاـاكذر -لا ظعشذقب سدفذ اظطبفضعثد أعغ فضًط ،ظف اكعةرعتصل فالرةطبال اـاكذر

 laصعد اظةسدقط  رواءا اظطذعرق ضإع اظصطد قصةبذ عبذًع اظطساءق قأخد بغا ـفاظة
validation اظعظعر اقظق ظف صbouton informatique اظزازب أف ظف صا شاغًذ

 cxvi.Courrierصع شذقط اظبذقد اكظكةذفعق la confirmation اظةأظقدصعد 
electronique 

اظب ـرغف أع اظذل عفسش اكذراظف صباعصطاد اظصطد ضفذ اظسضش ل فصظب اظطف
، اظزبكب فقكفع عع اظعةصدذ ؤظضاؤغا أف اظذثفش ضقغا أف ثةف ةصدقظغاظف صةعشظط 

فغق أعغ قعكع اظةلصب ضق ، ضقذ أع غعاظ عزكظب ةصةذف غدغ اظفثغب عع اظعشذ
اظبذقد اكظكةذفعق لذةباش دظظ باظةاذقخ اظدف ظف صاظعزاذ ؤظقغ ل اذقخ اكذراـة

قةع عطظغا ل ذراظب اظطبف ظعتظب عا ؤدا أعا ضق ثا، قسبش صظقغ اظثارب اقظق عطرغ
ضإع غدغ  Fournisseur D'occesط شذض تاظت قطدع غدغ اظخدعب ـع شذقـص

 . cxviiاظعزكظب ةعةطق

ذف ـفاظةق قأخد بغا اظطاعفع اظعس -لالرةطبا -لاظطبفل ففضطا ظعشذقب فسف
ل ا ضق اظظثشب اظةق قصظع ضقغا اظعفثب بطبفضإع اظصطد قصد عبذًع، فاظططغ اظعطاذع



 الباحث/ ٌشام ىظهْ حسن إبرآٌم الشٓهْ التراضْ فْ العقود اللكتروىٓة                                          

 - 510 - 

ذراظب اظبقاعاة ضق اظعشاع اظعصظفعاةق ل أف ظثشب دخف، اظعفثغ ؤظقغ اكقثاب
 .cxviiiظظعفثب

قعصطد ، ع اظخاسب باظبقش اظدفظق ظظبسائش٤٨٧٠ففضطا لةطاطقب ضققعا ظصاع 
ق ـفغ، cxixأف اعصطاد اظصطد - اكقثاب أتذغل د ضق اظظثشب اظةق قثدت ضقغا طبفـاظصط

د ـفط، cxxغـؤقثابظف صاظعفثب ؤصلع قطقد اظعفاضطب إظف ضقغا ل ب اظةق قسـاظظثش
أع: ظف صاظعفثب باظعس إظف ل ؤصلع اظطبفل ثة الةطاطقب اظعطسفد بفسفـأفس

 بأقبا أف رظع ؤظقغ اظعفثب ؤدا أبظص ؤظقغ زطفقًّإظف ل "غدا اكصلع قصةبذ طد فس
ؤطاعةغ ل صعفاعغ اظبذقدف أف ضق عث ا أف ضق ععزأةغ أف ضقزخسقًّل اـقظب ظلةسـفر

. عطةسق غدا غف أع اةطاطقب ضققعا cxxiاظعصةادب ؤدا ظع قكع ظغ ععزأب أف صعفاع بذقدف"
ةرظع اظعفثب -لاظطبفل ؤبذاع اظصطد بعدغب فسف طد أخدة ضق ةثدقدغا ظظثشب

اظعفثب فطة ةرظقعغ ضق عكاع صعظغ أف ضق إظف ل د فسـذ طـفاظدف قصةب، لظظطبف
 .cxxiiع بغ ضق غدا اظفطةـبذقدف فظف ظع قصظصعفاعغ اظ

ل فـفظطد أطذ عصشع ععادت صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب عشذقب فس
 .ظذراظب اظبقاعاة( ضق ةثدقد ذعع ؤبذاع اظصطدل الرةطبا)لفـاظطب

 ل؟رسالة البٓاىات التْ تتضهو القبَل ىحدد لحظة استقبا كٓفَلكو 

اة ـذعع ارةلع ذراظب اظبقاعظف صأثاذ اظطاعفع اظععفدثق ظكشذاض الةطاط 
ع ـإدا ظـض، cxxiiiضقذ دظظظف صؤظقغ ل أعغ: "عا ظع قةطط اظععزئ فاظعذرظف صفدظظ بعسغ 

اعفع ـد أفذد اظطـضط، بـةثدقد ذعع ارةلع اظذراظب اكظكةذفعقظف صقةطط اكشذاض 
 ل:ذراظب اظبقاعاة فاظةق ةةسعع اظطبفل اظععفدثق ثاظةقع ظةثدقد ظثشب ارةطبا

ل ذرائل لرةطباcxxivعشاع عصظفعاة -اظبائش- قع اظعفثبؤدا ص األَلْ:
اظذراظب ةكفع غق ظثشب دخفظغا ضق عشاع اظعصظفعاة ل ظثشب ارةطبا إعـض، اظبقاعاة
 اظعصقع.
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ذ ـع ضقـفظكل أعا ظف أذرظة ذراظب اظبقاعاة ظعشاع عصظفعاة آخذ ةابش ظظصعق
ا ـةذثش ضقغـق قرـةاظذراظب ةكفع غق اظظثشب اظل ضإع ظثشب ارةطبا، اظعشاع اظعصقع

 ذراظب اظبقاعاة. -اظبائش- اظعفثب
إع ـض، اظبقاعاةل ذرائل ؤدا ظع قصقع اظعفثب عشاع عصظفعاة لرةطبا الثاىٓة:

 .cxxvذراظب اظبقاعاة ضق عشاع عصظفعاة اظعفثبل غق ظثشب دخفل لرةطبا باـظثش

دف ـةكعع ضق أعغ ضق اظفطة اظل فاظعزكظب اظثطقطقب ضق ةشبقط عشذقب الرةطبا
دع ـضإعغ عع اظفاذد ص، لا اظطبفاظبذقد اكظكةذفعق برذصب ضائطب عةسعًعل قةع ضقغ ؤذرا

قع ـفدظظ ضق ثاظب صدع فثفد فرقش ب، اظزبكب ضق ةظظ اظظثشبظف صةفاثد اظعفثب 
ق ـضق ةظظ اظثاظب غف اكخد بعشذقب اظصظع اظثكعل اكعتل ظدا ضإع اظث، شذضق اظةصاطد

ع ـضق ثقذ رظشب اظصظل ذراظب اظةق ةةسعع اظطبفاظل بعصعق أع دخف، فظقر اظثطقطق
 .cxxviبةظظ اظذراظب فظف ظع قصظع قطقعا بعسعفعغا ثةعًقاا ظظعفثب قصد صظًع

ع ـص اظةأظقدعشاع ل ارةصعال ةطس اظزرظاتضإع بصس ، فعع عاثقب اظصعظقب
ا شذقط اظبذقد اكظكةذفعق فدظظ ظظةأكد عع عسداطقب ؤذادب اظذبفع فثرًع

 .cxxviiظظعذاصاة

ا أع قثدد اةطاطًق اكعةرعتضعع عسظثب اظةاثذ صع شذقط ، لثا أفظف ص
 ظةطادف أف عذاش.، ةاذقخ ؤبذاع اظصطد فدظظ بةسعقعغ ضق اكقثاب

ا ـضقغل فغق اظثاظب اظةق قسل ةطش ضق اظصع عغعبغدا فطد صذس اظططغ ظثاظب 
ل فـاظطبل اـاذقخ ؤذرـة بةـفضطا ظظتاب، ظظعفثب خاذت اظعفصد اظعثدد ظدظظل اظطبف

قع ـضقةص، أعغ ضق ثاظب صدع ذضبب اظعفثب ضق اظةصاطدإظف ثقت دغب اظططغ ، فارةلعغ
ل فدظظ ثةف قةثظل ؤزصاذ بصظع اظفسفل غدغ اظذضبب ظظعفثب ظغ عع خل إبداءصظقغ 

 ،لؤزصاذ بصظع اظفسفل غدغ اظذضبب اظعفثب ظغ عع خل إبداءضقةصقع صظقغ ، عع اظصطد
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د ـد قصـإع اظصطـض -أف اظعفثب-ركفةغعا ضق ثاظب أ، عع اظصطدل فدظظ ثةف قةثظ
 .cxxviiiطائًعا

د ـضإعغ قةصقع ظةثدقد ذعع اعصطاد اظصط، أعغ عع اظعاثقب اظةطعقبإظف فعفد اكزاذب 
ظف صارةخداع عشاع أعع ظسبش اظفطة ل فدظظ عع خلل اظذرائل ةثدقد فطة ارةطبا

 .cxxixاظزبكبظف صل اكثغذب اظعرةخدعب ضق الةسا
 لكتروىِال القبول عن العدولالغصن الثاىْ : 

فقصةبذ ، أف اضةذاس صظعغ بغ، لاعصطاد اظصطد ضق فطة صظع اظعفثب باظطبفقةم 
 ٠صكر دظظظف صل ع اظدظقـعا ظع قط، اظصظع بغظف صاظةصبقذ طذقعب ل فسف

ة اظدف قصظع ضقغ ـق داة اظفطـعصعق غدا أع صطد اظبقش اكظكةذفعق قعصطد ض 
أع ظف صل اظصع ثرىفضق اظططغ اظعطاذع ، اظعرةغظظاظشذض اقخذ أف ل اظصاذس بطبف

ل اكطظف صأف ل اظعفثب باظطبفل قكفع ذعع ؤبذاع اظصطد عذةبشا باظصظع اظثطقطق عع طب
 ٠ؤعكاع اظصظع

 :َهبدأ القَة الهمزهة لمعقدل حق العدَأوال : 

، ا عع شذضقغ ل قرةشقش أع قذثش صعغضإع أقًّ ،بعفثب اظطفب اظعظذعب ظظصطد
، cxxxضقغ فلثذصبعظزًعا فطاع اظصطد ضإع ةعطقدغ قسبث ل اكقثاب باظطبف اظةطاءةع  ضعةف

كع اظعرةغظظ ضق اظصطد اكظكةذفعق ظقر ظدقغ اكعكاعقب اظطصظقب ظعصاقعب  ؛افظكع عشًذ
ل ضإعغ قثب أع قةعةش بثط اظصدف ،ؤبذاع اظصطدل ظصب فاكظعاع بخسائس اظخدعب طبـاظر

Droit) de consommateur du retrtactationcxxxi  فعع تع ةصظقط ؤةعاع اظصطد
فدظظ ثةف ل قرةطقد عفذد اظرظصب أف ل سدفذ اكذادب اظفاصقب اظعرةعقذب ظظصعقظف ص

ل ع طسذ اظفطة اظعةاث ظظعرةغظظ ظظعشذ ضق اظصطد اظعصذفس صظقغ ظقثسـاظخدعب ع
بصس اظبعفد ظف صاظةفطقش بسذض اظعشذ صع اثةعالة اصةذاس اظعرةغظظ ظف صغ ـعع

 .cxxxiiاظةفطقش ثقت ةكفع ل ضائدب عع اصةذاسغظف صضق فطة لثط 
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، ذدبـاكذادب اظععطـاظعرةغظظ ثط عطس اظصطد بصد اعصطادغ بل فغدا قصعق ةخفق
غ ؤل ـغ أف ةصدقظـظطاصدب اظصطد زذقصب اظعةصاطدقع ضل قثفذ عطسعخاظطب فغف عا قصد 

فظدظظ ضإع غدا اظثكع اظعخاظض ، باةطاط اظشذضقع أف ظكرباب اظةق قطذذغا اظطاعفع
 ظةظظ اظطاصدب قثب اظعس صظقغ سذاثب أعا ضق اةطاط اظشذضقع أف ضق اظطاعفع. 

ق ـق فاكعذقكـظطذعرطاعون ااظا، فظطد أطذة اظصدقد عع اظةزذقصاة
ضةذب ل لـخ، بـبزأع اظصطفد اكظكةذفعق، لأثطقب اظعرةغظظ ضق اظصدف، فاكعثظقذف

آخذ باصةباذ أع اظعرةغظظ ضق اظةصاطد صع إظف طاعفع  فةخةظض غدغ اظعدب عع، اظرعاث
، د صظقغاـطاة اظعةصاطـل قةطط فاظعفاس اضطد قةرظع ععةًث، اظععةت أف اظرظصب قرىبصد ل 

 .cxxxiiiضةذب عصقعب غق ضةذب اظرعاثل فعع تع قثط ظغ ؤذثاش غدا اظععةت خل

 :اللكترَىْل عو القبَل الحق القاىَىْ فْ العدَا : ثاىٓ  

ةغلظ ـقع الرـع ةطعـع ٤١٤/١٥ادب ـاظثط ظظعرةغظظ بعس اظعةطذذ غدا 
ادب ـد ؤصـصعظقب بقش صع بص ظلأعغ "قثط ظظعزةذف ضق ظف صاظطذعرق اظةق عسة 

ةذداد ـلرةبداظغ أف لر رواءةبدأ عع ةاذقخ ةرظعغ  ظاعظبعدب ربصب أقاع ل اظععةت خل
بعطةسق اظعادب أقسا و،  cxxxivتععغ دفع عرئفظقب أف عططاة ضقعا صدا ةكاظقض اظذد"

اظةق عسة  ٤٨٧٧قعاقذ  ٥اظسادذ ضق  ٧٧/١٤ع ـق ذطـعع اظطاعفع اظطذعر اكوظف
اظصعظقاة اظةق قةع ضقغا اظبقش صبذ اظعراضاة ضإع ظظعزةذف اظثط ضق  ظاضبأعغ "ضق ظف ص

لرةبداظغ أف  رواء La faculte Legale de retourذدغ ـؤصادب اظعشذ ضق اظعبقش ب
 لرةذداد تععغ.

 اكزقاءباظعربب ظظععةثاة ضطش, أف ل اظثط ضق اظصدفظف صغدا اظعس  فقعشبط
اكر أف ـةع غدا اظبقش صع شذقط اظةظقطفع أف اظط رواءاظعادقب اظععطفظب دفع اظخدعاة, 

ذفعق صبذ اظةصاطد اكظكةظف اص, فغف عا قعشط أقًساظةظقطذقفعأف ل اظةظكر أف اظعقعاةق
 اظعراضاة.صبذ ةصاطًدا اكعةذعة باصةباذغ 
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ثط اظعرةغظظ ضق اظذثفش صع طبفظغ ظف صعس طاعفع الرةغلظ  ظعا
اة ـس اظصعظقـعغظب ربصب أقاع ضقعا قخل باظعربب ظصعظقاة بقش اظرعداة اظعاظقب خل

اكخقذب, ةةسععغا أقاع اكثاذاة فاظصشلة,  ظظصعظقاةقوًعا ق, فخعرب صزذ ـاكفظ
اظثقاب,  فقرةتعق عع ظف صاظةأعقع  ثاظب قوًعا ضقعغظب تلتقع ظف صس اظطاعفع ـع ظعا

 .cxxxvلةشبقط غدغ اظعسفس صعظقاة اكطذاس فاظةأعقع فةفشقض اكعفا

 ٤٨٨٦اقف ـع ١٠اظسادذ ضق  ٦/٨٦طذذ ةفثقغ اظعثظر اكفذفبق ذطع  ظعا
ب أع ـد قثـصطد صع بص ظلأع " ظف ص( ٥/٤اظعادب ) ضق عس ثقعأقًسا غدا اظثط 
ع ـصع ربصب أقاع ةبدأ عل عدب ل ةطل خلل أثطقب اظعرةغظظ ضق اظصدفظف صقعس ضقغ 

اع ـضإع عغظب اظربصب أق ،ةاذقخ الرةلع باظعربب ظظععةثاة فاظرظش, أعا باظعربب ظظخدعاة
دغ ـغـل اظعفذد اكطذاذ اظخشق, فةس ظةاببةبدأ عع ةاذقخ أبذاع اظصطد أف عع ةاذقخ 

فب ـذاذ عكةـؤط لتلتب أزغذ ؤدا ةخظض اظعفذد صع اظطقاع باظةذاعغ بإذراإظف اظعدب 
 .cxxxviب ظظصطدقةسعع اظصعاسذ اظذئقر

فغف عا قةسث ععغ أع اظطاعفع اظطذعرق اةبش غدغ اظةفثقغ فأثاذ ظظعرةغظظ 
ضةذب ربصب أقاع عع ل ضق اظةصاطد اكظكةذفعق ؤعكاعقب ؤذثاش اظععةت أف ارةبداظغ خل

أرباب, فعدب  إبداءفبدفع ل ضقعا صدا عساذقض اظعطل ةاذقخ ارةلعغ بدفع أف عطاب
ضطش فظقر عع بقعغا أقاع اظربة أف اكثد فةبدأ عع ل أقاع اظصعل بصب أقاع ةزعـاظر

 . cxxxviiظع اظرظصبـةاذقخ ةر

أف اظثط ضق اظذثفش صع شذقط ل صع اظطبفل فقكفع اظثط ضق اظصدف
فععاذرب اظعرةغظظ ظثطغ ضق  ،اظعبقش بآخذ أف بذد اظعبقش فارةذداد اظتععل ارةبدا

ب ـعبدأ اظطفب اظعظذعظف ص اصةداءثاظب قعر ثفغذ اظةصاطد بعا قصةبذ اظذد ضق غدغ اظ
 ( عدعق عسذف.٤٣٦عس اظعادب ) وضًطا ظعسعونفد ـظظصط
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 ،اظصعظقب اظعاثقب عععطًصا،  طد ل قثدفل ظظ ظثطغ ضق اظصدففععاذرب اظعرةغ
, فدظظ ؤدا ةع ؤذراظغا باظبذقد cxxxviiiصطفد بذاعت اظثاربل ضق بصس اظثالة عت

إظظةروعق ا إظف ذاظرة بطس اكخةاع فعذش اظضلض أف ةع ؤذراظغا ل ع اظصعقاظصادف فطا
 .cxxxixباظعرةخدع اظخاس اقظق اظثارب

ادب ـذضس اظعفذد أف اظبائش ؤص ثاظبضإعغ ضق  ،اظصطفباة اظطذعرق وطبًطا ظطاعون
ـل ضةذب اظرعاث قصاطب بضذاعب ةسل اظعرةغظظ خلل اظععةت اظعصاد عع طبل أف ارةبدا

ةت أف ـادب اظععـعظ )صزذب آلض ضذعظ(, فقصةبذ اظعفذد طد ذضس ؤصضذ٤٠٠٠٠إظف 
اظعرةغظظ ظعدب ظف صارةبداظغ ؤدا أثابغ سذاثب بعا قطقد اظذضس أف ؤدا ةأخذ ضق اظذد 

 .cxlزغذ عع ةاذقخ ةرظعغ اظععةت اظعصاد

أع ذد ، قـ( عع طاعفع الرةغلظ اظطذعر٤١٤/٤فضط عس اظعادب ) ،فقلثش
طاة ـةت ظظعفاسـب اظععـدع عشابطـبآخذ, ؤععا قكفع ظصقب صاظععةت بطسد ارةبداظغ 

 ظعاعع ثاعب اظعرةغظظ ثةق قتبة ظغ غدا اظثط,  اظرساءضل قكطق صدع  ،اظعشظفبب
 وضًطا ظصطدل أع ثط ذد اظرظصب فارةبداظغا بأخذف قخةظض صع ثط اظةضققذ فاكبدا

 سذف.( عدعق ع٣٧١فاظعادب ) ،( عدعق ضذعرق٤٦٠٢اظعطاقسب ثرب اظعادب )

ط ـثظف صعع اظطاعفع اظطذعرق فاظةفثغ اكفذفبق ضطد اةططا  ظل ظانفؤدا 
ت ـثق ،شـأفرل اـاظةفثقغ اكفذفبق اظخاس باظبقش صع بصد ظغ عث إنؤل ل, اظصدف

ق ـصع اظععةثاة فاظخدعاة بصكر اظطاعفع اظطذعرل قةسعع ثط اظعرةغظظ ضق اظصدف
 عاة.اظععةثاة ضطش دفع اظخدظف صل اظدف طسذ ثط اظصدف

اعت ـبذعـل ثاظب ةعذق ضعتًل ضق, عطظًطا،ضإع اظةعةش بغدا اظثط ظقر  ،فعش دظظ
اذ ـثغظف صزبكب اكعةذعة فةثعظغ ظف صعع  Downloadingعفرقطق أف أضاعق 

قكفع  ، دظظ بعرخ ةظظ اكضاعق فارةصعاظغا بصدتع قطفع ل اظكعبقفةذ اظخاس باظصعق
ظف صعس اظةفثقغ اكفذفبق ، اظسدد فضق غدا ، صعغل أبذع فل قثفذ اظصدف اظصطد
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ل ضإع اظصطد طد أبذع فل قثفذ اظصدف، اظزبكبظف صاظبذعاعت عع ل " ضق ثاظب ةعذقأعغ
 ".cxliخلض دظظظف صعا ظع قكع غعاظ اةطاط عربط بقع اظشذضقع  ، صعغ

، عع اظطاعفع اظطذعرقل ضإع ضةذب اظرعاث ضقغ أشف ،أعا اظطاعفع اكعذقكق
د ـاع اظصطـظظعرةغظظ خلظغا أخد عغظب ظظةذفف فاظةطكقذ ضق ؤةعقثط قوًعا ق تلتفع ـضغ

دا ـع غـفظك، فةبدأ غدغ اظعدب عع ةاذقخ ارةلع اظرظصب أف اظخدعب ، أف ؤذثاش اظبساصب
ل فـط اظعخـدا اظثـظ أع غـفلز، اظطاعفع عشبط ضق بصس اظفلقاة دفع ضقذغا

 .ؤععا غف ةكذقر ظعبدأ اظذدل ظظعرةغظظ ضق اظذثفش صع اظطبف

غ ـأعظف ص( ١٨عس اظطاعفع اظةفعرق ظظعصاعلة اكظكةذفعقب ضق اظعادب ) ظعا
ةبدأ باظعربب ظظععةثاة ل ضق عدب صزذب أقاع صع اظزراءصع ل قعكع ظظعرةغظظ اظصدف

ثط اظعرةغظظ ظف ص ارةتعاء ، عع ةاذقخ ةرظعغا فباظعربب فظكع اظطاعفع اظةفعرق طذذ
 :ضق اظثالة اقةقب اظزراءصع ل ظصدفدع ثفاذ اـص، لدفـضق اظص

فقفضذ  اظزراءع ـصل اظصدفل أث اعةغاءل صعدعا قشظب اظعرةغظظ ةفضقذ اظخدعب طب -٤
 اظبائش دظظ.

صعدعا قشظب اظعرةغظظ بععةثاة ثرب عةشظباة زخسقب أف ةذفقدغ بععةثاة  -١
 عدب سلثقةغا.  لعةغاءقعكع ؤصادب ؤذراظغا أف ةكفع طابظب ظظةظض أف اظطراد ل

ذقب ـعصقب أف اظبسـد طقاع اظعرةغظظ بعذش اكخةاع صع اظةرثقلة اظرصع -٢
 عطظغا آظق ا.اة اكصلعقب اظعرظعب أف أفاظبذعثقاة فاظعصشق

 ظظخدعاة عع ةاذقخ ؤبذاع اظصطد. اظسثض فاظعثلة زراء -٣

قع ـفرش بل ضطد ةبعق ث ،أعا صع عزذفش اظطاعفع اظعسذف ظثعاقب اظعرةغظظ
ط ـأعغ قثظف ص( عع اظعزذفش ٧اظطاعفع اكعذقكق فاظطذعرق ثقت عس ضق اظعادب )

غ ـأقظف صةاذقخ اظةصاطد ظف ص قوًعا اظةاظقبضةذب أذبصب صزذ ل خلل ظظعرةغظظ اظصدف
ب ـدع اظعشابطـذقع أف ظصـب فاظةخـق اظععافظـظصقب ضق اظسعاصب أف خشأ ض ، رظصب
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فذد ـاظعظف صدظظ ضطد خل اظعزذش عع بقاع عفش اظصطفبب اظعفطصب  فعش ، ظظعفاسطاة
 اظبساصب أف ؤصادةغا فارةذداد طقعةغا.ل ضق ثاظب ذضسغ ارةبدا

 ؟؟؟  اأم رخسً  اغل اظصدول قصةبر ثطً 
 :ل: الطبٓعة القاىَىٓة لمعقد اللكترَىْ الهتضهو حق العدَاثالث  

فضط طاعفع  cxliiاظصطدصع ل أف اظصدفل صع اظطبفل ؤع اظثط ضق اظصدف
فغف ثط ؤذادف عثسذ قةذظ ةطدقذغ ، الرةغلظ اظطذعرق قةرع باظسطب اظةطدقذقب

، دـفغف ثط قعر باظطفب اظعظذعب ظظصط، اظطاعفعقب وضًطا ظظسوابط، ؤذادب اظعرةغظظـل ظكاع
 غدا اظعبدأ.ظف اصًثخذفل كـفقز

ش ـد عـاطضق زأع ةثدقد اظفسض اظطاعفعق ظظةص، اظططغاءعع  ظتقرفظدظظ دغب 
ذش ـاظبقش بزل بصس اكعشعب اظطاعفعقب اظةق ةةزابغ عصغ عت، إظف cxliiiلاظثط ضق اظصدف

ض أف ـذش فاطـزظف صفاظبقش اظعصظط ، لفاظبقش عش خقاذ اظصدف، اظةثذبب أف اظعداط
 .اظةدذقثق واظصطد، فاظفصد باظةصاطد، ضارخ

خ اظعرةغظظ ؤعكاعغ ضر إصطاءغف ل فقذف ثاعب عع اظططغ أع ثط اظصدف
عبدأ رظشاع اكذادب ضق ظف ص اصةداءصثاظب فغف قصد ظف صاظصطد اظدف اذةساغ 

غف عغظب طاعفعقب ل أع ثط اظصدفإظف بقععا قدغب ثاعب آخذ عع اظططغ ، cxlivفدـاظصط
فدظظ ثعاقب اظعرةغظظ عع اظةرذش ضق ، عصطفظب ظظةطكقذ قذثق ؤبذاع اظصطد خلظغا

 .cxlvؤبذاعغ

ق ـةغظظ ضـاظبصس أع اظصطد اكظكةذفعق اظعةسعع ثط اظعر قرىثقع ظف ص
فباظةاظق ا سثقًث صطًدا عاضًذا لعصطادغضغف قصةبذ ضق اظفاطش ، غف صطد ضقذ لذعل اظصدف
ظعسظثب اظعرةغظظ ضقرةشقش ل فظكعغ قةسعع ثط اظصدف، قتاذغ اظطاعفعقب اععةًث
 .cxlviاظصطد ضقذ اظلذع كثد شذضقغ وضًطا ظعظرقبصعغ ل اظصدف

 :تارٓخ إبران العقدلِ عل" تأثٓر "حق العدَا : بع  را
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ط ـصعظقاة اظبقش اظةق ةةع صع بصد بعا ضقغا ةظظ اظةق ةةع صع شذقل باظعربب ظك
 ١٥عع طاعفع اظعرةغظظ اظطذعرق اظسادذ ضق  L 121-16ضإع اظعادب اكعةرعت، 

 ظاعظبأع: اظعزةذف ظععةت عا ظدقغ عغظب )عدب( ربصب أقاع ظف صةعس ، ٤٨٨٢قفظقف 
قعكعغ خلظغا ذد غدا اظععةت ظظبائش بضذس اظةضققذ أف ، عع قفع اظةرظقع ظشظبب ابةداء

 اظعزةذف عططاة ذد اظععةت".ل ارةذداد اظعبظص اظعدضفش فدظظ دفع عرئفظقب عش ةثع

ضاظعزةذف ضق اظبقش صع بصد قعاذر ثطغ ضق ؤصادب ، ظةظظ اظعادب وضًطا ظزقادة
أف ، تععـةذداد اظـاظبائش فارإظف قشظب ذد اظعبقش  ذ بإثدف شذقطةقع: ؤعا أعـاظعش
 .cxlviiاظعدب اظعثددبل فدظظ ضق خل، رظصب أخذف باظعبقشل ب ارةبداـقشظ

فاظخاس  ٤٨٨٦عاقف  ١٠ضإع اظةزذقش اكفذفبق اظسادذ ضق ، ظذظك
ضق عغظب ل طد زع cxlviiiب اظعرةغظكقع ضقعا قةصظط باظصطفد اظعبذعب صع بصدـبثعاق

 ا.قًسدغ اظخدعاة أـغل دفـاظص

اذب ـاظةثظف صا ـط ثةًعـغدا اظعشاع اظدف قشب ظانصعا ؤدا  عةراءلفظعا أع 
دقذ ـع ةطـةذف عـاظةق ةعكع اظعز، قعكع ةزبقغغ باظبقش بزذش اظةثذبب، اكظكةذفعقب

 صظقغ فباظةاظق ةأخقذ ةاذقخ ؤبذاع اظصطد.ل زذائغ أف اظثسفل اظععةت طب

ع أع ـقعك، ضق ثاظب صدع اظذسا، دبصطفد اظبقش اظةق ةةع صع بصل ؤع بعد اظصدف
بث ـش ةسـأف أع صعظقب اظبق، ابزذش اظةثذبب فباظةاظق قسبث اظصطد عصظًط ظبقشقطرذ 

 بضذس اظةثذبب.

اظبقش بزذش اظةثذبب قثقذ ظظعزةذف أع  cxlixفضق اظطاعفع اظعدعق اظعسذف
فؤدا ذضس اظعزةذف اظعبقش فثب أع قصظع ذضسغ ضق اظعدب ، اظعبقش أف قذضسغل قطب

ش ـةثذبب اظعبقضإدا اعطسة غدغ اظعدب فركة اظعزةذف عش ةعكعغ عع ، اظعةطط صظقغا
زذش ظف صا ا عصظًطدظظ ضاظبقش بزذش اظةثذبب قكفع بقًصظف صف، ًل ذ ركفةغ طبفـاصةب
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 زذشصظف  عصظط اظعبقش ؤل ؤدا ةبقع عع الةطاط أف اظشذفض أعاظبقشل فاطض غف طبف
 .clضارخ

، بـفعثع بسدد اظةثاذب اكظكةذفعق ،اعغائقًّغدا اظةطرقذ ل قثب أع قكفع 
 اكقثاب.ل صعظقب اظبقش اظةق ةةع عبازذب بصد طبفظف صظقر ظغ ةأتقذ ل د اظصدفـضبع

ذش ـأع: "اظبقش بزظف صعثدغ قعس  cliاظطاعفع اظعدعق اظطذعرقإظف فؤدا اعةطظعا 
ظف صط ـؤل ؤدا اةطط سذاثب أعغ عصظ، اظةثذبب قطةذس أع قكفع ةثة زذش فاطض

 . cliiiأع ةةع اظةثذببإظف ؤدع ضاظعةائت قةثعظغا اظبائش ، cliiذش ضارخ"ز

ذ ـقصةب، clivع٤٨٧٧قعاقذ  ٥أع ععشط طاعفع  G. PAISANTفقفسث اظرقد 
 ظظعبكعا أع ، لعدب اظصدف اعةغاءل اظعزةذف قةع طبإظف اظعظكقب عع اظبائش ل أع اعةطا

اظعظكقب ل عع طاعفع الرةغلظ ةصعق اعةطا L 121- 16"اظةضققذ" اظعفثفدب باظعادب 
ط ـغ ثـفع ظـاظعزةذف قكفع غف اظعاظظ فباظةاظق قك إنأف ، ضصًل بقع أشذاض عةفاثدب 

 .clvاظةضققذ

عا غف ؤل ؤعكاعقب ةضققذ ةصاطدقب عزذفشب بثاظب صدع ل ضثط اظصدف، ؤدع
 .رابًطاضقرعث ظظعرةغظظ بطرخ صطد طد أبذع ، اظعزةذف رساء

ا ـفؤعع، ةاذقخ ؤبذاع اظصطدظف صل قؤتذ ل أع ثط اظصدفإظف ععا ربط عخظس 
اذقخ ـضةذب عثددب ةبدأ عع ةل غف ثط قةقث ظظعزةذف ثط ضرخ اظصطد بصد ؤبذاعغ خل

 اظةرظقع باظعربب ظظرظش فعع ةاذقخ ؤبذاع اظصطد باظعربب ظظخدعاة.
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 :الخاتهة

ةزاقد وةعاعق اظربط بقن  عش، ب باةت ظاغرة عن ظواغر اظةثارة اظدوظقباكظظةروعقاظصطود 
قةزاقد ثثم ةظك اظصطود ضق  أنوقعةظر ، ضق اظوطت اظراغن، اظثاربات وزبظب العةرعت

اظعرةطبل اظطرقب ظةبظص اظعظقارات عن اظدولرات باعخطاض أتعان اظثاربات وخدعب 
ب صن اظصطود ضق اظةثارة اظةطظقدقب بصدم اكظظةروعقوةخةظف اظصطود ، اظدخول صظف اظزبظب

لخةلف عظان اظبائصقن  اعظرً ، ةواضر عثظس ظظصطد باظعصعف اظعطغوم ضق اظعظرة اظةطظقدقب
ضق بصض اكثقان ةطوم اظثاربات أو أثغزة اظظعبقوةر بإبرام اظصطد  إعغبل ، واظعزةرقن

عن اظعزاظل اظثدقدة  ااكعر اظذي خظق صددً ، ضقعا بقعغا دون ةدخل اظصعسر اظبزري
ب وسلثقب صطود اظطسر اكظظةروعقاظصطد ضق اظةثارة  إبرامضق ةثدقد زعان وعظان 

وضقرغم عن اظةابصقن اذا ظم قةثطق اظعةصاطد اقخر ، وصطود اظعوظطقن، وعاطسق اكغظقب
عن رظطاةغم اظوظقطقب وةثاوز أثدغم الخةساص اظوظقطق اظعععوح ظغ. وظم ةعظم 

وغو اكعر ، عظزعب ثةف اقنب ضق اظظتقر عن اظدول بطواعقن اكظظةروعقصطود اظةثارة 
ب ضق اكظظةروعققرارع باسدار طاعون اظةثارة  أناظذي ثث اظعزرع اظعسري بزأعغ 

اظزرظات اظةق ةةوظف ةوضقر خدعب  إعزاءعسر عش ةزاقد ارةخدام اظثاربات وةزاقد 
اظدخول صظف زبظب العةرعت. وقثدر باظعزرع اظعسري الغةداء ضق ذظك باظدول اظةق 

والرةطادة عن ، عتل اظولقات اظعةثدة اكعرقظقب، باكظظةروعققم ثدقث ظظصطود ظدقغا ةعظ
قظون عطدار  أنصظف ، خبرات غذغ اظدول اظةق ربطةعا ضق غذا اظعثال اظثقد واظثقوي

ب دون اظخروج صظف اظطواصد اكظظةروعقاظبثث غو اظخروج بثظول عبةظرة ظعزاظل اظةثارة 
وثعاقب اكطراف اظعةصاطدقن وععش ، باكظظةروعقبعا قرعث بةرغقل اظةثارة  إلاظصاعب 

   ظغا. اوعطةوثً  اخسبً و  اكظظةروعقب عثاًل اظضش والسرار اظةق عازاظت اظةثارة 
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 الٍواهش
،  عفضعبذر، أكةفب ظطكذصدد صاظعا عثظب اظدف فظد كبقذاًل غدا اظشط ،أراعب اظخفظق اظثارفب /د (٤)

 .٢س ٤٨٧٦دقرعبذ 
 .٤١س،  ٤٨٧٣رعب ، داذ اظعغسب اظصذبقب، عشذقب اظصطد،  صبد اظطةاث صبد اظباطق /أ.د (١)
 عع اظطاعفع اظعدعق ٤٤٨ -٣٤٣ذاثش عسفس اظعفاد عع  (٢)
،  صبذ اظعشبفصاة اظثاعصقباكعةرعت، صبذ ، اظةصاطد اكظكةذفعق، د. عثعد أعقع اظذفعق٤ (٣)

 فعا بصدغا. ٤٣س،  اكركعدذقب
اظعثظب ، داذ اظكةب اظطاعفعقباكعةرعت، اظةصاطد صع شذقط زبكب  ،د. أراعب أبف اظثرع٤ (٤)

اظداذ اظصظعقب اظدفظقب اكعةرعت، اظةصاطد صع شذقط ، أثعد خاظد اظصثظفعق، ١٠٠١رعب ، اظكبذف
 .٤٣س، ظظعزذ فاظةفذقش

، داذ اظعشبفصاة اظثاعصقباكعةرعت، اظةصاطد اكظكةذفعق صبذ ، د. عثعد أعقع اظذفعق٤ (٥)
 .٤٣س، اكركعدذقب

فاعقع ـفء اظطـق سـدذارب عطاذعب ضاكعةرعت، اظةعشقع اظطاعفعق ظزبكب ، صقرفل شفعق عقزا٤ (٦)
 -٤٢س س،  ١٠٠٤رعب ، عؤررب سابذ اظظبعاعقب ظظعزذ،  صقب فالةطاطقاة اظدفظقبـاظفس

٤٣. 
ب ـصظف أع "اظةصبقذ صع اكذادب قكفع باظظطش فباظكةاب عق( عع اظطاعفع اظعد٨٠/٤عسة اظعادب )٤ (٧)

 صظف دلظةغزًظا ضق ل قكفع باةخاد عفطض ل ةدش شذفض اظثا ظعا، اذب اظعةدافظب صذضاـفباكز
 اظعطسفد. ثطقطب

....،  ( عع اظطاعفع اظعدعف صظف أعغ " ؤدا سدذ اكقثاب ضف عثظر اظصطد ٨٣/٤عسة اظعادب )٤ (٨)
 ل.عع زخس ؤظف آخذ بشذقط اظةظقطفع أف بأف شذقط ععاتسدذ اكقثاب  ؤدال اظثا ظذظك

 Daivid1.Bainbrdg, Introduction To Computer.١١١أعشذ عارقظف س ٤ (٤٠)

Law,op,cit,p211. 
 .٤٤١س ، اظعذثش اظرابط،  د. أثعد زذض اظدقع٤ (٤٤)
داذ اظعغسب ، اةطاطقب اكعع اظعةثدب بزاع اظبقش اظدفظف ظظبسائش، د. عثعد زكذف رذفذ٤ (٤١)

 .٧٦س ،  ٤٨٧٧،  دذارب ضق طاعفع اظةثاذب اظدفظف، اظصذبقب
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عسادذ الظةذاع ضق اظطاعفع اظعدعق اظكفقةق ظظعشذقب اظصطد  ،د. صبد اظطةاث صبد اظباطق٤ (٤٢)
، عشذقب اظصطد، (  د. أثعد زفطق صبد اظذثعع٤.)٤١٠س،  ٤٨٧٧فاكداذب اظععطذدب رعب 

 .٤٢س، ١٠٠٥رعب ، ععزأب اظعصاذض اكركعدذقب
 .٤٠٦س، داذ اظعغسب اظصذبقب، عسادذ الظةذاع، عثعد ظبقب زعبد. ٤ (٤٣)
اظركفة اظعصبذ صع اكذادب فأتذغ ، فطذقب عع غدا اظعصعق د. صبد اظطادذ عثعد اظشثاع٤ (٤٤)

د. أثعد ،  ٢٤،  ٢٤٢س، ٤٨٨٤رعب ، اظشبصب اكفظق، داذ اظعغسب اظصذبقب، ضق اظةسذضاة
رعب ، عكةبب صبد اهللا فغبغ، ق اظعسذفعشذقب الظةذاع ضق اظطاعفع اظعدع، ثزعة أبف رةقة

 .٥٨س، ادذ الظةذاعـعس، د اهللاـد. ضةثق صبد اظذثقع صب،  ١٧س،  ٤٨٣٤
شبصب عادف اظطساب ، واظطساءاظططغ  سوءاظةشبقط اظعدعق ضق ، صبد اظصذقذ ظعالأثعد ٤ (٤٥)

 .١٤٥ف سل ذء اكفـاظث، ذفـاظعس
 .٤٠٤٦س، ١٠ر، عثعفصب أثكاع اظعطس ٤٨/٥/٤٨٨٥عطس عدعق ضق ٤ (٤٦)
داذرب ضطغقب ةشبقطقب ، اظصطفد اكظكةذفعقب، ذاثش ضق دظظ د. صبد اهللا بع ؤبذاغقع اظعاسذ٤ (٤٧)

دفظب ،  اظعسذضقب اكظكةذفعقب بقع اظزذقصب فاظطاعفعل عؤةعذ اكصعا إظف‘بثت عطدع ، عطاذعب
عاقف  ٤١-٤٠اظعفاضط ، ٤٣٢٣ل،  ذبقش اكف ٤٤-٨اكعاذاة اظصذبقب اظعةثدب ضق اظطةذب عع 

١٠٠٢. 
، داذ اظطكذ اظصذبق، داذرب عطاذعب، ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق، د ععدفث ؤبذاغقعد. خاظ٤ (٤٨)

 .١٣٧س،  ١٠٠٥رعب 
اظعذثش ، سفابش فثدفد اظعشغذ اظثدقد ظظذابشب اظصطدقب، دكق صبد اظفاثدل د. ضقس٤ (١٠)

 .١٠س، اظرابط
 اظعسذف.وأقًسا اظطاعون . ١٣٨س،  اظعذثش اظرابط، د. خاظد ععدفث ؤبذاغقع٤ (١٤)
ثاعصب ، عثظب اظثطفطاكعةرعت، اظةصبقذ صع اكذادب صبذ ، ذاعق صظفاعق، ظظذاثش ضق د٤ (١١)

ا د. عثعد ثرقع فاعشذ أقًس،  ١٣٧س، اظرعب اظرادرب فاظصزذفع،  دد اظذابشـاظص، اظكفقة
،  ٥٦س،  ١٠٠١رعب ،  اكركعدذقب، داذ اظثاعصب اظثدقتب، اظعرئفظقب اكظكةذفعقب، ععسفذ

رعب ، داذ اظثاعصب اظثدقدب ظظعزذ، ةغظظ ضق اظةصاطد اكظكةذفعقثعاقب اظعر، د. أراعب أثعد بدذ
 .٤٨٤،  ٤٨٣س، ١٠٠٤

، اظفرائش اظعةصددب بقع اظفاطش فاظطاعفع داذ اظعغسب اظصذبقب، د. أراعب أثعد بدذ٤ (١٢)
 .٤٨٤،  ٤٨٣س
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 .١٣٨س، اظعذثش اظرابط ،د. خاظد ععدفث ؤبذاغقع٤ (١٣)
 .١٣٨س، اظعذثش اظرابط، د. خاظد ععدفث ؤبذاغقع٤ (١٤)
، اظعذثش اظرابط، د. خاظد ععدفث ؤبذاغقع، ذاثش ضق صذس فثغب عشذ غدا اظطذقط٤ (١٥)

 .١٤٠س
، اظشبصب اكفظق، ثاعصب اظكفقة، اظصطد فاكذادب اظععطذدبل، د. ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق٤ (١٦)

اظخاس فاظةثاذب ، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب، ( د. أثعد زذض اظدقع١. )٧٨س، ٤٨٨٤
 دذفر ظدبظفعاةق اظطاعفع.،  صع ةكفقع اظصطد فؤتباةغ، ٤٨٨٥اظدفظقب بدفع عازذ 

اظةصاطد اظعؤررب ظف اظثفاعب اظطاعفعقب ظظعذثظب اظرابطب ص، د. عثعد صبد اظشاغذ ثرقع٤ (١٧)
 .١٠٠١اظطعقب ظظشباصب فاظعزذ 

، ١٠٠٠، عشبصب اظعزذ اظدغبق، اظةصاطد صع شذقط اظةظقطذقفعل، د. عثعد اظرقد خقا٤ (١٨)
 .٤٢س

(٢٠) ٤Lionel Bochurberg, op, cit, p113. 
 .٤٢٧اعشذ عا ربط س٤ (٢٤)
، ١٠٠٠، داذ اظعغسب اظصذبقباكعةرعت، خسفسقب اظةصاطد صبذ ، د. أراعب عثاغد٤ (٢١)

 .٦٦س
(٢٢) ٤Michael Chissick & Alistrair Kelman, E- Commerce- a guidie to 

the law of electronic business, London, 2000, p. 76. 
(34) 1op, cit, p 78. 

، اعـصع، ذـداذ اظتطاضب ظظعز، عثعد ؤبذاغقع /اكرةاداكعةرعت باظبقش بفارشب  اظةصاطدقب٤ (٢٤)
 .٣٥س،  ١٠٠١ش،  اكذدع

(36) 1M.ZOIA, la notion de consentment a l'epreuve de l'electrinique, 
2eme partip, p. 120. 

L. bochurberg, internet et commercer elecytonique, delmas, 1991, l'ere 
edition, p. 114, 

(37) n0 908. 
(38) S. guinchard, m. harichaux et r.dtoudonnet, internt pour le droiy, 

montchretien, 1999, p.207 
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(39) J. CARBONNER, droit civil, les obligations, presses universitaires 
de 1976, p. 60, 61. France, 9eme edition, 

 .٦١س، اظعذثش اظرابطاكعةرعت، أراعب أبف اظثرع اظةصاطد صع شذقط ٤ (٣٠)
بقذفة ، دذارب عطاذعباكعةرعت، اظةعشقع اظطاعفعق ظزبكب ، صقرقل د. ةفعق عقزا٤ (٣٤)

 .٤٥، ٤٦س، ١٠٠٠
داذ ، اظثارفب فاظبذعثقاة اظثاغذب، اظذضبقل قذاثش ضق غدا اظسدد د. عثعد بل٤ (٣١)

 فعا بصدغا. ٣٠س،  ٤٨٨٨رعب ،  اع اكذدعـصع، ظظشباصبل فائ
 .٦١س، اظعذثش اظرابطاكعةرعت، اظةصاطد صبذ ٤ (٣٢)
 ( عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف.٨فقرةطاد دظظ عع ؤزاذب عس اظعادب )٤ (٣٣)
اظعشابط ل أع قسدذ اظطبفل ؤظقغ طبل صظع اظعذرإظف ثةف عسعع زذصقب فسفظغا ٤ (٣٤)

 فاظدف قعصطد بغ اظصطد.
 .٤٠٢س، اظعذثش اظرابطل، أبف اظظق د. ؤبذاغقع اظدرفطق٤ (٣٥)
 .٤٤٥س، د. أثعد أزذض اظدقع٤ (٣٦)
اظةصاطدقب ضق ل عبدأ ثرع اظعقب ضق عذثظب اظعطافساة طب،  صبد اظعشظب بدففل د. بل٤ (٣٧)

 .١٠٠٤، صطفد اظةثاذب اظدفظقب ثاعصب صقع زعر
طد ، فطد ةفثدة اطةسادقا فصركذقا، الةثاد اكفذفبق ل عثدغال دظظ أع دفل عتا٤ (٣٨)

ظف اظغعد عا قذقد صل غ فعع عاثقب تاعقب طد عثد ضق اظدفظب اظفاثدب عتـأع ظعاظضفقا  ةفثدة
 (CNN international.com)عثد ظغا عفطش  (CNN)زبكب  ، عتًل ( ظضب ععشفطب٨٠٠)

 ، (CNN. ARABIC . Com)فعفطش 
(٤٠) (CNNSpain Com) ٦٤س، اظعذثش اظرابط، فغكدا....أراعب أبف اظثرع عثاغد. 
اظظضب ل اظدف قظذع ارةصعا ٤٨٨٣اظسادذ ضق أضرشر  (toubon)عرا طاعفع ضق ضذ ظعا٤ (٤٤)

اظدف  ٤٨٨٥ظرعب  اظوزراءفععزفذ ذئقر ، اظطذعرقب أف ةذثعب صعغا ضق اظةصبقذ صع اكقثاب
 اظزازاة.ظف اظبقاعاة ص ظةاببق اكصلعاة صعد ـقب ضـقفثب ارةخداع اظظضب اظطذعر

 ةؤظدق ـعع اظصعظقاة اظة ظبقرقةبصغا صدد  (I Accept)ل( صعظقا عثد أع أقطفعب )أطب٤ (٤١)
صذض صع زخسقةغ  ظقففؤل ،  أع اظعرةخدع عا ؤع شبطغا ؤل أعغ طد ضغعغاظف ا صـثعقصغ

 ؟فطدع بقاعاةغ
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(٤٢) ٤Unsolicited Goods and Services Act 1971, ch, 30, amended by Act 
1975. 

 ( عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف.٨٢/٤اظعادب )٤ (٤٣)
 .٤١٦س،  اظعذثش اظرابط، اظطةاث صبد اظباطقاعشذ د. صبد ٤ (٤٤)
 .٤١٦س،  اظعذثش اظرابط، اعشذ د. صبد اظطةاث صبد اظباطق٤ (٤٥)
 .٤١٧،  اظعذثش اظرابط، د. صبد اظطةاث صبد اظباطق٤ (٤٦)
،  اظعذثش اظرابط، فاعشذ ضق غدا اظسدد د. صبد اظطةاث صبد اظباطق، عدعق ٨٣ع٤ (٤٧)

 .٤٢٣س
قخذت عع ؤشاذ اظصطفد اظةطظقدقب ظقظثط  e.mailقظذع اظةعبقغ أع اظبذقد اكظكةذفعق ٤ (٤٨)

 ذاثش عا ربط. -اكقثاب عع خلظغل ب أع أذرـباظصطفد اكظكةذفعق
ؤد شغذ غدا اظثغاذ ، ضق عشذعا، ذضع أع ثغاذ اظةظقطذقفع ل قصد عع اكثغذب اظثدقتب٤ (٥٠)

اكصلعاة ل ؤل أع ارةخداعغ ضق ؤبذاع اظصطفد عع خل، عع اظطذع اظعاسقل ضق اظعسض اكف
ةثاذقب اظةق ةرةثعش زذفش اكقثاب ظع قشغذ ؤل ععد فطة طذقب اعشذ اظةصاطد صع شذقط اظ

 اظةظقطذقفع.
 ظان،  ٤٨٧٤ضطق صاع ،  ةسفذ ظلعرةفف اظصاظع طد ضاط ظف صاكعةرعت أع ععف زبكب ٤ (٥٤)

،  فكاعة فطةئد ضقذ صاعب الرةخداع قطدذ بثفاظق تلتعائب أظض ثارفب،  بكبـثثع غدغ اظز
عع أتعق  أظتر ٤٨٨٥تع ساذ صاع ،  عع عظقفع ثارفب أظترإظف  ٤٨٨٢د صاع فططذ غدا اظصد

ظف ثفاظق عائب فخعرقع عظقفع ثارفب عفذصب ص ١٠٠٠فبظص صاع ،  صزذ عظقفع ثارفب
اظثغاة اظطائعب بغدغ اكثسائقاة اعشذ د. ل ثفل عثف عائب فربصقع دفظب فظعذقد عع اظةطاسق

 .٤غاعز ذطع  ٣٢س، اظعذثش اظرابط، صقرقل شفعق عقزا
 فعا بصدغا.،  ٤١٤س، اظعذثش اظرابط، اعشذ د. صبد اظطةاث صبد اظباطق٤ (٥١)
 فطة اعصطاد اظصطد.ل بعشذقب اظصظع باظطبفل غدا صعد عع قطف٤ (٥٢)
، ١٠٠٢رعب ، داذ اظكةب اظطاعفعقب عسذاكعةرعت، د. أراعب أبف اظثرع اظةصاطد صبذ ٤ (٥٣)

 .٦٥س
 أثد اظعذاكذ اظةثاذقب اظطذعرقب.٤ (٥٤)
عثظر  أتعاءعقصادغ فبصدع اظذد صظقغ  اعةغاءصعغ أف ذضسغ أف ل قرطش اكقثاب باظصدف٤ (٥٥)

 .ثظعقأف  ضصظقضف عثظر صطد  عوثًغا ظاناظصطد ؤع 



 الباحث/ ٌشام ىظهْ حسن إبرآٌم الشٓهْ التراضْ فْ العقود اللكتروىٓة                                          

 - 507 - 

 فغدغ اظخسفسقب ةبدف ضق ضاقب اكغعقب.٤ (٥٦)
 اعشذ:، ضق غدا اظسدد٤ (٥٧)
(٥٨) Anne SAKAUN , Les transactions commerciales sur internet, in le 

droit communautaire et  les  reseaux  de  telecommunications  et  de  
telediffusion:  la  protection  des consommateurs et des entreprises 

dans ka societe de l'information, FUNDP. CRID, 2000 , 103 - 129. 
(٦٠) ٤Voir: Marine NAIMI- CHARBONNIER, La formation et execution 

du contrat 
(٦٤) electronique, These precite, p. 69. 
 ظعدب ظظةطكقذ عغظب بصد ؤلةاًعا فعع اظثدقذ باظعلثشب أعغ عش دظظ ضإع اظصطد ظع قسبث ٤ (٦١)

، عع اظسصب اظذثفشل اظدف قثصل أف ععد ةرظع اظطبف، ةفثقغغ ظظعرةغظظ عـة ؤدا، أقاع ربصب
اسب ضق اظصطفد اظدفظقب ظبقش اظعصةعدب بسطب خل فغف عا قةفاضط عش عشذقب ارةلع اظطبف

 اظبسائش.
اكظكةذفعق ل سفذ أخذف ظظطبفل دفع طبفل بقد أع اظةصذس ظغدغ اظسفذ ل قثف٤ (٦٢)

 فضاصظقب. بظطاءةق فةؤدف داة اظدفذ ضق اظةصبقذ صع اكذادب ـقطذذغا ظظةشفذ اظةطع
(٦٣) ٤Voir. Christian LARROUMET, Droit civil, Les obligation, le contrat, 

3eme ed, Paris, Ed. Economica, 1996, nº253. 
ع ـاعفع ذطـاظثدقدب عع اظطاعفع اظعدعق اظطذعرق )اظعساضب باظط ٤ -٤٢٤٥ذاثش: اظعادب ٤ (٦٤)

اظعةصظط بةشفقش طاعفع اكتباة ظةكعفظفثقا  ١٠٠٠عاذر  ٤٢اظسادذ ضق  ١٢٠ -١٠٠٠
ب فثثقةغا كفرقظب اظعصظفعاة فاظةفطقش اكظكةذفعق( اظةق اصةذضة بعطبفظقب اظكةابب اكظكةذفعق

 دصاعب فذطقبظف ؤتباة عتظغا ضق دظظ كاظكةابب ص
 اعشذ:، ضق غدا اظخسفس٤ (٦٥)
(٦٦) Pierre- Yves GAUTIER et Xavier LINANT de BELLEFONDS, De 

l'ecrit electronique et des sugnatures qui s'y attachent, JCP, ed .g, 
mº24, 14 juin 2000, I, 236, P. 1113 -1120 et spec. P. 1113. 
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ضطذب أفظق عع اةطاطقب ضققعا بزأع اظبقش اظدفظق  ٤٧/٤ةطذذ اظعادب ، فضق غدا اظسدد٤ (٦٧)
ظف ؤظقغ قطقد اظعفاضطب صل بقاع أف ةسذض سادذ عع اظعذرل ك، ظظبسائش أعغ "قصةبذ طبفلً

 اكقثاب"
(٦٨) "une declaration ou un autre comportement du destinataire 

indiquant qu il acquiesce aune office constitue une acceptation". 
بطفظغ أع "اظعطذ باظطأذب ل اظطبفل فظغدا قصبذ ثاعب عع اظططغ صع ةخفضغ عع غدا اظزك٤ (٧٠)

 اعشذ: Cliquer "ne'st pas joueب ـظقر ظصب
(٧٤) Florence  MAS,  La  conclusion  des  contrats  du  commerce  

elecytonique,  These Montpellier, I, 2004, ed. LGDJ , 2005, P. 161. 
صدع إظف بقد أع اظصطد ل قعصطد ضق ةظظ اظثاظب ظصدع ةفاضذ ؤذادب ؤبذاع اظصطد باكساضب ٤ (٧١)

 فاسث. رساءفثفد 
(٧٢) ٤Voir: Catherine GUIGOU, Les contrats avec les consommateurs 

un outil de developpement  du  commerce  electronique,  Presses  
UNIVERSTAIRES  D'AIX MARSEILLE , Litec, paris, 2002 , pp. 147- 

148. 
 .٤٣٢س، عذثش رابط، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب، اعشذ: أثعد زذض اظدقع٤ (٧٣)
 Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce  اعشذ:،  ضق غدا اظسدد٤ (٧٤)

electronique, op. cit, nº917, p. 125. 
عذثش ، اظثفاعب اظطاعفعقب ظظةصاعلة اكظكةذفعقبل، اظدرفطق أبف اظظقاعشذ: ؤبذاغقع ٤ (٧٥)

 .١٠٤س، عذثش رابط،  اعب بدذـأر، ٨٢س، رابط
اظةصبقذ صع ل أعغ ضق عثا، ظثد اكضذاشل دفع أع عس، فقعكع أع عطذذ ضق غدا اظزأع٤ (٧٦)

ل فطد ةذ، اظعرةغظظ سادًرا عناظدف قكفع ضق اظضاظب اكصع اكعةرعت ذ ـصبل ؤذادب اظطبف
ضعثذد ةدفقع اظزخس ظذطع ،  ثد عاإظف ذقث فاظسععق ـاظسل فـاظثدفد اظطاسظب بقع اظطب

 ذضع أعغ ظع قصظع طبفظغ سذاثب.، عفطش اظعفثب قةع بغ اظصطدظف بشاطةغ الئةعاعقب ص
ؤظقغ ل "أع ركفة اظعذرل ةطذذ عثكعب اظعطس اظطذعرقب أع اكس،  فضق غدا اكشاذ٤ (٧٧)

 Cass. Lere civ, 16 avril 1996, Bull. I, no 181; JCPاكقثاب ل قصد طبفلً".
1996 , IV, 1366. L'art, 18 al (2eme phrase) de la convention de Vienne 
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du 11 avril 1980 sur la vente international de marchandises, (precise 
que" le silence ou l'inaction a eux seuls ne 

(٧٨) peuvent valoir acceptation.اظصباذب  ٤ضطذب  ٤٧ةثدد اظعادب ،  فضق داة الةثاغ(
ظظبسائش أع اظركفة أف ،  اظدفظق شـأع اظبقـبز ٤٨٧٠ل أبذق ٤٤اظتاعقب( عع اةطاطقب ضققعا ضق 

 صدع اظطقاع بأف ةسذض ل قصةبذ بداةغ طبفلً".
عذثش ،  عثعد رصد خظقطب،  ٧٤س،  عذثش رابط،  اعشذ: أراعب أبف اظثرع عثاغد٤ (٨٠)

 .٤٧س،  رابط
ضقعكع الصةداد بدلظب ،  غدا اظعبدأظف ص الرةتعاءاتةطذ عثكعب اظعطس اظطذعرقب بصس ٤ (٨٤)

 رابط بقع أشذاض اظةصاطد.ل صعدعا قكفع غعاظ ةصاعل اذغ طبفـاظركفة فاصةب
 
(٨١) Cass. Lere civ, 3 decembre 1985, Bull. Civ., I, no 330. أف عةق فثد

أف صعدعا قةعخس اكقثاب ، ذادةغ باظذضسؤظقغ اظةصبقذ صع ؤل اظعذرظف صذض قكفع ص
 ل.اظطاب ظثبـظعس

(٨٢) Cass. Lere civ., lere decmbre 1969, JCP, 70, II, 16445, note 
Jean- Luc Aubert. 

 
اذ ـأع اظركفة ضق داةغ ل قكطق ضق ؤشإظف قدغب ثاعب عع اظططغ ، فضق داة الةثاغ٤ (٨٣)

قثب أع قكفع ل ب، اظعشابط ظكقثاب لاذب اكظكةذفعقب ظظةصبقذ صع ؤذادب اظطبفـاة اظةثـصلط
ضق اةخاد عفطض ل قةعتل فغف ضق غدا اظعثا، ذثث غدا اظعصعقـشذفض فعلبراة ةل عع خل

اظةصبقذ ، اعشذ: خاظد ثعدف صبد اظذثعع، ذقثـذ اظسـاظةصبقإظف ؤقثابق قةثافذ ثاظب اظركفة 
 .٦٦س،  ١٠٠٥عب ـر، داذ اظعغسب اظصذبقب، صع اكذادب ضق اظصطد اكظكةذفعق

 
اصةذاض اظعزذش اظطذعرق )باظطاعفع اظطذعرق ذطع ، إظف فعفد اكزاذب ضق غدا اظسدد٤ (٨٤)

بةشفقش طاعفع اكتباة ظةكعفظفثقا اظعصظفعاة فاظعةصظط  ١٠٠٠عاذر  ٤٢ضق  ١٢٠ -١٠٠٠
بزأع ةعشقع اظةفطقش  ١٠٠٣ظرعب  ٤٤ذف )باظطاعفع ذطع ـباظةفطقش اكظكةذفعق( فاظعزذش اظعس

غقئب ةععقب سعاصب ةكعفظفثقا اظعصظفعاة( باظةفطقش اكظكةذفعق فععثغ  وبإعزاء، اكظكةذفعق
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غ اظدذارب ـاكعذ اظدف رةةصذس ظ، ضق اكتباة عرافقب ظثثقب اظةفطقش اظةطظقدف ظاعظبثثقب 
 ل.باظةطسق

عذثش ، اظثفاعب اظطاعفعقب ظظةصاعلة اكظكةذفعقبل، اعشذ: ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق٤ (٨٥)
 .٤١٨،  ٤١٧س، رابط

 اظةطعقب ظظةفطقش اكظكةذفعق. اظبقئب: ذاثش٤ (٨٦)
 
(٨٧) ٤Voir . Jacques FLOUR, Jean- Luc AUBERT.  Les obligation,  3. 

Le rapport 
(٨٨) d'obligation, 2eme ed, paris, Ed Armand Colin, 2001, no 23; J. 

CARBONNIER, Droit 
(٤٠٠) civil., Les obligation, op. cit, p . 190. 
 
(٤٠٤) ٤Voir. Thierry PIETTE-COUDOL, La signature electonique, Ed. 

litec, 2001, no 18- 
(٤٠١) 24, pp. 7- 10. 
أع عثظر اظصطد غف اظعكاع اظدف قسع إظف ةزقذ اظعدكذب اكقساثقب ، فضق غدا اظسدد٤ (٤٠٢)

اظعظثفش غف اظفطة اظدف قبطق ل ب،  قر اظعظثفش ضقغ غف اظعصعق اظعادف ظظعكاعـدقع فظـاظعةصاط
 اظعذظرةذاثش: ، آ خذل باظةصاطد دفع أع قسذضغعا صع دظظ زاض ضقغ اظعةصاطداع ععزضظقع

 .٣١س،  ١ـث،  اكقساثقب ظظعزذفش اظةعغقدف ظظطاعفع اظعدعق اظعسذف
اعشذ: ثعدف صبد ،  اظتاعفقبل اظثفغذقب فاظعرائل فضق زأع عصقاذ اظةطذطب بقع اظعرائ٤ (٤٠٣)

 .٤٨٧ -٤٨٥س،  عذثش رابط، اظذثعع
أعغ "ؤدا اةطط ظف عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف ص ٨٤فضق غدا اظسدد ةعس اظعادب ٤ (٤٠٤)

ةطسقظقب قةططاع صظقغا ضقعا ل فاثةطشا بعرائ، اظثفغذقب ضق اظصطدل ش اظعرائـثعقظف اظشذضاع ص
فؤدا طاع خلض ، اصةبذ اظصطد طد ةع،  بصد فظع قزةذشا أع اظصطد ل قةع صعد صدع الةطاط صظقغا

اظعثكعب ةطسق ضقغا شبطا ظشبقصب اظعصاعظب  ضإع، اظةق ظع قةع الةطاط صظقغال اظعرائظف ص
 فكثكاع اظطاعفع فاظصذض فاظصداظب.
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ضطد قبصت اكعةرعت،  اكقثاب اظعصذفس ضق بقئب ظف عع اظعةسفذ أع قثدت دظظ ص٤ (٤٠٥)
ا صاذًس اظعفثب ظغ )اظعذفد أف اظععةت( )أ( بذراظب صبذ اظبذقد اكظكةذفعق ظظعرةغظظ )ب(

اظعرةغظظ  قبصت تع فعع، فاظتعع فاظكعقبوغرقب  ظاظععةت اظث ذفشـاظز اظعةسعع ؤقثابغ ضقغا
 اظتعع. ؤعطاس ضقغا اظعفثب عع ضقغا أفقشظب، ظةطسقظقبا لاظعرائ ل)ب( ثف

ا لعصطاد اظصطد فضق داة الةثاغ طسة عثكعب اظعطس اظعسذقب بأعغ "قزةذش طاعفًع٤ (٤٠٦)
ل قكفع ضق ثكع اظطبفضق اكقثاب ضل ل بعا قصدل ضإدا اطةذع اظطبف، ظكقثابل عشابطب اظطبف

عع ل فؤععا قصةبذ بعتابب ؤقثاب ثدقد ل قعصطد بغ اظصطد ؤل ؤدا سادضغ طبف، اظدف قةع بغ اظةصاطد
 .٥٤٣س،  ٤٣ر ١/٤/٤٨٥٢ط ثظرب  ١٧ظرعب  ٤٣١اظشصع ذطع ، اظشذض اقخذ"

ععزأب ، عسادذ الظةذاع، الظةذاعاةل أسف، اظصدففظف صل ذاثش ضق غدا اظزأع: ثل٤ (٤٠٧)
،  اظفرقش ضق اظعشذقب اظصاعب ظلظةذاعاة ،ثعدف صبد اظذثعع،  ٧٧س،  ٤٨٨٦،  اظعصاذض

، ٤٨٨٨اظشبصب اكفظق رعب ، اظصطد اكذادب اظععطذدب، اظعسادذ اكذادقب ظلظةذاعل، اظكةاب اكف
 واعظر أقًسا:، ٤٨٦س

(٤٠٨) Cass. Lere civ., 26 mars 1962, Bull. Civ. I, n179, p. 159; Jean- 
Louis AUBERT, Notion et roles de l'pffre et de l'acception dans la 

formation des contrats, Paris, ed. LGDJ, 1970, Nº 297, P. 274. 
ععزأب ، عسادذ الظةذاع، الظةذاعاةل أسف، اظصدففظف صل ذاثش ضق غدا اظزأع: ثل٤ (٤٤٠)

، ظفرقش ضق اظعشذقب اظصاعب ظلظةذاعاةا، ثعدف صبد اظذثعع،  ٧٧س، ٤٨٨٦، اظعصاذض
، ٤٨٨٨اظشبصب اكفظق رعب ، اظصطد اكذادب اظععطذدب، اظعسادذ اكذادقب ظلظةذاعل، كةاب اكفاظ

 ا:فاعشذ أقًس، ٤٨٦س
(٤٤٤) Cass. Lere civ., 26 mars 1962, Bull. Civ. I, n179, p. 159; Jean- 

Louis AUBERT, Notion et roles de l'pffre et de l'acception dans la 
formation des contrats, Paris, ed. LGDJ, 1970, Nº 297, P. 274. 

(٤٤١) ٤Voir. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETE, Droit civil, les 
obligation, op. cit, p. 128. 

 .٤٨٨س، عذثش رابط، اعشذ: ثعدف صبد اظذثعع٤ (٤٤٢)
اظةصاطد صع ، اعشذ: عثعد ثرع طارعل، ضق زأع اظثط ضق اظصدفل ظعذقد عع اظةطسق٤ (٤٤٣)

 .٤٣س، بطاـش رـعذث، بصد
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(٤٤٤) ٤Thibault VERBIEST et Etienne WERY (avec la collaboration de 
Anne SALAUN et Didier GOBERT), Droit de l'internet et de la societe 

de l'information, Droit europeen, 
(٤٤٥) belge et grancais Bruxelles, Larcier, 2001 , pp. 307 et 308.  فقصد ثط

ظسعاع ثعاقب ، ثاعب الظةذاع باكصلع، إظف اقظقب اظطاعفعقب اظتاعقبل اظصدفاظعرةغظظ ضق 
، عذثش رابط، اظةصاطد صع بصد،  اعشذ: عثعد ثرع طارع، بظظعرةغظظ اظعةصاطد صع بصدـضصاظ
 .٤٣س

تباة اظةسذضاة اظطاعفعقب اظةق قةع ؤبذاعغا صع شذقط ،  ثرع صبد اظبارش ثعقصق /د٤ (٤٤٦)
 فعا بصدغا. ٢٦س  ،ش اظرابطـاظعذثاكعةرعت، 

ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق ضق سفء أثكاع اظطاعفع  ل،ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق /د٤ (٤٤٧)
 .٣٥س، اظعذثش اظرابط، فاظطاعفع اظعطاذع، اكعاذاةق

فةكفع ظغ ، ثعاقب اظعرةغظظ فسفع عساظثغإظف "ثغاذ ثعاقب اظعرةغظظ": فقغدض ٤ (٤٤٨)
اظذئقرق عدقعب اظطاغذب  عرظزغس فقكفع فقةبش اظفذقذ اظعخة،  اظصاعب بـاظزخسقب الصةباذق

ةثطقط أغداضغ فعع دظظ: ل فظظثغاذ اظطقاع بعا قظذع ضق ربق، فظغ ضذفش أف عكاةب باظعثاضشاة
ةثطقط ل ةغظظ فةصذقذغا فةععقةغا ففرائـفط اظعرـب ثطـظثعاقل )أ( فسش اظخشش فبذاعت اظصع

ا. )ت( اظةعرقط عش أثغذب ـط ضقغـفاظثعصقاة فاظةثطق، دظظ. )ب( ةظطق اظزكافف عع اظعرةغظكقع
فةظةذع غدغ ، اظعثف اظدف ةثددغ اظلئثب اظةعطقدقبظف اظدفظب اظعخةظطب ظةشبقط أثكاع غدا اظطاعفع ص

اكثغذب بةطدقع اظبقاعاة فاظعزفذب اظطعقب اظةق قشظبغا اظثغاذ فدظظ ضقعا قةصظط بزكافف 
ل اظثغاذ ضقعا قةسإظف ظةق ةذد اظعرةغظكقع فاظثعصقاة. )د( دذارب الطةذاثاة فاظةفسقاة ا

عع طاعفع ثعاقب  ٤١اة اظخاسب بغا ذاثش اظعادب ـفؤصداد اظبثفت فاظدذار،  بثطفط اظعرةغظظ
 .١٠٠٥ظرعب  ٥٦اظعرةغظظ ذطع 

(٤١٠) ٤BEAURE D'AUGERES (G.), BREESE (P. ) et THUILER (S.), op. 
cit., p. 18. 

 .٣٢س، ٦٧ بعد، اظطاعفع اظععفدثق ظظةثاذب اكظكةذفعقبل دظق٤ (٤١٤)
فعا  ٢٠٨س،  اظعذثش اظرابط،  اظصطد،  اظفرقش،  صبد اظذذاط أثعد اظرعغفذف /د٤ (٤١١)

 بصدغا.
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، اظعذثش اظرابط، ةكفقع اظصطد فؤتباةغ، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب، أثعد زذض اظدقع /د٤ (٤١٢)
فطد طسة عثكعب اظعطس اظعسذقب بأع اظةصبقذصع اكذادب ل قعةت أتذغ ؤدا ُأبة عع  ٤٥٤س

عطس عدعق ،  خشأ ععغإظف غ أعغ ظع قصظع بغ فطة فسفظغ فكاع صدع اظصظع ل قذثش فثغ ؤظق
 .٥٦س،  ٤١ذطع ،  ١٢ر،  عثعفصب أثكاع اظعطس ٤٨/٤/٤٨٦١،  عسذف

 .٥٠٨س، اظعذثش اظرابط، ضاقذ صبد اهللا اظكعدذف /د٤ (٤١٣)
 ٠ ٤٥٤٦س،  اظعذثش اظرابط، صساع اظدقع اظطسبق /د٤ (٤١٤)
(٤١٥) ٤Cass.com, 7 janvier 1981, Bull. Civ., 1981, p. 849, note F. 

CHABRS. 
(٤١٦) ٤TORRES (Ch.), op. cit., p. 72 
ؤتباة اظةسذضاة اظطاعفعقب اظةق قةع ؤبذاعغا صع شذقط ، ثرع صبد اظبارش ثعقصق /د٤ (٤١٧)

 .٦غاعز ، فعا بصدغا، ٤١س،  ش اظرابطـاظعذثاكعةرعت، 
(٤١٨) ٤TORRES ( Ch.), op. cit., p. 72 
 .٤٥٤٧س، اظعذثش اظرابط، صساع اظدقع اظطسبق /د٤ (٤٢٠)
 .٤٥٥س، اظعذثش اظرابط، أبف غزقعب عثعفد ثفةبل صاد /د٤ (٤٢٤)
 .٤٨٧٠عع اةطاطقب ضققعا ظصاع  ١٢اظعادب ٤ (٤٢١)
 .٤٨٧٠عع اةطاطقب ضققعا ظصاع  ٤٧/١اظعادب ٤ (٤٢٢)
 .٤٨٧٠عع اةطاطقب ضققعا ظصاع  ١٣اظعادب ٤ (٤٢٣)
، ٤٣٢بعد ، اظعذثش اظرابط، عثرع زطقط /د ، اظةصبقذ ل اظصظع بغل ؤد اظصبذب بفسف٤ (٤٢٤)

اظعذثش ، ةكفقع اظصطد فؤتباةغ، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب،  أثعد زذض اظدقع /.د٨٦س
 فعا بصدغا. ٤٥٣س، اظرابط

 .٤٥٥س، اظعذثش اظرابط، أبف غزقعب عثعفد ثفةبل صاد /د٤ (٤٢٥)
 عع اظطاعفع اظععفدثق ظظةثاذب اكظكةذفعقب. ٤٤/١اظعادب ٤ (٤٢٦)
اظبقاعاة أف ل ذرائ كعزاءفقذاد بعسشظث عشاع اظعصظفعاة "اظعشاع اظدف قرةخدع ٤ (٤٢٧)

فعع اظطاعفع  /١اظعادب ،  أف فثغ آخذ"ظف ةلعغا أف ةخذقعغا أف ظةثغقذغا صـؤذراظغا أف ار
 ١ا طاعفع اظعصاعلة اكظكةذفعقب اكذدعق باظعادب ـأفذدغ ظعا،  اظععفدثق ظظةثاذب اكظكةذفعقب

فطد أفذدغا طاعفع ، عع اظطاعفع اظععفدثق ظظةثاذب اكظكةذفعقب ٤٤/١ةصذقطاة.اظعادب 
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أفذدغا طاعفع اظعصاعلة فاظةثاذب  ظعا، ٤٦اظعصاعلة اكظكةذفعقب اكذدعق باظعادب 
 .١، ٤ضطذب  ٤٦اكظكةذفعقب اكعاذاةق باظعادب 

 .٤٥٤٧س،  اظعذثش اظرابط، صساع اظدقع اظطسبق /د٤ (٤٢٨)
(٤٣٠) ٤TORRES ( Ch.), op. cit., p. 72. 
 .٥٤٠س، اظعذثش اظرابط، د. ضاقذ صبد اهللا اظكعدذف٤ (٤٣٤)
، اظعذثش اظرابط، ةكفقع اظصطد فؤتباةغ، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب، أثعد زذض اظدقع /د٤ (٤٣١)

 فعا بصدغا. ٤٥٣س
 .٤٢٧س، عذثش رابط، اظصطد ضقذ اظلذعل، د. ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق٤ (٤٣٢)
 Right toب ـف باكعثظقذقـفغ Droit a Repentirبصس اظططغ اظطذعرق قرةخدع عسشظث ٤ (٤٣٣)

repent د. أثعد اظرصقد اظذطذد، ذاثش، ععغا اظثط ضق ؤصادب اظعشذ، د ةذثعب ظصدب عصاعقـفط ،
عثظب اظثطفط ثاعصب ،  ثط اظعزةذف ضق ؤصادب اظعشذ ضق صطفد اظبقش بفارشب اظةظقطذقفع

غا اظبصس خقاذ . فةذثع٢٢س، ٤٨٨٤بةعبذ ـر، تـاظرعب اظةارصب صزذ اظصدد اظتاظ، اظكفقة
ةذثعغا  ظعا،  ١٧س، اظعذثش اظرابطل،  ذاثش د. ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق، اظذثفش

، اظثدقتبل الةسال اظةصاطد بفرائ،  ذاثش د. عثعد اظرصقد ذزدف، اظبصس اظثط ضق اظذثفش
،  ذفـذاثش د. ععدفث عثعد خق، فةذثعغا اظبصس خقاذ اظذؤقب،  ٤١٦س، عذثش رابط

ذاثش د. أثعد عثعد عثعد ، فةذثعغا اظبصس ذخسب اظرثب، ٣٦س، ابطـش اظرـاظعذث
 .٧٢س،  ٤٨٨٣، اظب دكةفذاغ ثطفط صقع زعرـذر، ةغظظـظظعر بـاظثعاقب اظعدعق، اظذضاصق

 عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف. ٤٣٦/٤اظعادب ٤ (٤٣٤)
ضطد ، بطكذب بصقدب صع اظعزذش ضق اظطاعفع اظعطاذعل ظع قكع ثط اظعرةغظظ ضق اظصدف٤ (٤٣٥)

عةسعًعا الئةعاعق ل اظخاس باظةعفق ٤٨٦١ظصاع  ٥- ٦١أسدذ اظعزذش اظطذعرق اظطاعفع ذطع 
 Leل ضق زأع اظبقفش اظةق ةةع ضق اظععاذ ٤٤٢٦-٦١ظةصاطد صعا لضقاظصدفةغظك ثق اظعر

Demarchage a domicile فاظطاعفع  ٤٨٦٧اظسادذ صاع  ١١-٦٧ع ـاعفع ذطـاظط وظذظك
بزأع  ٤٨٧٧قعاقذ  ٥اظسادذ ضق  ١٤-٧٧فاظطاعفع ذطع  ٤٨٧٧اظسادذ صاع  ٤-٧٤ذطع 

أقًسا طذذ اظطاعفع اكعثظقذف غدا اظثط  ظعا ،فعاظبقش صبذ اظعراضاة فاظبقش صع شذقط اظةظقطذق
ا فأطذةغ أقًس،  The Consumer- Credit Act 1974 ٤٨٦٣اظسادذصاع اظطاعفعبعوثب 

 Act- Quebec Law ٤٨٦٧اظفلقاة اظعةثدب اكعذقكقب بعفثب اظطاعفع اظسادذ صاع 
The Consumer Protection ع صل فظع قكع اظعزذش اظعسذف بععأف صع ضكذب اظصدف
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ثط اظعؤظض ضق ظف ض صـبزأع ثعاقب اظعؤظ ٤٨٤٣ظرعب  ٢٤٣ضطد عس ضق اظطاعفع ذطع ، اظصطد
ب ـأطذ دظظ ضق طاعفع ثعاقب ثطفط اظعظكق ظعا،  ؤدا ةفاضذة زذفش عصقعبل اظرثب فاظةصدق
( عدعق ٦٤٨ا عا عس صظقغ ضق اظعادب )فأقًس، ١/٥/١٠٠١اظسادذ ضق  ٧١اظطكذقب ذطع 

ل ثعاد/اظثقاب. ظف صع اظصطد بزأع صطد اظةأعقع صل ع ظغ ضق اظصدفب اظعؤعـع أثطقـعسذف ع
عثظب ، اظعشذقب اظصاعب ظظصطد ضق اظطاعفع اظكفقةقظف ثعاقب اظعرةغظظ فأتذغا ص،  ضاخذ اظعكار

 .١٤٦س، ٤٨٧٨قفعقف ، اظصدد اظتاعق،  ةاظرعب اظتاظتب صزذ ،فط ثاعصب اظكفقةـاظثط
(٤٣٦) ٤Art 121. 26: pour toute operation de vente a distance, l'a cheteur 

d'un prodiut dispose 
(٤٣٧) d'un delai de sept jours francs a compter dela livraison de sa 

commande pour faire retour de ce prodiut au vendeur pour echange ou 
remboursement, sans penalites a l'exception de frais retour. 

(٤٣٨) ٤Alian Bensoussan, op, cit, p31. 
(٤٤٠) ٤Lionel Bochurberg, op, cit, p114. 
(٤٤٤) ٤Art l.121-6, du Code de la consummation. 
بذاعت اظثارب اقظق بأعغا "  ٤٣/٤/٤٨٨٤صذض اظةفثقغ اكفذفبق اظسادذ ضق ٤ (٤٤١)

 عشاع عصظفعاةل أعثاذ اظعغاع اظعرةغدضب عع خلإظف عثعفصب عع اكفاعذ اظةق ةؤدف 
ل ضص وظذظك, ةصرقًطا عثدًدا ظبراعت اظثارباظثارب".فظع قسش اظعزذش اظعسذف أف اظطذعرق 

ثةق  ،ع اظةزذقصاة اظعطاذعب اظعةصظطب بعفسفش بذاعت اظثارب اقظقـع ظتقرق ـاظعزذش ض
 غدغ قظثط اظةشفذاظعرةعذاظدف ؤظق دظظ ضقعرةعًدا عبازذ ضق ةصذقطغ ل بزكل اظةدخ قةلزف

ارةقصاب ظف ًصطقًدادا اظةشفقذ قسبث اظةصذقض اظعثدد ظبذاعت اظثارب اظبذاعت, ؤد عش غ
عذثش  ،صطفد بذاعت اظثارب اقظق ،.د. ثرع صبد اظبارش ثعقصق اظةشفذاة اظطعقب اظعةلثطب

 .٨س، رابط
 .٤٦٤س ،اظعذثش اظرابط، د.أراعب بدذ٤ (٤٤٢)
(٤٤٣) ٤Avis89- 183 du 10 avril 1989 BID 1989/6,p30 
(٤٤٤) ٤Council of State, op, cit, p61. 
ععغا اظعشاع ، عع اكعشعب اظطاعفعقب ظتقرضق اظةصاطد ضق ل اظذضع عع طدع اظصدفظف ص٤ (٤٤٥)

ق فاكعثظقذف فاظكعدف فاظرفقرذف فاظبظثقكق فاظععرافف, ؤل أع ثط ـق فاكعذقكـاظطذعر
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 اكرلعق اظططغ ضقدطقًطا  اعثد ظغ ةعشقًعل ب،  صقب اظثدقتبـاظطفاعقع اظفسظف ل قطةسذ صل اظصدف
 بغا ازةغذ اظةق اظخقاذاة عشذقب قـؤظ اأراًر ةرةعد فاظةق اظلذع ضقذ اظصطد عشذقب صظق قطفع
 .١٧س، اظعذثش اظرابطل، اكرلعق.د. ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق اظططغ

ثعاقب اظعرةغظظ ضق عفاثغب اظزذفش اظةصرطقب ضق صطفد ، د. ثعد اهللا عثعد ثعد اهللا٤ (٤٤٦)
 .٢٨س،  ٤٨٨٥،  ذ اظصذبقبـداذ اظطك، الرةغلظ

 .٨٧س، اظعذثش اظرابط، د. أثعد عثعد اظذاضصق٤ (٤٤٧)
اظعرةغظظ ضق  ظرساءاظثعاقب اظخاسب ، ثعاقب اظعرةغظظ، د. ثرع صبد اظبارش ثعقصق٤ (٤٤٨)

 .٣٣س، ٤٨٨٥،  داذ اظعغسب اظصذبقب، صطفد الرةغلظ
 .٤٧٤س، اظعذثش اظرابط، د. عثعد اظرصقد ذزدف٤ (٤٥٠)
 .٧٨عد رابًطا بةطسقل بغدا اظبثت ل ذاثش ضق ثط اظصدف٤ (٤٥٤)
(٤٥١) ٤JOCE, L144, 4 juin 1997, p. 19. 
 عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف. ٤ضطذب  ٣١٤اظعادب ٤ (٤٥٢)
 عع اظطاعفع اظعدعق اظعسذف. ١ضطذب  ٣١٤اظعادب ٤ (٤٥٣)
 عع اظطاعفع اظعدعق اظطذعرق. ٤٤٧٧اظعادب ٤ (٤٥٤)

(166) 1
 'la vente a l'essai est presume faite sous condition suspensive. Sauf 

a la stipuler expressement sous condition resolutoire". 
(٤٥٦) ٤TORRES (Ch.), op. cit, p. 73. 
اظطذعرق ضق زأع ثط اظعزةذف ضق ؤصادب اظعشذ ضق اظبقش  ٤٨٧٧قعاقذ  ٥سدذ طاعفع ٤ (٤٥٧)

 صع بصد.
(٤٥٨) ٤PAISANT (G.), op, cit, p. 472. 
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 والهصادرالهراجع 
 ة:تفاقٓات الدولٓ: اال  أوال  

  ياظطفذل الةسال ع شذقط فرائـبزأع صطد اظبقش اظدفظف ظظبسائش اظةصاطد صاةطاطقب اكعع اظعةثدب 
 بزأع اظبقش اظدفظق ظظبسائش  ٤٨٧٠ل أبذق ٤٤اةطاطقب ضققعا 

  ة:ٓا : القواىٓن الوضعٓثاى  
 اظطاعفع اظعدعق اظطذعرق 

 اظعسرياظطاعون اظعدعف 
 UCCاظعفثد  قظقطاعفع اظةثاذب اكعذ

 ٤٨٨٨د اظسادذ صاع ـاظعفث اكظظةروعقباعلة ـطاعفع اظعص
 ٤٨٨٥ظظةثاذب الظكةذفعقب ظرعب  ثقاظععفدل طاعفع اكفعرةذا

بةشفقش طاعفع اكتباة ظةكعفظفثقا  ١٠٠٠عاذر  ٤٢ضق  ١٢٠ -١٠٠٠ظطاعفع اظطذعرق ذطع ا
 اظعصظفعاة 

اظةفطقش بزأع ةعشقع  ١٠٠٣ظرعب  ٤٤ظطاعفع ذطع ااظعةصظط باظةفطقش اكظكةذفعق اظطاعون اظعسرى 
 فبإعزاء غقئب ةععقب سعاصب ةكعفظفثقا اظعصظفعاة، اكظكةذفعق

 اظطاعفع اظعدعق اكذدعق

 ة:حكام القضائٓا : األثالث  
، عثعفصب أثكاع اظعطس ٤٨/٥/٤٨٨٥عطس عدعق ضق    باظعطض اظعسرقب أثظام عثظع -

 .٤٠٤٦س، ١٠ر
 Cass. Lere civ, 16ً".طبوًل ؤظقغ اكقثاب ل قصد ل عثكعب اظعطس اظطذعرقب "أع ركفة اظعذر

avril 1996, Bull. I, no 181; JCP 1996 , IV, 1366. L'art, 18 al (2eme phrase) 

de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente international de 

marchandises, (precise que" le silence ou l'inaction a eux seuls ne 

  طبع ا العمهْا : الكتب رابع  
  ةالعربٓ ة)أ( بالمغ

 .٤١س، ٤٨٧٣رعب ، داذ اظعغسب اظصذبقب، عشذقب اظصطد: صبد اظطةاث صبد اظباطق /أ.د .٤
، صبذاظعشبفصاة اظثاعصقباكعةرعت، صبذ  اظةصاطد اكظكةذفعق: د. عثعد أعقع اظذفعق .١

 .٤٣س، اكركعدذقب
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اظعثظب ، داذ اظكةب اظطاعفعقباكعةرعت،  زبظاتاظةصاطد صع شذقط : د. أراعب أبف اظثرع .٢
  ٠ ١٠٠١رعب ، اظكبذف

، اظداذ اظصظعقب اظدفظقب ظظعزذ فاظةفذقشاكعةرعت، اظةصاطد صع شذقط : أثعد خاظد اظصثظفعق .٣
 .٤٣س

فاعقع ـاظط سوءق ـدذارب عطاذعب ضاكعةرعت، اظةعشقع اظطاعفعق ظزبكب : صقرفل شفعق عقزا .٤
 .٤٣ -٤٢س س، ١٠٠٤رعب ، عؤررب سابذ اظظبعاعقب ظظعزذ، صقب فالةطاطقاة اظدفظقبـاظفس

داذ اظطكذ ، اظعشاع اظطاعفعق ظثعاقب اظةثاذب اكظكةذفعقب :د. صبد اظطةاث بقفعق ثثاذف .٥
 ١٠٠١، اكركعدذقب، اظثاعصق

، ١٠٠٥اكعةرعت،  اظةثاذب اكظكةذفعقب فاظبقش فاظزذاء صظف زبكب: د. صبد اظطةاث عذاد .٦
 ٤٠٧ -٤٠٦س

 ١٢-٤٨٨٧ؤسداذاة عكةبب اكرذب  -اظزبكب اظصاظعقب ظظعصظفعاةاكعةرعت ضاذفط رقد ثرقع  .٧
، ٤٨٧١، عكةبب ظبعاع، بقذفة، لثةعاصقبا اظصظومبدفف عصثع عسشظثاة  زظقأثعد  .٨

 ١٢٣س
غسب داذ اظع، اةطاطقب اكعع اظعةثدب بزاع اظبقش اظدفظف ظظبسائش :د. عثعد زكذف رذفذ .٤٠

 .٧٦س ، ٤٨٧٧، دذارب ضق طاعفع اظةثاذب اظدفظف، اظصذبقب
عسادذ الظةذاع ضق اظطاعفع اظعدعق اظكفقةق ظظعشذقب اظصطد فاكداذب : د. صبد اظطةاث صبد اظباطق .٤٤

 .٤١٠س، ٤٨٧٧اظععطذدب رعب 
، ١٠٠٥رعب ، ععزأب اظعصاذض اكركعدذقب، عشذقب اظصطد :د. أثعد زفطق صبد اظذثعع .٤١

 .٤٢س
 .٤٠٦س، داذ اظعغسب اظصذبقب، عسادذ الظةذاع :بقب زعبد. عثعد ظ .٤٢
داذ اظعغسب ، اظركفة اظعصبذ صع اكذادب فأتذغ ضق اظةسذضاة :د. صبد اظطادذ عثعد اظشثاع .٤٣

 ٢٤٣، ٢٤٢س، ٤٨٨٤رعب ، كوظفاظشبصب ا، اظصذبقب
عكةبب صبد اهللا ، عشذقب الظةذاع ضق اظطاعفع اظعدعق اظعسذف :د. أثعد ثزعة أبف رةقة .٤٤

 ١٧س، ٤٨٣٤رعب  ،فغبغ
 .٥٨س، ادذ الظةذاعـعس: د اهللاـد. ضةثق صبد اظذثقع صب .٤٥
، ذفـشبصب عادف اظطساب اظعس، اظةشبقط اظعدعق ضق سفء اظططغ فاظطساء:صبد اظصذقذ ظعالأثعد  .٤٦

 .١٤٥ف سل ذء اكفـاظث
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رعب ، داذ اظطكذ اظصذبق، داذرب عطاذعب، ؤبذاع اظصطد اكظكةذفعق: د. خاظد ععدفث ؤبذاغقع .٤٧
 .١٣٧س، ١٠٠٥

، اظعذثش اظرابط، سفابش فثدفد اظعشغذ اظثدقد ظظذابشب اظصطدقب: صبد اظفاثد ذظقل د. ضقس .٤٨
 .١٠س

رعب ، اكركعدذقب، داذ اظثاعصب اظثدقتب، اظعرئفظقب اكظكةذفعقب :د. عثعد ثرقع ععسفذ .١٠
 ٠ ٥٦س، ١٠٠١

رعب ، ب ظظعزذداذ اظثاعصب اظثدقد، ثعاقب اظعرةغظظ ضق اظةصاطد اكظكةذفعق:د. أراعب أثعد بدذ .١٤
 .٤٨٤، ٤٨٣س، ١٠٠٤

 .٤٨٤، ٤٨٣س، اظفرائش اظعةصددب بقع اظفاطش فاظطاعفع داذ اظعغسب اظصذبقب .١١
، اظشبصب اكفظق، ثاعصب اظكفقة، اظصطد فاكذادب اظععطذدب :لد. ؤبذاغقع اظدرفطق أبف اظظق .١٢

 . ٧٨س، ٤٨٨٤
ظةصاطد اظعؤررب اظطعقب اظف اظثفاعب اظطاعفعقب ظظعذثظب اظرابطب ص:د. عثعد صبد اظشاغذ ثرقع  .١٣

 .١٠٠١ظظشباصب فاظعزذ 
 . ٤٢س، ١٠٠٠، عشبصب اظعزذ اظدغبق، اظةصاطد صع شذقط اظةظقطذقفع :لد. عثعد اظرقد خقا .١٤
 .٦٦س، ١٠٠٠، داذ اظعغسب اظصذبقباكعةرعت، خسفسقب اظةصاطد صبذ  :د. أراعب عثاغد .١٥
، اكذدع، اعـصع ،ذـداذ اظتطاضب ظظعزاكعةرعت، اظةصاطدقب باظبقش بفارشب  :عثعد ؤبذاغقع /رةادأ .١٦

، دذارب عطاذعباكعةرعت، اظةعشقع اظطاعفعق ظزبكب ، صقرقل . د. ةفعق عقزا٣٥س، ١٠٠١ش
 .٤٥، ٤٦س، ١٠٠٠بقذفة 

، اع اكذدعـصع، ظظشباصبل داذ فائ، اظثارفب فاظبذعثقاة اظثاغذب :اظذضبقل د. عثعد بل .١٧
 . ٣٠س، ٤٨٨٨رعب 

داذ اظطكذ ، اظعشاع اظطاعفعق ظثعاقب اظةثاذب اكظكةذفعقب :د. صبد اظطةاث بقفعق ثثاذف .١٨
  ٠ ١٠٠٢، اكركعدذقب، اظثاعصق

 اكركعدذقب. ، فةذاظبذعثقاةـظظكعبق اظبغاء زرظبذ ـعز :د. صبد اظطةاث عذاد .٢٠
ذراظب عاثرةقذ عع عصغد اظبثفت ، ؤتباة اظصطد اكظكةذفعق :ذعر عثعد صبقداةظف .٢٤

، ١٠٠٣رعب ، اظطاعفعقب، اظصذبقبل ثاعصب اظدف، طرع اظدذاراة اظطاعفعقب، فاظدذاراة اظصذبقب
 .٣٤س
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اظةصذقض فاظةذثعب اظعازذ  عرظزةذثعب ، خشفب خشفب عثف عاقكذفرطة ففذد :بظة ظاتأ/  .٢١
 .٢٥٤س، ٤٨٨٤رعب  اظداذ اظصذبقب ظظصظفع

، ١٠٠٢داذ اظتطاضب اظعزذ صاع ، دذارب عطاذعب، عسادذ اظثطفط اظزخسقبظد: ثعد خاأ/  .٢٢
 .٢٣س

اظةصاطدقب ضق صطفد ل عبدأ ثرع اظعقب ضق عذثظب اظعطافساة طب :صبد اظعشظب بدففل د. بل .٢٣
 .١٠٠٤، اظةثاذب اظدفظقب ثاعصب صقع زعر

 .٦٥س، ١٠٠٢رعب ، داذ اظكةب اظطاعفعقب عسذ اكعةرعت،د. أراعب أبف اظثرع اظةصاطد صبذ  .٢٤
، داذ اظعغسب اظصذبقب، اظةصبقذ صع اكذادب ضق اظصطد اكظكةذفعق :خاظد ثعدف صبد اظذثعع .٢٥

 .٦٦س، ١٠٠٥عب ـر
 ٧٧س، ٤٨٨٦، ععزأب اظعصاذض، عسادذ الظةذاع، الظةذاعاةل أسف :اظصدفف صظقل ثل٠د .٢٦
اظعسادذ ل، اظكةاب اكف، ظلظةذاعاةاظفرقش ضق اظعشذقب اظصاعب : ثعدف صبد اظذثعع٠د .٢٧

 ٠  ٤٨٦س، ٤٨٨٨اظشبصب اكفظق رعب ، اظصطد اكذادب اظععطذدب، اكذادقب ظلظةذاع
ثعاقب اظعرةغظظ ضق عفاثغب اظزذفش اظةصرطقب ضق صطفد :د. ثعد اهللا عثعد ثعد اهللا .٢٨

 .٢٨س، ٤٨٨٥، ذ اظصذبقبـداذ اظطك، الرةغلظ
ظثعاقب اظخاسب ظذساء اظعرةغظظ ضق صطفد ا، ثعاقب اظعرةغظظ :د. ثرع صبد اظبارش ثعقصق .٣٠

 .٣٣س، ٤٨٨٥، داذ اظعغسب اظصذبقب، الرةغلظ
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 الباحث/ ٌشام ىظهْ حسن إبرآٌم الشٓهْ التراضْ فْ العقود اللكتروىٓة                                          

 - 540 - 

12. S. guinchard, m. harichaux et r.dtoudonnet, internt pour le droiy, 

montchretien, 1999, p.207 

13. J. CARBONNER, droit civil, les obligations, presses universitaires 

de 1976, p. 60, 61. France, 9eme edition, 

14. 1Unsolicited Goods and Services Act 1971, ch, 30, amended by Act 

1975. 
15. Anne SAKAUN , Les transactions commerciales sur internet, in le 

droit communautaire et  les  reseaux  de  telecommunications  et  de  

telediffusion:  la  protection  des consommateurs et des entreprises 

dans ka societe de l'information, FUNDP. CRID, 2000 , 103 - 129. 

16. 1Voir: Marine NAIMI- CHARBONNIER, La formation et execution 

du contrat 
17. electronique, These precite, p. 69. 

18. Dominique HOELTGEN, Les marchands de l' internet, Editions 

Telephone, Paris, 1996, 

19. pp. 67- 74. 

20. 1Voir. Christian LARROUMET, Droit civil, Les obligation, le 

contrat, 3eme ed, Paris, Ed. Economica, 1996, nº253. 

21. Pierre- Yves GAUTIER et Xavier LINANT de BELLEFONDS, De 

l'ecrit electronique et des sugnatures qui s'y attachent, JCP, ed .g, 

mº24, 14 juin 2000, I, 236, P. 1113 -1120 et spec. P. 1113. 
22. "une declaration ou un autre comportement du destinataire indiquant 

qu il acquiesce a 
23. une office constitue une acceptation". 

24. Florence  MAS,  La  conclusion  des  contrats  du  commerce  

elecytonique,  These Montpellier, I, 2004, ed. LGDJ , 2005, P. 161. 
25. 1Voir: Catherine GUIGOU, Les contrats avec les consommateurs un 

outil de 
26. developpement  du  commerce  electronique,  Presses  

UNIVERSTAIRES  D'AIX MARSEILLE , Litec, paris, 2002 , pp. 

147- 148. 

27. Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce electronique, op. cit, 

nº917, p. 125. 
28. peuvent valoir acceptation. 

29. Cass. Lere civ., lere decmbre 1969, JCP, 70, II, 16445, note Jean- 

Luc Aubert. 
30. 1Voir . Jacques FLOUR, Jean- Luc AUBERT.  Les obligation,  3. Le 

rapport 

31. d'obligation, 2eme ed, paris, Ed Armand Colin, 2001, no 23; J. 

CARBONNIER, Droit 



 9109سبتهبر  -الخهسون الحادي و  لعددا                                             هجمة بحوث الشرق األوسط

 - 549 - 

32. civil., Les obligation, op. cit, p . 190. 

33. 1Voir. Thierry PIETTE-COUDOL, La signature electonique, Ed. 

litec, 2001, no 18- 

34. 24, pp. 7- 10. 

35. Cass. Lere civ., 26 mars 1962, Bull. Civ. I, n179, p. 159; Jean- Louis 

AUBERT, Notion et roles de l'pffre et de l'acception dans la 

formation des contrats, Paris, ed. LGDJ, 1970, Nº 297, P. 274. 

36. Cass. Lere civ., 26 mars 1962, Bull. Civ. I, n179, p. 159; Jean- Louis 

AUBERT, Notion et roles de l'pffre et de l'acception dans la 

formation des contrats, Paris, ed. LGDJ, 1970, Nº 297, P. 274. 
37. 1Voir. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETE, Droit civil, les 

obligation, op. cit, p. 128. 
38. 1Thibault VERBIEST et Etienne WERY (avec la collaboration de 

Anne SALAUN et Didier GOBERT), Droit de l'internet et de la 

societe de l'information, Droit europeen, 

39. belge et grancais Bruxelles, Larcier, 2001 , pp. 307 et 308. فقصد    

40. 1Nouvel art. L. 121-20 , "Le consommateur dispose d'un delai de 

sept jours francs 
41. pour exercer son droit de retrtaction sans avoir a justifier de motifs 

ni a payer de penalites, a l'exception, le cas echeant, des frais de 

reyour. (…) le delai mentionne al'aline precedent court a compter de 

la reception pour les biens ou de l'acceptation de 

42. l'offre pour les prestations de services". 
43. 1BEAURE D'AUGERES (G.), BREESE (P.) et THUILER (S.), op. 

cit., p. 18. 
44. 1Cass.com, 7 janvier 1981, Bull. Civ., 1981, p. 849, note F. 

CHABRS. 
45. 1TORRES (Ch.), op. cit., p. 72 
46. 1TORRES (Ch.), op. cit., p. 72 
47. ٤٨٧٠.  
48. 1E.D.I = Echange de donnes informatisees. 

49. 1TORRES (Ch.), op. cit., p. 72. 
50. 1Art 121. 26: pour toute operation de vente a distance, l'a cheteur 

d'un prodiut dispose 
51. d'un delai de sept jours francs a compter dela livraison de sa 

commande pour faire retour de ce prodiut au vendeur pour echange 

ou remboursement, sans penalites a l'exception de frais retour. 

52. 1Alian Bensoussan, op, cit, p31. 
53. 1Lionel Bochurberg, op, cit, p114. 
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  ة:ا : الرسائل العمهٓخاهس  
، ثاعصب اظطاغذب، كظقب اظثطفط، ذراظب عاثرةقذاكعةرعت، عفاثغب ثذائع  :ضغد رظشاع عثعد .٤

 س، ١٠٠٣
 ٥س، دذارب عطاذعب، اظةطافس ضق صطد اظعقكعب اظعصظفعاةقبل عذاث :عثعد ثرع طارع /د .١
بثت عطدع ، داذرب ضطغقب ةشبقطقب عطاذعب، اظصطفد اكظكةذفعقب :د. صبد اهللا بع ؤبذاغقع اظعاسذ .٢

دفظب اكعاذاة اظصذبقب ، اظعسذضقب اكظكةذفعقب بقع اظزذقصب فاظطاعفعل عؤةعذ اكصعاإظف ‘
 .١٠٠٢عاقف  ٤١-٤٠اظعفاضط ، ٤٣٢٣ل، اكف ذبقش ٤٤-٨اظعةثدب ضق اظطةذب عع 

، اظب دكةفذاغ ثطفط صقع زعرـذر، ةغظظـب ظظعرـاظثعاقب اظعدعق :د. أثعد عثعد عثعد اظذضاصق .٣
 .٧٢س، ٤٨٨٣

 ةا : الهجالت العمهٓسادس  
 ،عفضعبذ أكةفبذ اظطكذصدد صاظع عثظبظبقرًا  اظدف فظدل اظثارفب غدا اظشط :أراعب اظخفظق /د .٤

 .٢س ٤٨٧٦دقرعبذ 
دد ـاظص، ثاعصب اظكفقة، عثظب اظثطفطاكعةرعت، اظةصبقذ صع اكذادب صبذ : ذاعق صظفاعق .١

 ٠ ١٣٧س، اظرعب اظرادرب فاظصزذفع، اظذابش
، ثط اظعزةذف ضق ؤصادب اظعشذ ضق صطفد اظبقش بفارشب اظةظقطذقفع :د. أثعد اظرصقد اظذطذد .٢

 .٢٢س، ٤٨٨٤بةعبذ ـر، تـاظصدد اظتاظ ةصزذ اظرعب اظةارصب، عثظب اظثطفط ثاعصب اظكفقة
اظعشذقب اظصاعب ظظصطد ضق اظطاعفع ظف ثعاقب اظعرةغظظ فأتذغا ص: ضاخذ اظعكارل ثعاد/ .٣

، ٤٨٧٨قفعقف ، اظصدد اظتاعق، ةاظرعب اظتاظتب صزذ، فط ثاعصب اظكفقةـعثظب اظثط، اظكفقةق
 .١٤٦س

  ة:ا: الهحاضرات العمهٓسابع  
 .٤٤س، عفع ةطعقب اظعصظفعاة فاظةثاذب اكظكةذفعقبعثاسذب ضق طا :قفعر صذب .٤
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عطدعب ؤظف عؤةعذ ، اظصذبقب"ل ضق اظدف باكعةرعت"اظةزذقصاة فاظطفاعقع اظعةصظطب ل فذطب صع .١
 ١٨ -١٧، اةثاد اظعساذض اظصذبقب، فعصذس اظةكعفظفثقاة اظعسذضقب اظصذبقب فاظدفظقب

 اكذدع. –صعاع ، ضعدط اظعقذقدقاع، ١٠٠١ل ةزذقع أف
اظخاس فاظةثاذب اظدفظقب بدفع عازذ ، صطفد اظةثاذب اكظكةذفعقب: أثعد زذض اظدقعد.  .٢

 دذفر ظدبظفعاةق اظطاعفع.، صع ةكفقع اظصطد فؤتباةغ، ٤٨٨٥
  اللكتروىٓة:ثاهىا : الهواقع 

ععزفذ صظف ، فعرةطبظقب بصعفاع اظةطعقاة اظعصظفعاةقب أدفاة آظقبل عطا ثعاع اظسادط بقذاع /د .٤
 www.informatics.gov.sa عفطش:

بدفع ارع  www.barsy.comبثت ععزفذ صظف عفطش  اكتباة ضق اظصطد اكظكةذفعق .١
 عؤظض.

  

http://www.informatics.gov.sa/

