
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

فقيية المقارنةالقانونية وال البحث في الدراسات مخبر
الحماية الجزائية لمتجارة اإللكترونية دراسة مقارنة بين الفقو فرقة بحث 

 اإلسالمي والتشريعات الجزائرية
حول اوطني ممتقىتنظم 

 ة نيلكترو التجارة اإل 
 -يتنظيم القانونوال اإلسالمي موقف الفقوبين -

 
 

 

 الملتقى  ديباجة

 

إن دخول وسائل االتصال الحديثة وفي مقدمتيا االنترنت إلى المجال التجاري، كان بمثابة قفزة نوعية 
التجارة اإللكترونية التي أصبحت  تغيرت معيا الكثير من المفاىيم وأفرزت أنماطا جديدة لمتعامل التجاري، فظيرت

بالفعل السمة البارزة ليذا العصر، فيي لم تعد خيارا بل واقعا مفروضا عمى جميع دول العالم أيا كانت توجياتيا 
عمى عكس التوقعات التي التي تقدميا لممتعاممين بيا، فىا الدينية، انطالقا من اإليجابيات والمزايا االسياسية أو خمفيت

ر إلى أن ىذه التجارة كما ظيرت بسرعة ستختفي بنفس السرعة، تطورت وازدىرت وسجمت معامالتيا كانت تشي
 وجيز. ظرفأرقاما قياسية في 

ونظرا لخصوصية التجارة اإللكترونية المتأتية من خصوصية الوسائل التي تتم من خالليا، كان لزاما عمى فقياء 
لتجارة وبيان مدى مطابقتيا لممقاصد العامة لمشريعة اإلسالمية، كما الشريعة اإلسالمية بيان الحكم الشرعي ليذه ا

 كان لزاما عمى الدول إصدار تشريعات جديدة تستوعبيا، وتستوعب أيضا متطمباتيا ومفرزاتيا وسرعة تطورىا.
ة والذي المتعمق بالتجارة اإللكتروني 05-18وقد سعت الجزائر إلى مواكبة ىذه التطورات من خالل إصدار القانون 

ن جاء متأخرا مقارنة بكثير من الدول العربية والغربية إال أنو كان خطوة إيجابية في مجال تعزيز الثقة في البيئة  وا 
ادة من إيجابيات ومزايا التجارة اإللكترونية عمى وجو الخصوص. وبعد مرور ما يقارب الخمس فعموما واإل الرقمية

 من وقفة تقييمية لمضمونو ومدى تحقيقو لألىداف المرجوة منو. سنوات عمى إصدار ىذا القانون كان البد
 

 
 
 

وعميو جاء ىذا الممتقى لمعالجة جممة من 
 اإلشكاالت والتساؤالت يمكن إجماليا في اآلتي:

ما موقف الفقو اإلسالمي من التجارة اإللكترونية -1
قيقيا لممقاصد العامة لمشريعة وما مدى تح

 ؟في مجال المعامالت المالية اإلسالمية
ىل وفق المشرع الجزائري في تنظيم التجارة -2

اإللكترونية تنظيما قانونيا محكما، وىل تمكن من 
إيجاد آليات قانونية فعالة لحمايتيا وتعزيز ثقة 

 المتعاممين فييا؟ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 أ.د.زىرة بن عبد القادر جامعة األمير عبد القادر 
بوكرديدأ.د.نور الدين  جامعة األمير عبد القادر  
 أ.د.خالد بابكر جامعة األمير عبد القاد
 د.سعاد قصعة جامعة األمير عبد القادر 
 د.ليمى بعتاش جامعة األمير عبد القادر
 د.عبد اهلل جنة جامعة األمير عبد القادر 
رجامعة األمير عبد القاد  د.ليمى بن بغيمة 

 د.عائشة بن حسين جامعة األمير عبد القادر 
األمير عبد القادرجامعة   د.يونس شعيب 

 د.جابر سطحي جامعة األمير عبد القادر
 د.حسيبة سميرة جامعة األمير عبد القادر
رجامعة األمير عبد القاد  د.دليمة شايب 
 د.الزىرة جقريف جامعة األمير عبد القادر
 د.ساعد تبينات جامعة األمير عبد القادر 
1جامعة يوسف بن خدة الجزائر  أ.د نور الدين بوحمزة 
1جامعة الحاج لخضر باتنة   د. عبد المجيد بوكركب 

 د. عمر مونة جامعة غرداية
 أ.د مراد كاممي جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل

 د. محمد خميفة جامعة باجي مختار عنابة
 د. عبد القادر مياوات جامعة الشييد حمو لخضر الوادي
 د. محمد ىندو جامعة أكمي محند أولحاج البويرة
1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  د.سعاد خوجة 
1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  د.سعيدة بوزنون 
1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  د.وليد كحول 
1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  د.كاىنة زواوي 
 أ.د.راضية عيمور جامعة عمار ثليجي األغواط
 أ.د نور الدين حمادي جامعة زيان عاشور الجلفة

محمد البشير اإلبراهيمي جامعة  د.عبد الجميل درارجة 

قرازةط.د.بمقيس   ط/د. عممي مخموف ط.د.منال شيبي 
 ط/د. فاطمة قاسمي ط.د.زىير بن دشاش ط.د.سعاد مرابط

يستيدف الممتقى جميع الفئات من الباحثين  -
 واألساتذة وطمبة الدكتوراه بجميع التخصصات.

 محاور مواضيع ضمن المشاركة تكون -
 .الممتقى

تتسم المشاركة بالجدية واألصالة وأن  أنيجب  -
 .العممي البحث شروط تستوفي

لمشاركة منشورة أو مقدمة ا أال تكون يجب-
لمنشر، أو سبق التدخل بيا في تظاىرات عممية 

 سابقة.
نوع باستعمال العربية بالمغة المداخمة تحرر-

14" حجم الخط " Traditional arabicالخط
 ،12بالنسبة لممتن، اليوامش بنفس الخط بحجم 

من جميع الجيات  سم2.5 ةمساف ترك مع
اليسار(. وبالفرنسية  اليمين، األسفل، )األعمى،

 14حجم Times New Romanباستعمال خط
 لمتيميش. 12لممتن و

 .فحةص 20و 10ن بي عدد صفحات المداخمة -
دىما بالمغة العربية حترفق المداخمة بممخصين أ-

كممة مع  300واآلخر بالمغة اإلنجميزية في حدود 
 كممات. 5ادراج الكممات المفتاحية في حدود 

 والتوصيات.يجب أن تتضمن المداخمة النتائج  -
 ترسل الداخالت عبر البريد االلكتروني التالي:  -
 

e.commercecharia2023@gmail.com 

 : اإلطار المفاىيمي لمتجارة اإللكترونيةالمحور األول
األشكال، مفيوم التجارة اإللكترونية )التعريف، -

 الخصائص، المزايا والعيوب....(
متطمبات التجارة اإللكترونية )التعاقد اإللكتروني، وسائل -

 الدفع اإللكتروني، التوقيع اإللكتروني، ...(
: التجارة اإللكترونية في ميزان الشريعة المحور الثاني

 اإلسالمية
الحكم الفقيي لمتجارة اإللكترونية والتعاقد اإللكتروني -
 وماعم
مدى تحقق مقاصد الشارع الحكيم في التجارة -

 اإللكترونية
: اإلشكاالت القانونية والفقيية التي المحور الثالث

 تثيرىا التجارة اإللكترونية
 في المجال الضريبي-
 في مجال تسوية المنازعات الناشئة عنيا أو بمناسبتيا-
 في مجال حماية المستيمك-

 نية لمتجارة اإللكترونية : الحماية القانو المحور الرابع
 عمى المستوى الدولي-
 في التشريع الجزائري-

واقع وآفاق التجارة اإللكترونية في  :المحور الخامس
 الجزائر

 عراقيل وعقبات ممارسة التجارة اإللكترونية في الجزائر-
في توفير بيئة قانونية مالئمة  05-18فعالية القانون -

 رلمتجارة اإللكترونية في الجزائ
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 ..... ..............................واللقب......................االسم 

 ......................العلمية.................................. الرتبة

 .........الوظيفة.......................... الجامعة األصلية........

 ........................................................... الهاتف:

 ................................البريد االلكتروني....................

 ..................................................... عنوان المحور:

 ................................................... عنوان المداخلة:

 الملخص:
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 ترسل المداخالت إلى:

e.commercecharia2023@gmail.com 
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