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        شكر شكر شكر شكر كلمة كلمة كلمة كلمة 

له سواه بشكره فوز الشاكرين ويف ذكره شرف الذاكرين ولطلبه إالشكر هللا العلي العظيم الذي ال 

  إلمتام هذا العمل املتواضع. وفقينجميب السائلني والذي بفضله 

وقدم يل اإلرشاد والنصح متزج فيه العلم باخللق الرفيع أتقدم بالشكر اجلزيل للمشرف الذي أ

ن خرجت هذه أىل إعطاين من وقته الكثري وله مين حتية وتقدير والذي رافقين يف عملي أالوفري و

  ىل النور.إطروحة األ

عضاء جلنة املناقشة على تفضلهم مبناقشة هذه أىل إوبالتقدير والعرفان  واالمتنانتقدم بالشكر أ

  خاصة وخالصة.طروحة وإفادم مبالحظام القيمة وتوجيهام السديدة وهلم مين حتية األ

هذا يف إمتام  و من بعيدمد يد العون واملساعدة من قريب أ وأخريا فإن الشكر موصول لكل من

 اجلهد املتواضع.



        

        

        

        إهداءإهداءإهداءإهداء

رمحها اهللا ن تراين عليه ن تراين على ما كانت تتمىن أوالديت اليت عاجلتها املنية قبل أىل روح إ

  ه.تسكنها فسيح جناوأ

  من تنحين هاميت له خجالًىل إ

  والدي

  من ينتشي الفؤاد للقائهم أمالً ىلإ

 سريتأ
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يشهد هذا العصر ثورة معلوماتية مل يسبق هلا مثيل يف التكنولوجيا وما صاحبها من تطور بشكل كبري 
ومتسارع يف شبكة االتصاالت الرقمية، قربت املكان واختصرت الزمان وألغت احلدود اجلغرافية بني الدول 

ى أغراض عسكرية وأكادميية وهذه الوسيلة ألقت بظالهلا على كافة جوانب احلياة، بعد أن كانت مقتصرة عل
واقتصادية، وفتحت اال واسعاً ، مث حتولت لتستخدم ألغراض مدنية 1969يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

مما أدى إىل ظهور نوع جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة االلكترونية  ،إلبرام العقود مبختلف أنواعها
، وأصبحت السلعة واخلدمة معروضة 1993وكان ذلك عامر واملستقبل" "جتارة العصعرب شبكة االنترنت 

بطريقة منظورة غري ملموسة حيث يتفاوض األطراف املتعاقدون عن بعد فيتبادلون املعلومات وسائر البيانات 
 العديد من التساؤالت حول هذه الوسيلة اليتيثري التعامل عرب االنترنت وسرعة فائقة يف جملس عقد افتراضي ب

  املالكة هلا واحلدود اجلغرافية والكتابة على الورق.   من املسلمات التقليدية كالسلطةال تعترف بالكثري
وبات من الضروري البحث عن وسائل معاجلتها وضبطها يف اطارها املشروع مما خلق حتدياً أمام النظم 

لتعبري عن االرادة كاااللكترونية  عامالتالقانونية، ومن أبرزها التعاقد عن بعد عرب شبكة االنترنت وقانونية امل
واجلرائم  نتهاكاتأشكال االدت قد أوثبات، رسائل البيانات، نظام الوفاء، اإلتبادل وتطابقها عن طريق 

البحث عن  ستدعيمما يىل تزايد املنازعات النامجة عن هذه املعامالت إلكترونية يف بيئة التجارة اإلاليومية 
مع ما القائمة القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة للنظر يف الرتاع، ومدى مواءمة النصوص القانونية 

من اشكاليات وحتديات، مما يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون  أفرزته وسائل االتصال احلديثة
  استثناء لضمان عدم تناقض أحكامها.

التشريعي للوقوف على مشكالت والقضائي و اوالت القانونية على الصعيد الفقهيلذا برزت العديد من احمل
واقتراح احللول املناسبة بشأا من التعامل بالوسائط اإللكترونية هذا التعامل وأشكال الرتاعات اليت تثار بسبب 

  .اوتأطريه اأجل تنظيمه
واقعاً عملياً فرض نفسه على املؤسسات الدولية أصبحت اليت لكترونية ازدياد معامالت التجارة اإل دىأو

انونية اليت تطبق على التجارة اإللكترونية يف مجيع دول العامل والداخلية املهتمة بتسهيل وتوحيد القواعد الق
  لكتروين للمعامالت.لف اجلوانب املتعلقة بالتبادل اإلهتمام مبختواال

 ) بإصدارUNCITRALانون التجاري الدويل اليونسترال (مم املتحدة للقوبعد دراسة مضنية جاءت جلنة األ
ن القواعد واإلرشادات اليت الذي حيتوي على جمموعة م 1996لكترونية لسنة القانون النموذجي للتجارة اإل

النموذجي  اليونستريالأيضا قانون  كما صدر،ىل يئة بيئة قانونية أكثر مالئمة للتجارة االلكترونية دف إ
زمة لذلك، متضمنا دعوة حبجيته وبيان شروطه واملتطلبات الال عترافاالدف  2001لكتروين لسنة للتوقيع اإل
ء تعديالت على قوانينها بإجرا عضاء يف االمم املتحدة لألخذ به، سواء بإصدار تشريعات مستقلة والدول األ
 العديد من التنظيمات الدولية واالقليمية كاالحتاد االورويب الذي بادر بوضع مشروع ت، واستجابالداخلية

من  من دراسة االمم املتحدة السابقة، وتال ذلك العديد ورويب مستوحياًاأل االحتادقانون منوذجي لدول 
واقعاً تشريعياً غربياً ىل أن أصبحت هذه األطر القانونية للمعامالت االلكترونية حقيقة وادرات الداخلية، إاملب
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اجتهاداته، أما على املستوى العريب فإن التشريعات اليت أقرا كثري من الدول مل تكن   غزر فيه الفقه والقضاءأ
  والتحليل. سوى ترمجة وتقليد مل يسبقها سوى القليل من االجتهاد

        موضوع البحثموضوع البحثموضوع البحثموضوع البحث: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
يتمثل موضوع هذه األطروحة يف :"ابرام العقد االلكتروين" الذي يتم من خالل شبكة االنترنت بني 
التجار، وبني التجار واملستهلكني لذى حاولنا بيان البيئة االلكترونية للعقد من خالل التعرض لشبكة االنترنت 

ه من العقود، حيث يثور التساؤل حول والتجارة االلكترونية وبيان ماهية العقد االلكتروين ومتييزه عن غري
وتطابقها باستخدام رسائل البيانات االلكترونية، التفاوض االلكتروين ووسائله ومدى جواز التعبري عن االرادة 

  ثبات وطرق فض منازعاته.مدى حجيته يف اإلووعن زمان ومكان االجياب والقبول وطريقة تنفيذ العقد، 
        مهية موضوع البحثمهية موضوع البحثمهية موضوع البحثمهية موضوع البحث: أ: أ: أ: أثانياًثانياًثانياًثانياً

يعترب العقد االلكتروين من املوضوعات اهلامة يفرضه الواقع واملستقبل، وله أمهية بالغة من الناحية العلمية 
  والعملية.

صبح التعامل ا يزداد يوما بعد يوم ملوضوع البحث يف ارتباطه بعقود أ : تكمن األمهية العمليةاألمهية العمليةاألمهية العمليةاألمهية العمليةاألمهية العملية....1
ة يف صورة قود، فالتعامل من خالل شبكة االتصاالت االلكترونيمما يستدعي إجياد أساليب حلماية هذه الع

 ىل ما حتققه من قيمة مادية واقتصادية ومانظر إمور املفروضة على الدول واالفراد بالعقود دولية أصبح من األ
 ىل آخر.ووقت من االنتقال والسفر من بلد إتوفره من جهد 

ا ألمهيتها الكبرية يف حياة االفراد العقود أصبح متزايدا نظرإن االهتمام الوطين والدويل ذا النوع من 
والدول، ومن اهليئات اليت تصب اهتمامها على هذه العقود جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، 

فكرية، وروبا واملنظمة العاملية للملكية الاون والتنمية االقتصادية، وجملس أومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التع
  فضال عن انظمة قانونية وطنية عديدة.

حث فإا تساعد املتعاملني يف هذا اال بتوعيتهم باآلثار مهية العلمية والقانونية للب: إن األاألمهية العلميةاألمهية العلميةاألمهية العلميةاألمهية العلمية....2
ىل استيعاب العمليات مساعدة الدول يف جهودها الساعية إالقانونية للتعامل عرب هذه الوسيلة احلديثة و

اليت تتم بواسطة االنترنت عرب دراسة ما يتعلق بانعقاد العقد االلكتروين والتركيز على االمور  ،ةااللكتروني
العلمية اليت تشكل عقبة يف طريق توسعة استخدام شبكة االنترنت يف التعاقد وطرح احللول املناسبة هلا وتقدمي 

مان القانوين للطرفني اآلالثقة وكل الذي حيقق األطر القانونية املالئمة لتنظيم معامالت التجارة االلكترونية بالش
  املتعاقدين عرب االنترنت.

        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    ختيارختيارختيارختيارااااأسباب أسباب أسباب أسباب : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
صبحت احلاجة ملحة لظهور دراسات أ، نظرا لظهور ما يسمى بالعقد االلكتروين وألمهية املوضوع وحداثته
االستجابة ملعطيات احلداثة وتكنولوجيا قانونية حول ماهية هذا املوضوع املستجد يف القانون ملعرفة مدى 

املعلومات يف التجارة واملعامالت وما تثريه عالقة القانون مع تكنولوجيا املعلومات وهل يتبع القانون 
جياد بيئة وما يستلزم ذلك من إ سلوب خمتلف للتقاربلوجيا ويستجيب بطريقة تبعية، أم أنه ينبغي تبين أالتكنو
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اجلة هذا النوع وما ينجم عنه من إشكاليات لكترونية ملعمتطورة لتنظيم املعامالت اإل اننيتشريعية مناسبة وقو
نتهاكها فضال عن نقص الثقافة القانونية لدى املتعاملني غري مألوفة يف استحقاق احلقوق وا ساليبومنازعات وأ

ذا واملستهلكني على التعامل  يف التجارة االلكترونية خاصة يف الدول النامية مما يؤدي اىل ختوف وتردد التجار
لبية الدول يف جمال املعامالت ل الفراغ التشريعي الذي تعاين منه غاالنمط من العقود، وخاصة يف ظ

  لكترونية.اإل
        صعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحث: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
البحث من صبغة فنية حيث  ىل ما يتسم بهقد ترجع إ وضوعن من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا املإ

احلديثة السيما اإلنترنت،  االتصالقنيات ملام باجلوانب الفنية لتعند معاجلة موضوع البحث ضرورة اإلينبغي 
 وسائلجياد بعض احللول للمشكالت القانونية اليت تثريها هذه التقنيات يف جمال التعاقد عرب ألنه يهدف إىل إ

احلاالت، كما ترجع  فيذها يف بعضو إبرامها وتنتفاوض على العقود أاالتصال احلديثة سواء من حيث ال
وحىت املوجودة منها فلم ىل ندرة الدراسات القانونية املتخصصة يف املوضوع باللغة العربية صعوبة البحث إ

ىل عدم وجود قانون يف ة والبحث، كما ترجع صعوبة البحث أيضا إتعطي العقد االلكتروين حقه من الدراس
  طار العقود االلكترونية.ة وحيدد املسؤولية القانونية يف إكترونياجلزائر حىت اآلن ينظم التجارة االل

القانون املدين املختلفة ك ىل فروع القانونوسعته أوجب التطرق إ ىل حداثة املوضوع وتشعبهباإلضافة إ
الوطنية لكثري من الدول  نظمةمن األ العديدوالقانون التجاري والقانون الدويل اخلاص، واللجوء اىل 

  وروبية.القوانني النموذجية والتوجهات األتفاقيات الدولية وواال
ومن الصعوبات كذلك تلك النامجة عن التطورات السريعة واملستمرة يف جمال تقنيات االتصال اليت تتطلب 

  تناولناها يف حبثنا هذارار اجلدل الفقهي حول الكثري من السائل اليتماملتابعات الدقيقة واملتأملة ادى اىل است
  ن يكون من بعده حسن االستفادة املرجوة.آملني أ
        شكالية البحثشكالية البحثشكالية البحثشكالية البحثإإإإ: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً

  اإلجابة على التساؤل التايل:تتمثل يف للبحث إن اإلشكالية الرئيسة 
كفاية ومسايرة النصوص القانونية التقليدية لتنظيم العقود املربمة عرب شبكة كفاية ومسايرة النصوص القانونية التقليدية لتنظيم العقود املربمة عرب شبكة كفاية ومسايرة النصوص القانونية التقليدية لتنظيم العقود املربمة عرب شبكة كفاية ومسايرة النصوص القانونية التقليدية لتنظيم العقود املربمة عرب شبكة بببب    إىل أي مدى ميكن القولإىل أي مدى ميكن القولإىل أي مدى ميكن القولإىل أي مدى ميكن القول

تطويع بعض تطويع بعض تطويع بعض تطويع بعض تعديل وتعديل وتعديل وتعديل ولكترونية أم لكترونية أم لكترونية أم لكترونية أم ار تشريع جديد خاص باملعامالت اإلار تشريع جديد خاص باملعامالت اإلار تشريع جديد خاص باملعامالت اإلار تشريع جديد خاص باملعامالت اإلصدصدصدصدهل األمر يتطلب إهل األمر يتطلب إهل األمر يتطلب إهل األمر يتطلب إاالنترنت؟ واالنترنت؟ واالنترنت؟ واالنترنت؟ و
        وما مدى استجابة املشرع اجلزائري لذلك؟.وما مدى استجابة املشرع اجلزائري لذلك؟.وما مدى استجابة املشرع اجلزائري لذلك؟.وما مدى استجابة املشرع اجلزائري لذلك؟.    ؟؟؟؟التشريعات القائمةالتشريعات القائمةالتشريعات القائمةالتشريعات القائمة

  شكالية أسئلة فرعية: هذه اإل ضمنتندرج و
يتم التحقق من هوية املتعاقدين وكمال  وكيفكيف ينعقد العقد اإللكتروين بالتراضي يف جملس افتراضي؟  .1

  أهليتهم من خالل شبكة االنترنت؟.

 وماهي التحديات اليت تواجه اثبات ذلك؟. ؟كيف يتم الوفاء بااللتزامات عرب الفضاء .2

  كيف يتم حل املنازعات اإللكترونية؟ وماهي آليات تسويتها؟. .3
         : مناهج البحث: مناهج البحث: مناهج البحث: مناهج البحثسادساسادساسادساسادسا
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على العديد من املناهج، وذلك لإلحاطة باملسائل القانونية اليت  عتماداالتقتضي طبيعة موضوع الدراسة 
  تناولتها الدراسة ومنها.

تتبع مراحل تطور وسائل  التمهيدي حيث مت من خاللهالذي يظهر جليا يف الفصل  :املنهج التارخيياملنهج التارخيياملنهج التارخيياملنهج التارخيي. 1
املستقبلية، وحل املشكالت اليت  تمر الذي يدلنا على فهم واستبصار التطوراواستعماهلا يف التعاقد األ تصالاال

  ابن احلاضر.   املاضي واملستقبل دنواجهها يف احلاضر يف ضوء خربات املاضي الن احلاضر ولي
للنصوص القانونية املختلفة واملتعلقة مبوضوع البحث ومدى مالءمة  ونعرض من خالله    ::::التحليليالتحليليالتحليليالتحليلي    املنهجاملنهجاملنهجاملنهج. . . . 2

تصال احلديثة، ومدى احلاجة اىل ملشكالت التعاقد عرب وسائل االالنصوص القانونية الواردة يف القواعد العامة 
لنصوص واستخالص ي فراغ تشريعي وذلك بتحليل تلك ايعات متخصصة يف هذا اال، لسد أصدار تشرإ

  ىل حتقيقها.النتائج منها واألهداف اليت تدعو إ
من خالل عرض ومقارنة وحتليل خمتلف التشريعات  جل موضوعات البحثدوره يف بفيظهر : املنهج املقارناملنهج املقارناملنهج املقارناملنهج املقارن. . . . 3

لكترونية ريها وتأثرها يف ظل املعامالت اإلوتأث ،لكترونيةشأن التجارة اإلبواالتفاقيات والتوجيهات الصادرة 
  .تصالواالملعلوماتية اوالتطورات احلاصلة يف ميدان 

        خطة البحث خطة البحث خطة البحث خطة البحث سابعاً: سابعاً: سابعاً: سابعاً: 
  يلي: كماامتة وذلك خب ينتهيا فصل متهيدي يسبقهرئيسية بواب قسمنا موضوع البحث إىل ثالثة أ

  لكتروينتمهيدي: بيئة العقد اإلالفصل ال
  ىل ثالثة فصولعقاد العقد اإللكتروين، وقسمناه إالباب األول: ان

  لكتروينالفصل األول: تكوين العقد اإل
  لكتروينالفصل الثاين: صحة العقد اإل

  لكتروينقد اإلالفصل الثالث: تنفيذ الع
  ىل ثالثة فصولثبات العقد االلكتروين، وقسمناه إإالباب الثاين: 

  ةالفصل األول: الكتابة اإللكتروني
  لكتروينالفصل الثاين: التوقيع اإل

  الفصل الثالث: التوثيق االلكتروين
  ىل ثالثة فصولوقسمناه إلكتروين وآليات تسويتها، الباب الثالث: منازعات العقد اإل

  لكترويننون الواجب التطبيق على العقد اإلالفصل األول: القا
  الثاين: القضاء املختص بنظر تلك املنازعات لالفص

  الفصل الثالث: آليات تسوية املنازعات
  حات اقتراليه من نتائج وما توصلنا إ أهم خامتة: تتضمن
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  :متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
إن التطور التكنولوجي الرهيب الذي شهده العامل يف وسائل االتصاالت واملعلومات املستخدمة يف التعاقد 

أدى  ، مماواإلعالمنتيجة ظهور األقمار الصناعية ودخوهلا جمال االتصاالت  ،ا من قبلمل يكن معهود عن بعد
ترتكز هذه الثورة  كما .أضفى على املعامالت التجارية صفة العامليةو اخلارجية إىل زيادة الترابط بني األسواق

الصور واألصوات وبسط  ،تخزين البياناتلاستحداث طرق  ؛التكنولوجية على العديد من املقومات منها
نتج عن هذا االندماج بني تكنولوجيا احلاسبات اآللية  .الصناعية قماراألقدرات اإلرسال عرب الفضاء عن طريق 

اليت أدت إىل ظهور التجارة  ،شبكة االنترنتتسمى بتكوين شبكة اتصال مركبة  ،وتكنولوجيا االتصاالت
االلكترونية وذلك عن طريق اإلعالنات عن املنتجات والتسويق أو التفاوض على إبرام العقود باألساليب 

  يلي: . لذا نقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كماوالوسائل التقليدية من املستندات الورقية دالًاحلديثة ب
  املبحث األول: تطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنت ويف زمن االنترنت

  .املبحث الثاين: ظهور التجارة االلكترونية، أمهيتها وماهيتها
  ومتييزه عن غريه من العقود العقد االلكتروينماهية الثالث:  املبحث
 االنترنت ويف زمن االنترنتاالنترنت ويف زمن االنترنتاالنترنت ويف زمن االنترنتاالنترنت ويف زمن االنترنتزمن زمن زمن زمن قد قبل قد قبل قد قبل قد قبل واستعماهلا يف التعاواستعماهلا يف التعاواستعماهلا يف التعاواستعماهلا يف التعا    تطور وسائل االتصال عن بعدتطور وسائل االتصال عن بعدتطور وسائل االتصال عن بعدتطور وسائل االتصال عن بعد: : : : األولاألولاألولاألولاملبحث املبحث املبحث املبحث 

نظم االتصاالت  كذانتيجة التطور التكنولوجي و ،إن الوسائل املستخدمة يف إبرام العقود يف تطور مستمر 
هذا املبحث  قسمنو ،حبيث أصبح العامل عبارة عن قرية صغرية ،السلكية والالسلكية وظهور األقمار الصناعية

  على النحو التايل:
  تطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنتاملطلب األول: 

   واستعماهلا يف التعاقد يف زمن االنترنتتطور وسائل االتصال عن بعد  :ثاينالطلب امل
        تطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنتتطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنتتطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنتتطور وسائل االتصال عن بعد واستعماهلا يف التعاقد قبل زمن االنترنت    املطلب األول:املطلب األول:املطلب األول:املطلب األول:

  يشتمل هذا املطلب على خمتلف الوسائل اليت سبقت جهاز احلاسب اآليل وحمطة االنترنت واليت نذكر منها:
بني بشكل كبري كانت تستعمل  ،قدمية العهدمن وسائل املراسلة واالتصال  الرسالة تعترب ::::الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

لوصول الرسالة إىل املرسل  ا طويالًإال أا تتم بطريقة بدائية تستلزم وقت ،بني غائبني السيما يف التعاقد، التجار
الذي حيمل منه هذا األخري  ،بواسطة رسول ينقل إرادة أحد املتعاقدين إىل اآلخرا إرساهل الطرق؛هذه  من .إليه

من مث عرب الربيد الذي تطورت وسائله مع الزمن من النقل بواسطة العربات حىت  .رسالة جديدة إىل األول
   بالطائرة.النقل 

 حتتاج إىل فترة زمنية طويلة مما يتعارض وسائلها التقليدية، تمن هذا الشكل ومهما كانإن املراسالت 
  . )1(اا األساسية السرعة يف التعاملصفمن متطلبات التجارة اليت و

يعترب التلغراف أول وسيلة اتصال سلكية عرفها العامل وهو عبارة عن جهاز جرى : : : : الفرع الثاين: التلغرافالفرع الثاين: التلغرافالفرع الثاين: التلغرافالفرع الثاين: التلغراف
  جنليز وأمريكان م مث تطور فيما بعد على يد علماء إ1834اختراعه على يد العاملني األملانيني جاوس وويرب عام 

                                                           

  .11، ص2004حممد أمني الرومي، التعاقد االلكتروين عرب االنترنت، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  - 1
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        آنذاك إىل إحداث تطورات مذهلة يف جمال التعامل واالتصال عن بعد.    وقد أدى استخدامه
يعرف التلفون بأنه وسيلة لنقل املكاملات الشخصية من خالل األسالك اليت تربط بني : الفرع الثالث: التلفونالفرع الثالث: التلفونالفرع الثالث: التلفونالفرع الثالث: التلفون

من أكثر يعد جهاز التليفون  .)1111(واملستقبل) مير فيها تيار كهربائي وفق ذبذبات صوت املتكلم نقطتني (املرسل
 االتصال الفوري فاعليةً وانتشارا آن ذاك ،الذي يتميز بسرعة االتصال وسهولة االستعمال حيث جرى وسائل
جراها مث تطور فيما بعد على يد العامل األمريكي ألكسندر  1870على يد العامل األملاين فليب رايز عام  اختراعه

التليفون العادي بإدخال بعض التعديالت التكنولوجيا وقد تطور  1896واإليطايل ماركوسي عام1877بل عام م
، وكان اهلدف من 1998عليه، حيث ظهر التلفون املرئي الذي أنتجته شركة الكاتيل الفرنسية منذ سنة

استخدام هذا اجلهاز يف الدخول إىل شبكة االنترنت ورخص مثنه ولكنه خرج من السوق بعد استخدام شكل 
  .)2222(نش" على افتراض أنه سوف يوفر هذه اإلمكانية بشكل أسهلآخر هلذا اجلهاز يسمى "وبت

"إذا صدر  ))))3333((((:من القانون املدين64/1نص املشرع اجلزائري على حالة اإلجياب عن طريق التليفون يف املادة 
اإلجياب يف جملس العقد لشخص حاضر دون حتديد  أجل القبول فإن املوجب يتحلل من إجيابه إذا مل يصدر 

 فورا وكذلك إذا صدر اإلجياب من شخص إىل آخر بطريقة اهلاتف أو بأي طريق مماثل".القبول 

الفاكس جهاز يقوم بنقل الصور الثابتة من مكان إىل آخر عرب شبكة اهلواتف، أي أنه : : : : الفرع الرابع: الفاكسالفرع الرابع: الفاكسالفرع الرابع: الفاكسالفرع الرابع: الفاكس
واملطبعة بكامل  عبارة عن جهاز استنساخ باهلاتف ميكن بواسطته نقل الرسائل واملستندات املخطوطة باليد

        ، فتظهر املستندات والرسائل على جهاز فاكس آخر يف حيازة املتلقي. )4(حمتوياا نقال مطابقا ألصلها
إىل الفاكس، باعتباره من  2/1يف املادة  1996الصادر عام  CNUDCIأشار القانون النموذجي لألمم املتحدة 

  الوسائل اليت ميكن استخدامها يف إبرام العقود عن بعد. 
يعترب التلكس جهازا إلرسال املعلومات، عن طريق طباعتها وإرساهلا : : : : التل تكسالتل تكسالتل تكسالتل تكس: التلكس و: التلكس و: التلكس و: التلكس والفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامس

س باعتبارها مباشرة، إذ ال يوجد فاصل زمين ملحوظ بني إرسال املعلومات واستقباهلا . تطورت خدمة التلك
وسيلة اتصال واسعة االنتشار بإدخال بعض املالمح اإللكترونية عليها ميكن االعتماد عليها يف الكتابة والطباعة 

أنشأت خدمة جديدة تسمى تلي تكس ،ذلك بعد تزايد الطلب على توفري خطوط  1983عن بعد. يف عام 
 ستخدام هذه اخلدمة يف أداء وظائف حملية مستقلةربط عديدة، يف هذا النظام ميكن جتميع النصوص وختزينها وا

يستغرق نقل صفحة النصوص يف حدود مخس ثواين، إال أن جهاز التلكس  ،عن نظام إرسال واستقبال الرسائل
        .)5555(ال تتوفر فيه إمكانية إرسال التوقيع والرسوم التوضيحية واهلوامش

  على  1919البث اإلذاعي نوع من وسائل االتصال الالسلكية املستعملة منذ : : : : الفرع السادس: البث اإلذاعيالفرع السادس: البث اإلذاعيالفرع السادس: البث اإلذاعيالفرع السادس: البث اإلذاعي

                                                           

  .  17، ص:2006حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل،  مسري- 1
  .18، بدون ناشر، ص:2003هند حممد حامد، التجارة االلكترونية يف اال السياحي، سنة  -2
. كما نظمه القانون الفرنسي مبوجب 1975سبتمرب30، املؤرخ يف78املعدل واملتمم، ج. ر. ع  1975سبتمرب 26املؤرخ يف  75/58الصادر مبوجب األمر رقم  -3

  .1992سبتمرب  01واملرسوم املؤرخ يف  1988جانفي06القانون الصادر يف
  .  512، ص: 2002سهيل إدريس، املنهل قاموس فرنسي عريب، دار األدب، بريوت، الطبعة الثالثون،  -4
  .11، ص: 2003بشار أمحد موين، مشكالت التعاقد عرب االنترنت، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة،  -5
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ويعترب الراديو أول جهاز الكتروين يقوم  1920يد العلماء األملان والكنديني، مث تبعهم العلماء األمريكيني يف عام 
 أما    .االلكترونات وتبادهلاانبعاث على فكرة األنبوب ذي الفراغ، الذي يتم فيه السيطرة على حركة اجلزئيات، 

اإلذاعة فهي وسيلة اتصال مسعية، تعتمد على استخدام مزيج من التسجيالت السمعية كاألسطوانات، أشرطة 
امللكية الفكرية والصناعية األمر من قانون  107البكرة والكاسيت باإلضافة إىل البث املباشر. ووفقا لنص املادة

هيئة " وق ااورة، فإنه يقصد باإلذاعةاملتعلق حبقوق املؤلف واحلق 2003 ليةيجو 19املؤرخ يف  03/05رقم 
         )1111(للبث السمعي تنتج برامج إبالغ هذه املصنفات إىل اجلمهور".

:الفرع السابع:الفرع السابع:الفرع السابع:البث التلفزيوين نشر متزامن للربامج واملعلومات الترفيهية أو التعليمية املصورة : : : : البث التلفزيونالبث التلفزيونالبث التلفزيونالبث التلفزيون الفرع السابع  
جلمهور كبري من املشاهدين، عرب القنوات التلفزيونية املرئية حمليا أو دوليا من خالل األقمار  واملوجهة
تطور البث التلفزيوين من نظام املسح امليكانيكي إىل النظام الرقمي، الذي يتم فيه حتويل اإلشارة     .))))2222((((الصناعية

الصوتية أو املرئية إىل سلسلة من اإلشارات االلكترونية، اليت متتاز مبقاومة التشويش والتداخل بني املوجات 
ز يف تسويق السلع واملنتجات كان ذلك واحلفاظ على قوة اإلشارة خالل مدة االتصال ،مت استخدام هذا اجلها

بفرنسا، يرجع هذا النوع من التعاقد إىل األمهية الكبرية للتلفزيون كوسيلة اتصال مهمة، ملا  1987خالل عام 
وقد نظم املشرع الفرنسي البيع عن طريق التلفزيون  .)3(توفره من وقت ،جهد وعناء التنقل بني احملالت

، الذي اعتربه نوعا من العقود اليت تربم عن بعد، و تتضمن 1988جانفي 2يف  الصادر 21/ 88بالقانون رقم 
بتنظيم بث برامج     C.N.C.Lلالتصال واحلريات لقد عهد إىل اللجنة الوطنية  رخصة رجوع املنتج املباع.

التسوق عن طريق التلفزيون من حيث حتديد الوقت واملدة الزمنية ،مث عهد بعد ذلك ذه املهمة إىل الس 
 21،الذي حل حمل اللجنة الوطنية لالتصال واحلريات و أصدر قرارا بتاريخ  C.S.Aاألعلى لإلذاعة والتلفزيون 

        .))))4444(((( أن يتم بث برامج مشتريات التلفزيون خالهلا وألوقات حمددةفيما يتعلق باخلدمات اليت يتعني 1992أكتوبر 
أما يف اجلزائر فقد بدأ التسوق عرب شاشة التلفزيون جيد جماال خصبا، حيث يتم عرض املنتجات عرب الشاشة 

يتدخل  مع الدعاية التجارية هلا وبيان استخداماا ومزاياها املختلفة، بالرغم من ذلك فإن املشرع اجلزائري مل
  حىت اآلن لتنظيمه. 

وهو جهاز قريب الشبه جبهاز الكمبيوتر  1985ظهر جهاز امليين تل يف فرنسا عام : : : : الفرع الثامن: امليين تلالفرع الثامن: امليين تلالفرع الثامن: امليين تلالفرع الثامن: امليين تل
املرتيل، لكنه أصغر حجما، يتكون من شاشة صغرية ولوحة مفاتيح تشمل على حروف وأرقام قريبة الشبه 
بلوحة مفاتيح الكمبيوتر، فهو وسيلة اتصال مرئية تنقل الكتابة على الشاشة دون الصوت والصورة، يكفي 

بالرغم من ذلك  . ))))5555((((أخذ مكانةً كبريةً يف عامل االتصاالت واملعلومات الستعماله أن يوصل خبط اهلاتف، وقد
فقد استخدم هذا اجلهاز على نطاق واسع يف فرنسا للتفاوض على العقود وإبرامها، وقد أتاح لكل شخص

                                                           

  .23/07/2003 املؤرخة يف 44مت نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية العدد  -1
   102ص  2002بة الرشيد، الرياض. الطبعة األوىل ماهر إمساعيل صربي، املوسوعة العربية ملصطلحات التربية والتكنولوجيا التعليم. مكت -2
  52ص  2000عماد الدين خلف احلسيين. عامل االتصاالت بني املاضي واحلاضر واملستقبل. مركز األهرام للترمجة والنشر. القاهرة. الطبعة األوىل  -3
  20ص1996السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة (مع التركيز على البيع عرب املسافات والبيع بالتلفزيون) جامعة الكويت الطبعة األوىل  حممد -4
   61ص  1990أسامة أبو احلسن جماهد، استخدام احلاسب اآليل يف اال القضائي مبحكمة باريس االبتدائية. جملة القضاة. عدد جانفي، جوان. -5
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يعرب عنه يف الفقه  ،وتقدمي اخلدمات على اخلط ته بالشراء أو البيعمشترك يف اخلدمة أن يوجه من خالل طلبا
الذي  ،إال أن استخدام هذا اجلهاز مل يتمتع بثقة القضاء الفرنسيالفرنسي بعبارة خدمة الطلب عرب امليين تل. 

 لذا ،عن أنه ال يقدم الضمانات الكافية للمتعاقدين فضالً ،للتعبري عن اإلرادة بشكل جازم كايف غري هاعترب
         .راجع استخدامه يف كوسيلة للتعاقدت

   ا ما غالب ،النقال اهلاتفظهر قبل  ،التتبعصغري احلجم خمصص ألغراض جهاز  البيجر: : : : البيجرالبيجرالبيجرالبيجر: : : : الفرع التاسعالفرع التاسعالفرع التاسعالفرع التاسع
  يتيح ،ومهندسي الصيانة وغريهم ممن حتتم عليهم طبيعة عملهم التواجد يف أية حلظة طباءيستخدم من قبل األ

حلظة، وقد أدخلت عليه بعض التعديالت يف منتصف هذا اجلهاز معرفة أرقام املكاملات اهلاتفية املتصلة يف أية 
عن هذه الرسائل الكتابية  ،شاشة اجلهازا على استقبال رسائل كتابية تظهر على حبيث أصبح قادر ،الثمانينات

  ميكن االتفاق على إبرام عقد من العقود عن طريق إرسال رسائل متبادلة بني حاملي  هذا اجلهاز.
من وسائل االتصال التقليدية هذه، إال أن لبعضها نوعا من البقاء يف عصرنا احلايل،  تطرقنا له من خالل ما
    اليت تعترب الرائدة العصرية واليت سنتطرق إليها يف مطلبنا الالحق. االنترنترغم تواجد 

        االتصال عن بعد يف زمن االنترنتاالتصال عن بعد يف زمن االنترنتاالتصال عن بعد يف زمن االنترنتاالتصال عن بعد يف زمن االنترنت    املطلب الثاين: تطور وسائلاملطلب الثاين: تطور وسائلاملطلب الثاين: تطور وسائلاملطلب الثاين: تطور وسائل
وتطوير احلاسب اآليل الذي أضاف لإلنسان قدرات هائلة على االحتفاظ  تراعتتمثل تقنية املعلومات يف اخ

  باملعلومات ومعاجلتها بسرعة خيالية.
كوسيلة ملعاجلة تتعدد مسميات احلاسب اآليل وقد ظهر أول األمر : : : : احلاسوب وتطورهاحلاسوب وتطورهاحلاسوب وتطورهاحلاسوب وتطورهتعريف تعريف تعريف تعريف : : : : ع األولع األولع األولع األولررررالفالفالفالف

        .البيانات مث ختزينها واعادة استرجاعها
 و باللغة اإلجنليزية COMPUTERإن لفظ حاسوب مصطلح باللغة العربية املقابل لكلمة  ::::احلاسوباحلاسوباحلاسوباحلاسوب    : تعريف: تعريف: تعريف: تعريفأوالًأوالًأوالًأوالً

ORDINATEUR احلاسب مث مسي بعد ذلك  البداية تسمية العقل اإللكتروين،  أطلق عليه يف .الفرنسية باللغة
أما جلنة  اآليل.احلاسب صدر معجم احلاسبات عن جممع اللغة العربية واستخدام اصطالح  1987اآليل ويف عام 

األمم املتحدة للقانون الدويل التجاري وكذلك املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس فقد اعتمدتا مصطلح 
  )1(.احلاسوب

تقبل كم هائل من البيانات وختزينها وقد عرف البعض احلاسوب بأنه جهاز الكتروين له القدرة على 
   )2( .احلسابية بسرعة فائقة وبدقة متناهيةواسترجاعها عند احلاجة وإجراء العمليات 

ا طبقًيستطيع أن يقوم بأداء العمليات احلسابية واملنطقية  ،عرفه البعض اآلخر بأنه جهاز الكتروينكما 
بدرجة  ،للتعليمات املعطاة بسرعة كبرية تصل إىل عشرات املاليني من العمليات احلسابية يف الثانية الواحدة

   ))))3333(((( واسترجاعها عند احلاجة إليها. شغيلهات امل مع كمٍ هائل من البيانات وكذاعالية الدقة وله القدرة على التع

  و مشروع قانون أحكام  والتجارة االلكترونية إلمارة ديبالتشريعي يعرف قانون املعامالت  على الصعيدأما 

                                                           

  18ص 1994عزه حممود امحد إمساعيل، مشكالت املسؤولية املدنية يف مواجهة فريوس احلاسب. أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق. جامعة القاهرة  -1
  09أشرف امحد حامد. عامل الكمبيوتر واالنترنت. مكتبة جزيرة الورد. املنصورة بدون تاريخ ص  -2
  .    13ص  2003بيوتر واالنترنت، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، مصرحممد أمني الرومي، جرائم الكم -3
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، جهاز الكتروين يتعامل مع املعلومات والبيانات بتحليلها :بأنه احلاسب اآليل املعامالت االلكترونية اللبناين
ميكن أن يعمل ، برامج وأنظمة معلومات الكترونية إرساهلا واستالمها بواسطة، حفظها، إظهارها، برجمتها

   ))))1111((((أجهزة أو أنظمة الكترونية أخرى. بشكل مستقل أو باالتصال مع

أنظمة املعلوماتية، ، ، شبكات االتصالاألجهزة االلكترونية جمموعة منأما نظام الكمبيوتر فهو جهاز أو 
توصيل املعلومات والقيام بالعمليات ، استرجاعحفظ، وغريها من األجهزة القادرة على  للطباعة،أجهزة 

وسائل الكمبيوتر" أنظمة معلوماتية أو أنظمة كمبيوتر أو أنظمة أمان أو أي وسائل يعين مصطلح ". االلكترونية
  أوساط الكترونية مشاة.أو أجهزة أو 

  1945وصيف عام 1944ما بني خريف عام  وضع تصميم احلاسوب يف الفترة الواقعة ثانياً: تاريخ احلاسوب:ثانياً: تاريخ احلاسوب:ثانياً: تاريخ احلاسوب:ثانياً: تاريخ احلاسوب:
تطور منذ ظهوره وحىت اليوم بصورة  )2(.بادئ األمر استخدامه يف بعض املهمات العسكرية وكان اهلدف منه

يل وحيتاج إىل تكلفة ، وبطيء التشغسوب كبري احلجم وإمكاناته حمدودةكان احلا 1946ففي سنة  ،هائلة
سرعة تشغيله وزيادة ، مما أدى إىل صغر حجم احلاسوب ،بدأ استخدام الترانزستور 1958عام مرتفعة، ويف 

صغر حجم  ، مما أدى إىلبدأ االعتماد على الدوائر االلكترونية املتكاملة 1964عام  أماطاقته التخزينية. 
ا وزادت سعة ذاكرته وسرعته وتطورت برامج التشغيل.احلاسوب جمدد  

يتميز بصغر الذي يف بداية الثمانينات ظهرت ثورة علمية يف جمال احلاسوب بظهور احلاسب الشخصي 
 احلنيمنذ ذلك خر، آلمحله ونقله من مكان  يةربطه بوسائل االتصال املختلفة وإمكان ،حجمه، سهولة تشغيله

  .وسريعة ذهلةبإمكانات مما يزال احلاسوب يتطور  ،حىت اليوم
بل انتشر  ،ا على املهمات العسكرية يعد استخدام احلاسوب يف الوقت احلاضر مقتصرمل    أمهية احلاسوب:أمهية احلاسوب:أمهية احلاسوب:أمهية احلاسوب:    ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

 واملدارس  واملهن احلرة ، املعاهد العلميةكاتب، اجلامعات، امل، السيما يف املصارف، استخدامه يف شىت ااالت
دارات الرمسية عن انتشاره يف اإل فضالً ،مجيع اجتاهات احلياة اخلاصةو ...التجارية والزراعيةاألعمال الصناعية، 

مهما اختلفت أعمارهم إىل  مما أضطر األفراد الكمبيوتر"عصر " إليهواملؤسسات اخلاصة، حىت أن العصر نسب 
رجة أن من يتأخر عن اللحاق بركبه، يكون كاألمي الذي إىل د ،إتباع دورات خاصة للتدريب على احلاسوب

         .وعن جماالت التقدمختلف عن عصره 
يعد احلاسوب من أهم وأوسع األجهزة انتشارإذ ميكن  ،عرب االنترنتااللكتروين ا يف التعاقد ا واستخدام

طلب مشورة فنية، طبية،  ،ايل إىل مواقع التسوق على الشبكةتالبواسطته الدخول إىل شبكة االنترنت، ب
تركيب كامريا ب ريق مشاهدا على شاشة الكمبيوتر،التعاقد على شراء سلعة معينة عن ط ،استشارة قانونية
   ...جهاز الكمبيوتر اخلاص بالبائع واملشتري تلفزيونية على

، فقد دعت احلاجة إىل توفري محاية مدنية وجزائية يف خمتلف احلياة بشكل واسعنتيجة استعمال احلاسوب 
  .  ة به على الصعيد املدين والتجاريوأنظمة االتصال اخلاصتر لربامج الكمبيو

                                                           

  09أشرف امحد حامد. عامل الكمبيوتر واالنترنت. مرجع سابق، ص  - 4
  16ص 1993فيليب بروتون، وسريج برو، ثورة االتصال. نشأة أيديولوجية جديدة. ترمجة هالة عبد الرؤوف مراد. دار املستقبل العريب. القاهرة  -2
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.                                                         صر البشريالعنكذا معنوية ومن مكونات مادية، يتكون احلاسوب     ::::مكونات احلاسوب مكونات احلاسوب مكونات احلاسوب مكونات احلاسوب : : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
         ))))1111(((( .اإلخراج و وحدة اإلدخالالتشغيل (املعاجل)، يف وحدة  تتمثل) (hard ware    املكونات املاديةاملكونات املاديةاملكونات املاديةاملكونات املادية    .1
والتعليمات  جمموعة من األوامر" ميكن تعريفها بأا ) تتمثل يف الربامج اليتSoft ware(    املكونات املعنويةاملكونات املعنويةاملكونات املعنويةاملكونات املعنوية .2

  ))))2222(((( ."، أو إجناز عمليات معينةبغرض الوصول إىل نتيجة حمددة، واملوجهة إىل جهاز تقين معقدما  ة بلغةاملكتوب
برنامج  منه 2، يف املادة 2002لسنة  2قد عرف قانون املعامالت والتجارة االلكترونية إلمارة ديب رقم ل

  ، يف نظام عمل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة" جمموعة بيانات أو تعليمات تستعلى الشكل اآليت:احلاسب اآليل 
  . اد أو الوصول إىل نتائج حمددة "، بغرض إجيمعلومات الكترونيةمعاجلة 

، باإلضافة توصيل جهاز الكمبيوتر خبط تلفون اه، ميكن عن طريقوتقسم الربامج إىل برامج نظم وتطبيقات
  .أن يتم االتصال بشبكة االنترنت وطلب رقم معنيم إىل تركيب جهاز املود

مدخل  ،كاملستخدم ؛فراد املتعاملني مع جهاز احلاسوب مبهمات خمتلفة: يتمثل يف األالعنصر البشريالعنصر البشريالعنصر البشريالعنصر البشري .3
   ))))3333((((.حملل األنظمةاملربمج أو البيانات، 

 ألغى، فقد فراد، تتعدد خطوطه وتتلون خيوطها من العالقات بني األاالتصال واملعلوماتية نسيجأنشأ جمال 
، تقيد حبدود أو قيوددون ال طرق املعامالت التجارية، قد حسن هذا ا، ود اجلغرافية بني الدول املختلفةاحلد

حلاسوب وانتشاره استخدام ا علىترتب     ))))4444((((.وغري مادي شكل سوق افتراضي كبري دائم فيه تتخذ األسواق
  ))))5555((((.أمهها احلاسوب وما يتعلق به تعتمد على وسائل الكترونية، إىل ظهور التجارة االلكترونيةعلى حنو واسع 

توفر للبشرية اختزال الزمن  ،متصلة باهلاتف االنترنت شبكة عنكبوتية: : : : االنترنت وتطورهااالنترنت وتطورهااالنترنت وتطورهااالنترنت وتطورهاتعريف تعريف تعريف تعريف : : : : ثاينثاينثاينثاينالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال
  ..العقود.، إبرام تسويقٍ ،جتاريٍ تبادلٍ ،تصاالتمن ا ميادين احلياةتلف وتقريب املسافات يف خم

تتيح االتصال على بعضها ببعض، آالف الشبكات اخلاصة والعامة حمطة ربط هي  ::::تعريف االنترنتتعريف االنترنتتعريف االنترنتتعريف االنترنت: : : : والًوالًوالًوالًأأأأ 
ت املوجودة يف يضمن االتصال بني احلواسيب والشبكا)6(شكل تبادل للمعلومات الرقمية يف إطار برتوكول

الذي يقوم  Modemميكن ألي شخص لديه كمبيوتر مزود جبهاز  ،، واليت تعمل بلغات متنوعةأحناء العاملمجيع 
مقدمي اشتراك لدى أحد و ات ميكن إرساهلا عرب خطوط اهلاتفبترمجة املعلومات الرقمية للحاسوب إىل إشار

        .فوين للدخول على االنترنتخدمة االنترنت وخط تل
عندما قامت وزارة الدفاع األمريكية  1968نشأت االنترنت يف أمريكا عام     ::::وتطورهاوتطورهاوتطورهاوتطورهانشأة االنترنت نشأة االنترنت نشأة االنترنت نشأة االنترنت : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
 تطيع أن تنقل املعلومات العسكريةيهدف إىل إنشاء شبكة تس ARPANيل مشروع أطلقت عليه تسمية بتمو

  تضمن مل املعلومات العسكرية واحلكومية حتوالدول املختلفة وواالتصال باجلنود على إقليم الواليات املتحدة 

                                                           

  13ص  1992حممد املرسي زهرة، احلاسب االلكتروين والقانون، مكتبة سعيد عبد اهللا وهبه ، القاهرة  -1
  .6، ص 1987حممد حسام حممود لطفي: احلماية القانونية لربامج احلاسب االلكتروين. دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  - 2
  2002عالء عبد الباسط خالف، احلماية اجلنائية لوسائل االتصال احلديثة ( احلاسب االلكتروين واالنترنت )، دار النهضة العربية ، القاهرة،  - 3
  9 ص 1995عمر الفاروق احلسيين، املشكالت اهلامة يف اجلرائم املتصلة باحلاسب اآليل وأبعادها الدولية، بدون ناشر، الطبعة الثانية  - 4
    09ص  2002عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية  - 5
  والربتوكول عموما هي جمموعة القواعد املكتوبة بشكل فين لتنظيم كيفية العمل اسوببروتوكول: مصطلح متعارف عليه يف أنظمة برامج احل - 6
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        )1(.ريكية عند نشوب حرب نووية مباغتةاستمرارية االتصاالت بني السلطات األم
والثاين يف ب األول يقع مبدينة لوس اجنلوس كان احلاسو، 1969قد حدث أول ربط بني حاسوبني يف نوفمرب

يف  ن يف والية كاليفورنيا األمريكية.املدينتني تقعا، وكلتا تانفورد لألحباث داخل مدينة منلوباركمعهد س
ا ا ثالثًاتسعت الشبكة لتربط بني أربعة حواسيب تشمل باإلضافة إىل احلاسوبني السابقني حاسوب1969ديسمرب

لتغطي معظم اجلامعات األمريكية تطورت االنترنت  1972عام .)2(ا يف جامعة يوتاهورابع يف مدينة سانتا بربرا
، وبدأ ظهور ما يعرف بشبكة املنطقة احمللية، هذه الشبكة بصفة رمسيةمما دعا احلكومة األمريكية إىل أن تنشئ 

اليت تطورت فيما بعد، إىل خارج حدود احلكومات واجلامعات، لتربط بني العديد من دول العامل، حبيث 
الثمانينات أصبح هناك املاليني من أجهزة احلاسوب، وآالف من حبلول أواخر  .أصبحت شبكة الشبكات

اليت ،))))3333((((نت احلديثة من ترابط هذه الشبكاتالشبكات اليت تستخدم مراسيم وبرتوكوالت خاصة، نشأت االنتر
وتبادل  يكترت املعلومات ويتيح ملاليني املستخدمني الولوج إليه ،ضخمٍ عامليٍ معريفٍ تعد مبثابة مستودعٍ

  والرسائل فيما بينهم.ومات املعل
يشمل مجيع  اا جارفًتيار وتنشأوبسرعة ملحوظة، لتشمل العامل أمجع ل االنترنت يف تطورها املتصاعد ما تزا
، ية أكرب بكثري للعمليات التجاريةأن التحول إىل النظام االلكتروين سيوفر شفاف حبيث ميكن القول .الدول
ا تلعب دوراملعامالت االلكترونية و أن  ،الرسائل واالتصاالت عن بعديصبح من السرعة والسهولة تلقي و

مع الت التجارية ذات الكلفة العاليةإغالق احمل يكون مثن هذا الدور احملوري ،وليةا يف التجارة الدحموري ،
  .نترنتوخمازا  واالكتفاء مبوقع واحد على االفروعها 
        االنترنت نتيجة عاملني خمتلفني: نشأت::::    أهداف االنترنتأهداف االنترنتأهداف االنترنتأهداف االنترنت    ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

  على بنك ختزين معلوماتية مركزي يكون ، ال تعتمد األمريكية يف امتالك شبكة اتصال رغبة وزارة الدفاع ....1
  .، يف حال نشوب حرب نوويةعرضة للتدمري الشامل

  .رة لتبادل األحباث واآلراءميس أداة كلُم، يف ترغبة اجلامعيني والباحثني ....2
، فاجلامعيون يسعون إىل احلصول على أداة متكنهم من االطالع ا متامنييالحظ أن كال الرغبتني متباينت 
تصاالت غري يف متلك شبكة ا، يف حني أن وزارة الدفاع األمريكية ترغب يسر على بنوك املعلومات الدوليةامل

  .مركزية
األمر على فئة حمدودة من يف بادئ  ااالنترنت مقتصرن ظهور واستخدام بعدما كا    ::::أمهية االنترنتأمهية االنترنتأمهية االنترنتأمهية االنترنت    ::::رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

أدركت الشركات  .كادمييني وبعض اهلواة والفضولينييف مقدمتها املؤسسة العسكرية األمريكية واأل األشخاص
فاعتمدا مث ما لبثت الشركات املتوسطة والصغرى أن  الكربى أمهية هذه التكنولوجياية التجارية والصناع
  ويرجع ازدهار االنترنت  ،األمر إىل تبين تكنولوجيا االنترنت من قبل العامة انتهىإىل أن  ،اعتمدا أيضا

                                                           

1-Christophe Accordo, la dématérialisation des procédures de passation de marchés publique B E A de droit publique des affaires, université 
de paris, 13 sept 2001 p5 sur le site : http://www.glose.org/ memoo2 – htm/htm      

  .100عماد الدين خلف احلسيين، مرجع سابق، ص:  - 2
  .117أمحد حامد، عامل الكمبيوتر واالنترنت، مرجع سابق، ص:  - 3
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        : عدة عوامل أمههاوانتشارها إىل 
من وضع لغة  Vinçoncerf – Balhamإذ متكن الباحثان  1973: استحدث يف عام )فينفينفينفينعامل عامل عامل عامل ( العامل األولالعامل األولالعامل األولالعامل األول

بإمكان  كانت اللغة اليت يستخدمها اأي ألي جهازتسمح  Protocol أطلق عليها تسمية بروتوكول موحدة
من خالل  ويربط الشبكات ببعضها البعض،شبكة املتواجدة على ال ع األجهزة األخرىم املعلوماتتبادل 

حبيث أصبح من املمكن نقل معلومات كل شبكة فردية إىل الشبكات األخرى، من  Passerelles  قنوات وصل
تنحصر  (TCP) وبروتوكول نقل املعلومات (IP)أهم اجلوانب امللموسة هلذه اللغة املوحدة بروتوكول االنترنت 

إذ يقوم بتقسيم هذه  يف نقل املعلومات ما بني جهازين متواجدين على شبكة االنترنتTCP مهمة بروتوكول
الربيدي وحيتوي  على منط اخلطاب ارقم ويعطي لكل جزٍء Datagramتسمى  Paquetsاملعلومات إىل أجزاء 
على بطاقة هوية تتضمن عدة معلومات، من بينها عنوان جهاز املرسل إليه، هكذا يقوم  كل جزء معلومات

عرب جهازه، فيقوم اجلهاز املعين بالطلب بإعداد املعلومات  كة االنترنت بتوجيه طلب معلوماتمستخدم شب
وبثها عرب الشبكة  فتسلك هذه املعلومات أو كل جزء من املعلوماتية أقصر الطرق وأسرعها لتصب يف 

  . ةئلتأخذ شكلها البدائي أي قبل التجز، مصدرها النهائي
من   Routageتسلكه أجزاء املعلوماتية  فتنحصر يف حتديد الطريق الذي IPأما مهمة بروتوكول االنترنت 

ل هو الذي يعطي لكل جزء . فهذا الربوتوكولنقل املعلومات من جهة أخرىوحتديد السرعة القصوى جهة 
    (1) وعنوان جهاز االستقبال. يت تشتمل على عنوان جهاز اإلرسالبطاقة اهلوية ال معلومات

لذلك فإن الوقوف على أهم ترتبط بتقنية نقل املعلومات،  ،جتدر اإلشارة إىل أن التجارة االلكترونية
، باجلانب الفين هلذه التكنولوجيا ا أدىن من اإلملام، يتطلب حدااللكترونيةاجلوانب القانونية واالقتصادية للتجارة 
  (2).الفينفاعليتها إذا أغفلت اجلانب ني الفرنسيني تفقد الكثري من فالقاعدة القانونية كما يقول أحد الباحث

 على رأسهم من قبل فريق من الباحثني 1989عام  WWWإىل تصميم شبكة  االنترنت يرجع تطور :العامل الثاينالعامل الثاينالعامل الثاينالعامل الثاين

Tin Bergers–Lee) و (Robert Cailla من جهة وتصميم برنامج املالحة Mosaic  من جهة أخرى 1993عام 
، مما ساعد على انتشارها شعبية سهلة االستعماليعتربان العاملني اجلوهريني الذين حوال أداة االنترنت إىل أداة ف

  .العامل بصورة جتاوزت كل التوقعاتعرب 
  : ز شبكة االنترنت باخلصائص اآلتيةتتمي : خصائص االنترنتخصائص االنترنتخصائص االنترنتخصائص االنترنت: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً

، لشبكات اململوكة أو املغلقةاخلاصية متيزها عن ا: وهذه : هي شبكة مفتوحة أو غري مملوكةاخلاصية األوىلاخلاصية األوىلاخلاصية األوىلاخلاصية األوىل
 :مها على طائفة حمدودة من العمالء، كما هو احلال يف املنظمة الدولية لالتصالفهذه األخرية يقتصر استخدا

internationale de télécommunication Société  ا مجعية بلجيكية عام شبكة أنشأوهي1973  وتضم معظم
وهي شبكة تضم ما يزيد على لومات املصرفية، ويتم عرب هذه الشبكة تبادل املع املؤسسات املالية عرب العامل

، فقد صممت شبكة االنترنت حلجز للركاب ، وعلى العكس من ذلكتم عن طريقها ا، ويشركة طريان 600

                                                           

  7ص  2005جابر عبد العزيز سالمة، العقد االلكتروين، الطبعة  - 1
2- SORIEUL. (R) le commerce international électronique, vers l’émergence de règles transnationales, J. D. I, Chr. 1994, p 117  
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، بل هي ملك اجلميع ألا يف الواقع ماوكة لشخص معني بالذات أو جلهة ، أو غري مملمفتوحةلتكون شبكة 
. تعد هذه لبعض لتكون ما يشبه بيت العنكبوتحمصلة ربط عدد من الشبكات العامة واخلاصة ببعضها ا

   (1).نت وراء جناح االنترنت وازدهارهااخلاصية أحد العوامل اليت كا
ذا ما مييزها عن بعض ه، احلدود بني الدولا ال تعرف يعين ذلك أ : االنترنت شبكة عاملية،اخلاصية الثانيةاخلاصية الثانيةاخلاصية الثانيةاخلاصية الثانية

، سكاا (2) ، لذلك وصف البعض شبكة االنترنت بأا عامل متكامل ، أو قرية كونيةفرنسا مثاليف  شبكاتلا
على الشبكة، أو يتبادلون احلديث سوياً  آن واحديف يتواجدون عشرات املاليني من مستخدمي االنترنت الذين 

أو الرسائل االلكترونية أو املستندات، حيث يعرض البعض سلعة أو خدمة يف االنترنت فيتلقى البعض اآلخر 
فإذا وجد ما حيتاجه خطى  هذا العرض ويستفسر عما هو غامض ويسأل عما يريد معرفته من السلع املعروضة،

 اخلطوة األوىل حنو التعاقد.

  ،ال ختتص شبكة االنترنت يف نوع واحد من اخلدمات من دون غريه )شبكة غري متخصصة( :خلاصية الثالثةخلاصية الثالثةخلاصية الثالثةخلاصية الثالثةاااا
  ، ومعامالت ات متخصصة، كاملعامالت املصرفية، اليت تقتصر على خدماململوكةكما هو احلال يف الشبكات 

  .ل التعامل مبختلف السلع واخلدماتبل إن شبكة االنترنت تتسع لتشم، حجز األماكن يف شركات الطريان
االنترنت غري مملوكة من أحد معني، بل للجميع فهي شبكة جمانية، مبا أن شبكة  )شبكة جمانية(: اخلاصية الرابعةاخلاصية الرابعةاخلاصية الرابعةاخلاصية الرابعة

، ويف واقع األمر فإن كل عارض خدمة، يستطيع الشخص استخدامها، كما يستخدم الطرقات والساحات
يؤدي نظام  وحىت وتربط القنوات ببعضها البعض ياقناة نقل ميلكها جزئيصل جهازه باجلهاز اآلخر عن طريق 

، لذلك قيل اآلخرينا إىل استخدام قنوات ، فيكون كل شخص يستخدم االنترنت مضطرشبكة االنترنت مهمته
  (3) .مقتضاه " دعين أمر، أدعك متر" تعاوين بدأأن االنترنت تقوم على م

        من أمهها:تقدم االنترنت خدمات ال ميكن حصرها     ::::خدمات االنترنتخدمات االنترنتخدمات االنترنتخدمات االنترنت    ::::سادساًسادساًسادساًسادساً
ا هي الربيد ب رواجيلعلى أكثر استخدامات االنترنت والو    le courrier électronique:الربيد االلكتروينالربيد االلكتروينالربيد االلكتروينالربيد االلكتروين

إرسال عنوان الكتروين يتم منه  لألنترنتخيصص لكل مستخدم  (E–mail)ميل- االلكتروين املعروف باسم إي
  (5) يف كل يوم . هذه الرسائلتنقل االنترنت مئات املاليني من ، واستقباهلا(4)رسائل الكترونية 

االتصال ، اليت ميكن للشخص عن طريقها جمموعة من أرقام اهلواتف احملليةاالنترنت يوفر مقدم خدمة 
حيافظ مقدم خدمة االنترنت على عناوين الربيد االلكتروين ، باستخدام جهاز حاسوب ومودم ،باألنترنت

وإىل اخلاصة بعمالئه ، ويوجه الربيد االلكتروين وطلبات احلصول على املعلومات املرتكزة على االنترنت ، من 
الربيد سريع جلسات العمل على االنترنت، فويدير خطوط االتصال السريع اليت تؤدي إىل ت، مستخدميها

                                                           

  9جابر عبد العزيز سالمة، نفس املرجع ص  - 1
2- Goutlier de droit applicable dans le (villope plonétaire) au titre de luspe matériel des oluvres : D1996, CHR131. 

  .11جابر عبد العزيز سالمة، نفس املرجع، ص: -3
4- BENSOUSSAN Alain : utilisation de d’outil informatique us Age professionnel.17 novembre 2000 p5 sur le site : http://www. Alain-
Bensoussan. Com / base- de – d’années/ internet / suppl. art/ support 01 htm/ 

  .09. ص: 1999لكتروين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة فاروق حسني، الربيد اال -5
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    (1)إلبرام العقود بطريقة الكترونية بل أصبح وسيلة  ،مل يعد وسيلة لتبادل املعلومات واملراسالت االلكتروين

ميكن استخدام االنترنت لتقدمي أمناط جديدة من اخلدمات عن بعد يف  حبيث ،خدمة العمالء واملشاريعوأيضا 
حباث العلمية والقانونية البورصة واأل االستثمار،إجراء املناقصات،  ،ةيخمتلف ااالت منها التعليمية والسياح

          (2) .وسواها عارفوسائر العلوم وامل

إن اتساع نطاق األعمال واخلدمات لشبكة االنترنت يتيح للشخص أن يطوف ويتجول العامل بأسره 
األمر الذي أدى إىل بزوغ عامل 3) من دون أن يربح مكانه،ليحصل على ما يريد من مصادر املعلومات املختلفة 

، واخلروج من إطار د مثرة للتطور التارخيي يف جمايل نظم االتصال واملعلوماتاليت تعالتجارة االلكترونية، 
األمر الذي أدى إىل وجود نوع من  .تراضي، اليت كونت العامل االفىل األنشطة غري املاديةاألنشطة املادية إ

اء تقنيات االتصال فقهاء القانون وخرباالقتصاد، اإلدارة، التحدي للمعارف العلمية املستقرة لدى علماء 
  (4).إلحلاح على إجياد حلول علمية هلا، وابطرح مشكالت جديدةذلك واملعلومات، 

  الت مبثابة سوق عاملي مفتوح إلجراء املعاممن مظاهر تطور االنترنت أا أصبحت مما سبق خنلص إىل أن 
قة احلوار بني ، ألن عالعربها عن التعاقد عن طريق اهلاتف، وكذا متيز التعاقد التجارية على اختالف أنواعها

واخلدمات وبيان األسعار، واملواصفات، ملة لكافة عمليات السلع ، لتحل حملها الربجمة الكااملتعاقدين ختتفي
   (5) .واصفات اخلاصة بالسلعة املطلوبةامللتظهر أمامه كافة سلعة  خاص بكلرقم ) Codeذلك عن طريق (

        : التجارة االلكترونية: التجارة االلكترونية: التجارة االلكترونية: التجارة االلكترونيةث الثاينث الثاينث الثاينث الثايناملبحاملبحاملبحاملبح
البالغة يف حياة  ألمهيتهأكثر املوضوعات رواجا يف عصرنا احلايل  منموضوع التجارة االلكترونية ن إ

واملهتمني لوضع  ي جذب بدوره العديد من الباحثنيذوال واإلقليمياملتعاملني االقتصاديني على الصعيد الدويل 
املستخدمة يف إبرام  احلديثة والسريعة إن كانت التجارة االلكترونية األداة من جهة أخرى .تعريفات خمتلفة

هلذا سنقسم  إال أا من املمكن أن تصطدم بعوائق متنع من منو هذا النوع من التجارة. ،العقود كميزة اجيابية
  هذا املبحث إىل مطلبني كاآليت:

  املطلب األول: ظهور التجارة االلكترونية وأمهيتها
  املطلب الثاين: ماهية التجارة االلكترونية ومساا

        وأمهيتهاوأمهيتهاوأمهيتهاوأمهيتها    املطلب األول: ظهور التجارة االلكترونيةاملطلب األول: ظهور التجارة االلكترونيةاملطلب األول: ظهور التجارة االلكترونيةاملطلب األول: ظهور التجارة االلكترونية
يف دول العامل  حاليا خصوصالعل ظهور التجارة االلكترونية يف اعتقاد الكثري من املتعاملني االقتصاديني 

ن االهتمام ذا النوع من التجارة ال إالثالث بأنه أمر حديث النشأة وال يرجع لزمن أبعد، بالرغم من ذلك ف

                                                           

    30ص:  2007خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد االلكتروين، الدار اجلامعية، االسكندرية،مصر -1
مليار دوالر ملزيد من التفاصيل راجع  73حنو  2007حيث ختصصت بعض الشركات يف جمال السياحة االلكترونية، وقد بلغ حجم السياحة االلكترونية عام  -2

   .htt://www. Gnome . comعرب االنترنت موقع ( بوابة التكنولوجيا واالتصاالت )
  .3ص:1997حممد السعيد رشدي، االنترنت واجلوانب القانونية لنظم املعلومات، مؤسسة دار الكتب للطباعة، النشر والتوزيع، الكويت، -3
  05ص  2003جارة االلكترونية، املكتبة األكادميية، القاهرة، الطبعة األوىل إبراهيم العيسوي، الت -4

5- Jean–Rémi Gradueur, le logistique du commerce électronique hermès Science publication, paris, 2001 , p139   
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، كترونية على هذه األخرية ملا يف ذلك من مزايايقل أمهية عن التجارة التقليدية بل أم يفضلون التجارة االل
  وسنتناول ظهور التجارة االلكترونية وأمهيتها فيما يلي:

 ن هذا النوع من النشاط االلكترونية أيعتقد أغلبية املتعاملني بالتجارة : : : : : ظهور التجارة االلكترونية: ظهور التجارة االلكترونية: ظهور التجارة االلكترونية: ظهور التجارة االلكترونيةالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
جد على شبكة االنترنت يف عام متخض عن عقد التسعينات من القرن احلايل وأن أول موقع للتجارة و

إال أن منشأ التجارة  ،كان ذلك نتيجة التقدم اهلائل واملتزايد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت1993
أحناء العامل انتشرت بعد ذلك يف مجيع طي بالواليات املتحدة األمريكية، االلكترونية كان من وراء احمليط األطلن

كما ساعد على ظهورها أيضا اجتاه أصحاب رؤوس األموال لالستثمار عرب  .التجارة الرائدة وأصبحت
، خلدمات يف خضم ممارسة هذا النشاطاحلاسوب كوسيلة بديلة لالستثمار التقليدي وكذا دخول مقدمي ا

؛ التجاري وعرض منتجام وخدمام إىل أرضية أو بنية حتتيةحبيث أم ال حيتاجون ملمارسة نشاطهم 
، كما أم ال حيتاجون إىل الدخول يف يلحقها من خدمات، مرافق وعمالالتجارية وما  كاملخازن واحملالت

 قويٍ هو ما كان عامل جذبٍف، مها للعميليالبضائع املختلفة وتسلمشاكل إجراءات التخزين والتصدير ونقل 
من منتجني وصناع ومقدمي خدمات الستخدام احلاسوب يف إجناز  ،الشركات واملؤسسات للعديد من

بالتايل حتقيق اهلدف  ك من توفري للجهد، الوقت والنفقات،، ملا يف ذلالم وممارسة نشاطام التجاريةمعام
سارعت كربى الشركات  .خدمة وحتقيق أعلى هامش ربح ممكن أو مقدم أو صانعٍ املنشود لكل تاجرٍ
قيام بعملية تبادل للمعلومات والبيانات مع غريها من الشركات املماثلة وذلك عرب إنشاء الواملؤسسات إىل 

اليت تعمل على لية تبادل البيانات بني الشركات، ، فظهرت عمداخلية تساعدها يف مشاركة غريها شبكات
كما توفر للشركة اليت  ،وتوفري اجلهد والوقت فاقنالتوريد بني الشركات وتقليل اإلتسهيل عمليات 

، بالتايل تعترب هذه العملية (تبادل تهلكني أو موردين أكرب من ذي قبلتستخدمها قاعدة متعاملني سواء كمس
  . هور وانتشار التجارة عرب احلاسوبالبيانات) هي النواة األوىل لظ

نتجات العملية ومرونتها يف نقل املعلومات وعرض امل ، سهولةاقد ساعد يف انتشار التجارة االلكترونية عاملي  
الذهبية للربوز وحتقيق  ، كما أا أعطت للتجار املبتدئني ولصغار رجال األعمال الفرصةوإجناز الصفقات

، فاألمر ال ا على الشركات الكربى، حيث مل يعد ممارسة بعض أوجه النشاطات التجارية حكرطموحام
أو  ز حاسوب ومن مث تنظيم موقع افتراضي عليه وتسويقه ومن مث عرض املنتجاتيستدعي سوى وجود جها
مع ذلك فإن الواقع يدلنا على أن بعض التجارب العملية ملمارسة التجارة ، اخلدمات واستقبال املتعاملني

ارب من ضمن هذه التجصادفت وحققت النجاح واالزدهار،  االلكترونية على الصعيد اإلقليمي أو احمللي قد
ا واليت غدت مؤخر (1)،لألنترنتممثلة بإطالق مدينة ديب التجربة اهلندية والتجربة املاليزية والتجربة اإلماراتية 

  يف بلدان العامل متارس داخلها منطقة حرة منتشرة  100ا أكثر من به حيث يوجد حالي حيتذيا ومنوذج مثاالً

                                                           

قانون منطقة ديب احلرة للتكنولوجيا والتجارة  2000جانفي 31أصدر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس جملس الوزراء يف  - 1
اإلعالم ومحاية حقوق امللكية االلكترونية الذي أشار يف املادة الثامنة منه أن اهلدف من هذا القانون هو جعل ديب مركزا للتكنولوجيا والتجارة االلكترونية و

  الفكرية وإجراء البحوث والدراسات واالستثمارات، وهي منطقة معفية من الضرائب وهي تقابل منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة يف األردن .
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  .النوع اجلديد من النشاط التجاري االلكترونية وهو ما يدل على مدى اهتمام العامل ذا التجارة
التصاالت وتكنولوجيا إن التطور اهلائل الذي طرأ على وسائل ا: : : : االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    أمهية التجارةأمهية التجارةأمهية التجارةأمهية التجارة    الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:

ة إلمتام الصفقات التجارية اخلارق مهما يف حياة البشرية وأن التعامل ا شكل حتوالً )املعلومات (املعلوماتية
ر حيث غي ،ذرية يف جمال االقتصاد والتجارةؤدي إىل املزيد من التغريات اجلللحدود اجلغرافية بني البلدان ي

   (1) ماذج املتعلقة باألعمال التجارية.وكل الن افسة التجاريةأساليب املن
مث ظهرت بعد ذلك القوانني  ،ملتطلبات السرعة يف العملية التجارية ظهرت التجارة االلكترونية استجابةً

ا من مث أصبحت التجارة  االلكترونية مطلبإىل البحث عن طريق سرعة التعاقد،  األمر الذي أدى ة هلا،املنظم
ضرورييسود العامل لذا  ،2010من التجارة العاملية لسنة %70، حيث بلغ حجم التجارة االلكترونية (2).اا وهام

من  جديدةً االيت فتحت آفاقً ،باعتبارها أحد روافد ثورة املعلومات ،اآلن اهتمام متصاعد بالتجارة االلكترونية
كان يتعذر عليه الوصول إليهم  العمالء يف مجيع أحناء العامل،يصبح على اتصال بلاملعرفة واخلدمات أمام البائع 
 كذلك احلال للمستهلك الذي يتعامل يف. وسطاء والكثري من النفقاتن طريق من قبل إال بصعوبة بالغة وع

 لدخول يف عالقة مباشرة مع البائع،دون حاجة إىل ااملعروضة، لطلب السلعة أو اخلدمة  األسواق العاملية واحمللية
، مارغم تباعد املكان بينهبينهما يف جملس عقد حكمي  املشتري على اتصال دائمهذا األخري مع حيث يضل 

   (3) .بفضل ما تتميز به من خصائص رونية حتل حمل التجارة التقليديةأصبحت التجارة االلكتبذلك 
        ملطلب الثاين: ماهية التجارة اإللكترونية ومسااملطلب الثاين: ماهية التجارة اإللكترونية ومسااملطلب الثاين: ماهية التجارة اإللكترونية ومسااملطلب الثاين: ماهية التجارة اإللكترونية ومساااااا

الله على التجارة وأصبحت املعامالت علومات وتقنية االتصاالت ألقى بظإن التطور اهلائل يف تكنولوجيا امل
، فما بوسائل الكترونية وتنتقل بني أطرافها من خالل شبكة االنترنت اليت وجدت ضالتها فيهاالتجارية تنجز 

   هي هذه التجارة وما هي مساا؟
ليس باألمر السهل تعريفها     إن التجارة االلكترونية مفهوم جديد: : : : ماهية التجارة االلكترونيةماهية التجارة االلكترونيةماهية التجارة االلكترونيةماهية التجارة االلكترونية    ::::ولولولولالفرع األالفرع األالفرع األالفرع األ
اليت ترتكز على عناصر من التجارةا إذا أخذنا يف االعتبار طبيعة التقنية املستخدمة يف هذا النوع وخصوص ،
  :وهي     (4)أساسية

، عمل جتاري ية ألا كبقية األنشطة التجارية: وهو الركيزة األساسية للتجارة االلكترونالنشاط التجاريالنشاط التجاريالنشاط التجاريالنشاط التجاري    ....1
  . اوما مييزها هو وسيلة مباشر

ا : اليت حلت حمل الدعائم الورقية ففي هذا النوع من التجارة سوف ختتفي متامااللكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونيةالدعائم الدعائم الدعائم الدعائم     ....2
إىل بيانات أو  حنحيث سيتحول العقد املكتوب وفاتورة التسليم وسند الشاملراسالت الورقية بني طريف العقد 

   . االلكتروين كالوفاء عن طريق الدفع االلكتروين والتوقيع معلومات تنساب عرب شبكات االنترنت

                                                           

  05ص  1994حسام حممود لطفي، عقود خدمات املعلومات، دراسة يف القانون املصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  حممد - 1
2 - Fay sud weeks & celiat . Romm . Doing Business in the internet, 1999. p 72 
3 - Andrew D. Murray, entering into contracts electronic ally, 2002, p21 

انون، جامعة اإلمارات حممد السيد عرفة، التجارة الدولية االلكترونية عرب االنترنت، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الشريعة والق - 4
  .   02ص  2000ماي  1/3العربية املتحدة، خالل الفترة من 
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إن العالقات القانونية الناشئة عن التجارة االلكترونية ليست مقيدة ببلد معني لكنها  العوملة والتدويل:العوملة والتدويل:العوملة والتدويل:العوملة والتدويل:. . . . 3
فقد يكون املنتج يف الصني واملستهلك يف اجلزائر وتتم العمليات  ،تنساب عرب الدول بل هي عابرة للقارات

  (1).التجارية بني األطراف عن طريق شبكة االنترنت
 ،د الدويل واالقتصاديا ألمهية التجارة االلكترونية على الصعينظر: : : : ف التشريعي للتجارة االلكترونيةف التشريعي للتجارة االلكترونيةف التشريعي للتجارة االلكترونيةف التشريعي للتجارة االلكترونيةالتعريالتعريالتعريالتعري    ::::أوالًأوالًأوالًأوالً

        : (2)وكذا يف القانون املقارن كاآليتسنتطرق إىل تعريفها يف املنظمات الدولية 
        ية دوليا كما يلي:تعرف التجارة االلكترون    ::::املنظمات الدوليةاملنظمات الدوليةاملنظمات الدوليةاملنظمات الدولية    يفيفيفيفتعريف التجارة االلكترونية تعريف التجارة االلكترونية تعريف التجارة االلكترونية تعريف التجارة االلكترونية     ....1
  حني ظهرت فكرة التجارة االلكترونية يف السبعينات من القرن املاضي اهتمت األمم : : : : منظمة األمم املتحدةمنظمة األمم املتحدةمنظمة األمم املتحدةمنظمة األمم املتحدة.أ أ أ أ 

مشروع قانون بوضع )UNEITRAL( رالونستيالاملتحدة ممثلة يف جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
املؤرخة  15/162الذي اعتمد لألمم املتحدة يف جلسة  1996 جوان 14ذلك يف مت هلا  التجارة االلكترونية، و

، وكان ون النموذجي للتجارة االلكترونيةرال على إصدار القانونست، حيث وافقت جلنة الي1996سبتمرب  16 يف
ما يستدعي تعديل   استعمال وسائل االتصال احلديثة،بيئة قانونية آمنة لتيسرياهلدف من هذا القانون هو وضع 

             . تشريعاا الوطنية تتضمنهمع ذلك ال يعترب هذا القانون ملزما للدول ما مل ئمة. األنظمة القانونية القا
 تعريف حمدد هلا، وأكتفى أنه مل ينطوي علىعلى الرغم من هذا املشروع يتعلق بالتجارة االلكترونية إال 

ل املعلومات االلكترونية من ملها التجارة االلكترونية أا "نقبتعريف تبادل املعلومات االلكترونية اليت تشت
. رأت اللجنة أن التعريف يغطي كل ين املعلومات"حاسوب إىل حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكو

  (3). يطلق عليها اسم التجارة االلكترونية اليت ميكن أناملعلومات االلكترونية، استعماالت 
  .التعاقدوسائل  نبي لكنها للتجارة االلكترونية ا حمددمما سبق يتضح أن القانون النموذجي مل يضع تعريفً

 15اليت مت التوقيع عليها يف ) العاملية مبوجب(اتفاقية مراكش أنشأت منظمة التجارة: منظمة التجارة العامليةمنظمة التجارة العامليةمنظمة التجارة العامليةمنظمة التجارة العاملية    .بببب
تم إاء إجراءات التصديق وأصبحت يف حيز الوجود ف، دولة يف مدينة مراكش 118من قبل ممثلي  1994ريل فأ

عبارة عن " قد عرفتها بأا 1998أصدرت خبصوص التجارة االلكترونية دراسة يف مارس ، 1995يف أوائل سنة 
من هذا التعريف يتضح أن التجارة  ،(4)يع املنتجات من خالل شبكة اتصال"زوبيع وتو رويجعملية إنتاج وت

كما  ال،أم  تعاقديةًكانت عالقات ذات الطابع التجاري سواء االلكترونية تشمل مجيع األنشطة الناشئة عن ال
  (5).طة على املنتجات دون اخلدماتيعيب على هذا التعريف أنه قصر األنش

العاملية خبصوص التجارة االلكترونية إال أنه مل على الرغم من أمهية الدور الذي سامهت فيه منظمة التجارة 
تفت بإجراء دراسة انتهت فيها بعد إىل مستوى االهتمام املطلوب من منظمة عاملية اك ا ومل يرتقييزل حمدود

رد وضع ن التطرق إىل تنظيمها بشكل متها بالنسبة للتنظيم القائم، دوواءوحتديد بعض املمارسات مل تعريف  
                                                           

  22سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع - 1
اعد العامة، منشأة املعارف الصاحلني حممد العيش، الكتابة الرقمية طريقا للتعبري عن اإلدارة ودليال لإلثبات، دراسة لقوانني املعامالت االلكترونية يف ضوء القو - 2

  .   40، ص:2008اإلسكندرية، الطبعة األوىل 
  10، ص: 2001ارة االلكترونية، دار النهضة العربية القاهرةمدحت عبد احلليم رمضان، احلماية اجلنائية للتج - 3

4 -WWW.WTO .ORG October 2003 – World trade organization 
5-Rovitolakata , Reading in the electronic commerce ,Addison Wesley 1997 , p 35 
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  (1) .خصوصية معينة يتماشى مع طبيعتها اجة إىل تنظيم ذيحب رةأن هذه التجا رغم، مستقل
وتضم  1961أسست منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي سنة : منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية    ....جججج

أدت طبيعة نشاط املنظمة إىل االهتمام حبماية البيانات واملعلومات  ا من الدول الصناعية الكربى،عضو 29حاليا 
املي انعقاد املؤمتر العقد دعت إىل  قدم االقتصادي بني الدول األعضاء. وكانتوالتركيز على تعزيز التجارة والت

-7يف الفترة ما بني . ات التجارة االلكترونية العاملية" لتحقيق إمكان"عامل بال حدود للتجارة االلكترونية بعنوان

يعد هذا املؤمتر الوزاري من أوسع يف مدينة أوتاوا، ذلك بالتعاون مع احلكومة الكندية.  1998أكتوبر سنة  9
  . ية املختلفة للتجارة االلكترونيةاملؤمترات اليت تعرضت للجوانب القانون

أنواع الصفقات التجارية اليت تعقد تتعلق بصورة عامة جبميع  "بأا التجارة االلكترونية نظمةهذه املعرفت 
مرئية أو  ،رونية للبيانات سواء كانت مكتوبةسواء بني اإلدارات أو بني األفراد عن طريق املعاجلة االلكت

ا إىل مجيع أشكال املعامالت املتعلقة بالنشاطات التجارية والفردية التجارة االلكترونية تشري عموم".(2)"مسموعة
  " (3) والصور األصواتإىل تبادل ونقل البيانات الرقمية مبا فيها النصوص، الستناد اليت تتم با
رية كاملفاوضات والعقود بني التقرير أن التجارة االلكترونية سوف تسيطر على كافة األنشطة التجاكما 

القانون الفكرية والصناعية، حقوق امللكية تبة عليها كالضرائب، محاية املستهلك، املتر النفقاتأهم التجارية، و
ثالث يف  ةتمثلوقات التجارة االلكترونية واملتطرق إىل أهم معمل ييف حني املختصة... الواجب التطبيق واحملكمة

فمن الناحية القانونية جيب إعداد البيئة التشريعية  لألسواق.صول املايل والو، ، اال القانوينرئيسيةجماالت 
ومن الناحية املالية هناك .(4)ذلك بإعداد قانون للمعامالت التجارية االلكترونية للتجارة االلكترونية، املالئمة 

 األمريكيةوعلى رأسها الواليات املتحدة لذلك تتبىن بعض الدول  (5)،مشكلة تتمثل يف اجلمارك والضرائب
اجتاهحيث ميثل هذا  ،املتداولة عرب االنترنتمفاده عدم فرض تعريفات مجركية على السلع واخلدمات ا ا عام

من ناحية الوصول لألسواق جيب أما  .هلا على النمو واالزدهار ا للتجارة االلكترونية ومساعدةًاالجتاه تشجيع
املستهلك والبنوك حيث يتم السداد عن ، للربط بني البائع وإعداد بنية أساسية قوية لشبكة االتصاالت الرقمية

  . االلكتروين لألموالطريق التحويل 

رها يف أوروبا والواليات منذ بداية انتشا  إىل أمهية التجارة االلكترونيةتنبه االحتاد األورويب: : : : . االحتاد األورويب. االحتاد األورويب. االحتاد األورويب. االحتاد األورويبدددد
بوضع برنامج  التعامل ا على مستوى االحتاد، حيث قامفاعل يف تنظيمها وتشجيع  املتحدة، وكان له دور
        . ا لتبادل البيانات االلكترونيةأوروبيا ا منوذجياتفاقً لبيانات االلكترونية وأعدتبادل اخاص بالنظام التجاري ل

   كل األنشطة اليت تتم بوسائل الكترونية سواء متت بني": عرف االحتاد األورويب التجارة االلكترونية بأاف
  (6) وبني اإلدارات احلكومية." ى، أو بني كل منهما على حداملشروعات التجارية واملستهلكني

                                                           

  56ص2005قسعيد أمحد إمساعيل، أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس، كلية احلقو حممد-1
2-Report of electronic commerce opportunities and challenges for Government , 1998p20 

  .    12ص  2002البشكاين هادي مسلم يونس قاسم، التنظيم القانوين للتجارة االلكترونية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، العراق  - 3
  19ص  2002، مصر، حممد حسام حممود لطفي، اإلطار القانوين للمعامالت االلكترونية، دراسة يف قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، د.ن - 4
  10ص  1998مجال فؤاد، رؤية قانونية حنو التجارة االلكترونية، حبث مقدم إىل رئاسة جملس الوزراء، مركز املعلومات ودعم القرار  - 5

6 - Rovikalakota & andrew B . Whinstone , frontiers of electronic commerce , Addison  Wesley  3 pwklis hinny 1996 p 225 
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لب االلكترونية للبضائع ا هلذا التعريف تشمل التجارة االلكترونية عدة عمليات وأنشطة كأوامر الطوفقً
أو ) املباشرة غري التجارة االلكترونيةالشركات(مندوب يلها بالطرق املعتادة كالربيد أو ميكن توصواخلدمات، 

(التجارة االلكترونية املباشرة)كربامج الكمبيوتر، االت واخلدمات بطرق التسليم املعنوية للمنتجات
 ،ات التجارية والتصميمات اهلندسيةاملزادااللكترونية، األسهم املالية االلكترونية،  حنسندات الشااللكترونية، 
االحتاد األورويب قام  اكم. امعنوي أوا أن التسليم يف التجارة االلكترونية ميكن أن يكون مادي بالتايل نقول

وكذا  ملعلومايتا اإلثباتللدول األعضاء بضرورة تعديل تشريعاا والتنسيق فيما بينها يف شأن  بإصدار توصياته
يف تنظيم املعامالت ومن اجلهود البارزة أيضا  .1997محاية املتعاملني أو املستهلكني يف العقود عن بعد سنة 

اخلاص بالتوقيعات االلكترونية  1999ديسمرب  13الصادر يف  93/99رويب رقم لتوجيه األوااللكترونية ل
  . (1)وخدمات التوثيق

دف خدمة قطاع األعمال الدولية عن  1919تأسست غرفة التجارة الدولية سنة : غرفة التجارة الدوليةغرفة التجارة الدوليةغرفة التجارة الدوليةغرفة التجارة الدولية    ....ــــهههه
وقامت ببحث اجلوانب القانونية ، دول وفتح األسواق للسلع واخلدماتطريق تعزيز التجارة واالستثمار بني ال
، إذ قامت بطرح منوذجني للعقود التجارية ا على العمليات التجارية الدوليةوالتجارية للتجارة االلكترونية وأثره

نون يف جمال التجارة كما قامت بإعداد مشروعي قا. الدويلاملستويني األورويب و يف بيانات املعلومات على
، أما الثاين فيهدف إىل وضع قواعد 2004، األول خاص باملصطلحات التجارية االلكترونية لعام االلكترونية

 ة بإصدار جمموعة األعرافغرفقامت الالتوثيق والشهادات االلكترونية، ف موحدة حول الواقع العملي يف جمال
كمل للدليل اإلرشادي ومنها حيث تتسم بالطابع امل املستندية االلكترونية لالعتماداتواملمارسات املوحدة 

لذا فإن نشاط فرقة التجارة الدولية بشأن التجارة (2) .اإلعالنية على االنترنتالدليل اخلاص باألنشطة  
  (3) .االلكترونية اختذ شكل توصيات وإصدار توجيهات إرشادية للشركات العامة يف جمال التجارة االلكترونية

 اهتمت الكثري من الدول الغربية والعربية بإصدار تشريعات: يف القانون املقارنيف القانون املقارنيف القانون املقارنيف القانون املقارن    كترونيةكترونيةكترونيةكترونيةللللتعريف التجارة االتعريف التجارة االتعريف التجارة االتعريف التجارة اال    ....2
عامالت اليت تتم من خالهلا، وهي على التوايل:، وبيان أحكام املللتجارة االلكترونية منظمة  
القوانني اليت تطرقت إىل بيان ماهية  سنكتفي بعرض أهم    ::::ية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةالتشريعات األجنبالتشريعات األجنبالتشريعات األجنبالتشريعات األجنب    أ.أ.أ.أ.

        التجارة االلكترونية على املستوى الغريب.
 لوزير االقتصاد 1998 جانفيعرف التقرير املقدم من جمموعة العمل املشكلة برئاسة السيد  لورنتز يف : فرنسافرنسافرنسافرنسا*

ارية بني املشروعات بعضها جمموعة املعامالت الرقمية املرتبطة بأنشطة جت" فرنسي التجارة االلكترونية بأاال
  . "فراد وبني املشروعات واإلدارة، وبني املشروعات واألالبعض

املرتبطة بأنشطة جتارية ، حيث يرى أن املعامالت الرقمية ا للتجارة االلكترونيةيعد هذا التعريف موسع  

                                                           

1 - Directive 1999/23/ce . du parlement européenne du conseil du 13/12/1999 sur un  cadre communautaire pour les signatures électroniques 
, J . O . C . E . L . 13 du 19 Janvier 2000 p .12 

2 - EUCP احلاالت اليت يتم فيها االعتماد بصورة الكترونية وهي ملحق لألصول واألعراف املوحدة لالعتماد املستندي للتقدمي االلكتروين، حيث يستخدم يف  
  .77حممد سعيد أمحد إمساعيل، مرجع سابق ص  - 3
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تشمل  الدفع االلكترونية، فهيعن طريق أنظمة  ساهم يف إبرام املعامالتتشمل األنشطة البنكية باعتبار أا ت
اخلدمات مثل خدمات املعلومات واخلدمات  الت التجارية املتعلقة باملنتجات وأيضاتبادل املعلومات واملعام

متت صياغة نوعني من العقود بغرض تسهيل املعامالت لتسهيل عملية التعاقد االلكتروين (1) .املالية والقانونية
والثاين  إىل محاية املستهلكني من التعسف يهدفلكني التجار واملستهبني  يااللكترونية، األول عقد منوذج

ومل يكتف املشرع الفرنسي بإصدار قانون رقم  (2)،صة باملراكز التجارية االفتراضيةيتعلق بالعقود اخلا
الذي حاول من خالله وضع تنظيم شامل للتعاقد  741/2001ولكن تدخل مبقتضى املرسوم رقم  230/2000

القانون رقم املستهلك يف التعاقد عن بعد وكذا بشأن محاية  7/97االلكتروين يف ضوء التوجيه األورويب رقم 
بذلك تكاد منظومة التشريعات الفرنسية تكتمل أكثر من غريها فيما املتعلق بالسالمة اليومية،  1062/2001

  (3).تشريعي للتجارة االلكترونيةيم اليتعلق بالتنظ
صدر القانون املوحد للمعامالت  من املؤمتر الوطين باقتراحٍو 2000 سنة جوان يف: : : : تحدة األمريكيةتحدة األمريكيةتحدة األمريكيةتحدة األمريكيةالواليات املالواليات املالواليات املالواليات امل*

تشريع عقود االلكترونية ويدعم تنفيذها، ومينح ال مفوضني لقوانني الواليات املتحدة، لينظمااللكترونية لل
يستند القانون وحة للتوقيعات اخلطية التقليدية، نفس القوة القانونية املمنالتوقيعات االلكترونية والرقمية 

) ونسترالنصوص عليه يف قانون (الياألمريكي يف ذلك على قاعدة التكافؤ املستمدة من مبدأ النظري الوظيفي امل
ا للتجارة االلكترونية مل يضع املشرع األمريكي تعريفًمع ذلك  ،1996النموذجي بشأن التجارة االلكترونية 

إال أنه بني يف الفقرة الثانية من املادة  2001فيفري  14حني أصدر قانون املعامالت التجارية االلكترونية يف 
. أصدر املشرع األمريكي القانون التجاري املوحد والذي نص يف ية األعمال التجارية االلكترونيةالثانية ماه

ا سواء بني البنوك أو سداد املدفوعات وااللتزامات بطريقة الكترونيادة الرابعة منه على حتويل األموال امل
 كينات الصرف اآليل ومنها البطاقةذلك باستخدام نظام املقاصة االلكترونية أو بطاقات االئتمان أو ما الكترونية

        ووحدات األعمال.  الذكية أو النقود االلكترونية فيما بني البنوك واألشخاص
تتم بأية وسيلة الكترونية أجاز أن و م عن طريقها التجارة االلكترونيةعدة وسائل تت األمريكياملشرع  نبي
        (4) .االيف ذلك إشارة ملا قد يظهر يف املستقبل من وسائل  الكترونية حديثة تستخدم يف هذا مماثلة، 

ألن  لكترونية ختتلف عن البيع عن بعدأن التجارة االااليطايل ب على الرغم من إصرار جانب من الفقه: : : : يطاليايطاليايطاليايطاليااااا****
على توجيهات الربملان والس  بناًءو يف البيع عن بعد إال أنه ا كما هو الشأن ا سلبيال يقف موقفً املستهلك

ا قرار 1999، أصدر املشرع اإليطايل سنة املستهلك يف جمال العقود عن بعد يف شأن محاية 7/97األورويب رقم 
 .قانون التجارة االلكترونية بشأن
 1999أصدر املشرع الكندي قانون التجارة االلكترونية املوحد وقانون اإلثبات االلكتروين املوحد عام : : : : كنداكنداكنداكندا    ****

ومل يا نشاط اقتصادي معروف وهلا قواعد متفقعرعليها وإمنا اكتفى  ف ماهية التجارة االلكترونية باعتبار أ
                                                           

  .12مدحت عبد احلليم رمضان، مرجع سابق ص  -1
  .28أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت، مرجع سابق ص  أسامة -2
  . 12ص  200هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية عرب االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة   -3
  . 50خالد إبراهيم ممدوح، مرجع سابق ص  -4
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نقل أو  "عملية إنشاء تسجيل، يف املادة األوىل فقرة 'أ' من اجلزء األول بأنه يعين ""الكترونيا تعبريبتعريف 
، بواسطة وسائل الكترونية أو بأي وسائل أخرى مشاة قمية أو أي صيغة أخرى غري ملموسةصيغة رختزين يف 

 نقول أن القانون الكندي قد أعطى بذلك ،(1)ا"النقل أو التخزين الكتروني نشاء، التسجيل،لديها القدرة على اإل
   (2) .ا وغري حمدود بوصف تكنولوجيٍ معنيموسع ا" تعريفً"الكترونيا لتعبري
باإلصالحات التشريعية بشكل  العربية بعض الدول بادرت: : : : ية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةية يف جمال التجارة االلكترونيةالتشريعات العربالتشريعات العربالتشريعات العربالتشريعات العرب    ....بببب

املعامالت التجارية االلكترونية وسارعت إىل إصدار قوانني خاصة بيتناسب مع التطورات احلاصلة يف ااالت 
  :االلكترونية من هذه الدول ما يلي

-98التشريع اجلزائري وألول مرة نظم االنترنت كنشاط اقتصادي مقنن مبوجب املرسوم التنفيذي     اجلزائر:اجلزائر:اجلزائر:اجلزائر:****

1998أوت  25يف املؤرخ  257
املعدل شروط وكيفيات اقامة خدمات االنترنت واستغالهلا ضبط املتضمن  ))))3333((((

2000أكتوبر  14املؤرخ يف  307-2000تنفيذي رقم الرسوم املمبوجب 
املقننة  االقتصاديةالنشاطات املتعلق ب، ))))4((((

ئري، املكرس يف املادة ملبدأ حرية االستثمار ولقد برز هذا املصطلح ألول مرة يف القانون اجلزا اًتعترب حتديداليت 
 20املؤرخ يف  03-2001املعدل مبوجب األمر ،)5(1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12-93من املرسوم التشريعي  3

 2001ماي  09املؤرخ يف  01/123واملرسوم التنفيذي رقم  ).4(املادة  املتعلق بتطوير االستثمارات 2001أوت 
املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية والكهربائية وعلى خمتلف 

الذي  2007ماي  30املؤرخ يف 07/162، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم املواصالت السلكية والالسلكية
  )6(جاء بتعريف بعض املصطلحات فقط.

الصادر  83هو القانون رقم ا بالتجارة االلكترونية ا خاصدولة عربية تصدر قانون تعترب تونس أول    ::::تونستونستونستونس****
عبري عن القانون ختضع العقود االلكترونية لنظام العقود الكتابية من حيث التا هلذا ، ووفق2000ًأوت  09بتاريخ 

ا تنظيم القانون، يتضمن ما ال يتعارض وأحكام هذا، وصحتها وقابليتها للتنفيذ فياإلرادة وأثرها القانوين
ألحكام الوثيقة االلكترونية واإلمضاء االلكتروين وكيفية التعامل ما واختاذ االحتياطات الالزمة لتفادي كل 

تونسي التجارة . عرف املشرع العدات الشخصية املتعلقة باإلمضاءمشروع لعناصر التشفري أو املاستعمال غري 
  . عمال الوثائق االلكترونية"اليت تتم باستاملبادالت " االلكترونية بأا

  يتم عن طريقها التعاقد عن بعد. ن الوسائل االلكترونية اليتمل يبييالحظ أن هذا التعريف 
  ديسمرب  21اخلاص باملعامالت االلكترونية بتاريخ  2001سنة  85قانون رقم الأصدر املشرع األردين : : : : األردناألردناألردناألردن****

                                                           

الوجيز، جممع  رف االلكترون يف اللغة العربية بأنه "جسيمات دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة وشحنتها هي اجلزء الذي ال يتجزأ من الكهربائية، املعجمع -1
  23ص  1993اللغة العربية، طبعة 

  16مدحت عبد احلليم رمضان، مرجع سابق ص  -2
  1998لسنة  63اجلريدة الرمسية عدد -3
  2000لسنة  60اجلريدة الرمسية عدد  -4
  1993لسنة  64اجلريدة الرمسية عدد  -5
  2007لسنة  337اجلريدة الرمسية عدد -6
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لصلة بالتجارة االلكترونية القوانني املهمة اليت عاجلت العديد من القضايا ذات ايعترب من الذي  2001لسنة 
مع وجوب مراعاة القوانني  إىل تسهيل استعمال الوسائل االلكترونية يف إجراء املعامالت التجارية ويهدف
يف تقنية تبادهلا ة التقدم القة باملعامالت االلكترونية ودرج، وقواعد العرف التجاري الدويل ذات العاألخرى

االلكترونية والتوقيع يسري هذا القانون على املعامالت االلكترونية والسجالت ، لقانونعند تطبيق ا
" عرف املعامالت االلكترونية بأالكنه ا للتجارة االلكترونية، تعريفًمل يضع األردين املشرع . االلكتروين

االلكترونية  ميد مفهوم املعامالت. يالحظ على هذا التعريف أنه بوسائل الكترونية"املعامالت التجارية اليت تنفذ 
  .ام العملية التجارية االلكترونيةلتشمل اإلجراءات التمهيدية السابقة على إمت

  ا لتوجه احلكومة حتقيقً 2002فيفري  12الصادر بتاريخ  2002لسنة  2عرف قانون إمارة ديب رقم : : : : إمارة ديبإمارة ديبإمارة ديبإمارة ديب****
باالستناد إىل من نظم آلية التعاقد االلكتروين تضيف املعامالت والتبادل التجاري،  احلديثةبإحالل وسائل التقنية 

املراسالت االلكترونية والكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروين وبني كيفية حفظ السجالت أو املستندات 
 . اإلثباتاحلديثة ومنهما احلجية يفقرر قبول خمرجات الوسائل االلكترونية  لكترونية ومىت تكون أصلية، كمااال
االتجارة االلكترونية يف الف ف مشرع إمارة ديبعراملعامالت التجارية اليت " صل األول املخصص للتعريفات بأ
تشمل ل قد وسع جمال املعامالت التجارية. يتضح من هذا التعريف أنه "ونيةشر بواسطة املراسالت االلكترتبا

يف املراسالت  ا أو قد تظهر مستقبالًاتفاق يتم بواسطة وسيلة الكترونية متاحة حاليأو عقد  أي تعامل،
  . االلكترونية

التجارة  :ا بل تكاد تتفق على أنأا تتشابه فيما بينهيتبني من جممل التعريفات السابقة و ،خالصة القول
كما أا مل تقصر الوسائل  ،بوسائل الكترونيةلكن ة للمعامالت التجارية التقليدية االلكترونية ما هي إال مباشر
ستقبل من وسائل بل أجازت ممارستها بأية وسيلة وذلك ملا قد يظهر يف امل ،االلكترونية على وسيلة معينة

  .تكنولوجية حديثة
وجهات اختلف الفقهاء يف تعريفهم للتجارة االلكترونية باختالف عريف الفقهي للتجارة االلكترونية: عريف الفقهي للتجارة االلكترونية: عريف الفقهي للتجارة االلكترونية: عريف الفقهي للتجارة االلكترونية: التالتالتالت    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ارية تربم وتتم تشتمل أي أعمال جتأا "ن احملاوالت اليت قامت بتعريفها على فظهرت العديد م ،النظر إليها
الشركة  ، سواء كانت التعامالت التجارية حتدث بني طريف العملية التجارية أو بنيبطريقة الكترونية

        . وعمالئها"
اكما عر(1)"ستها من خالل الشبكة املعلوماتيةالتجارية اليت تتم مماراألعمال والنشاطات " فها البعض بأ   

 بنية أساسية تكنولوجية دف إىل ضغط سلسلة الوسطاء استجابة ملتطلبات السوقعرفها البعض اآلخر بأا "و
ترنت ليحصل على عرض للسلع واخلدمات على موقع االن" بأا فتعرو (2)"وأداء األعمال يف الوقت املناسب

عرض املشروع للمنتجات واخلدمات على موقع عرفها جانب آخر من الفقه بأا "و....    (3)"طلبات من العمالء

                                                           

  25ص  2005حممد إبراهيم أبو اهليجاء، عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة، عمان ، األردن   - 1
  16ص  2005عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة، الطبعة األوىل، األردن،  نضال إمساعيل برهم، أحكام - 2
  . 17ص  2001رمضان صديق، الضرائب على التجارة االلكترونية، دار النهضة العربية  - 3
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"، ووفق هذا التعريف تعترب التجارة االلكترونية صورة جديدة غرض احلصول على طلبات من العمالءاالنترنت ب
  (1).الكترونيةبطريقة من صور الدعاية واإلعالن وشكل جديد لطلب املنتج أو اخلدمة 

تبادل اإلجياب والقبول وتراضي األطراف فيها بأا العمليات التجارية اليت يتم فت التجارة االلكترونية عرو
، حبيث ال لكمبيوتر املتصلة بشبكة االنترنتواتفاقهم على كل بنود الصفقة التجارية عرب شاشات ا ،بشأا

لكن (2) ل التعامل بوسائل النقل الربية، البحرية أو اجلوية.للشيء حميبقى من إاء الصفقة إال التسليم املادي 
يؤخذ على هذا التعريف أن قصر التسليم يف التجارة االلكترونية للبضائع واخلدمات على التسليم املادي فقط 

و ال يوجد ما مينع من أن يكون التسليم معنوي كما يف حالة إذا كان حمل العقد برنامج كمبيوتر أولكن 
  . عن طريق الترتيل عرب االنترنتمقطوعة موسيقية حيث يقوم باستالمها 

جمموعة " :فعرفتها بأالتجارة االلكترونية لا ا ضيقًتعريفً )وامللتيميدياللتليماتيك (أعطت اجلمعية الفرنسية 
لكترونية تشمل التجارة االبالتايل فإن شراء فيها عن طريق وسائل االتصال"، من املعامالت التجارية اليت يتم ال

وتتعلق بصورة أكرب بالعمليات املتعلقة بشراء السلع من تلك املتعلقة ، ، الشراء مع السدادعملية تلقي الطلب
 ا لتشملا واسعتعريفً ها ذات اجلمعية. كما عرفتة شكل املعلومات األلعابباخلدمات سواء اختذت األخري

حبيث يتم طلب ا قيام املشروع فقط بعرض بضاعته، االتصال ومنه جمموعة االستعماالت التجارية لوسائل"
  ."البضاعة بالطرق التقليدية

مل يسلم هذا التوجه الفقهي لتعريف التجارة االلكترونية من النقد على اعتبار أنه تعيد التجارة االلكترونية 
يف إطار معني على الرغم من رحابة اال واتساعه للعديد من صور وأشكال االتفاق وتالقي إراديت كل من 

ا على أساس أا تضيق كثري اجتاه اجلمعية الفرنسيةد قنتمن ناحية أخرى اُاملوجب والقابل فلماذا إذن التقيد . 
  احلاسوب. من نطاق التجارة عرب

ما املقصود بوسائل االتصال الواردة يف منت ف ،ا وغري مفهوممن جانبنا نرى أن هذا التعريف جاء ناقص
بيان  األجدرهلذا نرى أنه كان من  ؟وهل هذه الوسائل خترج عن نطاق التلفون والفاكس والتلكس ؟التعريف

، فاستخدام هذا األخري هو املعيار اليت تستخدم إلبرامها يف احلاسوبتلك  ؛أوصاف هذه الوسائل كالقول بأا
  . قليدية أم أا تنجز عرب احلاسوباحملدد فيما إذا كانت املعامالت التجارية تتم بصورا الت

ط دون غريه من ناحية ثالثة جند أن التعريف السابق قد قصد التجارة عرب االنترنت على عملية الشراء فق من
  . والتسليم بصورتيه املادي والرمزيللبيع  العرضاملعامالت ك

، ذهب جانب آخر من الفقه يق مفهوم التجارة االلكترونيةمبواجهة االجتاه الفقهي السابق الذي جند أنه يض
شمل توزيع، تسويق، بيع، تسليم السلع واخلدمات، باستخدام الوسائل ينشاط جتاري " بأا ريفهاتع إىل

تجارية وما يرتبط الصفقات وإجناز املعامالت الاستخدام الوسائل االلكترونية يف إبرام ، أو أا "(3)"االلكترونية

                                                           

1-Anita Rosen, the E-commerce–Question and Answer Book, A Sure wall guide for Business Manager, American Management Assertion , 
1999 . p 87 

  19ص  2002البيئي) دار النهضة العربية، الطبعة األوىل  –السياحي –أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي (االلكتروين - 2
  . 13ص  2001لة قصراوي ، بيئة وفرص التجارة االلكترونية يف دولة اإلمارات ، إصدارات البيان  - 3
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ا عن مفهوم سليم األنه يعرب تعبري ،من جانبنا نؤيد هذا االجتاه األخري فيما ذهب إليه .(1)ا من إجراءات"
ينطوي على كال املفهومني املتعلقني بالتجارة االلكترونية دون أن االلكترونية ومن جهة أخرى جند أنه التجارة 

يقصد به مزاولة نشاط بيع  األول، لتجارة عرب احلاسوبيقتصر على أي منهما بالتفريق بني نوعني من ممارسة ا
وسع من أما الثاين فهو ي. فهوم الضيق للتجارة االلكترونية)املسلع واخلدمات فقط عرب االنترنت (وشراء ال

نطاق العملية التجارية عرب االنترنت جلعلها تشمل باإلضافة إىل بيع وشراء السلع واخلدمات كل العمليات 
كانت مرتبطة بإمتام صفقة جتارية معينة نات وتبادهلا عرب االنترنت سواء والبيا املتعلقة باحلصول على املعلومات

   (2) .فهوم الواسع للتجارة االلكترونية)املد ذاا مقابل قيمة معينة يدفعها من يريد احلصول عليها(أم مطلوبة حب
وهي ممارسة  التجارةاألول وهو  لكترونية مصطلح يتكون من مقطعني:مما تقدم يتضح أن التجارة اال

حتكمه املؤسسات واألفراد، ول السلع واخلدمات بني احلكومات، ي يتم من خالل تداالنشاط االقتصادي الذ
الثاين وهو االلكترونية فهو يشري إىل وصف أما  .التجاريةاألنشطة عدة قواعد وأنظمة متفق عليها ويشمل مجيع 
ت باستخدام الوسائط االلكترونية اليت من بينها العقود والصفقالبيئة وجمال أداء النشاط التجاري وإبرام 

  . االنترنت
  األمهية الكربى للتجارة االلكترونية فإنه من اجلدير أن نتناول يف  إزاء: : : : التجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونية    : مسات: مسات: مسات: مساتالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

التجارة  تعتريها سيماعرض تقييمي أهم مميزات التجارة االلكترونية وبعض املشكالت والعراقيل اليت 
  (3).العربية االلكترونية

  : أمههاو ختتلف عن التجارة التقليدية صائصتتميز التجارة االلكترونية خب: خصائص التجارة االلكترونيةخصائص التجارة االلكترونيةخصائص التجارة االلكترونيةخصائص التجارة االلكترونية    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
و خلق جمتمع املعامالت إن اهلدف من التجارة االلكترونية ه    ::::إحالل الدعائم االلكترونية حمل الدعائم الورقيةإحالل الدعائم االلكترونية حمل الدعائم الورقيةإحالل الدعائم االلكترونية حمل الدعائم الورقيةإحالل الدعائم االلكترونية حمل الدعائم الورقية.1

بعد أن (4).ما يعين االستغناء عن التعامل باملستندات الورقية التقليدية ليحل حملها املستند االلكتروين الالورقية،
ومات اليت يشهدها العامل ، خاصة يف ظل ثورة االتصاالت واملعلظهرت سلبيات العمل باملستندات الورقية

ض البضاعة احتمال تأخري إجراءات اجلمارك وتعربينها؛ بطء حركة املستندات الورقية،  املعاصر، واليت من
ا من غرف احلفظ والتخزين قابلية حمفوظات املستندات الورقية للتضخم وشغلها مزيدخلطر الفساد والتلف، 

الكم اهلائل من األوراق يصعب  ، بسببا إىل تكاليف نقل وتداول مرتفعةتؤدي حتمكميات الضخمة الو
        . ورية باإلضافة إىل صعوبة تداوهلا..احلصول على املعلومات بطريقة ف

 ، إذ أن معظمهلذا تتميز املعامالت التجارية االلكترونية بعدم وجود وثائق ورقية متبادلة يف إجراء املعامالت
التجارة االلكترونيةما يتفق مع الغرض من  ا، هذااإلجراءات واملراسالت بني طريف املعامالت تتم إلكتروني ،

  فني يف حالة نشوء أي نزاع الطرالسند القانوين الوحيد املتاح لكال  هو هكذا يصبح املستند االلكتروين

                                                           

  . 21رمضان صديق ، مرجع السابق ص  - 1
  . 60خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ص  - 2
  270ص  2002إبراهيم املنجي، عقود نقل التكنولوجيا، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل  - 3
  .120ص  2000السيد عتيق، جرائم االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  - 4
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  (1)  بينهما
املفاوضات على خالف جملس العقد التقليدي الذي تدور فيه     ::::غياب العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدةغياب العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدةغياب العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدةغياب العالقة املباشرة بني األطراف املتعاقدة....2

أو عدة جلسات حلني االتفاق على الشروط  قد حيتاج ذلك جلسة، على تفاصيل العقد املراد إبرامهلالتفاق 
حيث يكون  ،فعملية التعاقد تتم عن بعد الس افتراضياأما يف التعاقد االلكتروين حيث يكون  ،والتفاصيل

وغياب  يت الزمين أيضا التوق إمكانية اختالفمع  ،بآالف األميال قد يبعد عن مكان املشتريالبائع يف مكان 
    2)(أجهزة الكمبيوتر بالتراسل االلكتروين فيما بينها وهو ما يعرف بالوكيل االلكتروينتقوم ف    .العنصر البشري

سليب على العالقات االجتماعية بني األفراد نتيجة أن التجارة االلكترونية هلا تأثري بلقول هذا ما دفع البعض ل
  . ل يف الطرق التقليدية يف التعاقدالعالقات احلميمية بني املتعاقدين كما هو احلاغياب 
أن يلتقي  خالل تبادل الرسائل االلكترونية، إىل مفاوضات عقدية منتوجد يف حالة الربيد االلكتروين قد 

  . بق لكن تبقى العالقة املباشرة منعدمة كقاعدة عامةاإلجياب بالقبول املطا
ت التجارية بني يف إمتام العمليا فعالٍ تساهم التجارة االلكترونية بشكلٍ    ::::يف إجناز الصفقات التجاريةيف إجناز الصفقات التجاريةيف إجناز الصفقات التجاريةيف إجناز الصفقات التجاريةالسرعة السرعة السرعة السرعة . . . . 3

حىت الدفع من مرحلة التفاوض وإبرام العقود  ابتداًءإذ تتم الصفقات التجارية  ،سرعةالطرفني وتنفيذها ب
 ؛النتقال الطرفني والتقائهما يف مكان معنياجة احل، دون ملنتجات واخلدماتبتسليم ا االلكتروين وانتهاًء

إىل  ،أفالم الفيديو والكتب واألحباث والتقارير االلكترونيةكتسليم برامج احلاسب، والتسجيالت املوسيقية، 
توفري للوقت  يف ذلكاهلندسية وكل ذلك يتم على الشبكة، ملا جانب بعض اخلدمات مثل االستثمارات الطبية و

   (3) .واجلهد واملال
لقيود أمام إن توسيع نطاق السوق التجارية يساعد على إلقاء احلدود وا    ::::اتساع األسواق وطي املسافاتاتساع األسواق وطي املسافاتاتساع األسواق وطي املسافاتاتساع األسواق وطي املسافات ....4

 ،ن الشركات من احلصول على أرباح أكربمكِّمما ي ،وعرض منتجاا وخدماا يف مجيع دول العامل دخوهلا
ل االلكتروين بني التجارة بزيادة التعاممما يزيد حجم إضافة إىل إمكانية الوصول إىل عدد كبري من الزبائن 

هذا من شأنه أن يؤدي إىل استغالل أسواق قد ال (4) ،، والشركات واألفراد من جهة أخرىالشركات من جهة
ا لفكرة ا حقيقيبذلك تعترب التجارة االلكترونية تطبيقً، ن خالل ممارسة التجارة التقليديةيتاح الوصول إليها م
  (5) .تتقيد حبواجز املكان وال الزمان ما هو إال قرية الالعوملة وأن العامل 

أثار قد تؤدي إىل فقدان بعض الوظائف يف  تطور التجارة االلكترونية لهإن     ::::اختفاء بعض أنواع الوساطةاختفاء بعض أنواع الوساطةاختفاء بعض أنواع الوساطةاختفاء بعض أنواع الوساطة.5
جهة أخرى سيؤدي من كالوكالء والسماسرة،  ؛الوسطاء خاصة وظائفعات التقليدية للتوزيع والتجزئة القطا

                                                           

عدو أن يكون يف إن الصلة بني املستند االلكتروين والتجارة االلكترونية واضحة فإذا كان قوام هذه التجارة هو تبادل املنتجات واخلدمات، فإن هذا ال ي - 1
لعقد يف جمال التجارة االلكترونية حقيقة األمر عقد جيمع كافة شروطه القانونية من إجياب وقبول ويقترن بتوقيع ينسب إىل صاحبه ويرتب أثاره القانونية ، وهذا ا

، حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية اية اجلنائية للمستند االلكتروين، احلمأشرف توفيق مشس الدينهو مستند الكتروين توافرت فيه كافة أركان وشروط العقد .أنظر: 
  .432ص  2003 ماي 10/12الفترة االلكترونية بني الشريعة والقانون الذي عقد بديب يف 

  32ص 2003بشار طالل أمحد مومين، مشكالت التعاقد عرب االنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر  - 2
  12عمان، االردن ص 2005مجال نادر، أساسيات ومفاهيم التجارة االلكترونية، عمان دار اإلسراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،   - 3
  19نضال إمساعيل برهم، أحكام عقود التجارة االلكتروين، مرجع سابق ص  - 4
  365ص  2001عرب يونس عرب، قانون الكمبيوتر، منشورات احتاد املصارف العربية، الطبعة األوىل  - 5
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النظم والتطبيقات ة يف جمال االتصاالت واملعلومات، التجارة االلكترونية إىل خلق وظائف جديديف هذا النمو 
خالل  محاية اخلصوصية وتوفري األمان يف طرق الدفع للمتعاملني منكنظم تأمني املعلومات التجارية،  ؛املختلفة

كالوسطاء  ؛طبيعة التجارة االلكترونيةتالئمة مع امل، فقد ظهر نوع جديد من الوساطة الوسائط االلكترونية
كانت تؤدى  ظهر وسطاء يؤدون خمتلف اخلدمات اليت. كما املتخصصون يف تنظيم املزادات االلكترونية

، والرحالت السياحيةالعقارات السيارات،  شراء مثل، بواسطة منشآت خمتلفة لكن يف شكل حزمة متكاملة
ا على موقع واحد تيسري ويل، االستثمارات القانونية والتأمني...حيث قد جتمع خدمات البحث، التعاقد، التم

  (1) .على املستهلك
إذا كانت الوسيلة املستخدمة يف إبرام العقود التجارية هي : : : : ت وعراقيل التجارة االلكترونيةت وعراقيل التجارة االلكترونيةت وعراقيل التجارة االلكترونيةت وعراقيل التجارة االلكترونيةمشكالمشكالمشكالمشكال    ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

 فإنه من املمكن أن تكون الوسيلة ذاا هي السبب فيما يوجه إليها  ،السبب فيما تتمتع به هذه العقود من مزايا

        (2):، أهم هذه املشاكلا أمام استخدام ومنو مثل هذا النوع من التجارةملا تثريه من مشاكل تكون عائقً ،من نقد
األنشطة التجارية إال بالرغم من االنتشار الكبري وتزايد استخدام الوسائل االلكترونية لتنفيذ أمن املعلومات أمن املعلومات أمن املعلومات أمن املعلومات ....1

أن مسألة األمن والثقة تقف كحجرة عثرة يف طريق التجارة االلكترونية فتزايد عمليات االحتيال وسرقة 
، أدت إىل عدم ثقة (3)األرقام اخلاصة ببطاقات االئتمان واختراق املواقع على شبكة االنترنت وغريها من اجلرائم

يف جمال تكنولوجيات احلاسبات اآللية ، فبالرغم من التطور ام بأعماهلمها كوسيلة للقيباستخدام تعاملنيبعض امل
لكترونية ألغراض غري ال االحتيال باستخدام الوسائل اإلإال أن هذا التطور يوازيه تطور آخر يف جم ،والربجميات

ضائية يف من أحداث التطبيقات الق. خربة يف جمال التقنية ا ذووامشروعة يكونون يف أغلب األحيان أشخاص
القبض على شخص  فيها والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية قد متعلى سبيل املثال؛  ،هذا اال

فيها قضية أخرى حكم  ،(4)رأشه 10قام باالستيالء على أرقام بطاقات االئتمان ومت احلكم عليه باحلبس ملدة 
        (5) ائتمانية مت استخدامها يف مواقع االنترنتبطاقة  637000ا لقيامه بسرقة حوايل شهر 50على شخص باحلبس 

(5)        
 لذا فإن احلجم الكبري ،إن التجارة االلكترونية ال تتقيد حبدود جغرافية معينة ::::القانون الواجب التطبيقالقانون الواجب التطبيقالقانون الواجب التطبيقالقانون الواجب التطبيق    ....2
هذا يدل  ، يتمتعون جبنسيات خمتلفة،اليت تتم عرب الشبكة بني األطراف املتعاقدة ،املتزايد من العمليات التجاريةو

ازع القوانني والبحث عن القانون الواجب أن معظم املعامالت ترتبط بأكثر من دولة مما يثري مشكلة تن على
نزاع بني األطراف املتعاقدة التطبيق على االلتزامات التعاقدية وحتديد االختصاص القضائي يف حالة نشوب 

أي موقع جتاري على شبكة االنترنت  ؛على سبيل املثالف (6).بتنفيذ األحكام األجنبية للمحاكمما يتعلق  وكذا
ا أي مستهلك يشتري من هذا املوقع يكون قد أبرم عقد، وح للمستهلكني من مجيع دول العاملهو موقع مفتو

                                                           

  38إبراهيم العيسوي، مرجع سابق، ص  - 1
   07ص  2005قائها على طلبة املاجستري يف كلية احلقوق جامعة النهرين أالء النعيمي، عقود التجارة االلكترونية، حماضرات قامت بإل - 2
  35ص 2005أمحد خليفة، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية  - 3
   http : // www.cybercrime . gov / tandiwidj ojosent . pdf 3/3/2008راجع القضية بالتفصيل على املوقع االلكتروين التايل :  - 4
  http : // www . Cyber crime . gov / haltinner sent . PDF 26 / 2 / 2008راجع تفاصيل القضية على املوقع االلكتروين التايل :  - 5
  .  42بشار طالل أمحد مومين، مرجع سابق ص  - 6
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أي نزاع خبصوص هذا العقد جيلب معه مشكالت قانونية من أمهها حتديد القانون أخذ الطابع الدويل ويه مع
  . الرتاعحملكمة املختصة بنظر الواجب التطبيق وا

ا يوجب على األطراف االلتزام إذا كانت الصفقات التجارية تتضمن يف الغالب نص    ::::الكشف عن األسرارالكشف عن األسرارالكشف عن األسرارالكشف عن األسرار    ....3
أمام   فإنه من احملتمل أن يهدد مثل هذا االتفاق خاصة انفتاح شبكة املعلومات العاملية ،بالسرية وعدم اإلفشاء
إذ من احملتمل الكشف ملنافسني أو ألناس آخرين عن معلومات خاصة بالتسويق أو  ،مجيع مستخدميها
        (1)حقوق امللكية الفكرية أو باألسعار املنافسة واليت تكون حامسة يف جناح األعمال. ؛باملمتلكات مثل

ية يف إبرام املعامالت يعترب اإلثبات من أهم املشكالت اليت يثريها استخدام الوسائل االلكترون ::::اإلثباتاإلثباتاإلثباتاإلثبات    ....4
، حيث يشترط رر االلكتروين عن مثيله التقليديذلك الختالف طبيعة احمل ،خاصة فيما يتعلق بالكتابةالتجارية 

القانون وجوب اإلثبات بالكتابة يف املعامالت املدنية اليت تتجاوز قيمتها مبلغإلضافة إىل بعض العقود با ،اا معين
 ،تربز املشكلة سيما أن معظم املعامالت االلكترونية عرب االنترنتهنا ، امعين كالًش اليت يشترط فيها القانون

    (2).دون ترك أثرعامالت تتم على دعامة الكترونية من املمكن فيها التعديل واحلذف م
مهددة بعدم  ، إال أا قد تكونإن املعامالت التجارية قوامها الثقة فقدان الثقة يف التعامل عرب االنترنت:فقدان الثقة يف التعامل عرب االنترنت:فقدان الثقة يف التعامل عرب االنترنت:فقدان الثقة يف التعامل عرب االنترنت:    ....5

ا ما ، فكثرينسبة لألعمال وعدم حتقيق الفوائدمما يؤدي إىل فقدان الفرص بال ،الصحة عرب الوسائل االلكترونية
  (3)ة الكترونية تتعرض للهجوم.ألن املستهلك الذي يعهد بأمواله إىل أنظم ،يتعرض املستهلكون ملخاطر

، ألن كال منهما يتضمن كثرية مع مثيلتها التقليديةشياء الرغم من أن التجارة االلكترونية تشترك يف أب
حيث تتجه نية هؤالء  ،تسليمالدفع والعلى  ويتحريان، ا لشراء أو بيع سلع أو خدماتأطرافا تلتقي مع

التدرجيية يربر هذا التشابه الوظيفي االجتاه السائد للتعديالت للتنفيذ.  قابلٍ اتفاقٍ األطراف يف احلالتني حنو خلقِ
 ،، إال أن هناك اختالفات مهمة بينهماجوانب كثرية للتجارة االلكترونيةكي تستوعب على املبادئ التقليدية، 

فعلى سبيل املثال تقلل التجارة االلكترونية من اشتراطات االعتماد على السجالت الورقية لتوثيق أي تعامل من 
   .التعامالت

 0.5تشري الدراسات البحثية واإلحصائية إىل أن اللغة العربية ال متثل أكثر من  ::::يةيةيةيةباللغة العربباللغة العربباللغة العربباللغة العرب    التجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونيةالتجارة االلكترونية

لتسوق الرقمي ا أمام جناح جتارة اا رئيسييعد عائقًف ،(4)املعلومات الدولية من مساحة االستخدام على شبكة %
ت الوفاء بالثمن عرب تقنيا ، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة االلكترونية وحتديد وسائليف املنطقة العربية

كذلك عدم الرغبة يف تغيري جلوانب األمنية حلماية املعلومات، وضعف الثقة با الدفع النقدي وبطاقات االئتمان
كل هذا ميثل عوامل حامسة يف ضعف شيوع هذا النمط  ،العادات املتعارف عليها بني الدول يف تسوية أمورهم

  املستحدث لألنشطة التجارية.

                                                           

  74ص  2005عزمي مسعود أبو مغلي، القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس كلية احلقوق، مصر  مهند - 1
  .27، ص 2010زياد خليف العرتي، املشكالت القانونية لعقود التجارة االلكترونية، دار وائل للنشر الطبعة األوىل، األردن - 2
  17ص  2007شوقي مؤمن، عقد البيع االلكتروين، دار النهضة العربية  طاهر - 3
ادية عرب االنترنت اليت أمحد صالح الدين إبراهيم، تأمالت يف التجارة االلكترونية ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة املفاهيم األساسية للمعامالت القانونية واالقتص - 4

  .08ص  2005ديسمرب  29إىل  25اليت عقدت يف شرم الشيخ يف الفترة من 
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   (1):من أهم املعوقات اليت تواجهها التجارة الرقمية العربيةولعل 
   بنوعيها. اخلربات املطلوبة نتيجة انتشار األمية غيابضعف املوارد البشرية وأ. 
   فاءة قطاع االتصاالت.كتصال بشبكة املعلومات الدولية وغياب البنية التحتية اليت تتيح االب. 
  .(2) االجنليزيةالدولية هي اللغة  اللغات املتداولةمن  %89ا ألننظرضعف اإلملام باللغة االجنليزية ج. 
  . ترويننقص الوعي بطرق تنفيذ املعلومات املالية والسداد االلكد. 
  . الفقري لقيام التجارة االلكترونيةالذي يعد العمود ب اإلطار التشريعي يف بعض الدول، غيا. و

  عربية فيجب العمل على:وتشجيع منو التجارة االلكترونية ال للتغلب على هذه املعوقاتنرى أنه  ----
  . لدائم للربجمياتتوفري بنية حتتية مناسبة كاألجهزة وخدمات الشبكة والتطوير اأ. 
واختاذ التدابري الالزمة  معايري خاصة لنقل وإيصال البضائعماية املستهلك وإجياد حل وضع سياسات أو قواعد ب.

  . االلكترونيةلضمان أمن املدفوعات 
  العريب ومقارنتها مع املستوى العاملي.  ملعلومايتضع مؤشرات قياسية لتطور اتمع اوج. 
جتميع الدراسات والبيانات اجلارية يف الدول العربية وحتليلها من أجل تسهيل مهمة متخذي القرار يف د. 

  .لول املثلى واالستنتاجات الصحيحةالوصول إىل احل
        ومتييزه عن غريه من العقودومتييزه عن غريه من العقودومتييزه عن غريه من العقودومتييزه عن غريه من العقود    لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينالعقد اإلالعقد اإلالعقد اإلالعقد اإلماهية ماهية ماهية ماهية املبحث الثالث: املبحث الثالث: املبحث الثالث: املبحث الثالث: 

سهولة وسرعة إبرام ل يرجع السبب يف ذلكعصب األساسي للتجارة االلكترونية، يعترب العقد االلكتروين ال
من خالل  ف على ماهية هذا العقدهذا ما يدعونا إىل حماولة التعرالوسائط االلكترونية.  هذه العقود من خالل

كانت النظرية والبحث عما إذا  ، بيان النظام القانوينبغرض وضع تنظيم هيكلي له ؛بيان أوجه اخلصوصية فيه
 ،كونه يربم يف بيئة الكترونية عن طبيعته، ناجتةً خاصةً اأم أن له أحكام ،العامة للتعاقد تكفي لتنظيم أحكامه

  :مطلبني كما يلي نقسم هذا املبحث إىلو
  ماهية العقد االلكتروين األول:املطلب 

  قودعاملطلب الثاين: متييز القد االلكتروين عن غريه من ال
        املطلب األول: ماهية العقد االلكترويناملطلب األول: ماهية العقد االلكترويناملطلب األول: ماهية العقد االلكترويناملطلب األول: ماهية العقد االلكتروين

ا وصفه عقدمبجرد  ، أييح املقصود ذا النوع من العقودإن حتديد ماهية العقد االلكتروين يتطلب توض 
  : د األخرى لذا سنوضح ذلك فيما يليخبصوصية متيزه عن بقية العقولكنه يتمتع فيخضع ألحد مصادر االلتزام، 

، حماولة اجلدل واختلفت عندها وجهات النظرمن األمور اليت أثارت : : : : : تعريف العقد االلكتروين: تعريف العقد االلكتروين: تعريف العقد االلكتروين: تعريف العقد االلكتروينالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
، ولعلى مرد ذلك اخلالف ة والعقود االلكترونية بصفة خاصةة عامع تعريف التجارة االلكترونية بصفوض

        (3) .إىل اختالف املفاهيم والتعريفات األمر الذي أدى تنوع العقود اليت تربم من خالهلا هذه التجارة وتشعب 

                                                           

  .36بشار طالل أمحد مومين ، مرجع سابق ص  - 1
الربتغالية  0.45، الكورية  0.71، اليابانية 0.83، االسبانية 0.89،األملانية  0.97فقط حسب الترتيب اآليت: الفرنسية 10.5يف حني تتقاسم اللغات األخرى  - 2

  33أنظر : حممد إبراهيم أبو اهليجاء، مرجع سابق ص  6باقي لغات العامل  0.23املاليزية  0.33والسويدية 
3-JEAN - BAPTISTE (M) , Créer et exploites un Commerce électronique , Ed , lite 1996 . p89  
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بعض عريفات اخلاصة بسوف نتطرق إىل التعريفات الواردة بشأن العقد االلكتروين يف التشريع املقارن و الت
 (1).الفقهاء

اليت حرصت بعض التشريعات األوروبية والعربية     ::::القانون املقارنالقانون املقارنالقانون املقارنالقانون املقارنالتعريف التشريعي للعقد االلكتروين يف التعريف التشريعي للعقد االلكتروين يف التعريف التشريعي للعقد االلكتروين يف التعريف التشريعي للعقد االلكتروين يف أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
  .تنظم املعامالت االلكترونية على تعريف العقد االلكتروين باعتباره أحد تطبيقات التعاقد

بالرجوع إىل نصوص القانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة بشأن التجارة االلكترونية جند أنه عرف 
املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا " :أ ' بأا/2ادة ، يف املمن خالل تعريفه لرسالة البيانات العقد االلكتروين

مبا يف ذلك تبادل البيانات االلكترونية أو  ،واستالمها أو ختزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشاة
يراد مبصطلح تبادل البيانات " تبادل البيانات االلكترونية ،ب/2وعرفت املادة (2).أو التلكس"الربيد االلكتروين 

 املعلومات". عيار متفق عليه لتكوينااللكترونية نقل املعلومات من حاسوب إىل حاسوب آخر باستخدام م

استعماالت املعلومات االلكترونية، رأت اللجنة املعدة هلذا القانون بأن هذا التعريف ينصرف إىل كل 
، وعليه فإن العقد االلكتروين حسب هذا القانون هو عقود واألعمال التجارية املختلفةام اليشمل بذلك إبرل

:                            ب وهي - أ/2ددة يف املادة فيه بني املتعاقدين باستخدام الوسائل احملالعقد الذي يتم التعبري عن اإلرادة 
  .                                            وفقا لنظام عرض موحدكمبيوتر آخر * نقل املعطيات من كمبيوتر إىل 

  .                                                         قياسيةلكترونية باستعمال قواعد عامة أو قواعد * نقل الرسائل اإل
  .         تقنيات أخرى كالتلكس والفاكس، أو للنصوص باستخدام االنترنت * النقل

جارة يتضح مما سبق أن االنترنت حسب هذا القانون ليست الوسيلة الوحيدة لتمام عملية التعاقد يف الت
  .أخرى مثل جهازي التيلكس والفاكس ، بل تشاركها وسائلااللكترونية

يه األورويب ، فقد عرفت املادة الثانية من التوجعن بعداليت تتم من طائفة العقود ملا كان العقد االلكتروين 
أي عقد " د عن بعد بأنهالتعاق ستهلك يف العقود املربمة عن بعد. املتعلق حبماية امل1997ماي  20الصادر يف 

قدمي اخلدمات واخلدمات يتم بني مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي اخلاص بالبيع أو تمتعلق بالسلع 
. ل االلكترونية حىت إمتام التعاقد"أكثر من وسائل االتصاالذي يتم باستخدام واحدة أو اليت ينظمها املورد، 

التواجد املادي واملتزامن  أية وسيلة تستخدم يف التعاقد بني املورد واملستهلك بدون"عرفها هذا التوجيه بأا 
   (3) "ذلك حىت إمتام التعاقد بني األطراف هلما
منه، التعاقد عن  20حلماية املستهلك بالقسم  كبيكفقد عرف يف القانون اخلاص بوالية  الكنديالكنديالكنديالكنديأما املشرع *

تعاقد بني تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي بينهما سواء يف حالة اإلجياب أو القبول حال كون " بعد بأنه:
  . "اإلجياب غري موجه ملستهلك معني

  برامه االلكتروين الذي يتم إا للسجل االلكتروين الذي هو مبثابة العقد فقد أورد تعريفً األمريكياألمريكياألمريكياألمريكيأما القانون *

                                                           

  .09ص  2002حممد حسني منصور ، أحكام البيع مطبعة االنتصار اإلسكندرية  - 1
  .1996اليونسترال النموذجي للتجارة االلكترونية املادة الثانية فقرة ' أ ' من قانون  - 2
  .73خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ص  - 3
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ه أو ختزينه بأي وسيلة استقبال ،نقله ،إرساله ،تكوينه عقد أو أي سجل آخر يتم ختليقه،" :بني األطراف بأنه
  . الكترونية"

  اخلاص باملبادالت التجارية وااللكترونية  2000أوت  09املؤرخ يف  2000لسنة  83رقم  التونسيالتونسيالتونسيالتونسينص القانون *
  أنه "ينشأ العقد االلكتروين بعنوان البائع ويف تاريخ موافقة هذا األخري على الطلبية 28بشكل ضمين يف الفصل 

يستفاد من ذلك أن  .ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك"بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك 
بادالت االلكترونية اليت يعد العقد املشرع التونسي عرف العقد االلكتروين بشكل ضمين حيث يعرف امل

  . اذلك العقد الذي يتم إبرامه وتنفيذه الكتروني أنهااللكتروين أحد آلياا ويتبني يف إطار هذا القانون 
فقد عرف العقد االلكتروين يف املادة الثانية منه  2001لسنة  85رقم     األرديناألرديناألرديناألردينأما قانون املعامالت االلكترونية *
وأضافت نفس املادة إىل ذلك " بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا االتفاق الذي يتم انعقاده"شكل صريح بأنه ب

 ،أية تقنية الستخدام وسائل كهربائية" أنه:ا للوسائل االلكترونية اليت يربم بواسطتها العقد على ا خاصتعريفً
  ".املعلومات وختزينهامشاة يف تبادل ضوئية أو أية وسائل  ،مغناطيسية
املتعلق باملعامالت والتجارة االلكترونية على أنه يقصد  2002لسنة  02رقم  اإلمارايتاإلمارايتاإلمارايتاإلمارايتمن القانون  2*تنص املادة

باملعامالت االلكترونية "أي تعامل، عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة 
  املراسالت االلكترونية".

اإلمارايت مل يعرف العقد االلكتروين، إمنا عرف املبادالت االلكترونية،  من خالل التعريف أن املشرعيتبني 
اليت اعتربها تشمل العقد واتفاقية التعامل الذي يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل كلي أو جزئي عن طريق إرسال 

   (1) الرسائل االلكترونية واستالمها.
يتعرض للنظم القانونية اليت حتكم العقد االلكتروين ومل فيالحظ أن القانون املدين اجلزائري مل اجلزائر اجلزائر اجلزائر اجلزائر *أما عن 

  ))))2222((((يتناول تعريفه.

    ا على عكس غريه من املشرعني يف البلدان العربية بوضع مما سبق يتضح أن املشرع األردين أكثر اهتمام
تعميم ، حيث مل حيصره يف نوع حمدد من العقود جاء هذا الح ومباشر وشامل للعقد االلكتروينتعريف صري

املطلق هلذا التعريف سعيال مفتوحا إلدراج ا الحتوائه كافة التصرفات اليت يتم إبرامها عرب االنترنت وترك ا
، بأنه العقد فحدد املقصود بالعقد االلكتروين.  اللكترونية اليت قد توجد مستقبالتصرفات جديدة تتم بالصفة ا
من خالل  ، لكنه يكسب الطابع االلكتروينالعقود التقليديةو عقد كغريه من املربم عرب شبكة االنترنت فه

، ىل طائفة العقود اليت تتم عن بعدظم إاليت يتم إبرامه من خالهلا، هذا العقد ي، أو الوسيلة الطريقة اليت ينعقد ا
مفتوحة لية وينشأ من تالقي القبول باإلجياب بفضل التواصل بني األطراف بوسيلة مسموعة مرئية عرب شبكة دو

   (3) .ومعدة لالتصال عن بعد
                                                           

  .58ص 2010مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنترنت، دار الكتاب مصر العربية  - 1
العليا "طرابلس"، املؤمتر  ناجي الزهراء، مداخلة بعنوان "التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت االلكترونية املدنية والتجارية"، أكادميية الدراسات - 2

  06، ص2009أكتوبر  29اىل  28العلمي املغاريب األول حول املعلوماتية والقانون، ليبيا، املنعقد يف الفترة من 
    04ص  2004جويلية  12/13خالد الصباحني. انعقاد العقد االلكتروين، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون واحلاسوب، جامعة الريموك، األردن  -3
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ا يتميز اجته الفقه حملاولة تعريف العقد االلكتروين من خالل دراسته مل: التعريف الفقهي للعقد االلكتروينالتعريف الفقهي للعقد االلكتروينالتعريف الفقهي للعقد االلكتروينالتعريف الفقهي للعقد االلكتروينثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
  به من احلداثة واخلصوصية.

  ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بني " (1)العقد االلكتروين بأنه ألمريكيألمريكيألمريكيألمريكيااااعرف جانب من الفقه *
  .التزامات تعاقدية "تنشئ ا، ا ومعاجلة الكترونيالبائع واملشتري واليت تكون قائمة على صيغ معدة سلفً

ب والقبول بشأن األموال اتفاق يتالقى فيه اإلجيا" أنه الفرنسيالفرنسيالفرنسيالفرنسيجانب الفقه العقد االلكتروين من  عرفكما *
فاعل احلواري بني املوجب ، تتيح التبوسيلة مسموعة ومرئية، شبكة دولية لالتصال عن بعدعرب  ،واخلدمات
ع مفهوم تقنيات يتعارض م ما مالت اليت تربم عرب االنترنت فقط،على املعاهذا التعريف اقتصر (2) .والقابل

كما أنه من اخلطأ أن تربط ، اة على النحو الذي تناولناه سابقًتعريف التجارة االلكترونيو االتصال املختلفة،
 بعد تعتمد على تقنيات الكترونية مفهوم العقد االلكتروين بوسيلة اتصال معينة السيما وأن وسائل االتصال عن

 سوف تصبح خالل عشر سنوات وسيلة ، كما أن االنترنت الدراسات القانونية اليت تالحقهاتفوق يف تطورها 

  (3) .يؤدي إىل وجود عامل ذهين مصطنعالذي ساسم الفضاء املصطنع  يطلق عليها ظهر وسيلة جديدةلت، قدمية

من التعاريف ما يكتفي بأن يكون العقد مربماالتفاق الذي يتم فيعرف بأنه "ا بوسيلة الكترونية ا ولو جزئي
انعقاده بوسيلة الكترونية كلي(4)."ا أصالة أو نيابةا أو جزئي  

ا أن تكتمل كافة لكنه اشترط لكي يعترب العقد الكتروني ،االلكترونيةالوسائل ومن التعاريف ما مشل مجيع 
ذلك ن بعد باستعمال وسيلة الكترونية كل عقد يتم ع" حىت إمتامه، معتربا أنهعناصره عرب الوسيلة االلكترونية 

مرئية من وتقابل لعرض مبيعات أو خدمات يعرب عنه بوسيلة اتصال مسعية " وأنه عبارة عن    (5).حىت إمتام العقد"
، والذي يكون قابال ألن يظهر باستعمال النشاط احلواري بني دولية لالتصاالت عن بعد مع قبول خالل شبكة

بني إرادتني التفاوض الذي انتهى باالتفاق التام " من عرفه بأنههناك     (6) .سان واملعلومة اليت تقدمها اآللة"اإلن
من الفقه إىل صفة أطراف العالقة القانونية يف  وقد استند جانب (7)"حتني باستخدام وسيلة اتصال حديثةصحي
لسلع واخلدمات اليت عض أو كل املعامالت التجارية ل، وعرفها بأا" تنفيذ بعريفه لعقود التجارة االلكترونيةت

  (8).تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ذلك باستخدامجتاري وآخر أو بني تاجر ومستهلك،  تتم بني مشروع
بأا تتم بأية  ملا كان العقد االلكتروين يتم بواسطة االتصاالت االلكترونية عن بعد فإن هذا التوجيه يرى

ستخدامها يف إبرام العقد، سواء عقد أو امت تبادل املعلومات من خالهلا أو مت التفاوض على ال، وسيلة الكترونية

                                                           

1-Michal S.B aim & Henry perrit , electronic contracting , publishing And EDI Law, Wiley law puck Bilocation’s fan Wiley; Sans 1991. p6 
2-OLIVINE TENU , internet et le durit , Aspects juridiques du commerce électronique , éditions eyalets , 1996 , p 23. 

ومبقتضى هذه الوسيلة سوف تستبدل شاشة احلاسوب بنظارات حساسة للحركة تدور يف كل االجتاهات، وتستبدل 'بكرة صغرية متحركة مبا يتيح  -3
  Mouse  فأرة احلاسوب ل التحرك بسهولة يف فضاء حقيقي، أو خيايل دونللمستعم

  . 132ص  2002أمحد خالد العجلوين، التعاقد عن طريق االنترنت، دراسة مقارنة، املكتبة القانونية، عمان، األردن، الطبعة  -4
  .49عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق ص  -5

6-ITEANU OLIVIER , internet et le droit , aspects juridiques du commerce électronique éd, Ey ralles, Avril 1996, p 27  

  .18ص  2003حممد حسني منصور ، املسؤولية االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية   - 7
مليات حممد شكري سرور، التجارة االلكترونية ومقتضيات محاية املستهلك، حبث مقدم للمؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للع - 8

  .214ص  2003أفريل  22االلكترونية مبركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب اإلمارات العربية املتحدة، الد الثاين 
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كان كليالعقد االلكتروين هو اتفاق بني طريف العقد من خالل " :كان اقتراحهم التعريف اآليتو ،اا أو جزئي
، أو يف املفاوضات قي اإلرادتنيسواء يف تالعن طريق استخدام شبكة املعلومات  والقبول تالقي اإلجياب

رف يف حضور طريف العقد يف جملس صكان هذا التية جزئية من جزئيات إبرامه سواء التوقيع أو أ العقدية،
  . ية أو بصرية"اآليل أو أية وسيلة مسعالتالقي عرب شاشات احلاسب العقد أو من خالل 

االلكتروين  رف العقدما أقره الفقه ونصوص القانون فيع حسب ،العقد االلكتروين من العقود املربمة عن بعد
ذلك من مات بقبول من أشخاص يف دول أخرى، فيه عروض السلع واخلدالعقد الذي تتالقى " بأنه الدويل
   (1).علومات الدولية االنترنت، دف إمتام العقد"منها شبكة املل الوسائط التكنولوجية املتعددة، خال

، يف حتديد مفهوم تلك العقودرونة ا من املضفي قدر، يسابقة لعقود التجارة االلكترونيةإن تنوع التعريفات ال
ذا لاملالءمة بني تلك املفاهيم املستحدثة وبني ما يستجد من ظروف. بتطبيق القانون تغلني يتيح للمشكما 

ذه االلكترونية يتجاوز مستوى النقد لعقود التجارة عامٍ نعتقد أنه من الصعب وضع تعريف غري أن اإلقرار ،
  .  هذا الصددمينعنا من االجتهاد يفالصعوبة ال 
العقد الذي يتالقى فيه اإلجياب بالقبول عرب شبكة " ا سبق ميكننا أن نعرف العقد االلكتروين بأنهبناًء على م
يعترب هذا التعريف " ات وبقصد إنشاء التزامات تعاقديةدولية باستخدام التبادل االلكتروين للبياناتصاالت 

ا مع هذا العقدا وتناسقًاألكثر انسجام.  
ليةا لعقود التجارة االلكترونية من اجلوانب التاويرجع تفضيلنا هلذا التعريف إىل أنه يضع حتديد :  

إن مصطلح التجارة االلكترونية ال يتوقف عند شبكة االنترنت وحدها حىت لو  من حيث النطاق والوسيلة:من حيث النطاق والوسيلة:من حيث النطاق والوسيلة:من حيث النطاق والوسيلة:.    1
تضم أيضا الشبكات الرقمية املتخصصة كشبكة بنوك إمنا ، أكثر التحديات االقتصادية قوة كانت تقدم

بواسطة شبكة ، مما ينطوي على تبادل للقيم املالية أو اخلدمات هذه الشبكات من خاللاملعطيات املعلوماتية 
هذا إىل جانب أن عقود التجارة االلكترونية تتم من خالل تقنية االتصال عن . (2)الكترونية مفتوحة أو مغلقة

مما يعني اتساع هذا التعريف ليضم العقود اليت تتم على  (3)،إىل احلضور املادي للمتعاقدين جةبعد دون حا
 ات االلكترونيةالبث التلفزيوين والكتالوج؛ كالتلفون، التلغراف، االنترنت وأي وسيلة أخرى لالتصال عن بعد

مييزها عن غريها من العقود التقليدية وهذا  ،التشغيل إليهاائل اليت تعمل مبجرد إصدار أوامر وغري ذلك من الوس
  (4) .اليت تتم بني حاضرين عند تبادل التعبري عن اإلرادتني

  اختفاء الكتابة الورقية وانعدام التوقيع اليدوي وظهور ما يسمى الكتابة االلكترونية والتوقيع الرقمي بالتايل 

                                                           

  .68عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق ص  أمحد - 1
دولة، وهي شبكة مغلقة يقتصر الدخول فيها على األعضاء فقط، ملزيد من  15بنكا يف  299، وهي تضم حاليا 1973شبكة مت إنشاؤها يف بلجيكا عام  - 2

 http: // www. Data focus . com / nutcracker /wn swift . htm املعلومات حول هذه الشبكة راجع العناوين االلكترونية التالية :

3-KATSH (E), The Emery Eng of online dispute Résolution in," les premières journées internationales du droit du commerce électronique 

,ed liter" , 23 – 25 octobre 2000, p 52. 
االلكتروين يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت والقانون املقارن، حبث مقدم للمؤمتر العلمي األول حول اجلوانب إبراهيم الدسوقي أبو الليل، إبرام العقد  - 4

   25ص  2003أفريل  28 – 26القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية مبركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب باإلمارات العربية املتحدة الد الثاين،



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإل    تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:الالالالفصل فصل فصل فصل الالالال             

29 

  (1) .االلكترونية حمل النقود العادية وإحالل النقود
، وهذا حيدث يف النتقال األطراف من بني عقود التجارة االلكترونية ما يتم كلية على اخلط احملل:احملل:احملل:احملل:    من حيثمن حيثمن حيثمن حيث 2.

لتعليمية ، االعقود اليت يكون حملها غري مادي، وتكون متاحة على اخلط، كعقود اخلدمات املصرفية
وحيدث ذلك ينفّذ خارج اخلط لكنه ، ، ومنها ما يتم إبرامه على اخلطواالستشارات القانونية، احملاسبية والطبية

وال شك أن احلالة األوىل  (2) بالتايل ال تكون الشبكة سوى وسيلة للتعاقدندما يكون حمل العقد أشياء مادية، ع
  . ها من العقود االلكترونية األخرىتتميز ا عقود التجارة االلكترونية عن غري

 يأخذفيما يتعلق بالعقود اليت تتم على شبكة االنترنت  فإن اإلجياب من حيث طريقة التعبري عن اإلرادة:من حيث طريقة التعبري عن اإلرادة:من حيث طريقة التعبري عن اإلرادة:من حيث طريقة التعبري عن اإلرادة:. 3
هذا أطراف جيهلون بعضهم، ، مما يؤدي إىل إبرام العقد بني لجميعا لجتعل التعاقد متاح اليت نفتاحيةالسمة اإل

ا بدوره مييز العقد االلكتروين عن ما يسمى السعي إلبرام العقد والذي يتطلب أن يكون اإلجياب موجه
   (3) .حمدد لشخصٍ

عدة العقد االلكتروين سابقة الذكر تتبني لنا تعريفات من خالل : : : : : خصائص العقد االلكتروين: خصائص العقد االلكتروين: خصائص العقد االلكتروين: خصائص العقد االلكتروينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
  كما يلي: وهيا للطبيعة اخلاصة للتعامالت االلكترونية نظر ،خصائص متيزه عن غريه من العقود التقليدية

طرفيه يف  إن التعاقد التقليدي بني حاضرين يتطلب النعقاده وجود العقد االلكتروين هو تعاقد عن بعد:العقد االلكتروين هو تعاقد عن بعد:العقد االلكتروين هو تعاقد عن بعد:العقد االلكتروين هو تعاقد عن بعد:    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
السمة األساسية للتعاقد االلكتروين أنه يتم على تفاصيل العقد املزمع إبرامه، أما  فاقاالتجملس العقد من أجل 

ل بني متعاقدين ال جيمعهما جملس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل تكنولوجيا خمتلفة فتباد
لذلك فهو فوري  (4)عرب شبكة االنترنت من خالل جملس عقد حكمي افتراضي االتراضي يكون الكتروني

) "جمموعة من اإلجراءات الفنية(املسموعة واملرئية يعرف االتصال عن بعد بأنه (5) .عاصر رغم أنه يتم عن بعدم
  . ال املعلومات عن بعد"إلرسال واستقب

العقد  1باملادة الثانية فقرة 1997ماي 20 يف الصادر 97/7رقمتوجيه الربملان والس األورويب يعرف كما 
، أبرم بني مورد ومستهلك يف نطاق نظام لبيع أو تقدمي ل عقد يتعلق بالبضائع أو اخلدماتك" :أنهااللكتروين ب

 صال عن بعد إلبرام العقدتقنية أو أكثر لالت العقد فقط، هلذا لذي يستخدم. نظمه املورد اخدمات عن بعد
  (6) .وتنفيذه

ظَهذا التعريف نإىل العقد على أنه يتم عن بعد ر، وال مينع بينهما اتصالٍا لوجود وسيلة بني غائبني نظر ،
  عاصر أي أن اإلجياب غري روين غري موقد يكون العقد االلكت (7)تكييف العقد عن بعد وجود الوسيط االلكتروين

  غري 
                                                           

  http : // www.fu ris.comر املوقع  التايل : أنظ - 1
   www . eridia . com. / blaiséأنظر املوقع التايل: - 2
  .51ص  2000أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت، دار النهضة العربية القاهرة  - 3
  .30ص  202عرب االنترنت، دار النهضة العربية القاهرة حممد سعد خليفة، مشكالت البيع  - 4
  .23حممد حسني منصور، املرجع السابق ص  - 5

6-Directive 97/7/ ce du parlement européen et du conseil du 20mai 1997, concerne ante  Lo protection des consommateurs en matière des 
contrats à distance . J. O. C. E . 4 juin 1997 ; l 144 

  63ص  2003فاروق األباصريي، عقد االشتراك يف قواعد املعلومات االلكترونية، دراسة تطبيقية لعقود االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة  - 7
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   (1) .فيما بني أطراف العقد  نتيجة صفة التفاعليةا معاصر للقبول وهذ
؛لتقنيات االتصال عن بعد منها ن ملحق تعليمات االحتاد األورويب بشأن البيع عن بعد أمثلةًكما تضم 
فون املرئي يالتيل ،اتجلب والكتالواخلطابات املوحدة والدعاية مع منوذج الطغري املعنونة، املعنونة واملطبوعات 
العقد االلكتروين . (3)التليفزيون ،التصويرماكينات  املراسالت االلكترونية، ،امليكرو كمبيوتر    (2)تكسوالفيديو

سلة التليفون أو باملرا التليفزيون،أو ببعض العقود مثل التعاقد باملنيتل قد يشترك يف صفة اإلبرام عن بعد مع 
لكنه يتميز عن تلك العقود بتالقي األطراف بصورة مسموعة مرئية حوارية  ،ات والنشراتكإرسال الكتالوج
   (4).ا على الشبكة كاحلصول على املعلوماتاليت تسمح بتحقيق بعض اخلدمات فور ،عرب شبكة االنترنت

  تتمركز التقليدية، يف العقود يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد اخلاصة اليت قد ال جند مثيلها  االلكتروينالعقد 
  لل الكثري من ، حيث أن التعاقد بني حاضرين يقيف توفري محاية خاصة للمستهلك املتعاقد عرب االنترنتمعظمها 

التعاقد  وقتالصعوبات. فاحلضور املادي لألطراف يسمح لكل منهما بالتحقق من شخصية اآلخر وتاريخ و
  : من أمههااملسائل القانونية اليت ، ويسمح بضمان بعض المة مستندات البائع أو املتعاقدومن س

  .من أهلية اآلخر وصغته يف التعاقدالتحقق *
  . يتبعه القبول)فر اإلجياب وصد(عاصربشكل مالتحقق من تالقي اإلرادتني *
  . اإلعداد املسبق ألدلة اإلثبات*
  . إبرام التصرفات وحترير املستنداتالتحقق من مكان وزمان *
  . العناصر وذلك بتوقيع املتعاقدين جمموع هذهاعتماد *

، منها على سبيل املثال (5)أما التعاقد االلكتروين عرب االنترنت فإنه سيثري الشكوك يف حتديد املسائل السابقة
يتم  ا ماخاصة أن التعاقد عرب االنترنت غالباليت سيتم حترير العقد مبوجبها، وقت إبرام العقد االلكتروين  اللغة

  ون فارق بني موطن كال املتعاقدين.بني أفراد خمتلفني يف اللغة والوطن فيك
سخ العقد من يستطيع املستهلك أن يف، كما املقتناةن املستهلك ليس يف وسعه أن حيقق ويدقق يف السلعة إ

التونسي يف شأن املبادالت  2000لسنة  83عشرة أيام حسب ما نص عليه القانون رقم جانب واحد خالل 
 ادون أن يترتب عليه أية جزاءات ما عدق املستهلك يف العدول عن الشراء والتجارة االلكترونية على ح

  : حتسب كاآليتاملصاريف الناجتة عن إرجاع البضاعة ويكون ذلك خالل أيام العمل 
  فبداية من بالنسبة إىل اخلدمات أما  لكن تاريخ تسليمها من قبل املستهم بدايةً فتحسب بالنسبة إىل البضائع

                                                           

التدفق املعلومايت املقدم له واملعروض عليه ، من خالل حمتوى تعرف صفة التفاعلية بأا : االحتماالت املخولة ملستخدم الربنامج املعلومايت ليتحكم بنفسه يف  - 1
  ثري من معلومات مضغوطة يف شكل رقمي بواسطة قدرات ال حمدودة للوسائط االلكترونية.

بول يف التعاقد الفيديوتكس: هو عبارة عن كمبيوتر شخصي وشاشة تليفزيون مع لوحة مفاتيح أو شاشة تعمل باللمس. أمحد شرف الدين، اإلجياب والق - 2
 27/28املتحدة، ديب الفترة من االلكتروين وتسوية منازعاته، حبث مقدم مبؤمتر "اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية "املنعقد بدولة اإلمارات العربية 

  .  13هامش  09اجلزء الثاين ص  2003أفريل 
  14ص  2001مدحت عبد احلليم رمضان، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية، دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة  - 3
    http: // www. En –droit . comأنظر املوقع االلكتروين التايل  - 4
  .41ص  2002الدولية، عمان األردن، أمحد خالد العجلوين، التعاقد عن طريق االنترنت، دار الثقافة والدار العملية  - 5
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يف هذه احلالة ا يف العقد، بواسطة مجيع الرسائل املنصوص عليها مسبقً، ويتم اإلعالم بالعدول تاريخ إبرام العقد
دول عن الشراء يف ال جيوز للمستهلك العكما  .جاع البضاعة أو العدول عن اخلدمةيتعني على البائع إر

  : احلاالت اآلتية
  .عدول عن الشراء ويوفر البائع ذلكعندما يطلب املستهلك توفري خدمة قبل انتهاء أجل ال*
 اكومبنتجات ال ميكن إعادة إرساهلا أو شخصية أو تزويده  معايريحسب  مبنتجاتإذا مت تزويد املستهلك *

  . انتهاء مدة صالحيتها أوقابلة للتلف أو العناد 
البصرية أو الربجميات ، عن التسجيالت السمعية األختامبرتع عند قيام املستهلك أو  شراء الصحف واالت. *

   (1). ااإلعالمية املسلمة أو نقلها آليواملعطيات 
، سواء من حيث اإلبراما سبق خنلص إىل أن عقد البيع االلكتروين يندرج ضمن طائفة العقود عن بعد مم

ا من خالل شبكة االنترنت دون احلضور املادي هذه العمليات تتم الكتروني كل .اإلثبات أو الوفاءالتنفيذ، 
  . النوع من العقودللمتعاقدين وهي السمة األساسية هلذا 

ية تقنيات االتصال االلكترونية أا بددت فُرقة تكمن أمه    ::::))))لكتروين عقد عابر للحدود (دويللكتروين عقد عابر للحدود (دويللكتروين عقد عابر للحدود (دويللكتروين عقد عابر للحدود (دويلالعقد االالعقد االالعقد االالعقد االثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
يف وضعه األمر الذي ينبغي بني الدول حيث أصبحت املعلومات تنساب حبرية،  ألغت احلدود اجلغرافياالعامل، 

وإحاطتها بضمانات  ملثل هذه املعامالت، ذلك حىت يضمن للقواعد القانونية فعاليتها همينظتاعتبار املشرع عند 
كما أن العالقات القانونية الناشئة عن املعامالت االلكترونية ليست (2) يها الثقة والطمأنينة يف التعاملضفي علت

 ونواملنتج قد يكونواملشتري ، فالبائع فهي تنساب عرب احلدود لتشمل كافة أرجاء املعمورةحبيسة قطر معني 
         (3) .ان خمتلفةبلدثالثة يف 

يستخدم غالبية فمثلًا ، أخرىمتماثلة وختتلف من دولة إىل تقنيات االتصال عن بعد غري  إن استخدام
ومعرفة أحوال حسابام يف ، بينما يستخدمها غالبية األملان ملراقبة إلبرام عقود البيع وتنفيذهااإلجنليز االنترنت 

  . فرنسيني إلجراء املناقشة واحلوار، يف حني يستخدمها غالبية الالبنوك
العقد االلكتروين قد يكون عقدبني متعاقدين ينتمون اليها، كما اخل إقليم الدولة وا إذا ما انعقد دا داخلي

قد يكون عقديكون للعقد طابع دويل فوفقا للمعيار القانوين : ا ألحد املعيارين، القانوين واالقتصاديا وفقًا دولي
ما لشبكة االنترنت ، كأن يكون أحد أطرافها مستخدلفةإذا كان املتعاقدون يتواجدون وينتمون إىل دول خمت

، تكنولوجيا معاجلة البياناتا يف دولة ثانية وشركة االشتراك يف الشبكة مقيم، ومورد خدمات مقيما يف دولة
يكون للعقد طابع دويل إذا ف لمعيار االقتصاديل وفقا أما    (4) .ا يف دولة ثالثةإدخاهلا وحتميلها عرب الشبكة مقيم  

                                                           

ى حق أن املشرع الفرنسي والتوجيه األورويب تبىن حق املستهلك يف إرجاع السلعة يف البيع عن بعد أو عرب املسافات. فينص قانون االستهالك عل يالحظ - 1
تاريخ تسلم طلبه وذلك ) سبعة أيام كاملة حمسوبة من 07املشتري يف عمليات البيع عن بعد إرجاع املنتج إىل البائع من أجل استبداله أو استرداد مثنه يف مدة (

  إىل أول يوم عمل يليه دون أية جزاءات باستثناء نفقات اإلرجاع فإذا صادف اليوم األخري منها يوم السبت أو األحد، ويوم عطلة أو إضراب عن العمل فإا متتد 
  82أنظر بالتفصيل: حممد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص

2- HUET JEROME, HEBERT Mails: Dirait de l’informatique et des télécommunications, litées, (53) paris, 1989, p28 Ets. 

 (النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية). 22عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق ص  - 3
4-VERBIESTCT (T) Dirait international privé et commerce électronique : état des lieux http: //www. Jours com. net ? pro /2/ce 200 / p1 



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإل    تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:الالالالفصل فصل فصل فصل الالالال             

32 

   (1) .تدفق السلع واملنتجات واخلدمات عرب احلدود يترتب عليهمبصاحل التجارة الدولية وذلك بأن تعلق 
ضرورة تضافر  على ، لنعت أي معاملة بالطابع الدويل) الالزمنيتوافر املعيارين (القانوين واالقتصاديب

بشكل يضمن االنسجام  ضع القواعد القانونية املتعلقة بالعقد، لوحمللياجلهود سواء على الصعيد الدويل أو ا
فإن  عابرة للحدود بطبيعتهاباإلضافة إىل أن شبكة االنترنت  بني القواعد القانونية املختلفة. وعدم التعارض
، حقيقة تؤكدها عقود التجارة االلكترونية بسماحها للمتعاقدين العاملية صفةهلا من خالهلا  تربمالعقود اليت 

   .حبرية اختيار القانون الواجب التطبيق على معامالم
كأا ، فسقطت مع وجود الشبكة الدولية نسلم بأن احلدود بني العقد الدويل والداخلي قد كل هذا جيعلنا

ا ، لتخلق جماهلقانون الدويل اخلاص منذ أمد بعيدجاءت لتقلب األوضاع وتغري املفاهيم اليت استقر عليها ال
  .تتم عرب الشبكة الدوليةمع البائعني يف معارض جتارية وجتفتراضي اال
 "عقد التجارة  لذلك يطلق عليهيتسم العقد االلكتروين بالطابع التجاري : لعقد االلكتروين عقد جتاريلعقد االلكتروين عقد جتاريلعقد االلكتروين عقد جتاريلعقد االلكتروين عقد جتارياااا    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

 ، حيث أن عقود البيع االلكترونية تستحوذ صفة من السمة الغالبة لذلك العقدوقد جاءت تلك ال ،"االلكترونية

 ا ما يتم بنيبطابع االستهالك ألنه غالب يتسمالعقد االلكتروين  أن كما .على اجلانب األعظم من جممل العقود
ا مل للقواعد اخلاصة حبماية املستهلك، لذلك خيضع عادة    (2). تاجر أو مهين ومستهلك، فهو من عقود االستهالك

يفرض على  والذي وكذا قانون االستهالك الفرنسي 7/97األورويب بشأن محاية املستهلك رقمجاء بالتوجيه 
 جتاه املستهلكا، باعتباره الطرف القوي يف التعاقد العديد من الواجبات وااللتزامات القانونية اجر املهينالت

االلتزام العام باإلعالم ويستفاد ذلك من نص  ؛من أهم هذه االلتزاماتباعتباره الطرف الضعيف يف العقد، 
املستهلك بكافة لما عأن حييط  ترفمن قانون االستهالك الذي أوجب على كل شخص حم 113/3املادة 

، فأول ما يهم املستهلك احملددة أو املعفية من املسؤوليةكافة الشروط املعلومات املتعلقة بسعر البيع والبيانات و
، هو البيانات واملعلومات اليت تتصل باخلصائص األساسية والسمات اجلوهرية تعاقد االلكتروينمعرفته يف ال
     (3) .لحصول عليهالذي يسعى لللمنتج 
إذا كان العقد االلكتروين ال خيتلف يف تركيبه أو مضمونه عن العقد العقد االلكتروين عقد مساومة: العقد االلكتروين عقد مساومة: العقد االلكتروين عقد مساومة: العقد االلكتروين عقد مساومة: رابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 
هل هو عقد مساومة خيضع ملبدأ  حيث يثور التساؤل بشأنه ،بشأن طبيعة هذا العقد اال ان االمر يدقالتقليدي 

ال يكون للمستهلك فيه حرية اإلرادة اليت  ؟عقد إذعانأم هو  ةسلطان اإلرادة والتراضي بني األطراف املتعاقد
دون  متكنه من التفاوض حول شروط العقد وال يكون له إال االستجابة للشروط املوضوعية من الطرف اآلخر

         (4) .والتأمني مثل عقود الغاز والكهرباء واملاء، التعديل فيها أو االعتراض عليهاأو ، مناقشتهاميلك أن 

                                                           

ارة االلكترونية مركز أشرف وفاء حممد، عقود التجارة االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص ، املؤمتر الدويل الثالث عن االجتاهات احلديثة يف معامالت التج - 1
األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ووزارة االتصاالت واملعلومات املصرية، املنعقد جبامعة الدول  القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل باالشتراك مع جلنة

   .  197ص  2004جانفي  17/18العربية القاهرة يومي 
  19ص  2009حممد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية  - 2
  .290ص  2000مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العالقة العقدية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  - 3
    htt://www.un derash . netالطبيعة القانونية لعقود التجارة االلكترونية، بوابة التكنولوجيا واملعلومات أنظر املوقع التايل:  - 4



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإل    تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:الالالالفصل فصل فصل فصل الالالال             

33 

ميكن  (1)بني مؤيد ومعارض لنعت عقود التجارة االلكترونية بصفة عقود اإلذعانأقوال الفقهاء  اختلفت
  : مجع هذه اآلراء يف اجتاهني

التجارة االلكترونية عقود إذعان، وميكن تعريف عقد  إىل القول بأن عقود يذهب أنصاره: االجتاه األولاالجتاه األولاالجتاه األولاالجتاه األول
   (2).دة وعامة قبل الفترة التعاقدية"ا بصورة جمرا أو جزئيكليالعقد الذي يتحدد مضمونه العقدي " اإلذعان بأنه

العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها املوجب وال يسمح مبناقشته فيها وذلك فيما يتعلق " أو هو
  (3)"ن املنافسة حمدودة النطاق بشأا، أو تكوتكون حمل احتكار قانوين أو فعلي بسلع أو مرافق ضرورية

  (4):التايلز عقود اإلذعان ب، ووفق املفهوم التقليدي، تتميم تقليدي وآخر حديث لعقد اإلذعانهناك مفهو
  . عترب من الضروريات بالنسبة للمستهلكنيتعلق العقد بسلع أو مرافق ت*
*احتكار املوجب هلذه السلع احتكارا ا قانونيأو سيطرة جتعل املنافسة حمدودة النطاق. او فعلي ،  
    (5) .مستمر أي ملدة غري حمدودةنحو اإلجياب إىل الناس كافة وبشروط موحدة بصدور *

، مييل إىل عدم التشدد يف حتديد فكرة عقود اإلذعان وال يشرط ، وهو احلديثبيد أن الرأي السائد يف الفقه
، بل فعلي و قانوين السلع واخلدمات حمل احتكار، أو أن تكون هذه لعقد بالسلع أو اخلدمات الضروريةتعاقد ا

قبل أي مناقشة للشروط الواردة أحد املتعاقدين حبيث ال ي ا بواسطةجتهيزه مسبقً مت يكفي أن يكون العقد قد
أو ، من حيث القدرة االقتصادية موقع يتفوق فيه على الطرف اآلخر ، أو أن يوجد أحد طريف العقد يفبه

    (6) .املهنية األجهزة
اإلنتاج محاية املستهلك يف مواجهة جمتمعات  لإلذعان قد تطور ليستوعب ضرورةث املفهوم احلديأما 
الذي  ،ا بواسطة الطرف اآلخر، إذ يتوافر ضعف الطرف املذعن من جمرد أن إعداد العقد قد مت مسبقًالضخمة

يقوم بتحديد احلقوق وااللتزامات عن العقد بالصورة اليت حتقق مصلحته وال يقبل املناقشة أو التفاوض يف 
  . ا جمحفةشروطها أو أن يتضمن العقد الذي يربم على هذا النحو شروطً

، ستهلكروين عقد إذعان بالنسبة للما للمفهوم املوسع لإلذعان ذهب البعض إىل اعتبار العقد االلكتطبقً 
تعرض هلاقد  قد يكون نه حباجة إىل احلماية وذلك برفع مظاهر اإلذعان اليتا وأباعتباره الطرف الضعيف دائم. 

من قانون  132/1الشروط التعسفية اليت قد يتضمنها العقد ويستند هذا الرأي إىل نص املادة  واملتمثلة يف
  المن حيث موضوعها أو اآلثار املترتبة عليها اختال الشروط اليت تنشئ (7)اليت اعتربتاالستهالك الفرنسي، 

                                                           

املصرية بالقاهرة  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، دار النشر للجامعات - 1
  .229ص  1حاشية رقم  1952

  .124ص2000لاللتزام دار النهضة العربية، القاهرة حسام الدين كامل االهواين، النظرية العامة لاللتزامات، اجلزء األول، املصادر االرادية  - 2
  .293عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق ص - 3
  .45ص1998سعيد عبد السالم، التوازن العقدي يف نطاق عقود اإلذعان، دار النهضة العربية  - 4
والذي عقد بديب يف  سيد حسن عبد اهللا، املنظور اإلسالمي لوسائل محاية املستهلك االلكتروين، مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، - 5

  .823ص 2003ماي 10/12الفترة ما بني 
  .67ص  2001حجيته يف االثبات دار النيل، القاهرة، ثروت عبد احلميد، التوقيع االلكتروين، ماهيته، خماطره وكيفية مواجهته، مدى  - 6
  .86خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ص  - 7
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   .توازن احلقوق وااللتزامات ضد مصلحة املستهلك ومبا حيقق مصلحة املعين معقديا مبناه عد
االلكتروين هو مبثابة عقد  إذ يرى أن العقد م الرأي السابق إىل بعض الفقه يف القانون االجنليزيوينض
، ألن املوجب إليه ال ميلك إال أن يضغط على عدد من اخلانات املفتوحة أمامه يف موقع املوجب على إذعان

الذي ال ميلك مناقشته أو تعديله أو املفاوضة  ،اوعلى الثمن احملدد سلفًاملواصفات اليت يرغب فيها من السلعة 
يؤخذ على هذا الرأي أنه ، فأو رفضه كليةعليه مع املتعاقد اآلخر وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد برمته 

جتاهل أمرحيث جند املوجب على ة التعاقد على الربيد االلكتروينهو أن التفاوض قائم وخاصة يف حالا، ا هام ،
ط معينة وهو وبأنه يوافق بشر، فريد عليه املوجب له عرض يتضمن سلعة معينة ومبلغا حمدداسبيل املثال يرسل 
، فتبدأ عملية إضافية جمانية من املنتج املباع ، أو احلصول على قطعةعلى نسبة خصم معينةمثاال، احلصول 

اإلذعان إذ  ، يرى أن العقد االلكتروين يعترب من عقودويتشابه مع الرأي السابق رأي آخر املساومة بني الطرفني
سينقل وينفرد بفرض شروطه وبنوده الذي  ،ا من أحد طرفيهمسبقً ا يعدا أو منوذجيمنطيالغالب أن يكون عقدا 

. فتنعدم بول هذه الشروط كما هي دون تعديل، فال ميلك مناقشتهاويقتصر دور الطرف اآلخر على جمرد ق
  . (1)املساومة بني طريف العقدوبذلك املفاوضة 

طريق اللكتروين يقترب من عقود اإلذعان، إذا مت عن وإن كان يذهب إىل أن العقد او أن هذا الرأي ديب
روين أو ، إال أنه مل يبني طبيعته إذا مت بواسطة طرق التعاقد االلكترونية األخرى كالربيد االلكتالعقود النمطية

  .غريها
: يذهب جانب من الفقه إىل اعتبار أن العقد االلكتروين عقد مساومة والذي يعرف على أن العقد االجتاه الثايناالجتاه الثايناالجتاه الثايناالجتاه الثاين

حيث يستطيع كل منهم مناقشة ، الفعلية والقانونية بني أطرافهمة الذي يقوم التراضي فيه على أساس املساو
  . فاق بينهم بعد التفاوض واملساومة، فيتم االتشروطه

و املوجب له ال يقتصر دوره على  ،فعملية املساومة مازالت تسود العقود االلكترونية على اختالف أنواعها
إذا مل تعجبه  ،بل له مطلق احلرية يف التعاقد مع أي منتج أو مورد آخر ،اجمرد املوافقة على الشروط املعدة سلفً

 ،الشروط املعروضة على شاشة االنترنت ويستطيع االنتقال من موقع إىل آخر واختيار ما يشاء وترك ما يشاء
  . هي اليت تسود العقود االلكترونيةالرضائية  بالتايل

، فهناك أكثر من موقع يعرض جمموعة كبرية من تصوير كامريالو أراد شخص شراء  على سبيل املثال
  فهذه  مثالً (Sony)من شركة  (Digital)رقمية  تنتج مثل هذا النوع، فإذا أراد أن يشتري كامريا الشركات اليت

أا األفضل وبالسعر املناسب يع املشتري أن خيتار نوع الكامريا اليت يعتقد فيستط ها،الشركة تنتج أنواع عدة من
  .مفتاح القبول النهائي فيتم البيع مث يضغط على ،له

هلا مما سبق ميكن القول أن العقد االلكتروين يتم باستخدام الوسائل االلكترونية و املعامالت اليت تتم من خال
األول ضرورة ال يراه تختلف حالة الضرورة من مستهلك إىل آخر فما يراه ف ليست كلها تتعلق بسلع ضرورية،

، كما أن التجارة االلكترونية توفر البدائل الالزمة حيث جتد نفس السلع معروضة يف أكثر من ذلكالثاين ك
                                                           

  .248إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص - 1
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مما يسهل  (1)،باحلدود اجلغرافياألن االنترنت شبكة عاملية ال تعترف  ،االحتكار أمر نادرفتراضي وحمل جتاري ا
واالنتقال من قبل اإلقدام على التعاملا الترجيح واملفاضلة فيما بني العروض املطروحة على املتعاملني الكتروني ،

موقع وبيب إىل آخر حبرية إذ يكفي وجود عقد منوذجي سابق اإلعداد إلسباغ احلماية املقررة مبوجب القانون 
إال أن عقد البيع االلكتروين ، من عقود املساومة من مث فإن العقد االلكتروين هو، (2)يف مواجهة عقود اإلذعان

 ا عن طريق االنترنت وهو ما يدعونا إىل التمييز بني العقد االلكتروينأيض املربمةمع بعض العالقات قد خيتلط 
  .وباقي العقود
        عن غريه من العقودعن غريه من العقودعن غريه من العقودعن غريه من العقود    : متيز العقد االلكتروين: متيز العقد االلكتروين: متيز العقد االلكتروين: متيز العقد االلكترويناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

تعترب من أهم أوجه اخلصوصية اليت متيزه عن غريه مي إىل العقود اليت تربم عن بعد فإن العقد االلكتروين ينت
يتم إبرامه يف الوحيد الذي  هو ليس الوسط القانوين واليت يصعب حصرها، كذلكمن العقود احلديثة على 
، ألنه من املمكن أن تكون هي األساس الذي يرتكز معهفهناك عقود أخرى متالزمة  ،حميط البيئة االلكترونية

، من هنا سنعرض االختالف للعقد عن غريه حبسب ه ملا متت املعامالت االلكترونيةااللكتروين ولوالعليه العقد 
  .طريقة التعاقد من جهة وعن العقود املرتبطة به من جهة أخرى

إذا كان العقد االلكتروين يتفق : : : : طريقة التعاقدطريقة التعاقدطريقة التعاقدطريقة التعاقدحبسب حبسب حبسب حبسب من العقود من العقود من العقود من العقود     العقد االلكتروين عن غريهالعقد االلكتروين عن غريهالعقد االلكتروين عن غريهالعقد االلكتروين عن غريه    متييزمتييزمتييزمتييز: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
قد يتشابه مع سبل التعاقد احلديثة ، العقود التقليدية من نواحي عديدة ولكنه خيتلف عنها يف وسيلة إبرامهمع 

   .دوليةيتميز بأنه يتم من خالل شبكة اتصال  إال أنه ،عن بعد
سواء ، على إحداث أثر قانوينتوافق إرادتني " :يعرف العقد بأنه: التعاقد االلكتروين والتعاقد التقليديالتعاقد االلكتروين والتعاقد التقليديالتعاقد االلكتروين والتعاقد التقليديالتعاقد االلكتروين والتعاقد التقليديأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

افر أركان العقد وهي الرضا، وال شك يف ضرورة تو    (3).تعديله أو إائه"،نقله  ،مكان هذا األثر هو إنشاء التزا
 سنقوم بدراستها العقود اليت فأوىل .فهذه العناصر ال مناص من توافرها يف كل عقد والشكلية السبباحملل، 
البيع عقد يلزم مبقتضاه البائع أن ينقل " بقوله: 351عرفه املشرع اجلزائري يف املادة عقد البيع الذي هي

وهو نفس التعريف للمشرع املصري يف املادة  (4) مقابل مثن نقدي". ا آخرا ماليللمشتري ملكية شيء أو حقً
"عقد مبقتضاه يلتزم  من القانون املدين بأنه: 1582كما عرفه املشرع الفرنسي يف املادة  من القانون املدين. 418

  بتسليم شيء إىل شخص آخر يدفع له مثن". شخص
من العقود هو التقليدي من عقود املعاوضة وناقل للملكية ونستخلص من التعريفات السابقة أن عقد البيع 

 ، اال، أي تطابق اإلجياب والقبولنعقدان بتوافق إراديت املتعاقدينيتفق مع العقد االلكتروين يف أما ي ،الرضائية
االلكتروين تتجلى يف الوسيلة اليت تستخدم يف نقل إرادة كل طرف لآلخر أو التفاوض  أن خصوصية العقد
يف العقد التقليدي وبسبب توافر عناصر جملس العقد احلقيقي الذي يتالقى فيه الطرفان و (5)،بشأن بنود العقد

                                                           

  .38ص  2002رمزي فريد حممد مربوك، محاية املستهلك يف إطار مفهوم جديد لعقد اإلذعان، مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، مصر،  - 1
  .     124حسام الدين االهواين، مرجع سابق، ص  - 2
  .  118ص 2006عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام طبعة  - 3
  رونية .باعتبارها تستحوذ على اجلانب األعظم من جممل العقود خاصة يف العقود االلكت - 4
  .44ص  2011مصطفى أمحد أبو عمرو، جملس العقد االلكتروين، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية طبعة  - 5
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يستطيع كل طرف  ،أثناء التفاوض وتطابق اإلجياب مع القبول بني شخصني حاضرين من حيث الزمان واملكان
كما يتيح التعاقد التقليدي أيضا  ويتعرف على مدى جديته يف التعاقد،أن يتأكد من شخصية الطرف اآلخر 

الذي  ،التعرف على حمل التعاقد بسهولة بينما قد ال تتوافر هذه اإلمكانية بذات الدرجة يف التعاقد االلكتروين
من مث يعد جملس العقد صل بينهما مئات أو أالف األميال، يف ، بل قدود املتعاقدين يف مكانني منفصلنييعد وج

االلكتروين جملس(1) .ة خاصة على حنو ما سنرى فيما بعده من العقود اليت تربم عن بعد ومن طبيعكونا ا حكمي   
بالتليفون يف أن كل قد يتفق التعاقد االلكتروين مع التعاقد     ونونونونااللكتروين والتعاقد عن طريق التليفااللكتروين والتعاقد عن طريق التليفااللكتروين والتعاقد عن طريق التليفااللكتروين والتعاقد عن طريق التليف    التعاقدالتعاقدالتعاقدالتعاقدثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

غائبني من حيث املكان على  ا عقود تربم بنيمنهما تعاقد فوري ومباشر حيث يتالشى عنصر الزمن فهي مجيع
أن ما مييز التعاقد  ، حيثلتعاقد بالتليفون من نواحي عديدةا عن ا، على أن العقد االلكتروين يظل متميزاألقل

 يرسله إىل مثالً ،من املوجب البائع يف حالة عقد البيع كتايبٍ تأكيد أنه تعاقد شفوي قد يتطلب صدور بالتليفون
ا  لصعوبة إثبات التعاقد بالتليفون وال ينعقد العقد إال بتوقيع ) يف موطنه نظرالطرف اآلخر املتعاقد (املشتري

، أما يف التعاقد االلكتروين املربم عن طريق شبكة 1989جويلية  23ا للقانون الفرنسي الصادر يف املشتري وفقً
، بل يعترب العقد قد مت مبجرد إىل إصدارٍ كتايبٍاالنترنت قد يتفاعل املوجب مع املوجب له فال حيتاج املوجب 

تعبري الطرف اآلخر عن إرادته بقبول التعاقد بواسطة الضغط على عبارة موافق عن طريق لوحة املفاتيح املتصلة 
ية املرسلة على جهاز احلاسوب، كما ، كما أنه يف التعاقد االلكتروين ميكن رؤية الرسالة االلكترون(2)بيوتربالكم
طريق  بينما يف التعاقد عن ،خزن الرسائل واالحتفاظ ا يف اجلهازن طباعتها واحلصول على نسخة منها وميك

  . اهلاتف تكون الرسالة شفوية
 Videoقد يثور التساؤل حول الوضع بالنسبة للتعاقد عن طريق التليفون املرئي أي التليفون املزود بكامريا 

Telephone  حيث ينقل صوت وصورة املتكلم عرب شبكات التليفونات كما يف حالة التعاقد من خالل جهاز
ا ا شفويعن طريق التليفون املرئي تعاقدكمبيوتر مزود بكامريا الكترونية وال خيتلف األمر حيث سيكون التعاقد 

(3)ت، بينما يف التعاقد االلكتروين يتم كتابة االتفاق على مستند الكتروين من خالل صفحااأيض Web أو E-mail  
، حيث يكون العرض ي إلبرام العقود بواسطة التليفونكما خيتلف السعي إىل التعاقد االلكتروين عن السع

 ا لشخصٍيكون موجهالثاين ، بينما العرض يف دد غري حمدود منهمللعمالء على وجه العموم ولعغالبا  األول يف
  . فإن العرض ال يتسم بالصفة العامةبالتايل ، وحمدد معنيٍ

كما أن املبادرة إىل التعاقد يف حالة السعي إلبرام العقود يف الوطن بواسطة التليفون تأيت من البائع حيث 
يريد تروجيها وإمتام التعاقد يقوم باالتصال باملستهلك أو املشتري إلبرام مقابلة معه وحماولة إقناعه بالسلعة اليت 

ال يرتب أي أثر على طريف ، وعدم إبرام التعاقد ى التعاقدلهذا التصرف سابق إلبرام العقد وهو الباعث عمعه، 
 إلبرام العقد ويبحثان يف أركان العقد ليتم التوصل لعقد تام ال ينتابه أي  سابقة مرحلةالعالقة، ألما مازاال يف 
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   (1) .ا من العميل يف حالة السعي للتعاقد االلكتروينا يكون االتصال غالببينم ومنتج ألثاره.صحيح  ،خلل
يتفق العقد االلكتروين مع التعاقد عن طريق التليفزيون : ننننلكتروين والتعاقد عن طريق التليفزيولكتروين والتعاقد عن طريق التليفزيولكتروين والتعاقد عن طريق التليفزيولكتروين والتعاقد عن طريق التليفزيوالتعاقد االالتعاقد االالتعاقد االالتعاقد االثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 
إذ تتم  ا للجمهور الذي يرغب يف التعاقد بشأن إحدى السلع أو اخلدماتا موجهأن اإلجياب يكون غالب يف

ففي  ،منهما فتختلف بشأن كلٍمدة العرض وأسلوب التعاقد  يفيزان اعلى أما يتم (2)،بالصورة والصوت
مدة عرض اإلجياب هي عدة ثواين وهي مدة اإلعالن التجاري اخلاص التعاقد بواسطة التليفزيون قد تكون 

فإذا أراد املتعاقد التعرف على املزيد من التفاصيل يكون من خالل االتصال مع الشركة أو  ،حل اإلجيابمب
، أما اإلعالم يف التعاقد اإللكتروين االنتقال ملقر عمله أو أحد فروعهق التليفون أو املنيتيل أو املوجب عن طري

، االلكتروين للموجب فإن املوجب له يستطيع أن يتعرف على كافة معلومات التعاقد وبنوده من خالل املوقع
كما ميكنه التفاوض وإبرام العقد بل وتنفيذه أحيانفزيوين أو االنتقال اجة لالتصال التل، دون حاا الكتروني

ال اليوم خالل أربعة وعشرين ا طوويضل قائماالنترنت من خالل تصفح املوقع على ملقر جتارة املوجب  الفعلي
، أما يف التعاقد يف التعاقد عن طريق التليفزيون  كما يتم إبالغ القبول عرب االتصال بالتليفون أو املنيتيل(3) .ساعة

فإن التعبري عن القبول يتم عرب التبادل االلكتروين للبيانات أو الربيد االلكتروين أو بأية وسيلة من االلكتروين 
. من ناحية أخرى فإن الفارق اجلوهري يكمن يف أن البث يتم من جانب ئل التعبري االلكتروين عن القبولوسا

جانب العميل، وب أو ألية مبادرة من ، فال توجد إمكانية للتجاحالة التعاقد عن طريق التليفزيونواحد يف 
ذلك على عكس العقد االلكتروين الذي يتيح التفاعل والتفاوض مباشرة بني طريف العقد مما يسمح حبضور 

عن  فضالًا إذا كان حمله يسمح بذلك، ، كما ميكن أيضا تنفيذه الكترونيفتراضي متعاصر بني أطراف التعاقدا
كبطاقات  ؛ا أن يتم من خالل وسائل الدفع االلكترونيةالوفاء يف التعاقد االلكتروين ميكن أيض ذلك فإن

  (4) .من الوسائل املماثلة هاأو غري االلكتروين مان، التحويل، القيد املصريفاالئت
االلكتروين ونظريه الذي إن الفارق بني العقد : التعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الفاكس والتلكسالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الفاكس والتلكسالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الفاكس والتلكسالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الفاكس والتلكسرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 

أو ، يتمثل يف أن الفاكس والتلكس جمرد وسيلة لتبادل املستندات تم بواسطة جهاز الفاكس أو التلكسي
التعاقد  يعين ذلك أن الوجود املادي للمحرر التقليدي يتحقق حالرات اخلاصة بالتعاقد يف شكل ورقي، احملر

تبادلة عن طريق الفاكس ال حتتاج إىل معاجلة بياناا بلغة لذلك فإن الرسائل املبواسطة الفاكس والتلكس، 
. أما فيما خيص التعاقد االلكتروين سالة هو طباعتها على الورقالكمبيوتر وكل ما حيتاجه الطرف املستقبل للر

يرد ، حبيث تتخذ املستندات العقدية وما افإن التفاوض وإبرام العقد وتبادل احملررات اخلاصة به يتم الكتروني
امة أي يتميز بالطبيعة غري املادية املثبتة على دعامة الكترونية ال على دع يها من توقيعات الشكل االلكتروين.عل

   (5) .ورقية ممهورة بتوقيع األطراف
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من السهل التأكد من أصل وصحة الرسائل املرسلة بطريقة الكترونية بالفاكس والتلكس فمن ناحية أخرى 
االلكترونية لكون األصل ثابت على دعائم ورقية، كما يستطيع مكتب التلغراف على األقل من عن الرسائل 
   . لنظرية التعرف على هوية املرسلالناحية ا
يستخدم الكتالوج كوسيلة لوصف املنتجات : التعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الكتالوجالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الكتالوجالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الكتالوجالتعاقد االلكتروين والتعاقد عن طريق الكتالوجخامساً: خامساً: خامساً: خامساً: 

 .عملية مع التقدم االقتصادي وظهور املنافسات التجاريةهذه الرت انتشدمات يف التعاقد بطريق املراسلة، واخل
صف األول عنصر اجلاذبية والثاين العنصر اإلعالمي حيث يشمل على و ى عنصرين أساسيني؛يقوم الكتالوج عل

، فالبيع بواسطته يتم من ى الطرق احلديثة يف البيع عن بعدإحديعد  كما .دقيق وواضح للمنتجات واخلدمات
عليه وبيان مدى انطباق  لالطالعخالل املراسالت ما بني املوجب والقابل بإرسال الكتالوج إىل القابل 

ا ، فإرسال الكتالوج إىل العميل يعترب إجيابلوج مع ما يرغب احلصول عليه أوالاملواصفات املذكورة يف الكتا
لكن ،ا هلذا الشخص بانتظار القبولموجه ومن اً للكافة دون حتديدا كونه موجههذا اإلجياب ال يكون ملزم ،

من مراحل ، وتكون املرحلة السابقة هي ملنتج يقوم بالبحث يف جدية العرضجيد لديه حاجة يف هذا ا
ا ا من العقد ويكون املوجب ملزميكون يف هذه احلالة جزًءت العقدية اليت تسبق إبرام العقد، املفاوضا

، وأية خمالفة هلذه هي السبب الرئيسي يف إبرام العقدالذي يتضمن الشروط األساسية اليت كانت بالكتالوج 
فالبيع عن طريق  (1)،على الشروط املذكورة بالكتالوج الذي مت إرساله الشروط خمالفة للعقد الذي أبرم بناًء

الكتالوج يكون على عدة صور كأن يكون على شكل أوراق يتم من خالهلا وصف املبيع على بيانات مكتوبة 
طوانات كمبيوتر صورة شرائط فيديو أو أسوصور ورسومات للمنتجات واخلدمات املعروضة وقد يكون يف 

روين موجود على موقع الويب حيث ، وقد يكون خبالف األشكال السابقة يف شكل الكتمضغوطة أو ممغنطة
. والكتالوج االلكتروين ملنتجات وحتديد أوصافها وأسعارهايستطيع املستهلك من خالله مشاهدة السلع وا

. ويتضمن جمموعة من املعلومات والبيانات يعرضها التاجر عرب شبكة االنترنتعبارة عن معرض للمنتجات اليت 
نسبة ، أسعارها، منتجاا، عنوان بريدها االلكتروينركة، مقرها الرئيسي، لعملية التعاقد مثل اسم الش الالزمة

  ...الرسوم اجلمركية والضرائب وميعاد التسليممصاريف الشحن،  ،اخلصم إن وجدت
ا بني غائبني عن طريق املراسلة يقوم املوجب فيه بعرض كما يعترب التعاقد عن طريق الكتالوج تعاقد

، والقابل فيه هو املستهلك أو ن مواصفاا ومثنها، ويقوم بتوزيعه وإرساله إىل العمالءو اخلدمة وبيااملنتجات أ
إذا كان التعاقد عن . الكتالوج وقبِل التعاقدالعميل الذي اطلع على مواصفات وبيانات املنتجات واخلدمات يف 

 اتصاالًواحد جيعل بينهما  طريق الكتالوج يتفق مع التعاقد االلكتروين يف عدم اجتماع املتعاقدين يف جملس
ه وقد تطول أو تقصر حبسب ، بل تكون هناك فترة زمنية تفصل بني صدور القبول وعلم املوجب بامباشر
، إذ يتم القبول يف التعاقد عن طريق الكتالوج من من حيث طريقة التعبري عن القبول ، إال أما خيتلفاناألحوال

، بينما أو عن طريق التليفون أو املنيتل السلعة أو اخلدمة املرفقة بالكتالوجخالل قيام العميل مبلء صيغة طلب 
  . الطرق اليت سوف نتناوهلا الحقًايف التعاقد االلكتروين فإن القبول يتم من خالل شبكة االنترنت وبإحدى 
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األساس من قانون خنلص بالقول أن العقود االلكترونية املربمة عرب االنترنت تستمد أحكامها يف مما سبق 
ويتم إخضاع العقد لألحكام  ،املعامالت االلكترونية بشكل خاص ومن القواعد العامة لنظرية العقد بشكل عام

تتوافر هذه اخلصوصية يف العقود املربمة عن بعد ألن احلضور االفتراضي املتعاصر،  املغايرة اليت تأخذ يف االعتبار
ا ال جيوز إنكاره ا مؤثر، أما البعد املكاين فيبقى واقعمن الناحية الزمنية والقبول يكوناإلجياب  ما بنيالتعاصر 

فمجلس العقد له دور أساسي يف انعقاد العقد من حيث  ،ا يف غري جملس العقد بالنسبة ملكانهحبيث يعترب منعقد
 ،املرحلة السابقة إلبرام العقديف تم ذكرها ومدى دقة املواصفات اليت ي توافر السلعة ،لية املتعاقدينالتأكد من أه

، وهو عقد له خصوصيته د االلكتروين نوع جديد من العقود، فهو وليد التقدم التكنولوجيمن ذلك فإن العقو
 . باستخدام وسائل االتصال احلديثة وذاتيته املستقلة اليت متيزه عن أنظمة التعاقد األخرى اليت تتم

يعد العقد االلكتروين : : : : يف البيئة االلكترونيةيف البيئة االلكترونيةيف البيئة االلكترونيةيف البيئة االلكترونية    املرتبطة بهاملرتبطة بهاملرتبطة بهاملرتبطة بهعقود عقود عقود عقود الالالالعن غريه من عن غريه من عن غريه من عن غريه من     : متييز العقد االلكتروين: متييز العقد االلكتروين: متييز العقد االلكتروين: متييز العقد االلكتروينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
، إال أن التطور املستمر يف تروين من الطريقة اليت ينعقد اليات التجارة االلكترونية ويكتسب الطابع االلكأأهم 

واحلديثة على الوسط القانوين واليت جمال نظم املعلومات واالتصاالت أدى إىل ظهور العديد من العقود الوليدة 
، وعقود التجارة االلكترونية نوعان. (1)الكترونيااليت تربم  التجارية وهناك طائفة من العقود ،يصعب حصرها

عندما يكون حملها غري مادي ومتاح على اخلط أو على الشبكة منها ما يربم وينفذ على شبكة االنترنت وذلك 
واليت يكون حملها سلع ومنها ما يتم تنفيذه خارج الشبكة  ومات أو برامج أخرىمعلنفسها مثل احلصول على 

أا ختتلف  ، إالا ذات طابع دويلأغلب هذه العقود تتفق مع العقد االلكتروين يف أا غالب (2)أو خدمات.
، دولة ثانية راك يف االنترنت يفا يف دولة ومقدم خدمة االشتفمستخدم االنترنت قد يكون مقيموتتميز عنه 

  .(3) على شبكة االنترنت يف دولة ثالثةوشركة تكنولوجيا معاجلة البيانات وحتميلها 
عقود  رتبطة به يف البيئة االلكترونية، يطلق على هذه العقودلتمييز العقد االلكتروين عن غريه من العقود امل

، أي اليت االنترنت وكيفية االستفادة منها وهي العقود اخلاصة بتجهيز وتقدمي خدمات ،اخلدمات االلكترونية
  :هذه الطائفة من العقود يف ما يلينتناول س. (4)الشبكة واملستفيدين منها بني القائمني على تقدمي خدماتتربم 
يعد عقد الدخول إىل شبكة االنترنت من : ))))(عقد االشتراك يف االنترنت(عقد االشتراك يف االنترنت(عقد االشتراك يف االنترنت(عقد االشتراك يف االنترنتنترنتنترنتنترنتنترنتعقد الدخول إىل شبكة االعقد الدخول إىل شبكة االعقد الدخول إىل شبكة االعقد الدخول إىل شبكة اال    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

خطوة مبدئية الزمة طلبها مباشرة املعامالت االلكترونية وتعترب ت ،الفنية من أهم العقود االلكترونيةالناحية 
مبقتضى هذا العقد يتيح مقدم خدمة الدخول إىل االنترنت للعميل الوسائل ، برام أو تنفيذ العقد االلكتروينإل

الذي حيقق االتصال بني جهاز Connexion أمهها برنامج االتصالاليت متكنه من الدخول إىل الشبكة، 
شكل الذي جند شبكة يتم حتويلها إىل ال  من خالهلا يتم بث إشارات رقميةالكمبيوتر واألقمار الصناعية اليت

       (5).، كما يتوجب على املزود توفري كافة الربامج األساسية لتشغيل خدمة االنترنتاالنترنت عليه

                                                           

  .55أسامة أبو احلسن جماهد، مرجع سابق ص  - 1
  .54راجع يف تقسيم عقود التجارة االلكترونية من هذه الزاوية من مرجع أسامة جماهد هامش ص  - 2
  .99ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ص  خالد - 3
  .26حممد حسن منصور. مرجع سابق ص  - 4
  .37ص  2006حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة، عمان، األردن - 5



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإلبيئة العقد اإل    تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:تمهيدي:الالالالفصل فصل فصل فصل الالالال             

40 

، كما يقوم املورد ببعض اخلطوات الفنية للتعاقد وشروط إعادة جتديدهددة يتضمن العقد عادة وجود مدة حم
استيفاء الرسوم ونفقات االشتراك، وهذا العقد  الضرورية لتسجيل العميل اجلديد يف برنامج االتصال مقابل

تحقيق الشبكة وهو التزام ب ، فيقع على عاتق مقدم اخلدمة التزام أساسي بتقدمي خدمة الدخول علىملزم جلانبني
، كما يعرض املورد على السر والعنوان االلكتروين، كما يلتزم بإعطاء العميل اسم املستخدم وكلمة نتيجة

اعميله يف الغالب خدمة املساعدة الفنية املسماة باخلط الساخن واليت تعترب التزام يدخل يف اإلطار  اتكميلي
  .عن طريق التليفون لألنترنتاجهها املستخدم اجلديد العقدي واليت دف إىل حل املشكالت الفنية اليت قد يو

أما عن العميل أو مستخدم االنترنت فيلتزم بسداد مبلغ أو قيمة االشتراك وذلك مقابل الدخول ملدة حمددة 
عدم سداد  حيق ملقدم اخلدمة إاء العقد يف حالةأو بعضها.  شبكةال ددة جلميع اخلدمات اليت تقدمهاأو غري حم

تقوم مسؤولية مقدم خدمة   . العميل من دخول الشبكة، ويكون اإلاء عادة حبرمان العميل للمقابل املادي
االنترنت باإلضافة إىل القواعد العامة عند وقوع خطأ أو غلط أو حتريف يف إبالغ الرسالة االلكترونية إىل 

، كما تقوم مسؤوليته إذا انتهك سرية املراسالت لديهد العاملني املرسل إليه ناتج عن سبب راجع إليه أو أح
. وهو ما أيدته (1) واملكاتبات واالتصاالت االلكترونية ما مل يكن تدخله تربره الضرورة الفنية لتشغيل الشبكة

ما يرتكبه اآلخرون من جرائم وفق عدم مسؤولية مزود خدمة االنترنت أحد احملاكم األمريكية حيث قضت ب
   (2) .1996قانون األخالق واالتصاالت األمريكي الصادر سنة 
إىل شبكة االنترنت فقد أشار القانون املوحد ملعامالت أما القانون الواجب التطبيق على عقد الدخول 

لقانون املطبق بنص اختيار ا للمتعاقدين ر يف الواليات املتحدة األمريكية يف القاعدة العامةمعلومات الكمبيوت
مال املورد ، ويف حالة غياب اتفاق على ذلك خيضع العقد لقانون املكان الذي يقع فيه موطن أعصريح يف العقد

   (3) .، أي قانون موطن امللتزمأو امللتزم بصفة عامة
ما حيث كو أن عقد الدخول إىل شبكة االنترنت وإن كان يتفق مع العقد االلكتروين منبخالصة القول 

  . ثل آلية الزمة إلبرامه أو تنفيذهميوعن الثاين  ا ومستقالًل متميزمن عقود التجارة االلكترونية، إال أن األول يظ
 من عقود تقدمي اخلدمات يعرف بأنه:هو عقد     عقد التوطني أو عقد اإليواء (عقد اإلجيار املعلومايت)عقد التوطني أو عقد اإليواء (عقد اإلجيار املعلومايت)عقد التوطني أو عقد اإليواء (عقد اإلجيار املعلومايت)عقد التوطني أو عقد اإليواء (عقد اإلجيار املعلومايت)ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
، يتم تداوهلا بني مستخدمي هذه املعلومات ، أي بيانات ورسائلمعلومايتل التقاء إرادتني على إبرام عقد حم"

   (4) ".وإرساهلا إىل الغري بأية وسيلة كانت
عقد مبقتضاه يضع مقدم اخلدمة حتت نشر املشترك بعض إمكانيات أجهزته أو " ويعرفه البعض اآلخر بأنه:

  ، ات ومعلومات يتم نقلها إىل الغرييقوم أساس هذا العقد على توافر بيان ،أدواته املعلوماتية على شبكة االنترنت

                                                           

  .101خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
ة االنترنت من قضت أحد احملاكم األمريكية بأن "وضع كامريا االنترنت يف غرفة تغيري مالبس الرياضيني يف اجلامعة ملراقبتهم دون علمهم يعفي مزود خدم - 2
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الشريعة والقانون،  أمحد شرف الدين اجلوانب القانونية للتجارة االلكترونية وآليات تسوية منازعاا، حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني - 3

  .209ص  2003ماي  10/12والذي عقد بديب يف الفترة 
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   :وتتكون املعلومة من عنصرين أساسيني مها
آثار  ، حبيث تكون متناسقة ومرتبطة مع بعضها البعض ومؤدية إىل إحداثصياغة املعلومات أو البيانات ----

  . نتيجة لتبادل هذه البيانات
  . نقل املعلومات إىل الكافة أو إىل من توجه إليه املعلومات ----

ضعها حتت تصرف بتقدمي اخلدمات وو يقوم فيها املزود أو مقدم اخلدمةهذا العقد هو أحد العقود اليت 
إتاحة االنتفاع مبساحة على القرص الصلب بأحد أجهزة  املستخدم واملشترك، وأغلب ما تكون هذه اخلدمات

. يتيح هذا من املعلومات ليتم االنتفاع ا تاحة مكان على شبكة االنترنت أو تقدمي أي جزءأو إ احلاسوب
 ت إتاحة الفرصة ملستخدم االنترنتوإذا مت (E-mail)العقد للمستخدم إمكانية استخدام الربيد االلكتروين 

للقيام بإنشاء بريد الكتروين على أحد املواقع املتواجدة على الشبكة فإن هذا التصرف مينح املستخدم حرية 
حمدودة كل هذه التصرفات تكون لفترة املوقع وحجز مكان من سعة املوقع،  التصرف باملعلومات املتوافرة على

يكون من حق املالك استرداد كافة  العقدملنفعة، ويف حال انتهاء مدة مبقابل مادي يدفع إىل مالك هذه ا
ا ا وثيقًيرتبط هذا العقد ارتباطً. سواء كانت برامج أو جهاز املودميالبيانات واألدوات اليت منحها إىل املستخدم 

ا على ، فيتخذ العميل موقع اإللزامي املستقر عرب االنترنت، وهو يقوم على ضرورة املرور الفينباألنترنت
واخلدمات اليت ينوي على األعمال  واالطالعق هذا املوقع يتمكن العميل من التعامل مع الغري الشبكة وعن طري

يعرض منتجاا  رية، حيث يتمكن من فتح متجر أو مؤسسة جتااحلصول عليها أو يود عرضها على املستهلكني
على اجلمهور شرط أن تتبع نظام(1) .يربجمه ويفرضه مقدم اخلدمة اا معين    

إال أن البعض يذهب إىل  ،هي عقد اإليواء  Contrat D’Hébergementالعقد أن الترمجة احلرفية هلذارغم 
ألن  يفه عقد إجيار أشياء، بينما البعض يكا ألنه يرد على خدمة معلوماتيةتكييفه بأنه عقد إجيار معلومايت نظر

سليم ذا لكنه ال يسعنا الت  (2)د معنيناستخدامها مقابل بألجل مقدم اخلدمة يضع بتصرف العميل أجهزة فنية 
وما بعدها من  1713العقد يتضمن بعض عناصر عقد إجيار األشياء مما تتضمنه املادة  الرأي بالرغم من أن
  : لألسباب اآلتية، ة يسمح لعميله باالنتفاع بأجهزتهذلك طاملا أن مقدم اخلدم ،التقنني املدين الفرنسي

قل يف استعماهلا واالستفادة من جمرد وضع األجهزة حتت تصرف العميل ليستيتضمن عقد التوطني أكثر     
عقد اإلجيار كقاعدة وإذا قيل إن ألنه يقوم على عمل فين يضاف إىل اإلجيار املادي لألشياء  منها وفقا ملا يريد

كعقد تأجري املؤسسة  ،ها إىل إجيار احلقوق غري املادية، بل يتعدار على إجيار األشياء املادية فقطال يقتص عامة
ثال الذي يطلق عليه تسمية "عقد اإلدارة احلرة"، وعقد تأجري براءة االختراع فإن مؤجر احلقوق التجارية م
  . وينسحب ائيا خالل فترة اإلجيار، ء املادية يسلم املستأجر للمأجور، كمؤجر األشيااملعنوية

 ينسحب ، فالألشياء واألجهزةتضاف إىل عنصر تسليم ا، ترونية اليت تقوم على عناصر فنيةأما العقود االلك
أن هذا العقد هو عقد حتقيق السيما ن اخلدمة املطلوبة إىل العميل، ؤما ليبل يظل حاضر فيها مقدم اخلدمة ائيا

                                                           

  51ص: 2009الياس ناصيف، العقود  منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت  - 1
2-ISABELLE DE LAMENTENIEZ & MICHELVIVANT contrat de commerce, électronique, liter. paris, 1999, p29 
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 ملساعدة ويزود العميل باملعلوماتيقدم اذلك كلما اقتضى األمر، أو ا ل، وعلى املؤجر أن يظل حاضرنتيجة
ة ال عقد التوطني كعقد الدخول إىل الشبكلذلك نرى أن عمال اليت تالزم استعمال األجهزة، واها من األوس

  .يعترب جمرد عقد إجيار أشياء
يتخلى عن حيازته إذا مل  ،يترتب على األخذ ذا التكييف نتيجة هامة بشأن مسؤولية مقدم هذه اخلدمة

تعاقدية إذا أخل بالتزامه الرئيسي املتمثل يف متكني املستخدم  تكون مسؤولية مورد اخلدمةإلمكانات أجهزته. 
أو تزويد العميل  أن يتضمن العقد التزامات إضافية؛ كااللتزام باملساعدة من استغالل أدواته املعلوماتية وميكن

وال  (1)اخلدمة ، كما يلتزم العميل بدفع املقابل النقدي لتلكا من االلتزامات اليت يتفق عليهاباملعلومات أو سواه
من  138/1. يدخل يف مفهوم املادة (2)خيرج ذلك عن القواعد العامة املقررة بشأن مسؤولية حارس األشياء

هو املسؤول عن األضرار اليت ووبالتايل يكون حارسها والذي يكون غالبا هو املورد  )3(القانون املدين اجلزائري
  .  يعفى إال بإثبات السبب األجنيبيسببها وال

 عقد يلتزم مبقتضاه مقدم اخلدمة بأنه " عقد إنشاء املتجر االفتراضي    فيعر: : : : عقد إنشاء املتجر االفتراضيعقد إنشاء املتجر االفتراضيعقد إنشاء املتجر االفتراضيعقد إنشاء املتجر االفتراضي    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

يف مقابل أجر  ذلكرض بضاعته من خالل موقع الكتروين، أو مركز جتاري افتراضي، بأن ميكن التاجر من ع
، فلكي يتمكن التاجر من إجراء بالغة يف املعامالت االلكترونية يكتسب هذا العقد أمهية (4)."متفق عليه
ذلك قد با على الشبكة وهو ا جتاريفإنه البد وأن ينشئ له موقع عرب االنترنت والتعاقد مع عمالئهالصفقات 

ا وفقًالذي يتوىل بدوره تصميم هذا املوقع املختصني يف جمال املعلومات،  يعهد ذه املهمة إىل أحد املهنيني
ليت ينبغي توافرها يف املوقع مثل؛ مجال الشروط ببعض املواصفات اا ما تتعلق هذه للشروط املتفق عليها وغالب

والعمالء بالولوج ت السماح ملستخدمي االنترنالتصميم وفاعليته، سهولة االستخدام، سرعة حتميل الصفحات، 
، وكذا عرض السلع لى السلع املطلوبة بسهولة ويسرع من العثور املوقع والتجول فيه حبيث يتمكنوا إىل هذا

، (5)أسعارها وبيان طرق دفع الثمنستخدم مع بيان دقيق ملواصفاا، واخلدمات بطريقة واضحة تلفت انتباه امل
العلم ا قبل إبرام العقد وحصوله  الشروط التعاقدية اليت ينبغي على العميل وعرض منوذج العقد مبينا به كافة

إن الفكرة الرئيسية للتجارة االلكترونية تدور حول جتميع البائعني واملستهلكني يف  .أو اخلدمةلعة على الس
  : تنقسم هذه املراكز إىل قسمنيافتراضية، معارض أو مراكز جتارية 

والتجول واإلحبار فقط من  باالطالعلكنه يسمح ل إليه دون حاجة إلجراءات معينة، : ميكن الدخوأوهلماأوهلماأوهلماأوهلما ----
  . اخلدمات املعروضة فقط دون الشراءأجل التعرف على السلع و

، وال ميكن ذلك إال بعد إتباع إجراءات معينة ء ينبغي الدخول إىل القسم الثاينلكي يتم الشرا: ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهما ----
، وتتلخص هذه اإلجراءات يف أن يذكر الزائر رقم بطاقته التحقق من شخصية الزائر وتسجيله تستهدف

                                                           

  .22فاروق األباصريي، مرجع سابق ص  -1
  .441ص  1999حممد لبيب شنب، الوجيز يف مصادر االلتزام، بدون ناشر، الطبعة الثالثة، مصر  -2
  من القانون املدين الفرنسي 1384/1من القانون املدين املصري واملادة  178تقابله املادة  -3

    . 28حممد حسني منصور، مرجع سابق ص  -4
  237ص 2002ديسمرب  26رامي حممد علوان، التعبري عن اإلرادة عن طريق االنترنت وإثبات التعاقد االلكتروين، جملة احلقوق جامعة الكويت، العدد الرابع، - 5
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االئتمانية أو استخدام حافظة النقود االلكترونية من أجل تيسري الوفاء وأن يكون للشخص توقيع رقمي ذو 
        (1) .خاصة دف أن يعتمد التصرفات اليت يربمهاشفرة 

االلتزام املركز التجاري بفتح املتجر اخلاص ينظم هذا العقد بطبيعة احلال االلتزامني الرئيسيني فيه ومها 
اشرة امج متخصص يسمح له مببنوما يتضمنه من الترخيص له باستخدام بر باملشارك على شبكة االنترنت
، كما يتضمن هذا العقد بعض األحكام اليت ام املشارك باملقابل املايل لذلكوالتز التجارة عرب شبكة االنترنت
ضرورة احترام التشريعات السارية اليت تتعلق ذه  ؛فية بشأن بعض املسائل مثلتستهدف تنظيم مسؤولية طر

واحترام املتجر االفتراضي للشروط العامة تنطبق على كافة  (2)األنشطة على حنو يفيد إعالم املستهلك
نتجات حتديد البيانات الشخصية للمشارك وتقدمي بيان تفصيلي عن امل ؛مستخدمي عقود املتجر االفتراضي مثل

والضرائب حتديد األسعار ، حتديد اللغة اليت يتم العرض ا، ميةبيان إذا كانت رقمية أو غري رق، والبضائع
احترام التشريعات السارية وتنظيم إبرام العقود مع املستهلك وطرق الوفاء، مع املستحقة ونفقات الشخص، 
، ن موقع إىل آخر ومن سلعة إىل أخرىوط اخلاصة ختتلف من متجر إىل آخر وممراعاة وجود بعض الشر

التعامل ا مع عميل واحد معني، وال ميكن انطباقها على غريه ألا خاصة به. فالشروط اخلاصة هي اليت يتم 
يتحمل الطرف  عند اإلخالل ذه الشروطو يتجزأ منهاا ال جزًء خلاصة مكملة للشروط العامة وتأيت الشروط ا
  . املخل املسؤولية

جمموعة "نك املعلومات االلكترونية بأنه: يعرف ب: : : : يف بنوك املعلومات االلكترونيةيف بنوك املعلومات االلكترونيةيف بنوك املعلومات االلكترونيةيف بنوك املعلومات االلكترونية    عقد االشتراكعقد االشتراكعقد االشتراكعقد االشتراك    رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
ا ألجل بثها عرب شبكة االنترنت حبيث ميكن للمشترك الوصول إليها من املعلومات اليت يتم معاجلتها إلكتروني

األساسية لبنوك املعلومات االلكترونية هي تقدمي الوظيفة كمبيوتر اخلاص به بشبكة االنترنت "خالل ربط ال
ا إىل املشتركنياملعلومات الكتروني .         

األورويب اخلاص باحلماية القانونية قد يطلق على بنك املعلومات قاعدة البيانات الذي أخذ به التوجيه 
وعة من املصنفات كل جمموعرف قواعد البيانات بأا " 1996فيفري سنة  26لقواعد البيانات الصادر يف 

فردية عليها بصورة  االطالعاملستقلة أو البيانات أو أية مواد أخرى مرتبة على حنو منظم أو منهجي ميكن 
  .بوسائل الكترونية أو غريها"

 جويلية 01الصادر يف 98/536املعدلة بالقانون رقم  122/3يقترب من التعريف السابق ما نصت عليه املادة 
جمموعة من األعمال واملعطيات ا "من تقنني امللكية الفكرية الفرنسي، من أن قاعدة البيانات يقصد  1998

والعناصر األخرى املستقلة واليت يتم تنظيمها بطريقة منهجية ومتميزة وميكن الوصول إليها بطريقة فردية عن 
انون األمريكي ملكافحة قرصنة املعلومات بينما تضمن الق (3).أخرى"طريق الوسائل االلكترونية أو أية وسيلة 

املعلومات اليت يتم جتميعها ا لقاعدة البيانات بأا "ا صرحيواملعدل لقانون محاية حقوق املؤلف األمريكي تعريفً
                                                           

ماي  19-18القضائية بوزارة العدلحممد نور شحاته، الوفاء االلكتروين، حبث مقدم ملؤمتر التجارة االلكترونية واملنعقد بالقاهرة، املركز القومي للدراسات  - 1
  .3ص 2002

  .31حممد حسني منصور، مرجع سابق ص  - 2
  76ص  2001ة العربية مدحت حممد حممود عبد العايل، االلتزامات الناشئة عن عقود تقدمي برامج املعلومات(املقاولة،البيع، اإلجيار) دراسة مقارنة، دار النهض -3
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حبيث ميكن  وتنظيمها دف وضع عناصر متفرقة من املعلومات معا يف مكان واحد أو عرب مصدر واحد
    (1)."لألشخاص الوصول إليها

ال ميكن  حيث فكرية ذات العالقة باحلاسب اآليلمن أهم خصائص قاعدة البيانات أا من املصنفات ال
برامج ى ذات العالقة باحلاسب اآليل مثل ، كما أا تتميز عن املصنفات األخراستخدامها إال عن طريقه

ت لكل من االستفادة من املعلوما ةااللكترونياحلاسوب والدوائر املتكاملة واهلدف من إنشاء بنك املعلومات 
ما يعين أن  تكون حديثة،من أمهها أن ، هذه املعلومات جيب أن يتوافر فيها عدة شروطيدخل إىل الشبكة، 

يضيف املورد كل معرفة جديدة تتعلق باال الذي يهتم به املشترك وأن يعلم املتعاقد بكل تغيري يطرأ على 
   (2) .ا اال حمل التعاقد، كما جيب أن تكون هذه املعلومات شاملة حبيث تغطي متامتقاعدة البيانامكونات 

املورد أو صاحب قاعدة البيانات حتت تصرف املستخدم خدمة  ،مبقتضى هذا العقد يضع مقدم اخلدمة
هذا العقد رتب ، يالنفاذ إىل قاعدة املعلومات دف احلصول على ما يناسبه من معلومات تتفق مع احتياجاته

كنه من اتصاله العميل بالوسائل الفنية اليت مت، فاملورد يلتزم بأن يزود لتزامات متبادلة على عاتق كل طرفا
يلتزم العميل حبسب ، باملقابل شأن املعلومات املوردةاحلفاظ على سرية مطالب العميل ب ، وبقاعدة املعلومات

أداء ، وااللتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق العميل هو املعلوماتاحملافظة على سرية هذه استخدام املعلومات و
  . املقابل النقدي املتفق عليه
مبثابة تنازل عن حق استعمال  لعقد فقد تعددت اآلراء يف تكييفه، فقد كيفه البعضخبصوص طبيعة هذا ا

، (3)ليه أي حق من احلقوق املاليةا ألن املستفيد منها ال حيصل إال على جمرد منفعة وال ينتقل إنظر ،املعلومات
ا قبل إبرام عقد االشتراك إىل أنه عقد بيع للمعلومات ألن قاعدة املعلومات تكون معدة سلفًوذهب رأي آخر 

ينتقد هذا  (4).ا لتلبية حاجات العميلحبيث ميكن استخدامها من كافة األشخاص ومل يتم اختيارها خصيص
ملكية املعلومات تظل للمنتج وال يتنازل عنها للمستفيد بل أنه مينح املستفيد جمرد  التكييف على أساس أن

البعض إىل تكييفه كما ذهب (5) .على حمتوياته لالطالعصالحية االستعمال املتمثلة يف الدخول لبنك املعلومات 
اء هذه املعلومات مع بق، ألن غايته هي متكني املستخدم من االنتفاع باملعلومات مدة معينة بأنه عقد إجيار
  . مملوكة لصاحبها

ألن  ،، وذهب جانب آخر إىل اعتباره من العقود غري املسماةكما ذهب البعض إىل اعتباره عقد وكالة
شابكة عقود االشتراك يف بنوك املعلومات يصعب خضوعها لنظام قانوين واحد بل هي عالقات قانونية مت

قد أو وضعه حتت إطار العلقول ما هو إال وسيلة للهروب من تكييف لكن هذا اومتباينة من حالة إىل أخرى، 
ألن العالقة هنا  ،يرى جانب من الفقه أن عقد االشتراك يف بنوك املعلومات هو عقد إذعانقانوين موحد. كما 
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، ذلك ألنه ال تخدام املواقع على شبكة االنترنتبني مستخدم جاهل وضعيف من الناحية الفنية املتعلقة باس
، إذ يكفي أن حمله خدمة أساسية أو سلعة ضروريةيشترط وفق املفهوم احلديث لإلذعان يف العقد أن يكون 

   (1) .يتوافر االحتكار يف تقدمي اخلدمة أو السلعة اليت يطرحها عليه املتعاقد اآلخر
من أجل إشباع رغبات طالب  ددالرأي الراجح هو اعتباره عقد مقاولة ألن مضمونه يتمثل يف إجناز عمل حم

، وإذا كان عقد املقاولة يف تقدمي خدمة معينة إىل العميل ، كما أن األداء الرئيسي يف هذا العقد يتمثلاخلدمة
، فمثل هذه أيضا األعمال الذهنية أو الفكريةيرد على األعمال املادية فإن ذلك ال مينع من أن ميتد ليشمل 

لة هو عدم مسؤولية املستخدم مقاوعقد يترتب على اعتبار العقد  (2) .قد املقاولةاألعمال ال تستبعد من نطاق ع
ا للمستخدم أو رب العمل أو ، ألن البنك ليس تابعاجتاه الغريعن أخطاء بنك املعلومات اليت يرتكبها  النهائي
مبسؤولية املتبوع عن أعمال من القانون املدين اجلزائري اليت تقضي  136/1من مث فال تنطبق املادة ا عنه نائب
  (4) .ال يسأل املستخدم عما يقدمه له البنك من معلومات باملخالفة للقوانني واللوائح الذ،)3(تابعيه

ا تنافسيا ، أصبحت متثل سوقًالتصال احلديثةن اإلعالنات عرب تقنيات اإ: : : : عقد اإلعالن االلكتروينعقد اإلعالن االلكتروينعقد اإلعالن االلكتروينعقد اإلعالن االلكتروينخامساً: خامساً: خامساً: خامساً: 
، حيث ازدمحت الشبكات املفتوحة مبواقع عن اإلعالنات التقليديةخفضة نوتكاليفها امل بإمكاناا الضخمة
وغريها من القيم املادية اليت يدعو أصحاا عامة الناس إىل التعامل بشأا  السلع واخلدماتكثرية لإلعالن عن 

  (5) .من خالل العديد من العقود
عرفه التوجه األورويب الصادر املستخدمة، فف معايريه حسب الوسيلة لإلعالن عدة تعاريف خمتلفة باختال

أي شكل من أشكال االتصاالت تتم " ت الدول األوروبية املشتركة بأنه:بقصد التقريب بني تشريعا 1984عام 
، ودف إىل تشجيع اإلقبال على السلع واخلدمات الصناعية أو احلرفية أو املهنية يف جمال األنشطة التجارية أو

  . "قوق وااللتزامات املرتبطة اات واحلمبا يف ذلك العقار
 (6)لى اجلمهور حتقيقا لغايات جتارية"كل وسيلة دف إىل التأثري نفسيا ع" بأنه: عرفه جانب من الفقه

ارية أو مهنية عرب تلك العقود اليت تربم بقصد بث إعالنات معينة ذات طبيعة جت" عرفه البعض اآلخر على أنه:و
إعالنات التجار على هذه  ، وتقوم بعرضإذ يتم تقدمي مواقع على االنترنت، أو االنترنت قنوات اإلرسال

  (7)."طلع عليها كل مستخدم هلذه الشبكة، حبيث ياملواقع
شيط الطلب على تنالتكرار واإلحلاح دف  أن اإلعالن يفترض لقيامهمن خالل هذه التعاريف يتضح 
منها أشكال اإلعالن املصورة العنصر املادي ويقصد به كافة  عنصرين؛املنتجات واخلدمات، ويضم اإلعالن 
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اإلعالن  ، أما حملوالعنصر املعنوي وهو حتقيق الربح، اديو والتليفزيون وشبكة االنترنتالصحف واالت والر
   (1) .ما يهمنا يف هذا اال هو اإلعالن التجاريو فقد يكون منتوجا أو خدمةً، ولإلعالنات أنواع عديدة

فهو عقد رضائي ينشأ  ،يعترب عقد اإلعالن االلكتروين من طائفة العقود اليت تربم وتنفذ عرب شبكة االنترنت
ا ينقضي وفقًبري عن إرادتني متطابقتني لطرفيه املعلن ووكالة اإلعالن، وهو من العقود غري املسماة، بتبادل التع

 نشري إىل أمهية التفرقة بني الدعاية واإلعالن التجاري عرب شبكة    (2)ا للقواعد العامةألسباب انقضاء العقد طبقً
املستهلكني بغرض جعلهم يقبلون على التعاقد مع  األجر يهدف إىل التأثري يف نية ، فاإلعالن مدفوعاالنترنت

 ية إىلاملعلن يف حني أن الدعاية على عكس اإلعالن التجاري جمانية وال دف إىل حتقيق كسب مادي كالدعا
، فقد حبسب العمل املعهود إليهاجتاه املعلن ا، وخيتلف املركز القانوين لوكالة اإلعالن االنضمام إىل مجعية خريية

ة اإلعالنية وعندئذ تتصرف دون أن تشارك يف العملي لتقريب بني املعلن وأداة اإلعالنعلى ا يقتصر دورها
كوكيل تعمل بامسه وحلسابه، كما قد تتصرف صرف كسمسار، وقد يكون هلا حق متثيل املعلن، بالتايل تت

، وقد تكون ن كما لو كانت تتصرف حلساا اخلاصتعامل حلساب املعلن مع أداة اإلعالكوكيل بالعمولة فت
  .ماديطابع قانوين وبعضها خدمات متنوعة ومتكاملة بعضها ذو  تأديةوكالة اإلعالن مقاوال وذلك يف حالة 

، يعتمد على دراسة قائمة على أسس ذو أهداف جتارية واجتماعية ضخمة اديةإلعالن االلكتروين قوة اقتصل
  :ومها االلكتروينيوجد نوعان من عقود اإلعالن ، قوة يف جمال التجارة االلكترونيةوحقائق علمية فرض نفسه ب

  نية معينة بالتعاقد مع شخص يقوم مبقتضاه تاجر أو عميل يبحث عن مساحة إعال: : : : .عقد شراء مساحة إعالنية.عقد شراء مساحة إعالنية.عقد شراء مساحة إعالنية.عقد شراء مساحة إعالنيةأأأأ
 إعالنية للتاجر وذلك ملدة معينة بتوفري مساحة، لكي يبحث له عن املواقع أو املساحات اليت تسمح وسيط

   .ومبقابل معني
ى الذي ميلك مساحات إعالنية على مواقع معينة عليقوم مبقتضاه مقدم اخلدمة : : : : .عقد بيع مساحة إعالنية.عقد بيع مساحة إعالنية.عقد بيع مساحة إعالنية.عقد بيع مساحة إعالنيةبببب

عالن على هذه لكي يبحث له هذا األخري عن عمالء يرغبون يف اإل شخص وسيطاالنترنت بالتعاقد مع 
عن طريق   يف بيع مساحات إعالنيةيالحظ أن هذا العقد يقتصر على حصر الراغبنياملساحات اإلعالنية، 

        . متخصصني يف هذا االوسطاء 
ا للتطور الدائم املثال ال احلصر ونظرجتدر اإلشارة إىل ما أتينا على ذكره من عقود الكترونية هي على سبيل 

د يف الوقت ليس هلا وجو تظهر عقود خدمات الكترونية أخرىمن املتصور أن  ،لتقنيات االتصال واملعلومات
، مبعىن أن حيتوي العقد االلكتروين على أكثر من عقد تنشأ عقود خدمات الكترونية مركبة، كما قد احلايل

املتصور يف املستقبل القريب ويف احلقبات الزمنية الالحقة االعتماد على االنترنت داخل العقد الواحد إذ أنه من 
العاملية ومسريا اليت لن خاصة يف جمال التجارة ااالت،  يف كثري من األنشطة واستخدامها يف العديد من

دمها التجارة لتسيري تستخواستنباط العقود املختلفة اليت ، فإن االنترنت حاضرة اراة هذا التطور تتوقف
  .أعماهلا

                                                           

  .17حسني فتحي، نفس املرجع ص - 1
  .110الفضيل حممد أمحد، اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية، مكتبة اجلالء اجلديدة، بدون سنة، صعبد  - 2
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  :متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
وال فرق بني ضرورة توافر هذه األركان جمتمعة يف  ساسية ال بد منهاا بتوافر أركان أينشأ العقد عموم

من وبني العقود التقليدية إال  واملربم عرب شبكة االنترنت خصوصا، ام عرب الوسائل االلكترونية عمومالعقد املرب
  .حيث تدخل الوسيلة االلكترونية

فإا ال  ،مبا أن العقود االلكترونية املربمة عرب شبكة االنترنت ال ختتلف يف جوهرها عن العقود التقليدية
حتتاج إىل  كانت هذه العقود يف بعض جوانبهاا وإن خترج عن إطار القواعد العامة املنظمة ألحكام العقد عموم

أخذها تناوله هو بعض أوجه اخلصوصية اليت يتعني على األطراف ما ينبغي ، فقواعد قانونية خاصة ملعاجلتها
  بالتايل يكون تقسيمه كالتايل: هذا ما نريد تبيانه يف هذا البابام مثل هذه العقود، االعتبار عند إبرب

  الفصل األول: تكوين العقد االلكتروين
  حة العقد االلكتروينالفصل الثاين: ص

  .الفصل الثالث: تنفيذ العقد االلكتروين
  تكوين العقد االلكتروينتكوين العقد االلكتروينتكوين العقد االلكتروينتكوين العقد االلكتروين: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

هو تعاقد بني حاضرين هل  التساؤلمما يثري  ،ينعقد العقد االلكتروين عن بعد دون حضور مادي للمتعاقدين
من دون التوسع  ان ومكان إبرامه.زمحتديد كيفية و قد االلكترويننتعرض لس الع ا يقتضي أنمم .أم غائبني

بالتايل  .نكتفي مبا هو ضروري ليطبق على العقد موضوع البحث للعقد،واإلسهاب يف شرح األحكام العامة 
  ىل:نتطرق فيها إ ىل ثالث مباحثنقسم هذا الفصل إ

  املبحث األول: التفاوض االلكتروين
  املبحث الثاين: التراضي يف العقد االلكتروين

  الثالث: جملس العقد االلكتروين املبحث
        التفاوض االلكتروينالتفاوض االلكتروينالتفاوض االلكتروينالتفاوض االلكتروين: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

بسبب زيادة النشاط التجاري بني الدول أصبحت للمفاوضات يف الوقت احلاضر أمهية يف التعامل التجاري 
 (1)سواء على نطاق األفراد أو الشركات التجارية، غالبا ما يسبق إبرام العقد االلكتروين مفاوضات مكثفة

  .متهيدا إلبرام العقد السيما العقود املهمة اليت قد تنصب على معامالت ذات طبيعة تقنية أو اقتصادية كبرية
        هية التفاوض االلكتروين وأمهيتههية التفاوض االلكتروين وأمهيتههية التفاوض االلكتروين وأمهيتههية التفاوض االلكتروين وأمهيته: ما: ما: ما: مااملطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

إذا كان التعاقد التقليدي يتم بطريقة سريعة تتناسب مع طبيعة العقود البسيطة فإا ال تتالءم مع العقود 
اليت أوجدا األساليب املتطورة واحلديثة، لكوا ترد على مشاريع عمالقة ومتعددة اجلنسيات، هي     (2)املركبة

بذلك تنصب على عمليات مركبة ومليئة بالتعقيدات الفنية والقانونية. وعليه فإنه من الضروري جدا أن يسبق 

                                                           

املدين ومقتضيات  حسام الدين كامل األهواين، املفاوضات يف الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد، تقرير مقدم إىل ندوة األنظمة التعاقدية للقانون -1
  .2ص 1994 جانفي3–2التجارة الدولية، معهد قانون األعمال الدويل القاهرة، مصر، يومي 

  . 403ص2002سبتمرب  26، جملة احلقوق، العدد الثالث، BOTعادل الطبطبائي، التطور احلديث لعقود التزام املرافق العامة طبقا لنظام  - 2
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اجلهد لذلك كانت هذه املرحلة من و إبرامها مرحلة شاقة من املفاوضات اليت قد تستغرق الكثري من الوقت
حتتويه من حتديد ألهم ومعظم االلتزامات  ملا(1) أهم املراحل اليت مير ا العقد بل أكثرها خطورة على اإلطالق.

وحقوق طريف العقد وما ينشأ عنها من مشكالت قانونية, كقطع املفاوضات بسوء نية أو بدون سبب جدي 
        )2(وكذا طبيعة املسؤولية اليت تترتب عن هذا القطع.

  قصود به.االلكتروين هو حتديد امللعلى ما يثار عن ماهية التفاوض : : ماهية التفاوض االلكتروين: ماهية التفاوض االلكتروين: ماهية التفاوض االلكتروين: ماهية التفاوض االلكتروينالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
ض إليه األمر صريه إليه وجعله ، يقال فوالتفاوض لغة مشتق من الفعل فوض    ::::تعريف التفاوض لغةتعريف التفاوض لغةتعريف التفاوض لغةتعريف التفاوض لغةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

احلاكم فيه، وفاوضه يف أمره أي جاراه، وتفاوضوا احلديث أي أخذوا فيه، وتفاوض القوم يف األمر أي فاوض 
الشركة العامة يف كل شيء  ساواة واملشاركة، وشركة املفاوضة هيامل واملفاوضة هي (3)فيه بعضهم بعضا

  (4).وتفاوض الشريكان يف املال إذا اشتركا فيه أمجع
العديد  العملية اليت تتضمن سلسلة من احملادثات وتبادل وجهات النظر وبذل    ::::ااااتعريف التفاوض اصطالحتعريف التفاوض اصطالحتعريف التفاوض اصطالحتعريف التفاوض اصطالحثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

  (5)وصل إىل اتفاق بشأن صفقة معينةمن املساعي بني الطرفني املتفاوضني دف الت
قد تعرف العملية التفاوضية بتعريف يدل على أا عبارة عن اتصال شفوي يتم بني طرفني أو أكثر دف 

  (6) .الوصول إىل اتفاق مشترك على طريقة العمل أو على صيغة مشتركة بينهما
ة بالتفاوض فريى البعض بأنه" تبادل االقتراحات تتعدد التعريفات اخلاص ::::التعريف الفقهي للتفاوضالتعريف الفقهي للتفاوضالتعريف الفقهي للتفاوضالتعريف الفقهي للتفاوضثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

التقارير والدراسات الفنية بل واالستشارات القانونية اليت يتبادهلا أطراف التفاوض املساومات، املكاتبات، 
من أفضل األشكال القانونية اليت حتقق مصلحة األطراف وللتعرف على ما يسفر  ،ليكون كل منهم على بينة

  (7) ."قوق والتزامات لطرفيهن حعنه االتفاق م
تبادل األفكار واآلراء واملساومة بالتفاعل بني "التحاور، املناقشة،  كما عرفه جانب آخر من الفقه أنه:

  (8) ."معني حول مصلحة أو حل ملشكلة ما األطراف من أجل الوصول إىل اتفاق
قد  ةوالفرنسي ةاملصرية، منها اجلزائريملدنية جتدر اإلشارة إىل أن أغلب التقنينات ا ::::التعريف التشريعيالتعريف التشريعيالتعريف التشريعيالتعريف التشريعي    رابعا:رابعا:رابعا:رابعا:

ما  (9)للدراسات الفقهية وتقدير القضاء ، تاركة هذه املهمةينظم مرحلة ما قبل التعاقدخلت من أي نص خاص 
ما دفع العديد منهم إزاء هذا الفراغ التشريعي إىل بذل جهود مضنية يف حماولة للتغلب على هذا الوضع وسد 

  هذا 

                                                           

  .  05، خايل من رقم الطبعة، ص2002حممد عبد الظاهر حسني، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر  -1
  .11، ص2011بلحاج العريب، مشكالت املرحلة السابقة على التعاقد يف ضوء القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -2
  .280حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار احلديث، القاهرة، بدون تاريخ ص  -3
  171ص1997العرب، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة األوىل لسان -4
  .84عمان،ص ،، دار الثقافة للنشر اإلثبات املدين، رسالة دكتوراهعباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجيتها يف -5
  92ص1987عليوه، مهارات التفاوض، سلوكيات االتصال واملساومة الدبلوماسية والتجارية يف املنظمات اإلدارية، املنظمة العربية، عمان السيد  -6
  .394ص1996 جويليةحسام الدين كامل األهواين، مرجع سابق، العدد الثاين،  -7
  ص 2002البيئي) دار النهضة العربية، الطبعة األوىل - السياحي- عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي (االلكتروين أمحد  -8
  .54ص 71بند  2000رجب كرمي عبد اهللا، التفاوض على العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق عني مشس  -9
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  فإن هناك بعض  ،استثناء من هذه السياسة التشريعية املتجاهلة ألمهية مرحلة التفاوض، لتشريعيالنقص ا
  (1) .اليوناين واللبناينثة اليت أشارت إىل موضوع التفاوض، منها التقنني املدين اإليطايل، التقنيات املدنية احلدي

هات النظر بني وسيلة للتفاهم وتقريب وجتبدو أمهية التفاوض من أنه : : أمهية التفاوض االلكتروين: أمهية التفاوض االلكتروين: أمهية التفاوض االلكتروين: أمهية التفاوض االلكتروينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
يف التحضري ملرحلة إبرام العقد واحلد من أسباب الرتاع يف  ا وفعاالًا وحيويا وقائييلعب دور األطراف املتعاقدة،

واملواصفات  يالت الدقيقة اخلاصة بشروط العقدعلى التفص االطالعاملستقبل ويؤمن لكل واحد من املتفاوضني 
  (2)املتصلة باحملل املتفاوض بشأنه.ة األساسي

اليت تتكرر يف احلياة اليومية غري أن أمهية كالعقود املألوفة  قبل انعقادهامثة عقود ال يسبقها مفاوضات 
، من ناحية لفترة زمنية طويلةتظهر بصورة خاصة يف العقود التجارية أو الصناعية اليت ميتد تنفيذها  التفاوض

ة الظروف االقتصاديمع  للقابليةا ، إذ نظروازن العقدي يف حالة تغري الظروفة التكونه وسيلة فعالة إلعاد
وجيعل تنفيذ العقد على النحو املتفق عليه  (3)مما قد خيل بتوازن العالقات التعاقدية احمليطة بالعقد للتغري املستمر

م مبقتضاه كل منهما شرط يلتز، لذا حيرص الطرفان يف مثل هذا النوع من العقود على إدراج ا للمدينمرهقً
أو شرط إعادة  (4)طلق على هذا الشرط إعادة التفاوضيبالتفاوض حول كيفية التغلب على هذه الصعوبات، 

اليت مير ا العقد للتعبري عن املشقة أو األزمة  (6)واملسمى يف القانون االجنليزي شرط الصعوبة (5)التوازن العقدي
اهلدف الذي يسعى شرط إعادة التفاوض إىل حتقيقه هو تعديل  يف ظلها. ة تغري الظروف اليت أبرمالعقد نتيج

أحكام العقد بطريقة إعادة التفاوض بني األطراف حىت يتماشى مع الظروف اجلديدة وإعادة التوازن بني 
قد نصت على شرط إعادة التفاوض يف حالة تغري الظروف املبادئ اليت تسبب فيها هذه الظروف، فااللتزامات 

يف " أنه: 26. فقد جاء باملادة 1994تعلقة بعقود التجارة الدولية اليت أقرها معهد توحيد القانون اخلاص عام امل
من مث فإن التفاوض يف هذه تضرر طلب إعادة فتح باب التفاوض، حالة شرط تغري الظروف يكون للطرف امل

كما  (7)عمن حلقه نتيجة تغري الظروف ضرراحلالة هو األداة الفنية إلنقاذ العقد وتصويب مساره بتخفيف ال
وسيلة لتفسري العقد يف حالة وجود نزاع بشأن يلة لتسوية املنازعات بصورة ودية ويعترب التفاوض أيضا وس

وفق هذا الرأي فإنه يف حالة التوصل إىل إبرام العقد النهائي جيب التأكيد على أن املفاوضات اليت  (8) تنفيذه
  .وأخذها يف االعتبار يف عملية التفسري له العقد ومكمالًا يف ا الزمأجريت شرطً

        وصورهوصورهوصورهوصوره    مراحلهمراحلهمراحلهمراحله    ،،،،االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    املطلب الثاين: خصائص التفاوضاملطلب الثاين: خصائص التفاوضاملطلب الثاين: خصائص التفاوضاملطلب الثاين: خصائص التفاوض

                                                           

  .266خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  -1
، الطبعة 2000، عقود البيوع التجارية، على وفق أحكام قواعد االنكرتريمز لعام حكام العامة يف التفاوض والتعاقد عرب االنترنتاأل ،عبد مجعة موسى الربيعي -2

  .13ص2003األوىل، بيت احلكمة، بغداد العراق
  .44ص1997العقدي، بدون ناشر أمحد السعيد الزقرد، أثر الظروف الالحقة على حتديد مضمون االلتزام - 3
  .312رجب كرمي عبد اهللا، مرجع سابق ص  - 4
  .66أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق ص - 5
  .37شريف حممد غامن، مرجع سابق ص - 6
  .66أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سابق، ص - 7
  .103أمحد خالد العجلوين، مرجع سابق، ص - 8
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  وهذا حيدث بالتبادل تعترب كنتائج منبثقة عن ارادة الطرفني املتعاقدين  ،للتفاوض االلكتروين خصائص عدة
  ما سنراه فيما يلي:كأن التفاوض مير بعدة مراحل،  كما .االنعقادكمرحلة متهيدية تسبق  باألخذ والعطاء

روين على العقد بعدد من اخلصائص، لعلى ميتاز التفاوض االلكت: : خصائص التفاوض االلكتروين: خصائص التفاوض االلكتروين: خصائص التفاوض االلكتروين: خصائص التفاوض االلكتروينالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  : أبرزها ما نستجمعه يف النقاط التالية

فال جدال أن التفاوض على العقد هو ثنائي اجلانب على  ::::التفاوض على العقد ثنائي اجلانب على األقلالتفاوض على العقد ثنائي اجلانب على األقلالتفاوض على العقد ثنائي اجلانب على األقلالتفاوض على العقد ثنائي اجلانب على األقلأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
وجها لوجه وإما ، إما بالنقاش واحلوار تم من قبل جانبني أو أكثر من ذلك، أي أنه ييف مجيع األحوالاألقل 

فاوضات يف حالة التعاقد مع النفس، يف هذا املقام جتدر اإلشارة إىل أنه ال يتصور حصول مبطريقة املراسلة. 
  ما ال ميكن  ن التفاوض يقوم باألساس على التقريب بني وجهات النظر املختلفة واملصاحل املتضاربة وهذاذلك أل

  تصوره يف هذه احلالة.
إن عملية التفاوض ال حتدث إال عندما تتجه إرادة األطراف  ::::التفاوض على العقد تصرف إراديالتفاوض على العقد تصرف إراديالتفاوض على العقد تصرف إراديالتفاوض على العقد تصرف إرادي    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ا رة متامحية أخرى فإن إرادة الطرفني تظل حمن نامعني، يف التفاوض دف إبرام عقد  املتفاوضة إىل الدخول
أو االنسحاب  ول إىل التفاوض أو االستمرار فيه، فلكل طرف احلرية الكاملة يف الدخطيلة مرحلة املفاوضات
   (1) .ة التعاقد على العملية التفاوضيةيرجع ذلك كله إىل انطباق مبدأ حريمنه ولو يف آخر حلظة، 

أو سواء مت االتفاق بشكل صريح  هذا ما حيصل دائما ::::لى العقد يتم باتفاق أطراف العقدلى العقد يتم باتفاق أطراف العقدلى العقد يتم باتفاق أطراف العقدلى العقد يتم باتفاق أطراف العقدالتفاوض عالتفاوض عالتفاوض عالتفاوض ع    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
، فاملفاوضات العقدية ال حتدث نتيجة صدفة وإمنا تتم باتفاق كتابية وسواء مت بصورة شفوية أو بشكل ضمين

حبيث مينحهما هذا االتفاق العلم  ،ا بإبرام العقدسابق يوافق مبوجبه الطرفان من حيث املبدأ على املضي قدم
   (2) الكايف بالعقد املتفاوض عليه.

حيث يتعاون األطراف فيما بينهم على التقريب  ::::يقوم على التبادل واألخذ والعطاءيقوم على التبادل واألخذ والعطاءيقوم على التبادل واألخذ والعطاءيقوم على التبادل واألخذ والعطاءالتفاوض على العقد التفاوض على العقد التفاوض على العقد التفاوض على العقد     رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
ذلك عن طريق تبادل العروض واملقترحات حبيث يقوم كل طرف بتقدمي تنازالت  ملختلفة،بني وجهات النظر ا

، حىت يتم التوصل إىل نوع من التوازن يف الشروط واملطالب اليت جاء امن جانبه من خالل إجراء التعديل 
أية عملية  فإذا مل يكن هناك جمال أو قابلية للنقاش أو التنازل فليس هناك  ،بني مصاحل الطرفني املتعارضة

   (3) .تفاوض
الفعل إبرام تعترب النتيجة الطبيعية للتفاوض على العقد أن يتم ب ::::اوض على العقد ذو نتيجة احتماليةاوض على العقد ذو نتيجة احتماليةاوض على العقد ذو نتيجة احتماليةاوض على العقد ذو نتيجة احتماليةالتفالتفالتفالتفخامساً: خامساً: خامساً: خامساً: 

تطابقان بأن ينجح الطرفان يف التوصل إىل اتفاق ائي عن طريق تبادل اإلجياب والقبول امل العقد املتفاوض عليه
       (4) .العقد، مع ذلك تعترب هذه النتيجة احتمالية قد تتحقق وقد الوالتوقيع على وثيقة 

                                                           

  .86ص عباس العبودي، مرجع سابق، - 1
الداية، بريوت، دار عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، شرح القانون املدين، النظرية العامة لاللتزامات، امع العلمي العريب اإلسالمي ومنشورات حممد  - 2

  .238ص1934الكتب املصرية، د ط، 
  .69رجب عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 3
  .87عباس العبودي ، مرجع سابق، ص - 4



    الباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروين
 

51 

إمنا يهدف إىل ا يف ذاته ا مقصودالتفاوض ليس عقد ::::إلبرامهإلبرامهإلبرامهإلبرامه    ض على العقد مرحلة متهيديةض على العقد مرحلة متهيديةض على العقد مرحلة متهيديةض على العقد مرحلة متهيديةالتفاوالتفاوالتفاوالتفاو    سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
الطابع  ، إال أنفني بإبرام عقد ماوإذا كان التفاوض ال يلزم الطر (1)د والتحضري إلبرام العقد النهائيالتمهي

ا ملقتضيات التمهيدي للتفاوض االلكتروين ينشئ التزامات على عاتق كل طرف بالتفاوض والسري فيه وفقً
  من التزاما بإبرام العقد النهائي. ، دون أن يتضام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجةوهو التز  (2)حسن النية

هي ف لعقد جوهرية يف جمال املعلوماتيةتعترب الفترة اليت تسبق إبرام ا ::::: مراحل التفاوض االلكتروين: مراحل التفاوض االلكتروين: مراحل التفاوض االلكتروين: مراحل التفاوض االلكتروينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
يقوم عليه  ، ومتثل األساس الذيفسها حىت ولو استغرقت فترة قصرية، حيث إا تعترب مقدمة لإلجيابتفرض ن

        : مراحل وهي على التوايل متر الفترة قبل العقدية بثالثالرضا التام املستنري، 
  داء اخلدمة املعلوماتية املأمولة،تؤثر دراسة اجلدوى يف مستقبل العميل فيما يتعلق بأ: : : : اجلدوىاجلدوىاجلدوىاجلدوى: دراسة : دراسة : دراسة : دراسة 1املرحلة املرحلة املرحلة املرحلة 

يف العالقة مع مقدم  معاجلة املوضوع بطريقة معلوماتية على حنو دقيق، تركز دراسة اجلدوىاألمر الذي يتطلب 
وجناح العميل يف إعداد  اتية املنتظرةوماخلدمة أو املشروع على النقاط واألسس اجلوهرية يف أداء اخلدمة املعل
  (3)لعقد املنتظر إبرامه يف املستقبل. هذه الدراسة اجلوهرية مبا يتفق مع احتياجاته هو الذي يضمن النجاح ل

ميل إىل إعداد ويئة بعد االنتهاء من دراسة اجلدوى ينتقل الع ::::""""Cahier des charges: دفتر الشروط ": دفتر الشروط ": دفتر الشروط ": دفتر الشروط "2املرحلة املرحلة املرحلة املرحلة 
هذا التعبري عن االحتياجات والشروط يترجم يف إطار مستند خمطوط بسيط يتضمن وشروط التعاقد، احتياجاته 

اليت تتخذ يف النهاية صورة قائمة للشروط وتكون وظيفتها توضيح خمتلف ديد من النقاط الرئيسية املكتوبة الع
  (4) .الشروط والعالقات اليت ينبغي أن تعاجل املوضوع بطريقة معلوماتية

 نتهي العميل من حتديد احتياجاتهبعدما ي: : : : """"choix du fournisseur""""    (املورد)(املورد)(املورد)(املورد)    : اختيار مقدم اخلدمة: اختيار مقدم اخلدمة: اختيار مقدم اخلدمة: اختيار مقدم اخلدمة3رحلة رحلة رحلة رحلة املاملاملامل
وله أن  بعد ذلك إىل اختيار مقدم اخلدمة، يف ضوء خمتلف العروض املطروحة ينتقل ،وإعداد قائمة الشروط

        (5) .يستعني يف ذلك خببري يقدم له النصيحة يف اختيار أفضل مقدم للخدمة
 عنه مبصطلح التفاوض ا ما يعربإن التفاوض عرب شبكة االنترنت غالبالفرع الثالث: صور التفاوض االلكتروين: الفرع الثالث: صور التفاوض االلكتروين: الفرع الثالث: صور التفاوض االلكتروين: الفرع الثالث: صور التفاوض االلكتروين: 

  .يقة احملادثة أو بطريقة املشاهدةفإن التفاوض يتم بطر الةيف هذه احلااللكتروين، 
الطرفني الصفحة اخلاصة به على تتحقق هذه الطريقة بأن يفتح كل من  CHAT التفاوض بطريقة احملادثةالتفاوض بطريقة احملادثةالتفاوض بطريقة احملادثةالتفاوض بطريقة احملادثةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

توفر هذه حة املفتوحة جبهاز الطرف الثاين، جهازه يف ذات التوقيت فينتقل ما يكتبه الطرف األول إىل الصف
  )6(اوضات بني الطرفني من دول خمتلفة عرب الربيد االلكتروين.الطريقة  التعاصر الزمين لتبادل املف

  مثبتة على جهاز عن طريق ربط اجلهاز بوسائط االتصال الصوتية واملرئية  فيتم التفاوض بطريقة املشاهدةالتفاوض بطريقة املشاهدةالتفاوض بطريقة املشاهدةالتفاوض بطريقة املشاهدةثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

                                                           

  .492ص  2001بالل عبد املطلب بدوي، مبدأ حسن النية يف مرحلة املفاوضات قبل التعاقدية يف عقود التجارة الدولية، جامعة عني مشس - 1
  .487رجب كرمي عبد اهللا، مرجع سابق، ص  - 2
  .54حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص  - 3

4-Xavies linant de Bellefonds, Alain Hollande: op. cit N 225, p22. 

  .55حممد حسني منصور، نفس املرجع، ص  - 5
، و عليوة السيد، مهارات التفاوض، 45، ص2000عبد اهللا رجب كرمي، التفاوض على العقد، دراسة تأصيلية  حتليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة - 6

  94ص1987االدارية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمان، د. طالتفاوض، سلوكيات االتصال واملساومة الدبلوماسية والتجارية يف املنظمات 
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أو  ا، دون حضور مادي للطرفني يف ذات الوقت الذي يتاح هلما فيه تبادل البيانات املكتوبة فوركل متفاوض
  (1).يتم التفاوض بالصوت والصورة

        االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    ت واملسؤولية يف مرحلة التفاوضت واملسؤولية يف مرحلة التفاوضت واملسؤولية يف مرحلة التفاوضت واملسؤولية يف مرحلة التفاوض: االلتزاما: االلتزاما: االلتزاما: االلتزاماثالثثالثثالثثالثاملطلب الاملطلب الاملطلب الاملطلب ال
رحلة التفاوض هي االلتزامات قبل التعاقدية الواجبة االحترام، واليت يفرضها إن االلتزامات الناشئة عن م

القانون على املتفاوضني يف مرحلة التفاوض، دف التوصل إىل اتفاق ائي ولتحقيق مصلحة األطراف ومحاية 
مسؤولية تقصريية إذ ال جمال للمسؤولية التعاقدية قبل حيث يترتب حني االخالل به ) 2(حقوقهم القانونية.

  وسنتناول ذلك يف الفرعني اآلتيني:) 3(انعقاد العقد
   تفاوض االلكتروينمتخضت عن مرحلة ال :االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    : االلتزامات املفروضة يف مرحلة التفاوض: االلتزامات املفروضة يف مرحلة التفاوض: االلتزامات املفروضة يف مرحلة التفاوض: االلتزامات املفروضة يف مرحلة التفاوضالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  اتق كل طرف جيب أن يلتزم ا:عدة التزامات تقع على ع
ال بد أن يلتزم أطراف التفاوض مبقتضى عقد مبدئي على الدخول يف : االلتزام بالدخول يف التفاوضااللتزام بالدخول يف التفاوضااللتزام بالدخول يف التفاوضااللتزام بالدخول يف التفاوضأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

من مث فإن االلتزام بالتفاوض جيد وصل إليه يف امليعاد احملدد لذلك، التفاوض ملناقشة العقد النهائي املراد الت
تأخري عن الدخول يف املفاوضات وإال ، وال حيق ألي طرف االمتناع أو الالتفاوضمصدره املباشر يف اتفاق 

اية املطلوبة إلجناح ، إذ جيب على كل طرف بذل العنعما قد يقع من أضرار للطرف اآلخرا اعترب مسؤولً
ا اللتزامه ببذل ا من شأنه أن يؤدي إىل إفشال املفاوضات فإنه يعد خمالفً، فإذا ارتكب أي طرف فعلًاملفاوضات

ت حسن النية يف تنفيذ يتفق مع مقتضيااملسلك املألوف للشخص املعتاد و يتبعالذي يفرض عليه أن العناية، 
  (4) .االلتزامات

ويعترب هذا ض أن تكون املفاوضات ساحة لألمان، يتطلب مبدأ حسن النية يف التفاو: االلتزام حبسن النيةااللتزام حبسن النيةااللتزام حبسن النيةااللتزام حبسن النية    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
بينما تقرر بعض القوانني مراعاة  ،(5)عناية ا ببذلااللتزام تباديل يقع على عاتق الطرفني بتحقيق غاية وليس التزام

أخرى و، ون األملاين واإليطايل واهلولنديمراعاة مبدأ حسن النية سواء يف مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه كالقان
 نه:بأ (U.C.C) تقصر مبدأ حسن النية على مرحلة التنفيذ فقط وهذا ما قرره القانون التجاري األمريكي املوحد

املادة كما نصت ، 201/19- 1يف املادة  الواقع واحترام املعايري التجارية املعقولة يف التعامل العادل"مانة يف "األ
بالتفاصيل مبا يتفق برام العقد إنه "يلتزم االطراف اثناء املفاوضات وأمن القانون املدين االيطايل على  1337

احلقوق وتنفيذ االلتزامات ينبغي أن يتم استعمال "ن بأ من القانون املدين الياباين 1نصت املادة و وحسن النية"
عن ( ))))7777(((( 2004من مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية الصادر  7/1ما جاء يف املادة و ))))6666((((.مانة وحسن نية"بأ

                                                           

  .155أمحد شرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص  -1
  .14، ص1995حممد حسام لطفي، املسؤولية املدنية يف مرحلة التفاوض، القاهرة،  -2
  161، ص2011بلحاج العريب، مشكالت املرحلة السابقة على التعاقد يف ضوء القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية  - 3
  27ص  2002 حممد عبد الظاهر حسني، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر -4
  .64بالل بدوي، مرجع سابق، ص  -5
   .67بلحاج العريب، مرجع سابق، ص - 3
، العدد 13غزة، الدمحدي بارودي، القيمة القانونية لالتفاقيات خالل مرحلة التفاوض قبل العقدية يف جمال عقود التجارة الدولية، جملة اجلامعة االسالمية  - 4
  125،ص2،2005
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ا ملا يقضيه ن يتصرف كل طرف وفقًنه "جيب أاخلاص) على أيد القانون عن املعهد الدويل يف روما لتوح(
  حسن النية 

والقانون املدين املصري يف  1134/3وأيضا القانون املدين الفرنسي يف املادة     والتعامل العادل يف التجارة الدولية"
هلا مؤرخ يف  مشهورٍ احملكمة العليا يف قرارٍ أشارتوقد ،107/1دين اجلزائري يف املادة والقانون امل148/1املادة 

حوادث  طرأتنه اذا ا ملا اشتمل عليه وحبسن نية غري أالعقد طبقً ا تنفيذقانون ن املقررنه مبأ 24/10/1999
ن يرد االلتزام ملصلحة الطرفني أ وبعد مراعاة للظروفا مل يكن يف الوسع توقعها جاز للقاضي تبع استثنائية عامةً

أن هناك بعض التشريعات مل تتضمن  كما ))))1111((((.لكف ذا كل اتفاق على خالاملرهق اىل احلد املعقول ويقع باطلً
  .حلسن النية كالقانون اإلجنليزي إلزام األطراف املتفاوضة مراعاةً

  لديه املتوفرةاآلخر بكل املعلومات  (2)شبكة بأن يزود املفاوضاليلتزم املتفاوضان عرب : : : : االلتزام باإلعالمااللتزام باإلعالمااللتزام باإلعالمااللتزام باإلعالم    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
يوجد هذا االلتزام بالتبصري أو اإلدالء بالبيانات يف مرحلة     واملتعلقة مبوضوع التعاقد واليت جيب عليه أن يعلم ا

يستند الذي  )4( 86/2نص املادة املدين اجلزائري يف كالقانون  )3(،عيةالتفاوض يف كثري من النظم القانونية الوض
كافية يستند االلتزام باإلعالم إىل أن احلماية التقليدية لإلرادة العقدية من خالل نظرية عيوب اإلرادة مل تعد 

نظرن أحد إما ألىل محاية خاصة وفعالة بسبب طبيعتها، من العقود حيتاج فيها املتفاوض إ اا ألن هناك كثري
أن املتفاوض اآلخر ليس على دراية تامة أو أن خربته غري كافية بالشيء حمل أو ، أطراف التفاوض معين حمترف

م جيسد أساسه يف أي أن االلتزام باإلعال  (5)ستعمالهالتعاقد أو بسبب جدة وحداثة الشيء حمل العقد وتعقيد ا
بني طريف العقد املتفاوض عليه من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف عدم التكافؤ 

احملترف بصفة خاصة االلتزام باإلدالء للطرف اآلخر بكافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالعقد حىت يتصرف 
        (6) .ية ولكي يتسم التفاوض بالوضوح والشفافية وحسن النيةعلى دراية كاف

ية واالعتدال يف مرحلة يلتزم كل طرف من أطراف املفاوضة باجلد: االلتزام باالعتدال واجلديةااللتزام باالعتدال واجلديةااللتزام باالعتدال واجلديةااللتزام باالعتدال واجلدية    رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
من صور اجلدية قيام األطراف مبواصلة التفاوض جبدية واعتدال يف تقدمي العروض ومناقشة أراء املفاوضات، 

ا فيها مما يهدد بفشل املفاوضات وعدم التشدد والتصلب يف املتفاوض اآلخر حبيث ال يكون مبالغوأفكار 
، كما عملية التفاوض يف مواعيد مناسبة السعي إلاء ،دات واألعراف التجارية السائدة، احترام املعاهالرأي

شريطة أن يكون هناك  زيةيسمى حبظر إجراء مفاوضات موا مالتزام بعدم التفاوض مع طرف ثالث جيب اال
  (7) اتفاق مسبق

                                                           

  .95،ص2، العدد1999، م.ق،19175، ملف رقم 24/10/1999م، - احملكمة العليا، غ -1
  .155هبة تامر حممود عبد اهللا، مرجع سابق، ص -2
. وكذا رجب كرمي عبد اهللا، 57ص  2000مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العالقة العقدية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  -3

  427التفاوض على العقد، مرجع سابق، ص
  مدين كوييت.152مدين أردين واملادة  144قانون مدين مصري، املادة  125/2تقابلها املادة  -4
  .394ص  2001نزيه املهدي، النظرية العامة لاللتزام، دار النهضة العربية  -5
  .432بالل بدوي، مرجع سابق، ص  -6
  .229مصطفى اجلمال، مرجع السابق، ص  -7
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يا بالتايل فهو مفروض ضمنأ حسن النية عند إبرام العقود، إن هذا االلتزام يفرضه مبد: : : : تزام بالتعاونتزام بالتعاونتزام بالتعاونتزام بالتعاونااللااللااللاالل    خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
، وال تندرج صور التعاون ا طيلة مرحلة املفاوضات، ويظل هذا االلتزام قائمدون حاجة إىل النص عليه صراحة

فكل ما حيتاجه السري  املتبادلة يندرج حتت بند التعاون.ا بل كل فعل أو تصرف يقوم على التعاون والثقة حصري
األمثل للعملية التفاوضية فهو الزم ومأمول يف اطار الثقة املتبادلة واملعيار يف ذلك الرجل املعتدل الذي يهدف 

        )1(اع بدون مربر معقول يف موضوع مت حسمه من قبل.إىل اجناح املفاوضات وعدم العودة إىل الوراء بإثارة الرت
قد تقتضي عملية التفاوض أن يكشف أحد األطراف لآلخر عن بعض  ::::االلتزام باحملافظة على السريةااللتزام باحملافظة على السريةااللتزام باحملافظة على السريةااللتزام باحملافظة على السرية    سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

أو  األسرار اهلامة لذلك يوجب هذا االلتزام امتناع املفاوض الذي اطلع على هذه املعلومات عن إفشائها للغري
 هذا، إذا كان ذلك يلحق الضرر باملفاوض اآلخر الذي تعلقت به هذه املعلومات وجيب التأكد أن (2)استغالهلا

يقدر قاضي املوضوع املعلومات اليت يقضي ا مبدأ حسن النية واليت  .االلتزام ال يظم مسائل غري مشروعة
، وقد ورد يف دليل غرفة التجارة أن يراعي العادة والتعامل اجلارييشملها االلتزام باحملافظة على السرية على 

  عن محاية السرية. 2004الدولية بشأن التعاقد االلكتروين لعام 
يتمتع كل متفاوض حبرية مطلقة يف قطع املفاوضات : : : : االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    فاوضفاوضفاوضفاوض: املسؤولية يف مرحلة الت: املسؤولية يف مرحلة الت: املسؤولية يف مرحلة الت: املسؤولية يف مرحلة التالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

أو االنسحاب من التفاوض يف ا ملبدأ حرية التعاقد الذي يبيح لكل طرف حق العدول مىت رغب يف ذلك طبقً
، إذ أن الطرف املنسحب من املفاوضات ال جيرب طاملا كان هلذا العدول ما يربره أي وقت دون مسؤولية عليه

        .(3)إىل إبرام العقد النهائي على االستمرار يف التفاوض وصوالً
قطع املفاوضات االمتناع عن الدخول يف املفاوضات،  ؛من صور اخلطأ يف التفاوض الذي يوجب املسؤولية

، فاملفاوض ال يسأل عن قطع بدون سبب موضوعي، التفاوض مع الطرف اآلخر بسوء نيةعلى حنو تعسفي و
املفاوضات إمنا يسأل عن اإلخالل بالثقة اليت ولدها يف نفس املفاوض اآلخر مبا يتناقض ومبدأ حسن النية يف 

  (4)التعامل
، اوض مسؤولية تقصريية وليست عقديةكمة النقض املصرية أن املسؤولية يف مرحلة التفاستقرت حم

، وال يرتب مستوى التصرف القانوين االتفاقي ، غري ملزمة وال ترقى إىلملفاوضات تعترب جمرد أعمال ماديةفا
لذلك فإن املسؤولية اليت ا طبقًية إذا نتج عنه ضرر للطرف اآلخر. عليها أي أثر قانوين سوى املسؤولية التقصري

أساسها اخلطأ نتيجة اإلخالل مببدأ حسن النية وذا تكون   (5)رحلة التفاوض هي مسؤولية تقصرييةتنشأ يف م
فاملفاوضات عمل مادي  (6)كوين العقد اليت ناد ا "أهرنج"قد رفضت صراحة فكرة اخلطأ يف ت كمة النقضحم

املفاوضة ال ينطوي على خطأ  فقطع ن مث ال حمل للمسؤولية العقديةيرقى إىل مرتبة التصرف القانوين، م وال
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وض تقوم على وقد أقرت مبادئ معهد روما اليونيدروا هذا املبدأ واعتربت املسؤولية يف مرحلة التفا عقدي
ء نية يعد " الطرف الذي يتفاوض بسومن القواعد على أن )2/5أساس اخلطأ التقصريي، حيث نصت يف املادة (

تعترب عن الضرر الذي يسببه للطرف اآلخر.  والً" أي يكون مسؤاخلسائر اليت سببها للطرف اآلخر عن الًومسؤ
ا بني طريف التفاوض االلكتروين على اإلعفاء منها املسؤولية التقصريية من النظام العام فال جيوز االتفاق مسبقً

  (1) .من القانون املدين اجلزائري 124بنص املادة  ، عمالًويقع كل شرط خمالف لذلك باطالً
الفقه ف ،ا أن يقطع األطراف مرحلة جادة من املفاوضات يف طريقهم إىل التعاقد النهائيقد حيدث أحيان

ا ، فإذا كان هذا األخري مصحوبالصدد بني صورتني من صور التفاوضوالقضاء الفرنسيان يفرقان يف هذا 
، وقد ى التفاوض فإن املسؤولية تقصرييةإذا مل يكن هناك اتفاق عل، أما بالتفاوض كانت املسؤولية عقدية

حددت حمكمة النقض الفرنسية اخلطأ الذي يتمثل يف العدول عن املفاوضات أو قطعها أو االنسحاب منها بأنه 
        (2)ار أو اخلطأ الذي يصاحبه سوء نية وليس جمرد اخلطأ العادي.اخلطأ القائم على إرادة اإلضر

        يف العقد االلكتروينيف العقد االلكتروينيف العقد االلكتروينيف العقد االلكتروين    التراضيالتراضيالتراضيالتراضي: : : : ينينينيناملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثااملبحث الثا
األثر القانوين املقصود من التراضي وتوافق إرادتا املتعاقدين على إحداث  وجوديشترط القانون لقيام العقد 

 ، (4)فاإلرادة باعتبارها مكونة للرضا ليس هلا أية قيمة قانونية إال إذا مت التعبري عنها بفعل خارجي ظاهر (3)العقد

لك من فوق ذقتني مع مراعاة ما يقرره القانون مبجرد أن يتبادل طرفاه التعبري عن إرادتني متطابفالعقد يتم 
طريقة معينة للتعبري  تشترط العربية ملن معظم القوانني املدنية جتدر اإلشارة إىل أ(5) أوضاع معينة النعقاد العقد.

ا وقد كرست يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا إذا مل ينص القانون أو وجيوز أن يكون ضمنيعن اإلرادة، 
اخلاصة بالقانون املوحد لتكوين عقد البيع الدويل وكذا اتفاقية فينا للبيع الدويل  1964اتفاقية الهاي لعام 

على عدم اشتراط الكتابة أو أي شكلية  11يف املادة  ، حيث نصت صراحةًمبدأ الرضائية 1980للبضائع لعام 
ي وقد أخذ القانون األمريك (6)أخرى سواء النعقاد العقد أو إلثباته ومن مث جيوز التعبري عن اإلرادة بأي وسيلة

حيث جييز انعقاد عقد بيع البضائع بأية وسيلة ما دامت تظهر  )204/2(املادة يف ، املوحد للتجارة مببدأ الرضائية
وملا كانت الرضائية مطلب وشرط  مبا يف ذلك سلوكهما الذي يدل على اقرارمها بوجود العقد. تراضي طرفيه

أساسي لدى التعاقد عرب االنترنت وذلك بالتعبري عن االرادة اليت يعرب عنها باإلجياب والقبول واملتجهة حنو 
رف حمله عرض مطروح بطرق مسعية االرتباط القانوين تفيد بأن التعاقد االلكتروين هو التقاء اجياب صادر من ط
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أو بصرية أو كليهما على شبكة االتصاالت بقبول صادر من طرف آخر بذات الطرق حتقيقًا لعملية يرغب 
  (1) الطرفان يف اجنازها.

ري عن االرادة من خالل استعمال وملا كان العقد حمل الدراسة جيري عرب بيئة الكترونية ال مادية يتم فيها التعب
  .عن طريق الربيد االلكتروين أو بواسطة صفحات الويب )2(بيانات لتبادل االجياب والقبولوسائل ال

  : التعبري عن اإلرادة يف العقد االلكتروين: التعبري عن اإلرادة يف العقد االلكتروين: التعبري عن اإلرادة يف العقد االلكتروين: التعبري عن اإلرادة يف العقد االلكترويناملطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
فرض التطور التكنولوجي على املتعاملني يف جمال املعامالت االلكترونية بصفة عامة والعقود االلكترونية 

اإلرادة من خالل شبكة االنترنت  تبادل الرسائل االلكترونية كوسيلة للتعبري عناستخدام نظام بصفة خاصة 
استخدام بالكتروين وهو ما يتطلب حبث مدى جواز التعبري عن االرادة من خالل وكيل ذلك قد يكون و

  وسنتطرق لكل منهما فيما يلي: املؤمتتة).األنظمة الوسائط االلكترونية (
متثل رسالة البيانات الصورة الشائعة للتعبري عن اإلرادة : : : : اناتاناتاناتاناتالتعبري عن اإلرادة بواسطة رسالة البيالتعبري عن اإلرادة بواسطة رسالة البيالتعبري عن اإلرادة بواسطة رسالة البيالتعبري عن اإلرادة بواسطة رسالة البي    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

واحلماية املالئمة اءات الرقابة إذا ما مت اختيار وتوفري إجر خالل تبادهلا عرب شبكة االنترنت وإبرام العقود من
ونسترال النموذجي للتجارة من قانون الي أأأأ/ 2املادة حسب  ويراد من وراء مصطلح رسالة بيانات .(3)

ضوئية أو هلا أو ختزينها بوسائل الكترونية، إرسا إنشاؤها، املعلومات اليت يتم: "بأا 1996االلكترونية لسنة 
تبادل البيانات االلكترونية، الربيد االلكتروين، الربق أو  ، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصربوسائل مشاة

الكترونيا من  بأنه "نقل املعلومات 2/2تبادل البيانات االلكترونية يف املادة     وعرف(4) .أو النسخ الربقي" التلكس،
        (5) من كمبيوتر إىل آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين املعلومات".

خذت معظم التشريعات احلديثة للدول اليت اصدرت قوانني خاصة للمعامالت االلكترونية بذات وقد أ
  )6(املفهوم لرسائل البيانات ومنحتها االعتراف القانوين الكايف واضفت هلا احلجية االزمة يف االثبات.

منه  13ا وقرر يف املادة ليه سابقًخذ بذات املعىن املشار إ مثال وأردينقانون املعامالت االلكترونية األ فصدر
و القبول بقصد إلبداء االجياب أ اعتبار رسالة املعلومات وسيلة من وسائل التعبري عن االرادة املقبولة قانوناً

ى رسائل الربيد مفهوم رسائل البيانات ليقتصر عل ن ال ينصرفنه جيب أغري أ)7(انشاء التزام تعاقدي.
يتم  من هذا املفهوم فتشتمل كل البيانات اليتوأعم البيانات االلكترونية هي تعبري أمشل  رسائلألن  اإللكتروين

                                                           

  .111ص  2000أمحد سعيد شرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، تكوين العقد وإثباته، ، مطبوعات عني مشس -1
ل، الكايف يف شرح القانون املدين األردين والقانون املدين العراقي والقانون املدين اليمين يف االلتزامات واحلقوق الشخصية، اجلزء األو احلكيم عبد ايد، -2

  133، ص1993عمان، الطبعة األوىل،  ،مصادر االلتزام يف العقد، الد األول، القسم األول: التراضي، د.ن
  .11د سعيد شرف الدين، مرجع سابق، صأمح -3
التسميات تسمى رسالة البيانات بتسميات متعددة منها رسالة املعلومات، الرسالة االلكترونية، سجل ومستند الكتروين، احملرر االلكتروين، إن هذه  -4

  .95ع سابق، صواملصطلحات وإن كانت ختتلف يف األلفاظ لكنها تتحد يف املعاين، أنظر آمانج رحيم أمحد، مرج
بأا "تشمل البيانات، الكلمات، الصور، األصوات، 2/10يف 1999عرف املشرع األمريكي املقصود باملعلومة يف قانون املعامالت التجارية االلكترونية لسنة -5

رفها البعض بأا:" كل رسالة ميكن نقلها إىل الغري الرسائل، برامج الكمبيوتر، الربامج املوضوعة على األقراص املرنة وقواعد البيانات أو ما شابه ذلك". كما ع
  .54ص ،مرجع سابق ،بأية وسيلة كانت". حسام لطفي

  20ص 16حيث اعتمدت بذلك على مبدأ التنضري الوظيفي الذي اشار اليه صراحتا الدليل املرافق للقانون النموذجي اليونسترال يف البند -  6
   2001لسنة 85قانون املعامالت االلكترونية االردين رقم - 7
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 املبادالتشكال فة أنواع وأتبادهلا عرب شبكة االنترنت وفعل التصدير أو التبادل هذا يتسع ليشمل كا
  االتوماتيكية االلكترونية.

جي للمعامالت االلكترونية هذا القانون النموذوضح بة رسائل البيانات ألصحاا فقد أما خبصوص نسوأ
نشاء رسالة البيانات قبل ل أو إرسالبيانات بانه: الشخص الذي يعترب أن إمر من خالل تعريفه ملنشئ رسالة ااأل

يط فيما يتعلق سالشخص الذي يتصرف كو ال يشملعنه، ولكنه  حدث، قد مت على يديه أو نيابةً ختزينها ان
ن يستلم رسالة البيانات كما ال يشمل قصد املنشئ أن املرسل اليه هو الشخص الذي "أ و))1ذه الرسالة

ي يقوم نيابة عن ن الوسيط هو الشخص الذ"أ و)2(الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق ذه الرسالة"
  )3(ا"خرى فيما يتعلق تقدمي خدمات أو استالم أو ختزين رسالة البيانات أ شخص آخر بإرسال،

باعتبار  13/1سناد رسائل البيانات اىل اصحاا بنص املادةكما أشار القانون النموذجي إىل قاعدة عامة يف إ
منه بأن  2كد يف الفقرة ا كان املنشئ هو الذي أرسلها بنفسه، كما عاد وأرسالة البيانات صادرة عن املنشئ اذ

رسلت ية التصرف نيابة عن املنشئ، أو لو أصالحرسلت من شخص له تبقى الرسالة منسوبة إىل منشئها ولو أ
  ا.و نيابة عنه للعمل تلقائيام معلومات مربمج على يد املنشئ أمن نظ

املعلومات من قانون املعامالت االلكترونية باعتبار رسالة 14ردين ذلك بنص املادةوقد أوضح املشرع األ
 اطةبوس وتوماتيكياًالكتروين معد للعمل أبواسطة وسيط و صادرة عن املنشئ سواء أصدرت عنه وحلسابه أ

امج نه: "برنمن ذات القانون بأ 2ن كان عرف الوسيط االلكتروين يف املادة املنشئ أو بالنيابة عنه، وذلك بعد أ
يذ إجراء االستجابة إلجراء بقصد إنشاء أو جل تنفاحلاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من أ

  علومات دون تدخل شخصي".و تسلم رسالة مإرسال أ
ن العربة يف الوسيط ون النموذجي يف هذا الشأن نالحظ أردين مع نصوص القانوهكذا ومبقارنة النص األ

من شخص املنشئ. ا خموالًلكي ميكن االعتداد بتصرفه هو ان يكون نائب  
استثناء على قاعدة  خذت عنه قد أوردتنسترال وغريه من التشريعات اليت أن القانون النموذجي لليوغري أ

  سناد رسائل البيانات ملنشئها وذلك يف حالتني مها:إ
ن الرسالة غري صادرة عنه، فيعفى املنشئ منذ حلظة استالم ا من املنشئ يبلغه فيه أشعاررسل إذا استلم املإ- 

الصدد فقد ساس، ويف هذا اليه عندئذ أن يتصرف على هذا األ االشعار من نسبة الرسالة اليه، وعلى املرسل
ن مينح سؤوال عن اي نتائج قبل االشعار وأن يبقى املنشئ موضيحي املرفق للقانون النموذجي بأشار الدليل التأ

  )4(املرسل اليه مهلة معقولة لكي يعمل على وقف االثر ائيا لرسالة البيانات اليت كان قد استلمها.

  ن رسالةالعناية املعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن يعرف إذا بذل ملرسل اليه او كان عليه أذا علم اإ- 

                                                           

  1996فقرة ج من قانون اليونسترال النموذجي 2املادة  - 1
  فقرة د من نفس القانون  2املادة  - 2
  فقرة ه من نفس القانون  3املادة  - 3
  من قانون املعامالت االلكترونية 21/ب/15بنص املادة، كما اشار اىل ذلك بوضوح املشرع االردين 47ص 88دليل القانون النموذجي البند  -4
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  البيانات مل تصدر عن املنشئ.
ىل تطبيق إجراءات التوثيق اليت جتعل إ شار الدليل املرفق للقانون النموذجيويف هذا الصدد أيضا فقد أ

عرب الشبكة  ن املتعاملنيالتخلص من آثارها االلزامي، فنجد أو غري قادر على نفي نسبة الرسالة إليه أ املرسل
ساليب اليت تأيت ضمن اعمال العناية املعقولة لكي يتأكد لكل طرف تخدمون العديد من االحتياطات واأليس

 دوات التشفريجمريات التعامل ذاته، كاستخدام أ بأن ما يتلقاه هو صادر عن نظريه يف التعامل ومنسجما مع
تقنية العديدة اليت جتعل و غريها من الوسائل المبدأ اإلقرار باالستالم أعمال و إوالترميز والتوقيع االلكتروين أ

    )1(سهل مما خنشى.التحقق أ
ن لرسائل البيانات املتبادلة عرب االنترنت الكفاءة والقدرة على محل التعبري الكايف مما سبق ميكن القول أ

ذا االساس وفيما نرى فلم يعد هناك أي مانع والسليم عن إرادة منشئها يف االلتزام التعاقدي املنشود، وعلى ه
 التزامنشاء إل و القبولعن إرادته سواء باإلجياب أ ا كامالًن يعرب الشخص تعبريحيول دون أ قانونياً ا والفني ال

  .تعاقدي
التقليدي يربم إذا كان العقد يف مفهومه : : : :  عن اإلرادة بالوسيط االلكتروين(األنظمة املؤمتتة) عن اإلرادة بالوسيط االلكتروين(األنظمة املؤمتتة) عن اإلرادة بالوسيط االلكتروين(األنظمة املؤمتتة) عن اإلرادة بالوسيط االلكتروين(األنظمة املؤمتتة): التعبري: التعبري: التعبري: التعبريالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

،  قد تتم بدون تدخل أي عنصر بشريفإن األمر خيتلف يف نطاق العقود االلكترونية اليت بني شخصني طبيعيني
أو الوكيل     (3)ة املؤمتتةمنظأو ما يسمى باأل (2)ا وبشكل متزايد استخدام الوسيط االلكتروينإذ جيري حالي

، كما شاع إبرام العقود االلكترونية يف بيئة التجارة االلكترونية ادةكطريقة تلقائية للتعبري عن اإلر(4)االلكتروين
من خالله نتيجة لذلك أولت أغلبية التشريعات املنظمة للتجارة االلكترونية اهتماما باملسائل القانونية اليت ا كبري

ا ال كام العقد عموما إذا عرفنا أن القانون املدين املنظم ألح، خصوصا التعاقد عرب الوسيط االلكتروينأثاره
اقد من خالل الوسيط االلكتروين.خاصة بالتع ا قانونيةًيتضمن أحكام        

مدى صالحيته ومشروعيته ه، كيفية إنشائه، أشكاله، أمهيت ،من هذه املسائل ماهية الوسيط االلكتروين
عمل نيابة عن اإللكتروين ي، وإذا كان الوسيط اإللكترونية املربجمة خاللهللتعبري عن اإلرادة وصحة العقود 

، فإىل أي مدى ميكن تشبيهه بالوكيل عامالت القانونية حلسابه تلقائياكي يتوىل إجراء املالشخص الذي يربجمه 
 ة وهي الغلط أو اخلطأغاية يف األمهي إضافة إىل مسألة ل ميكن تطبيق أحكام الوكالة عليه؟وه ؟يف العامل املادي

                                                           

  46ص88دليل القانون النموذجي يف البند -1
  من قانون املعامالت اإللكترونية 2يستخدم املشرع األردين هذه التسمية يف املادة  -2
ميكن تشغيله آليا، تلقائيا، أنظر، د/ حارث سليمان الفاروقي، ) اإلجنليزية اليت تعين ما Automateإن لفظ (املؤمتت)جديد يف اللغة العربية أخذ من كلمة ( -3

. وقد ظهر استخدامه ألول . oxford university press 2000 p44عريب  -وكذا قاموس أكسفورد احلديث ، اجنليزي 65املعجم القانوين، املصدر السابق ص 
سترال الصادرة باللغة العربية بدل الوكيل اإللكتروين لعدم دقة هذا األخري مث استخدمته بعد ذلك مرة يف وثائق جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل األون

ا املصطلح كالقانون التونسي بعض قوانني الدول العربية املعنية باملعامالت االلكترونية ومنها قانون ديب يف املادة الثانية ي حني جند بعض القوانني مل تستخدم هذ
  .2000لسنة 

وكذا قانون كندا املوحد  1999تطلق تسمية الوكيل اإللكتروين على الوسيط اإللكتروين يف كل من قانون املبادالت اإللكترونية األمريكي املوحد سنة  -4
خبصوص  2000) لسنة 31رقم (، كما استخدم توجيه الربملان األورويب 2002وقانون مملكة البحرين للمعامالت اإللكترونية لسنة  1999للتجارة اإللكترونية لسنة 

  بعض اجلوانب القانونية خلدمت اتمع املعلومايت يف مقدمته (الوكيل اإللكتروين املؤمتت).



    الباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروين
 

59 

مدى مسؤولية هذا  كتروين و يصعب تداركه بسهولة ولعقود من خالل الوسيط اإللالذي يتحقق أثناء إبرام ا
  وعليه ستناول هذه املسائل كاآليت:الوسيط اإللكتروين عن األعمال اليت يقوم ا 

وضع أجهزة متت برجمتها وإعدادها ا يقصد بالوسيط اإللكتروين عموم: : : : ة الوسيط اإللكتروين وأمهيتهة الوسيط اإللكتروين وأمهيتهة الوسيط اإللكتروين وأمهيتهة الوسيط اإللكتروين وأمهيتههيهيهيهيماماماما    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ا دون احلاجة إىل تدخل مباشر من الطرفني املتعاقدين تتوىل إبرام املعامالت االلكترونية ومنها العقود تلقائيكي 

، مما أدى إىل أن تويل تشريعات التجارة التجارة االلكترونيةوأصبح من الشائع استخدامه يف بيئة  أو أحدمها
النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية صراحة إىل بيان  شر قانون األونسترالمل ي(1) اهتماماته. االلكترونية

ادة بداللة ما تنص املقصود بالوسيط اإللكتروين، على الرغم من أن القانون يستوعبه كطريقة للتعبري عن اإلر
  (2) .ب)-13/2عليه املادة (

قانون املبادالت  ) من2/6للوسيط اإللكتروين منها ما نصت عليه املادة ( تورد يف معظم التشريعات تعريفا
برنامج حاسويب أو أية على أن الوكيل اإللكتروين " 1999مريكية سنةاإللكترونية املوحد للواليات املتحدة األ

وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤمتتة أخرى تستخدم للبدء يف عمل أو لالستجابة كليسائل ا للرا أو جزئي
أو يقدم  شخص طبيعي يف كل مرة يبدأ فيها النظام عمالً مراجعة أو تدخل من اإللكترونية أو لتدابري دون

مشروع و(3) 1999د بشأن التجارة اإللكترونية لسنة) من قانون كندا املوح19املادة ( كل من عرفتهو ".استجابةً
أوردت كما (4) بنفس التعريف.) 5االتفاقية اخلاصة بالعقود الدولية املربمة برسائل بيانات إلكترونية يف املادة(

من ) 2ما نصت عليه املادة( منها ا للوسيط اإللكتروينبعض التشريعات العربية للمعامالت اإللكترونية تعريفً
الوسيط اإللكتروين برنامج احلاسوب أو أية وسيلة إلكترونية الت اإللكترونية األردين على أن "قانون املعام

لومات دون إرسال أو تسلم رسالة مع بقصد إنشاء، أو االستجابة إلجراء أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء
  تدخل شخص".

املتزايدة واستخدامه الواسع يف جمال إجراء املعامالت االلكترونية وإبرام  ن أمهية الوسيط االلكتروينلذا فإ
العقود تعود إىل كفايته الذاتية إلجراء املعامالت وإبرام العقود وإمكاناته اهلائلة اليت ميكن من خالهلا اجتياز 

ري عن اإلرادة إذا مت التعاقد بني كاللغة املستخدمة يف التعب ؛املعوقات التقليدية أمام إجراء املعامالت االلكترونية
   ....(5)طرفني يتكلمان بلغتني، إضافة إىل وصفه بأسلوب تفاعلي ويتحرك بسهولة عرب الشبكة

  :روين عرب ثالث خطوات وهي كما يلييتم إنشاء وإعداد الوسيط االلكتو
باألصالة طبيعي سواء كان  شخصما يعين أن  لكمبيوتر للرد بطريقة معينةقرار يتخذ بواسطة إنسان لربجمة ا. 1

عن نفسه أو ممثل قانوين عن شخص معنوي قد اختذ قرارا بتجهيز إعداد وكيل الكتروين للقيام ا إرادي  
  ية املؤمتتة.بالعمليات االلكترون
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  A/CN.9/WG.IV/WP.95األونسترال باللغة العربية رقم وثيقة  -4
5-EMILYM . WEITZ ENBOEK, electronic Agents and the formation of contracts, published in the international journal of law and 
information technology. Vol. 9. no, 3 (oxford university press, 2001.p.5 . 
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ب يقوم صانع الربنامج بربجمة الكمبيوتر للرد حسب القرار السابق اختاذه، ألن الربنامج املعلومايت يعمل حس. 2
  املعلومات اليت يتم تزويده ا.

  كية حسب الربجمة اليت مت عليها.يقوم الكمبيوتر بالرد بطريقة أوتوماتي. 3
يالحظ هنا أن الكمبيوتر ال يفاوض أو حياور الطرف اآلخر سواء كان شخصا أو كمبيوتر آخرا طبيعي، 

  (1)تعليمات ال يتجاوزها وال خيالفها.ملتزم مبا لديه من  فهوبذلك خيرج عن حدود ما مت برجمته عليه  ألنه ال
وأمام  ا عن القواعد التقليديةبعيد ومشروعيته يف التعاقد:ومشروعيته يف التعاقد:ومشروعيته يف التعاقد:ومشروعيته يف التعاقد:    أشكال التعاقد بواسطة الوكيل اإللكتروينأشكال التعاقد بواسطة الوكيل اإللكتروينأشكال التعاقد بواسطة الوكيل اإللكتروينأشكال التعاقد بواسطة الوكيل اإللكتروين    ::::نياًنياًنياًنياًثاثاثاثا

القواعد اخلاصة بالتعاقد اإللكتروين ختتلف وسائل التعاقد اإللكتروين حبسب درجة استخدام الكمبيوتر يف 
رونية املؤمتتة يأخذ ثالثة والتعاقد عن طريق الوسائط اإللكت التعاقد إذا كان بالكامل أم يوجد منه عنصر آدمي،

        (2) أشكال:
، باألصالة عن ط إلكتروين مؤمتت وشخص طبيعيأي تعاقد ما بني وسي :من إنسان إىل كمبيوتر وبالعكسمن إنسان إىل كمبيوتر وبالعكسمن إنسان إىل كمبيوتر وبالعكسمن إنسان إىل كمبيوتر وبالعكس.1

يف هذه احلالة فإن اإلنسان يتخذ مجيع ألحد األشخاص االعتبارية العامة،  نفسه أو كونه املمثل القانوين
خطوات عملية التعاقد اإللكتروين كطرف أول بينما يف اجلهة األخرى فإن القرارات تتخذ من جانب جهاز 

إلمتامه أن يكون الشخص الطبيعي على علم أو يلزم  هذا الشكل من أشكال التعاقدا، يوتر املربمج مسبقًالكمب
  .هو الذي سيتوىل إبرام العقد معه من املفترض أن يعلم أن الوكيل اإللكتروين

اإللكتروين يربم وينفذ بالكامل بواسطة  : يف هذه احلالة فإن العقدمن كمبيوتر إىل كمبيوتر باتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر باتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر باتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر باتفاق مسبق    ....2
لكن الصفقة التجارية حتدث من خالل مظلة من عالقات جتارية جهاز كمبيوتر دون تدخل عنصر بشري، 

  .ا بني األطراف املتقاعدةسابقة متفق عليها مسبقً
ر دخل أي عنصت اإللكتروين يف هذه احلالة دون : يتم التعاقدمن كمبيوتر إىل كمبيوتر بدون اتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر بدون اتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر بدون اتفاق مسبقمن كمبيوتر إىل كمبيوتر بدون اتفاق مسبق ....3

  وجود اتفاق سابق بني أطراف تعاقد.دون بشري و
ال،ا عن إطال خيرج الوسيط اإللكتروين مبدئيالتعاقد عن طريق الوسيط و ار القواعد العامة يف هذا ا

اإللكتروين يف العامل االفتراضي قد ال يكون غريبإذ توجد يف العامل ا عن النظام القانوين القائما متام ،ا املادي أيض
واليت  Vending Machines"(3)قد عرب الوسيط اإللكتروين كتلك املسماة بـ"اطرق معينة للتعاقد تشبه التع

، وهي عبارة عن ماكنة أو آلة مربجمة تنصب يف أماكن معينة شائعة يف أغلبية الدول األوروبيةتستخدم بصورة 
لتقدمي بضائع أو خدمات معينة لألفراد دون احلاجة إىل تدخل ا يتم إعدادها من قبل صاحبها لكي تعمل تلقائي

آلة امليزان أو ماكنة لبيع السلع االستهالكية اليومية أو لبيع  مادي مباشر للشخص الذي تعمل املاكنة حلسابه
  حدمها وأن التعاقد من خالل هذه املاكنة يتم عادة بني طرفني أ    التذاكر أو اللتقاط الصور الفوتوغرافية وغريها،

                                                           

1-Nicholas imperator, public palicy and the internet, Hoover institution press.2000p130 
2-Jan A.Baumgarten &Michaela. Epstein, Business legal guide To on line-interne law-glosser lo gal works 2000,p165. 

جنيب رشدي، تعقيدات التجارة االلكترونية هل حتتاج إىل تعديالت جذرية للنظام والتشريع املصري، متاح على العنوان االلكتروين اآليت:  أمحد - 3
http://www.gh4me.com ( last visited 15)  
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 ))))1111((((الطرف اآلخر.الشخص الذي تعمل املاكنة حلسابه واملشتري يف 

صراحة على جواز التعبري عن  أغلبية التشريعات والتوجيهات املنظمة للمعامالت اإللكترونية،أكدت و
من  اإلرادة من خالل الوسيط اإللكتروين، كما اعترفت بصحة املعامالت اإللكترونية املؤمتتة بغية توفري املزيد

، ))))2222((((ا عندما يتم بني وسيطني إلكتروننيخصوصتعاقدين عرب الوسيط اإللكتروين الثقة واليقني القانوين لدى امل
املتحدة ) من قانون املبادالت اإللكترونية املوحد للواليات 14/1من هذه التشريعات ما نصت عليه املادة(

دخل أي شخص تإلكترونيني من اجلانبني حىت وإن مل يتحاور بني وكيلني األمريكية اليت أجازت تكوين العقد ب
ور بني وكيل إلكتروين وشخص تكوين العقد بتحا 14/2أجازت نفس املادة. يف التدابري اليت تنفذها هذه النظم

جيوز أن يتم التعاقد بني نظام معلومات من قانون ديب للمعامالت االلكترونية: " )14/2املادة( نص أكد .طبيعي
إلكتروين مؤمتت يعود إىل شخص طبيعي أو معنوي وبني شخص طبيعي إذا كان األخري يعلم أو من املفترض 

مدى إمكانية تطبيق أحكام ويثور التساؤل حول  .سيتوىل مهمة إبرام العقد وتنفيذه"أن يعلم أن ذلك النظام 
تعترب الوسيلة اإللكترونية املستخدمة يف  ،االفتراضيالوسيط االلكتروين يف العامل الوكالة يف العامل املادي على 

جانب ا دون حاجة إىل تدخل مادي مباشر من إجراء املعامالت اإللكترونية املؤمتتة وإبرام العقود تلقائي
جمرد وسيلة كي تعمل حلسابه يف حدود التعليمات املوضوعة من قبله، هي الشخص الذي يعدها ويربجمها 

) الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات، واليت تؤهل (األهليةوليست لديها الشخصية القانونية ))))3333((((لالتصال
الشخص للتعبري عن إرادته اخلاصة، كما أن تلك الوسيلة اإللكترونية ليست لديها إرادة الشخص الذي يعمل 

يط اإللكتروين وصالحيته للتعبري عن اإلرادة ألن حلسابه، لذلك ال يقصد من النصوص القانونية اليت تنظم الوس
بالتايل تطبيق القواعد العامة املنظمة ألحكام  ،حيل الوسيط اإللكتروين حمل الوكيل يف العامل املادي وال ميكن

كيل يف لغة القانون املدين مدلول مستقر الوكالة الواردة يف القانون املدين على الوسيط اإللكتروين ألن للو
ا القواعد اليت تنظم املسؤولية املدنية الناشئة عن إخالل الوكيل خصوصر عن الوسيط اإللكتروين، ومغاي

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن النيابة ممكنة يف التعاقد اإللكتروين ته الناشئة عن عقد الوكالة، اللتزاما
، فليس هناك ليت تتفق والتطور التقينحيث ميكن أن تنشأ من خالل وسائل إلكترونية حيددها املشرع بالطرق ا

من مث فإن ، كما هو يف التعاقد التقليدي، إبرام العقد اإللكتروين عن طريق األصيل أو من ينوب عنه ما مينع
من القانون ) 2(هذا ما يؤكده نص املادةالنيابة يف التعاقد اإللكتروين، القواعد العامة يف النيابة تطبق على 

 ،الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسالة بتعريفها للوسيط بأنه "اإللكترونيالنموذجي للتجارة 
 ،استالم ،استالم أو ختزين رسالة بيانات ..." وهو ما يفهم منه جواز أن يقوم شخص ما نيابة عن آخر بإرسال

يف التعاقد اإللكتروين، يف هذا إشارة واضحة إىل مشروعية النيابة . ختزين أو تسجيل رسالة البيانات اإللكترونية

                                                           

  .307ص1990عن استخدام الكمبيوتر، دراسة مقارنة رسالة ماجستري قدمت إىل كلية القانون جبامعة بغداد سعيد شيخو مراد اويل، املسؤولية املدنية الناجتة  -1
خبصوص بعض اجلوانب القانونية خلدمات اتمع املعلومايت إىل جواز التعبري عن اإلرادة من خالل  2000لسنة  31أشارت مقدمة توجيه الربملان األورويب رقم  -2

  EMILYM. WEITZENBOECK, op.cit p25الوسيط االلكتروين، أنظر 
  .163ص2004ة حممود حوته، عقود خدمات املعلومات االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية يمشعادل أبو ه -3
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ا لتعليمات معينة صادرة من موكله ألن آثار ويصدق هذا القول على الرسول والوكيل الذي يتصرف وفقً
ول عنه هو الشخص الذي ميلكه خطأ أو غلط عند التعاقد فإن املسؤإذا حدث وووو .العقد تنصرف إىل األصيل

ل ملوكل التنصل من هذه املسؤولية إذا أثبت أن الوكيإرادته، ويستطيع املا ليس لألداة إرادة مستقلة عن طا
وإذا ))))1111((((    .إمنا إىل سبب أجنيباإللكتروين  أو أن اخلطأ ال يرجع إىل الوكيل إللكتروين ال يعمل حتت سيطرته

إال أن آثار التصرف من حقوق والتزامات  ، حتل حمل إرادة املوكل بالتعاقدكانت إرادة الوكيل الّإلكتروين
ئها ذلك للموكل مباشرة، ألن الوكيل اإللكتروين ال ينشأ إرادته  وسلطاته بنفسه وإمنا الذي ينشتتصرف مع 

ر مما دفع ، وعلى ذلك إذا ارتكب الوكيل اإللكتروين خطأ أو غلطا نتيجة عيب يف برجمة الكمبيوتهو املوكل
باعتباره الطرف  طال على املوكلجاز للغري أن يطالب بإبطال العقد ويرفع دعوى اإلب ،الغري إىل التعاقد معه

ال يكون أمام املوكل إال أن يرجع على  ،تعويضكما جيوز للغري أن يرجع على املوكل بال ،األصيل يف العقد
مسؤولية املوكل إال  وال تتحقق ،ول عن اخلطأ يف برجمة الكمبيوتربرنامج الكمبيوتر باعتباره املسؤ مصمم

  اىل بل يرجع ا إىل خطئهمل يكن راجعذا تبني أن الضرر الذي حلق الغري فإ ،بتحقق مسؤولية الوكيل اإللكتروين
  .سبب أجنيب مل جيز للغري الرجوع على املوكل

 NCCUSLوقد اقترحت جلنة املؤمتر القومي ملفوضي قانون الواليات املتحدة
اليت قامت بإعداد وصياغة  ))))2222((((

حىت يتفادى من مصطلح الوكيل اإللكتروين  اإللكتروين بدالًمشروع هذا القانون أن تستخدم مصطلح اجلهاز 
فإذا اعترب الكمبيوتر  ،مسؤولية قانونية قد يتعرض هلا يف حالة وجود خطأ من جانب الكمبيوتر املوكل حتمل
، ية أخطاء يرتكبها جهاز الكمبيوترا عن أول ائيون املوكل غري مسؤا جمرد جهاز إلكتروين فيكاملربمج مسبقً

ا فسوف يسأل املوكل مسؤولية قانونية كاملة عن أخطاء إلكتروني ا وكيالًأما إذا اعترب الكمبيوتر املربمج مسبقً
   ))))3333((((هذا الوكيل.

، ويف رأينا أنه إذا ترتب نائية عن خطأ الوكيل اإللكتروينيثور التساؤل حول مدى إمكانية قيام املسؤولية اجل
يستوجب توقيع العقوبة اجلنائية فإن الشخص الطبيعي صاحب النظام  على فعل الوكيل اإللكتروين مثة خطأ

، ويكون الشخص الطبيعي املتعاقد مع الوكيل اإللكتروين يف حل من اًاإللكتروين املؤمتت جيوز أن يعاقب جنائي
مل معه وسيط إلكتروين سريان آثار العقد يف مواجهته إذا أثبت عدم علمه أو مل يكن بوسعه أن يعلم بأن املتعا

معامالت اإللكترونية، حيث اشترط لتمام التعاقد اإللكتروين املؤمتت للما قرره قانون إمارة ديب مؤمتت، هو 
) 14/2، حيث نصت املادة (أنه يتعامل مع وكيل إلكتروينشخص طبيعي أن يعلم األخري و لكتروينبني وكيل إ

نظام معلومات إلكتروين مؤمتت وبني شخص طبيعي إذا كان األخري : "يتم التعاقد بني من هذا القانون على أن
. كما يكون هذا العقد غري و تنفيذه"يعلم أو من املفترض أن يعلم أن ذلك  النظام سيتوىل مهمة إبرام العقد أ

 أيضا إذا ارتكب الشخص الطبيعي الذي ينتمي إليه الوكيل اإللكتروين خطأ ماديا يف رسالة تهنافذ يف مواجه
بيانات أو أن برنامج الوكيل اإللكتروين مل يتح له فرصة منع اخلطأ أو تصحيحه، وهو ما نص عليه قانون كندا 

                                                           

  .209خالد ممدوح ابراهيم، املرجع السابق ص -1
2-National conferences of commissioners an uniform state lows. 
3-Benjamin Wright.&. Jane K. Winn the law of electronic commerce, A division of A spent p 15 
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املادة يف ) والقانون األمريكي املوحد للمعامالت اإللكترونية 22املادة (يف املوحد بشأن التجارة اإللكترونية 
 8). وإزاء احتمال وجود أخطاء يف التعاقد مع الوكيل االلكتروين فقد الزم التوجيه األورويب الصادر يف 10(

األشخاص الذين يعرضون سلعا أو خدمات من خالل أنظمة كمبيوتر  بشأن التجارة االلكترونية 2000جوان 
) 11/2إذ نص هذا التوجيه يف املادة ( )صحيح األخطاء املادية للمدخالت (البياناتمؤمتتة بأن يوفروا وسائال لت

ا أو خدمات يكون على الطرف الذي يعرض سلع يتفق الطرفان صراحة على خالف ذلكما مل منه على أنه :"
نظام الوسائل التقنية اليت تسمح هلم ن يوفر لألطراف الذين يستخدمون عن طريق نظام حاسويب مؤمتت أ

ام العقد، وجيب أن تكون الوسائل التقنية اليت يلزم توفريها مالئمة بالتعرف على األخطاء وتصحيحها قبل إبر
  ))))1111((((وفعالة ويف املتناول.

 االتصال االلكترونية، بيد أن هذاا سبق خنلص إىل أنه جيوز التعبري عن اإلرادة التعاقدية باستخدام وسائل مم
االتفاق فيما بينهما على اختيار أي وسيلة ا، إذ جيوز لألطراف االستخدام للوسائل االلكترونية ليس إلزامي

، ومن املتصور أن األجيال املتطورة من نظم الكمبيوتر املؤمتتة أو الوكيل االلكتروين قد ))))2222((((إلبرام العقد أخرى
يعين أنه ميكن من خالل  بشكل مستقل وليس فقط بشكل آيل، ما تزود عند إنشائها بالقدرة على أن تعمل

ا على أن يفاوض وحياور وأن يعدل التعليمات اليت تطورات الذكاء الصناعي أن يكون جهاز الكمبيوتر قادر
  .ص وأيضا أن يستنبط تعليمات جديدةيتضمنها برناجمه اخلا

  د اإللكترويند اإللكترويند اإللكترويند اإللكترويناإلرادة يف العقاإلرادة يف العقاإلرادة يف العقاإلرادة يف العق    : صور التعبري عن: صور التعبري عن: صور التعبري عن: صور التعبري عناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
التعاقد  يف التعاقد التقليدي يتم بالوسائل املعتادة فإن وسائل التعبري عن اإلرادة يف إذا كان التعبري عن اإلرادة

فقد يتم  ،ا للخصوصية اليت يتمتع ا تتعدد وختتلف صور التعبري عن اإلرادةونظر اإللكتروين من باب أوىل
أو  site webموقع االنترنت أو عن طريق E-mailالتعبري عن اإلرادة اإللكترونية عن طريق الربيد اإللكتروين 

  : عن بعد وسنتناوهلا فيما يلي chatعن طريق احملادثة واملشاهدة 
يقصد بالربيد اإللكتروين استخدام شبكة االنترنت يف : اإلرادة عرب الربيد اإللكترويناإلرادة عرب الربيد اإللكترويناإلرادة عرب الربيد اإللكترويناإلرادة عرب الربيد اإللكتروين    : التعبري عن: التعبري عن: التعبري عن: التعبري عنالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

ينظر عادة إىل الربيد اإللكتروين ، من الوسائل التقليدية نقل وتبادل الرسائل بني األطراف بطريقة إلكترونية بدالً
اصة القواعد اخل ال الربيد اإللكتروين ميكن تطبيقفإنه يف جم ملكافئ اإللكتروين للربيد العادي، لذاعلى أنه ا

تطيع يطرة عليها وال تستضع الرسالة العادية داخل صندوق الربيد فإنك تفقد الس، ألنه عندما ))))3333((((بالربيد العادي
      ا كان حجمها.أييسمح بتبادل املراسالت ، الذي احلال بالنسبة للربيد اإللكتروين، فكذلك استردادها

وقد حددته اللجنة العامة للتسميات على أنه خدمة تسمح للمستعملني املؤهلني حبجز ومعاينة ونقل 
ألجنبية عدة تسميات يف اللغات اوله  ،مستندات ممغنطة أو رسائل إلكترونية بواسطة أجهزة متصلة بالشبكة

يد ولكي تتم عملية إرسال الرب، . courrier électronique-mél-e-mail courrielكلها تغطي الوظيفة نفسها

                                                           

  .78ص  1984الباقي، نظرية العقد واإلرادة املنفردة، بدون ناشر  عبد الفتاح عبد -1
  ) من القانون النموذجي للتجارة االلكترونية احتوت على عبارة "ما مل يتفق الطرفان على ذلك".11/1املادة ( -2
  .395ص  2004عربية، دار النهضة العربية القاهرة عمر حممد بن يونس، أشهر املبادئ املتعلقة باألنترنت يف القضاء األمريكي، موسوعة التشريعات ال -3
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لربيد اإللكتروين من ثالثة أجزاء األول ، ويتكون عنوان ااإللكتروين إىل أحد األشخاص البد من معرفة عنوانه
يتسم لذلك الشخص.  Domain Nameوالثالث اسم احلقل  @@@@عالمة  والثاين  login Nameاسم الدخول

يف نقل و إرسال  باألنترنتالربيد اإللكتروين بإمكانية استخدامه من أي حاسوب تتوافر فيه مقومات االتصال 
  ))))1111((((    .اوضات التعاقدية و إبرام التعاقدكافة البيانات واملستندات وإجراء املف

اإلرادة عن طريق الربيد اإللكتروين حينما يقوم الشخص الذي يرغب يف التعاقد تتم عملية التعاقد وتبادل 
بالدخول إىل صندوق بريده اإللكتروين وإرسال رسالة إلكترونية إىل من يرغب يف التعاقد معه (املرسل إليه) 

ي ذلك عن طريق جيرعاقد وكافة البيانات املتعلقة به، على عنوان بريده اإللكتروين تتضمن شروط أو بنود الت
، مث يدون الرسالة اليت صندوق الربيد اإللكتروين للمرسل كتابة عنوان الربيد اإللكتروين للمكان املخصص يف

جود يف مث يضغط على مفتاح اإلرسال املو اإللكتروين يرغب يف إرساهلا أو يرسلها كرسالة ملحقة بالربيد
 احلاسوب اخلادم ملقدم خدمات الربيد اإللكتروين اخلاص حينئذ ترسل الرسالة إىلبرنامج الربيد اإللكتروين، 
، ولدى قيام املرسل إليه بالدخول على صندوق رسالة يف صندوق بريد املرسل إليهباملرسل إليه الذي خيزن ال

الربيد رب لتعبري عن اإلرادة عاووسيلة  ))))2222((((بريده اإللكتروين ميكنه قراءة الرسالة والرد عليها باملوافقة أو الرفض
كل  ،ة العادية سوى أن الوسيلة اختلفتوال ختتلف تلك الكتابة يف جوهرها عن الكتاب اإللكتروين هي الكتابة

ما هناك أن التعبري عن الكتابة بطريقة الكمبيوتر كتابة من نوع خاص ليست كتابة على دعائم ورقية وإمنا 
  ))))3333((((باستخدام دعائم إلكترونية.

مع هذا فإن األمن  ،نيمضمون اخدمة الدليل واألمن ليسوإن يف تغري مستمر، طبيعة الربيد اإللكتروين 
لربيد اإللكتروين الدور اإلجيايب كوسيلة من ، بذلك يكون للربوتوكوالت اجلديدةإضافة لوالدليل يف حتسن 

  ))))4444((((وسائل التعاقد اليت تتم بسرعة يف اإلرسال واالستقبال.
أكد القانون املدين الفرنسي على صحة التعبري عن اإلرادة يف التعاقد باستخدام الربيد اإللكتروين بإضافة  قد

املعلومات ، حيث تنص على أن: "2005لسنة  674قتضى املرسوم من القانون ملدين مب 1369للمادة  2الفقرة 
سل إليه إرساهلا باستخدام الربيد اإللكتروين إذا وافق املراليت يتم تداوهلا أثناء إبرام العقد أو تنفيذه ميكن أن يتم 

"املعلومات اليت يتم إرساهلا من القانون املدين على أن : 1369/3املادة  تكما نص." على استخدام هذه الوسيلة
 ."االلكتروينعن عنوان بريده كتروين منذ الوقت الذي يعلن فيه إىل مهين ميكن أن ترسل باستخدام الربيد اإلل

تعترب هذه الصورة األهم واألكثر : : : : web-siteالتعبري عن اإلرادة من خالل املوقع اإللكتروين التعبري عن اإلرادة من خالل املوقع اإللكتروين التعبري عن اإلرادة من خالل املوقع اإللكتروين التعبري عن اإلرادة من خالل املوقع اإللكتروين     ::::الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
قع اإلرادة والتعاقد عرب شبكة املو ا يف التعبري عناستخدامweb  ويقصد بالويب شبكة املعلومات الدولية

world-wide-web  والتعبري اإللكتروين عن اإلرادة عرب مواقع الويب، قد يعرب عنه بالكتابة أو بالنقر على زر

                                                           

  .32ص 2009أودين سلوم احلايك، مسؤولية مزودي خدمات االنترنت التقنية، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان  -1
  52ص  2009دراسة مقارنة، الطبعة األوىل  ،تامر حممد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد االلكتروين عرب االنترنت -2
  .45ص  2002أمحد خالد العجلوين، التعاقد عن طريق االنترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة  -3
  .764ص  2002طارق عبد العال محاد، التجارة االلكترونية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية  -4
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ميكن أن انة املخصصة لذلك يف صفحة الويب. الفأرة  يف اخل علىاملوافقة املوجود يف لوحة املفاتيح أو بالضغط 
ا عليها بني مستخدمي شبكة فًمتعار بعض اإلشارات والرموز اليت أصبح ا باستخداميعرب عن اإلرادة أيض
إشارة وجه مبتسم تدل على املوافقة ووجه غاضب تدل على الرفض، وهز الرأس  االنترنت، فهناك مثالً

ا يدل على رفضه ويرى البعض أن هذه الّإشارات ال خترج عن معناها عمودي يدل على املوافقة وهزه أفقي
جب إليه عرب عن إرادة املوة عن جهاز كمبيوتر لكنه يهي إشارة صادرالتقليدي سوى أن اإلشارة اجلديدة 

        ))))1111((((.وليس عن إرادة الكمبيوتر
أو  كتالوجاتمبوجب هذه الطريقة يتم عرض املنتجات أو خدمات ملستعملي الشبكة العاملية من خالل 

السلعة ا بأفالم مصورة تعرض تصوير السلع بطريقة ثالثية األبعاد ويف بعض األحيان يكون التصوير مصحوب
وقوائم األسعار حبيث يستطيع املستهلك التعبري عن  دائها حتدد املزايا املتعلقة اأثناء التشغيل ببيان عملي أل

املوقع للتعاقد على هذه  ..) على بريده االلكتروينته بعد إدخال املعلومات الضرورية (كامسه، عنوانه، إراد
حيث خيتار املستهلك السلعة املنشورة ويضغط على أيقونة  ،))))2222((((املوجودة على صفحات الويب السلع واخلدمات

لية ،  كتحديد آ))))3333((((املوافقة فيظهر أمامه صفحة أخرى تتضمن العقد النموذجي احملتوي لشروط وبنود التعاقد
فإذا أراد  ،التطبيق وال يستطيع مناقشته أو التفاوض بشأنه القانون الواجبالدفع، مكان وكيفية التسليم، 

نتيجة خطأ ا إذ قد حيدث ذلك ، وال يعين القبول حتمد يقوم بالضغط على أيقونة القبولإمتام التعاق املستهلك
لذلك جند أن معظم الشركات التجارية تزود صفحات الويب لربنامج معلومايت يعرب عن غري مقصود من القابل 

املوجود يف لوحة  double clickالرغبة اجلادة يف إبرام التعاقد كأن يشترط الضغط مرتني على زر املوافقة 
  .))))4444((((اقفيد القبول والرغبة يف إمتام االتف، أو بث رسالة إلكترونية تاملفاتيح

، أخذت مواقع الويب املستخدمة يف تبادل السلع واخلدمات تتطلب ضرورة خرى أكثر تقدمايف صورة أ
وجود توقيع إلكتروين لدى املتعاقد يرتبط بشهادة تصديق إلكتروين معتمدة وسارية صادرة من أحد مقدمي 

عدم  رنت وضمان، دف التيقن من هوية املتعاقدين عرب شبكة االنتت التصديق اإللكتروين املرخص هلمخدما
وحيد  ، كما حرصت أغلب املواقع على االستفادة من استخدام تقنيات التشفريتعديل مضمون رسالة البيانات

  من قبل املتلصصني وقراصنة الشبكة.عمليات االختراق  من
الصورة يستطيع يف هذه : ))))(التفاعل املباشر عرب االنترنت(التفاعل املباشر عرب االنترنت(التفاعل املباشر عرب االنترنت(التفاعل املباشر عرب االنترنت    التعبري عن اإلرادة باحملادثة أو املشاهدةالتعبري عن اإلرادة باحملادثة أو املشاهدةالتعبري عن اإلرادة باحملادثة أو املشاهدةالتعبري عن اإلرادة باحملادثة أو املشاهدة    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

التعاقد بطريقة احملادثة مع شخص آخر يف وقت واحد عن   (IRC) خدم االنترنت عرب برنامج احملادثمست
ويقوم هذا  (IRC)طريق الكتابة ويشترط لتشغيل نظام احملادثة أن يكون الطرفان متصلني بأحد أجهزة خدمة 

األطراف بكتابة أفكاره على شاشة جهازه  الربنامج بتقسيم الصفحة الرئيسية إىل جزأين حيث يقوم أحد
اجلزء الثاين من صفحة الشخصي يف اجلزء األول ويسري يف الوقت نفسه ما يكتبه الطرف اآلخر على 

                                                           

  .47أمحد خالد العجلوين، مرجع سابق، ص  -1
  .70، ص2008الواحد التهامي، التعاقد عرب االنترنت دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر  سامح عبد -2
  .262ص 2002، 4رامي علوان، التعبري عن اإلرادة عن طريق االنترنت وإثبات التعاقد االلكتروين، جملة احلقوق جامعة الكويت، العدد  -3

4-Alain Bensoussan, la Pra lésé otique française, claque, 1998, p20. 
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ا، كما توفر هذه الوسيلة التعاصر الزمين لتبادل األفكار بني الطرفني كما لو كانوا يتحدثون هاتفيالربنامج، 
  اص يف دول خمتلفة ويف نفس الوقت.املؤمترات بني عدة أشختعترب وسيلة فعالة لعقد 

سائط االتصال الصوتية واملرئية أما يف حالة التعاقد عن طريق املشاهدة، فيتم ذلك عن طريق ربط اجلهاز بو
) مبا يسمح بأن يشاهد كل متعاقد الطرف ا فيديو مثبت على جهاز كل متخاطبعرب ميكروفون وكامري(

ا دون حضور مادي يف نفس املكان، اقد هنا عن طريق التفاعل املباشر بالصوت والصورة معاآلخر، فيصبح التع
  ))))1111((((.ة باللفظ، الكتابة أو باإلشارةويتم التعبري عن اإلراد

 نتحفظ على استخدام هذه   ناا وأمهية يف التعاقد عرب االنترنت، ومن جانبهذه الصورة هي األقل انتشار
على  ة أدلةا ألنه ال تتوافر لدى املتعاقدين من خالهلا أياألقل يف الوقت الراهن، نظرالوسيلة يف التعاقد على 

ف كدليل على وجود حدوث التعاقد، فمن ناحية ال يتم االحتفاظ بالكتابة االلكترونية املدونة بني األطرا
ومن ناحية أخرى ال يوجد أي دليل على حدوث التعاقد يف حالة استخدام التعاقد الشفوي  ومضمون التعاقد

الشبكة من حفظ الدليل على  مستخدموعرب استخدام تقنيات احملادثة بالصورة والصوت، حيث ال يتمكن 
 دليل على ولعل التطور التقين املتنامي يفرز وسائل متكن من الوصول إىل ،حصول التعاقد يف أغلب األحيان

  صول مثل هذه التعاقدات ومضموا.ح
        : اإلجياب يف العقد االلكتروين: اإلجياب يف العقد االلكتروين: اإلجياب يف العقد االلكتروين: اإلجياب يف العقد االلكترويناملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

وسيتوجب صدور تعبري عن أحد )2(ا هو تبادل إرادتني متطابقتني إلحداث أثر قانوينإن التراضي عموم ،
على رضاه أيضا وهو  املقابل يدلصدور تعبري عن الطرف  رفني يدل على الرضا وهو( اإلجياب)، والثاينالط

)القبول)، وثالثهما هو ارتباط القبول باإلجياب والتعبري عن اإلرادة حىت يكون إجيابا، ا جيب أن يكون جازم
ا وأن يعرب عن إرادة واضحة يف معىن إبرام العقد ويتضمن الشروط اجلوهرية للعقد املراد إبرامه، وأن وبات كامالً

إال أن التعبري عن إرادة  ،عرب شبكة االنترنت كسائر العقود ال خترج عن هذه القاعدةالعقود االلكترونية املربمة 
من الوسائل  وارتباطهما يتم عن بعد عرب تقنيات االتصال احلديثة وبوسائل الكترونية بدالً ا وقبوالًالتعاقد إجياب
بسبب خطورة اآلثار املترتبة لنوعية هذه امليزة جعلت اإلجياب اإللكتروين يثري مجلة من املشكالت االتقليدية، 

 عليه.

إمنا نبحث أوجه اخلصوصية ، يالً يقتضي حبثه مبعناه التقليدي تفصومما تقدم فإن التعرض ملسألة اإلجياب ال 
من مث فإن األمر يتطلب حبث مفهوم اإلجياب االلكتروين ومتييزه عن االلكترونية، لإلجياب يف جمال البيئة 

  وذلك على النحو التايل: التعاقدالدعوى إىل 
"التعبري  فهو )3(يعد االجياب أول عناصر الرضا الالزمة لقيام العقد: االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    : ماهية اإلجياب: ماهية اإلجياب: ماهية اإلجياب: ماهية اإلجيابالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  ))))1111((((.البات عن اإلرادة موجها إىل الطرف األخر يعرض عليه التعاقد على أسس وشروط معينة"
                                                           

  . 53تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابق، ص -1
2-François (c ) (d) et Philipe (d) contrats civils et commerciaux 7iéme éd Dalloz ; paris 2004 ; p54 

وقريب اىل هذا من القانون املدين األردين "االجياب والقبول كل لفظني مستعملني عرفًا إلنشاء العقد وأي لفظ صدر أوالً فهو اجياب والثاين قبوالً."  91املادة  -3
  مدين لبناين. 178مدين سوري و  92مدين لييب،  89مدين مصري،  89مدين جزائري ،  59املعىن املادة 
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العرض الصادر من شخص يعرب : "الفقه املصري على أنهجانب من     يعرف: : : : تعريف اإلجياب االلكتروينتعريف اإلجياب االلكتروينتعريف اإلجياب االلكتروينتعريف اإلجياب االلكتروين    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  ))))2222((((رن به قبول مطابق له انعقد العقد".به على وجه جازم عن إرادته يف إبرام عقد معني، حبيث إذا ما اقت

 unirontعرفت مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن كما 
ا يعترب إجياب) اإلجياب: "2/2(يف املادة  ))))3333((((

هذا عن  ))))4444((((.على نية املوجب بااللتزام به لدى قبوله" ا وداالًا كافيا حتديدللتعاقد إذا ما كان حمددأي عرض 
) من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن 11/1املادة(اإلجياب التقليدي، أما اإلجياب االلكتروين فقد عرفته 

يف سياق تكوين العقود، وما مل " على أنه: 1996ديسمرب 16التجارة اإللكترونية اليونيسترال الصادر بتاريخ 
يتفق الطرفان على غري ذلك جيوز استخدام رسائل البيانات للتعبري عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام 

نات لذلك رسالة بيانات يف تكوين العقد ال يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته رد استخدام رسالة بيا
من مشروع العقد النموذجي يف شأن املعامالت االلكترونية وامللحق بقانون  )3/2وقد تضمن البند( الغرض".

األمم املتحدة النموذجي ما يلي:" متثل الرسالة إجيابا إلبرام عقد مرسل إىل شخص واحد أو ا إذا تضمنت إجياب
يف حالة  أشخاص حمددين ما داموا معرفني على حنو كاف وكانت تشري إىل نية مرسل اإلجياب أن يلتزم

القبول، وال يعترب إجياببوجه عام ما مل يشر إىل غري ذلك.ا ا الرسالة املتاحة إلكتروني  
اخلاص حبماية املستهلكني يف العقود املربمة  1997 يما 20الصادر يف  )97/7قد عرف التوجه األورويب رقم(

يث يستطيع املرسل إليه أن يقبل عن بعد اإلجياب بأنه:" كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر الالزمة حب
. وواضح من هذا التعريف أنه مل ))))5555(((("والدعاية والدعوى للتعاقد جمرد اإلعالن ذلكتبعد من التعاقد مباشرة، ويس

يعرف أو حيدد وسائل االتصال عن بعد، كما مل يربز أهم خصائص اإلجياب االلكتروين وهي الصفة 
من اهتمامه بضرورة تضمني املوجب عناصر اإلجياب الالزمة حىت االلكترونية يف هذا اإلجياب، لكن يتضح 

ينةيتمكن القابل وهو املستهلك غالبا من إصدار قبوله وهو على ب.  
مما سبق ميكن القول أن اإلجياب االلكتروين هو التعبري عن إرادة الراغب يف التعاقد عن بعد ويتم من خالل 

ويتضمن كل العناصر الالزمة إلبرام العقد، يستطيع من يوجه  ئيةشبكة دولية لالتصاالت بوسيلة مسموعة مر
ويف تقديرنا أنه من الصواب أن يظل تعريف اإلجياب دون تغيري سواء مت التعبري ، ))))6666((((إليه أن يقبل التعاقد مباشرة

رد ا أو على االنترنت، ذلك أن وصف اإلجيعنه تقليدي كونه قد متاب االلكتروين ال يغري من ذاتيته اإلجياب 
إىل أن لفظة الكتروين   يف ذات االجتاه، يذهب بعض الفقه،))))7777((((    عرب وسيط الكتروين يتمثل يف شبكة االنترنت.

                                                                                                                                                                                     

  38،ص1986، بغداد5،الطبعة1الباقي البكري، حممد طه البشري، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين العراقي، اجلزء عبد ايد احلكيم، عبد -1
ة . كما ورد هذا التعريف بقرار حملكم110ص 2001نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام، منشأة املعارف اإلسكندرية  -2

، أما حمكمة النقض الفرنسية فقد عرفته بأنه: "عرض يعرب به الشخص عن ارادته 1017ص 109رقم  20س  1969جوان  19النقض املصرية بالقسم املدين، بتاريخ 
  يف ابرام عقد معني حبيث يكون ملتزما به يف حالة قبوله من املتعاقد اآلخر"

، الترمجة العربية ملبادئ العقود التجارية .Institut international pour l’unification du droit privéنون اخلاص.يقصد باليونيدروا املعهد الدويل لتوحيد القا-3
  .42، ص1994الدولية (اليونيدروا)، روما، 

  .  129، ص2005عني مشس، حممد سعيد أمحد إمساعيل، أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، -4
 www.europa.eu .int. ملزيد من التفاصيل أنظر املوقع التايل: 69أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت، مرجع سابق، ص -5

  .  68حممد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية، مرجع سابق، ص - 6
7-Zahi Younes, l’incidence des nouvelles technologies sur le droit traditionnel des actes juridiques, thèse paris1, 2002, p85. 
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إذا ما أضيفت إىل اإلجياب، ال تنال من املعىن املراد منه يف إطار القواعد التقليدية يف قانون العقد، فاألمر ليس 
الف وسيلة التعبري عن اإلرادة اليت تتجسد يف تقنيات تتيحها إال جمرد وصف يلحق باإلجياب ناشئ عن اخت

االلكتروين قد يكون اجياباً خاصاً موجها ألشخاص حمددين من خالل تقنية الربيد     واالجياب) ) ) ) 1111((((شبكة االنترنت.
اليت تسمح بتبادل العروض التعاقدية من حالل رسائل البيانات، وقد يكون عاما موجها اىل ) 2(االلكتروين

  )3(أشخاص غري حمددين عن طريق مواقع الويب التجارية املنتشرة عرب االنترنت.
كم اإلجياب خيضع اإلجياب االلكتروين لذات القواعد العامة اليت حت: : : : خصائص اإلجياب االلكتروينخصائص اإلجياب االلكتروينخصائص اإلجياب االلكتروينخصائص اإلجياب االلكتروين    ثانيا:ثانيا:ثانيا:ثانيا:

يشمل كافة البيانات والعناصر الالزمة إلبرام العقد، إال أنه يتميز ببعض  ا وكامالًجازم ،اكونه بات التقليدي
اخلصوصية اليت تتعلق بطبيعته وكونه يتم بوسيلة مرئية مسموعة من خالل شبكة عاملية لالتصاالت عن بعد 

        دمي شبكة االنترنت دون متيز.عن سهولة وصول اإلجياب إىل كافة مستخ فضالً
: يتطلب اإلجياب االلكتروين وجود وسيط الكتروين، وهو ما يتم عرب وسيط الكتروينيتم عرب وسيط الكتروينيتم عرب وسيط الكتروينيتم عرب وسيط الكترويناإلجياب االلكتروين اإلجياب االلكتروين اإلجياب االلكتروين اإلجياب االلكتروين     ....1

يطلق عليه مقدم خدمة االنترنت، فاإلجياب يتم من خالل الشبكة وباستخدام وسيلة مسموعة مرئية تسمح 
خلدمات، األمر باالستعانة بالصور الثابتة أو املتحركة أو الصوت أو أية وسيلة أخرى لإليضاح البياين للسلع وا

من جهة أخرى ينبغي أن جياب مقتضيات الشفافية والوضوح، الذي ال يثري أي مشكلة، إذ يكفي أن حيترم اإل
تعرب الوسائل التقنية املستخدمة يف معاجلة صور املنتجات تعبريا أمنيا عن املنتج أو اخلدمة، حبيث ميكن ا واضح

الشرط الذي تسمح  ))))4444((((    ا للجهالةا نافيا كافيمة حمل التعاقد علممن خالل تلك الصورة العلم بالسلعة أو اخلد
دون أية صعوبة وليس هناك ما حيول دون أن  ))))D3( ))))5555بتحقيقه يف الوقت احلايل تقنية الصور ثالثية األبعاد (

يشاركون يف تقدمي تلك اخلدمة، إذ يتدخلون يف  هناك آخرين نت.يكون املوجب هو نفسه مقدم خدمة االنتر
 ))))6666((((    ت، مورد املعلومة ومورد املنافذ.عامل االتصاال امنهه يف إمتامها االتصال ويساهم كل منهم بدور

احلالتني ال  يقترب اإلجياب يف التعاقد االلكتروين من اإلجياب يف التعاقد عن طريق التلفزيون يف أنه يف كلتا
ا، حبيث أن ا معينيتميز بأنه يتضمن استمراررغم هذا التشابه فإن اإلجياب االلكتروين توجد دعامة ورقية، 

ا أن يعود ليقرأ مرة أخرى الكتالوج أو اإلعالن املوجود على املوقع االلكتروين أو املوجب له يستطيع دائم
املرسل إليه عرب الربيد االلكتروين، بينما يتميز اإلجياب يف التعاقد عن طريق التلفزيون بوقتية الرسالة املعروضة 

  أي أن  اشة التلفزيون فمدة البث عرب التلفزيون تكون حمدودة وتتميز بالسرعة وباختصار املعلومات،عرب ش
  ))))7777((((ن يتميز باالختصار وسرعة الزوال.اإلجياب عرب التلفزيو

                                                           

  .182، ص 2005أسامة أمحد بدر، محاية املستهلك يف التعاقد االلكتروين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر  - 1
  1996معجم الكيالين ملصطلحات احلاسب االلكتروين، تأليف تيسري ومازن الكيالين، الطبعة الثانية مكتبة لبنان بريوت  - 2
  71أسامة أبو احلسن جماهد، مرجع سابق، ص - 3
  .55، ص2004حممد سعد خليفة، مشكالت البيع عرب االنترنت، دار النهضة العربية، مصر  -4

5-ITEANU (olivier)internet et le droit, Aspect juridique du commerce électronique, édition Ey ralles, paris 1996. P82. 

  .18حممد عبد الظاهر حسني، مرجع سابق، ص -6
  .53ص 2000حممود السيد عبد املعطي خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مطبعة النسر الذهيب، مصر  -7
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ن العقد االلكتروين ينتمي إىل طائفة العقود اليت تربم عن بعد فإن ألا : نظراإلجياب االلكتروين يتم عن بعداإلجياب االلكتروين يتم عن بعداإلجياب االلكتروين يتم عن بعداإلجياب االلكتروين يتم عن بعد    ....2
ا عن بعد فهو خيضع للقواعد اإلجياب االلكتروين ينتمي إىل تلك الطائفة، وملا كان اإلجياب االلكتروين إجياب

اليت تفرض على املهين أو املورد جمموعة من القيود ، ))))1111((((اخلاصة حبماية املستهلك يف العقود املربمة عن بعد
تزويد املستهلك مبعلومات حول شخصية  املستهلك االلكتروين واليت منها؛ جتاهاوالواجبات اليت يلتزم ا 

ية للمنتجات واخلدمات املعروضة االلكتروين واخلصائص األساس هبريدعنوان الرئيسي،  همركز، ، عنوانهالتاجر
إعادة  ،عاقدطريقة التسليم، وخيار املستهلك يف الرجوع يف التاا، وسائل الدفع أو السداد، أمثافها، نصأ أو

  ))))2222((((.ومدة الضمان اختيار املستهلك، خدمة ما بعد البيع
3....    اإلجياب االلكتروين يكون يف الغالب إجياباإلجياب االلكتروين يكون يف الغالب إجياباإلجياب االلكتروين يكون يف الغالب إجياباإلجياب االلكتروين يكون يف الغالب إجيابا دوليا دوليا دوليعرب تروين باستخدام وسائط الكترونية : يتم اإلجياب االلكااااا دولي

اإلجياب شبكة دولية لالتصاالت واملعلومات، فهو ال يتقيد حبدود الدول السياسية واجلغرافية، ويكون 
االلكتروين تبعا لذلك إجيابا دوليرغم ذلك يرى  ))))3333((((.ا ملا تتسم به شبكة االنترنت من االنفتاح والعامليةا نظر

البعض أنه ال يوجد ما حيول من قصر اإلجياب االلكتروين على منطقة جغرافية حمددة، حبيث يكون له نطاق 
جغرايف ومكاين معني، فقد يقصر املوجب عرض املنتجات واخلدمات على منطقة جغرافية معينة، مثال ذلك ما 

نت واليت تقصر اإلجياب فقط على الدول نالحظه يف بعض مواقع الويب الفرنسية املنتشرة على االنتر
الناطقة بالفرنسية، وما تقرره الواليات املتحدة األمريكية من خطر توجيه اإلجياب للدول املوقع  الفرانكفونية

إيران وسوريا، أي أن اإلجياب االلكتروين قد يكون  ،كوريا الشماليةعليها عقوبات اقتصادية مثل كوبا، 
إقليميمث فإن املوجب لن يلتزم بإبرام عقود أو تسليم منتجات خارج النطاق اإلقليمي الذي  منا، ا أو دولي

  ))))4444((((ا.حدده سلفً
قد أجاز العقد النموذجي الفرنسي للتجارة االلكترونية حتديد املنطقة اجلغرافية اليت يغطيها اإلجياب أو تلك 

 ))))5555((((اليت يغطيها تنفيذ العقد.

يشترط يف اإلجياب االلكتروين شروط عامة : توافرها يف اإلجياب االلكتروينتوافرها يف اإلجياب االلكتروينتوافرها يف اإلجياب االلكتروينتوافرها يف اإلجياب االلكتروينب ب ب ب : الشروط الواج: الشروط الواج: الشروط الواج: الشروط الواجالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
ا وال رجعة فيه، مبعىن أن تتجه نية املوجب إىل بات ،احمددا جازم ؛كما هو احلال يف اإلجياب التقليدي أن يكون

) 6(املوجه للمستهلكني. ب االلكتروينإبرام العقد مبجرد اقتران القبول به باإلضافة إىل الشروط اخلاصة باإلجيا

وبيان مثن السلع  )7(،وحق الرجوع يف التعاقد التنفيذ، التسليم ومدة صالحية االجيابطرق الوفاء،  كتحدي

                                                           

  .89أبو الليل، اجلوانب القانونية للتعامالت االلكترونية، مرجع سابق، صإبراهيم الدسوقي  -1
  .139أمحد شرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص -2
  .323خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص -3

4-Michaels. Baum et Henry. H. permit, electronic contracting public hing And EDI law, Wiley law publications john Wiley et sans, 1991 p247. 

  .77أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت، مرجع سابق، ص -5
  .150ص بشأن محاية املستهلكني يف العقود عن بعد، أمحد شرف الدين، مرجع سابق،  1997ماي20الصادر يف  07/97من التوجيه االورويب رقم  6-4املواد  -6

150.  
  :بشأن محاية الثقة يف االقتصاد الرقمي، أشار اليه 2004جوان  21الصادر يف  575/2004من القانون الفرنسي رقم  25/2- 19، 18/112أنظر املواد  -7

TAZE-DEKEUWER. Consommateurs ;de la loi nO :98-60 du18 janvier1992 renforçant la protection des consommateurs petites 
affiches ;29janvier1993 ;n 13 p 11 
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ا، مباشر، واخلدمات اليت يعرضها، والشروط العامة للعقد، شريطة أن يكون الوصول هلذه املعلومات سهالً
وا متاح1111((((ا.دائم((((   

جتاه افإن األمر يتعلق بصفة أساسية بااللتزام باإلعالم، قبل التعاقد الذي يقع على عاتق املهين املوجب  لذلك
وبالعناصر األساسية للعقد املزمع  زام باإلطار العام للعقد املقترحيرتبط هذا االلت، ))))2222((((عمالئه من املستهلكني

  ))))3333((((    إبرامه، األمر الذي سنوضحه على النحو التايل:
 العام للعقدبراز اإلطار من أجل إ االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم املتعلق باإلطار العام للعقد االلكتروين:االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم املتعلق باإلطار العام للعقد االلكتروين:االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم املتعلق باإلطار العام للعقد االلكتروين:االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم املتعلق باإلطار العام للعقد االلكتروين:    ::::أوالًأوالًأوالًأوالً

اإلجياب  صياغة ضرورة أساسيني، األول قد يشترط القانون املقترح ينبغي أن يراعى اإلجياب االلكتروين شرطني
  تفيد يف حتديد هوية املوجب.بلغة املستهلك، والثاين ينبغي أن يتضمن اإلجياب لكافة املعلومات اليت 

رقم  )Toubon(: يوجب القانون الفرنسيوجوب استعمال اللغة الوطنية يف اإلجياب يف بعض القواننيوجوب استعمال اللغة الوطنية يف اإلجياب يف بعض القواننيوجوب استعمال اللغة الوطنية يف اإلجياب يف بعض القواننيوجوب استعمال اللغة الوطنية يف اإلجياب يف بعض القوانني    ....1
ضرورة استعمال اللغة الفرنسية يف التعبري  اخلاص باستعمال اللغة الفرنسية 1994أوت  4الصادر يف  94/345

،تعترب هذه القاعدة قابلة للتصديق على اإلجياب املعروض ))))4444((((عن اإلجياب للسلع واخلدمات املوجه للمستهلكني
ا إىل مستهلكني فرنسيني حبيث متتد لتشمل كافة املستندات املستخدمة يف على االنترنت مىت كان موجه

من التوجيه األورويب بشأن التجارة  )د- 10/1(عن ذلك يلتزم املهين وفقا للمادة  املعامالت التجارية، فضالً
  ات املقترحة يف شأن إبرام العقد.اللغ رونية بأن يذكر على سبيل اإلعالمااللكت

نظرا ألن اإلجياب عرب االنترنت يتم عرب شبكة اتصال عاملية يكون دوليا ا، وحىت ال تكون اللغة الوطنية قيد
، جييز أن 1996مارس  19ا يف أصدر رئيس الوزراء الفرنسي منشور امالت اليت تربم عرب االنترنت،التع على

تكون اللغة الفرنسية املستخدمة يف كتابة البيانات على الشاشات مصحوبة بترمجة بلغة أجنبية أخرى، على 
  ))))5555((((الرغم من اشتراطه استخدام اللغة الفرنسية يف كتابة تلك البيانات.

بع العاملي نظرا للطا توحة باستعمال اللغة الوطنية فقطيف تقديرنا أنه من الصعب االلتزام على شبكة مف
، ما ميكن أن يلقي صدى على مستوى احللول التقنية اليت أفرزت تقنيات تسمح للمستهلك بأن خيتار للشبكة

ن شك أن اإلجياب االلكتروين الذي ميك وال .يف صفحة االستقبال مبوقع الويب اللغة اليت يرغب يف التعامل ا
، ومن بينها لغة املستهلك، حيقق فائدة ن على تقدميه بعدة لغات الوقت الراهأن تساعد التقنيات املستخدمة يف

، وخاصة املواقع ذات الصبغة االنتشارية حتاول أن تربز ه لذلك اإلجيابإدراك كبرية للموجب تتمثل يف حسن
  وتوفر ترمجة فورية وكاملة لكل حمتويات املوقع، بالتايل فهي تسهل للزائرين الدخول صفحاا بلغات متعددة، 

  )6(ملواقعها وجتذم بذلك وتتعاطى معهم بلغام احمللية.

                                                           

  .221ص 2008فيصل حممد كمال عبد العزيز، احلماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة  -1
  .65، ص 1996مجال أمحد حسني، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  خالد -2
  43دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ص ،اءة حتليلية يف التجربة الفرنسيةحممد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قر -3
  ال يقرر استخدام اللغة الفرنسية بصورة منفردة، إمنا جييز أن تقترن بترمجة بلغات أخرى. Toubonالواقع أن قانون  -4
  .293، ص2004، مصر 2حمسن عبد احلميد البيه، النظرية العامة لاللتزامات، اجلزء األول، املصادر اإلرادية، مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة الطبعة -5
  .133ص عمر خالد الزريقات، مرجع سابق، -6
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: يعد حتديد مصدر كل إجياب على اإلجياب للعناصر املؤدية لتحديد هوية املوجباإلجياب للعناصر املؤدية لتحديد هوية املوجباإلجياب للعناصر املؤدية لتحديد هوية املوجباإلجياب للعناصر املؤدية لتحديد هوية املوجبضرورة أن يتضمن ضرورة أن يتضمن ضرورة أن يتضمن ضرورة أن يتضمن     ....2
نشاء بيئة آمنة إا ألن حتديد هوية صاحب اإلجياب يتيح ، نظرالشبكةاالنترنت من أكرب الصعوبات اليت تواجهها 

 ، بتحديد على سبيل املثال القانون الواجبكبري يف تنظيم العملية التعاقديةهم حلد اوحمل ثقة للمعامالت ويس
هلذه  إىل جانب ذلك ومراعاةًملختص بنظر الرتاع احملتمل حدوثه، ، أو القاضي االتطبيق على االتفاق االلكتروين

، فإنه يقع تشجيع املعامالت التجارية مع املستهلكنياملتطلبات ومن منطلق احلرص على الشفافية اليت تسمح ب
حبيث ينبغي أن يبني ديد هويتهم عرب الشبكةا بتحعلى عاتق بائعي املنتجات أو مقدمي اخلدمات التزام ،

  زمة اليت تكفل حتديد تلك اهلوية.اإلجياب الصادر منهم العناصر الالّ
) اجلديدة من تقنني االستهالك 121L-18/1(يف التعاقد عن بعد، فرضت املادة إعماال حلسن النية والثقة

الفرنسي، على املهين أن يحيث  ،يت حتدد شخصيته بطريقة قاطعة ال غموض فيهام املستهلك بكافة بياناته العل
و : اسم بائع املنتج أأن يشتمل على املعلومات التالية تشري املادة املذكورة إىل أن اإلجياب املتعلق بالعقد ينبغي

إلشارة إىل املقر الرئيسي للشركة، فيلزم اأما إذا تعلق األمر بشخص معنوي ، مقدم اخلدمة، رقم هاتفه وعنوانه
) من 19ا. كذلك تفرض املادة (ولة عن اإلجياب إذا كان خمتلفًامسها وطبيعتها القانونية، عنوان املنشأة املسؤ

تزويد  ا بضمانعلى أي شخص ميارس أنشطة التجارة اإللكترونية التزام )1(،2004- 575القانون الفرنسي رقم 
، ذلك أنه ينبغي على ومات املتعلقة بتحديد هويتهاملعلة أو أداء اخلدمة بالعديد من من يوجه إليه توريد السلع

جيب ا، ا معنويا، وعنوان الشركة إذا كان شخصا طبيعيإذا كان شخص ع عرب الشبكة أن يبني امسه ولقبهالبائ
إىل جانب  ،منه 20كما تشترط املادة ))))2222((((.بريده اإللكتروين ورقم هاتفهكذلك أن يشري إىل عنوان منشأته، 

  .شخص الطبيعي واملعنوي الذي أجنزهيؤدي بوضوح إىل حتديد هوية الوا اإلجياب حمدد أن يكونضرورة 
يف  ))))3333((((    )ضرورة حتديد شخصية املهين (املورد 2006لسنة  67يف مصر يتطلب قانون محاية املستهلك رقم 

املستندات واحملررات اليت ورد أن يضع على مجيع املراسالت، على املمنه واليت جيري نصها على أنه: ") 4املادة(
انات اليت من ، مبا يف ذلك احملررات واملستندات اإللكترونية، البييف تعامله أو تعاقده مع املستهلكتصدر عنه 

املورد  ا، أرقام هواتفه، إذا كانموطنه املختار إن كان أجنبيشأا حتديد شخصيته؛ كامسه، لقبه، عنوانه، 
شخصعنوان الفرع يف حالة لرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها، عنوان املركز ا، سم الكيانا فيتعني ذكر اا اعتباري

  امللف الضرييب".ارية إن وجدت ورقم العالمة التج، رقم السجل التجاري للمورد، معهمل صدور التعا
املهين، قبل تكوين ى عاتق يقع عل ::::ناصر األساسية  للعقد اإللكتروينناصر األساسية  للعقد اإللكتروينناصر األساسية  للعقد اإللكتروينناصر األساسية  للعقد اإللكتروينالتزام املوجب بإعالم املستهلك بالعالتزام املوجب بإعالم املستهلك بالعالتزام املوجب بإعالم املستهلك بالعالتزام املوجب بإعالم املستهلك بالع    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
، وقد أكد تقنني االستهالك ))))4444((((، تزويد املستهلك الذي يوجه إليه إجيابه بكل العناصر األساسية للعقدالعقد

                                                           

  .سبق االشارة إليه -1
من القانون املذكور، أنه جيب على البائع عرب الشبكة أن يشري إىل رقم قيده ورأس مال الشركة ومركز إدارا، مىت كان  19/3عالوة على ذلك تضيف م  -2

ا إلجراء القيد يف سجل التجارة والشركات أو يف جدول مهين، كما يلزم أن يذكر رقمه الشخصي املستخدم لتحديد اهلوية اذا كان خاضعا للضريبة على خاضع
  ة املضافة وحتققت هويته بواسطة رقم شخصي تطبيقًا ألحكام التقنني العام للضرائب. القيم

ستهلك، التعاقد املورد "كل شخص يقوم بتقدمي خدمة أو إنتاج، استراد، توزيع، عرض، تداول، إجتار يف أحد املنتجات أو التعامل عليها، دف تقدميها للم- 3
  2006لسنة  886من قانون محاية املستهلك املصري رقم  1طرق" مالأو التعامل معه عليها بأي طريقة من 

4-Étienne MONTERO, les contrats de l’informatique et de l’internet, lorcier, 2005, p60. 
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املعلومات اليت تبصر املوجب له الفرنسي وقانون الثقة يف االقتصاد الرقمي على ضرورة قيام املوجب باإلدالء ب
ا أن تشكل إرادته بكافة املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالتعاقد واليت من شأ) يف هذه الصورة العقدية (املستهلك

  ))))1111((((    .على حنو صحيح
ميكن تصنيف املعلومات املتعلقة بالعناصر األساسية للعقد اليت ينبغي على املوجب أن حييط  يف الواقع

ا علم ا إىل ثالثة طوائفاملستهلك.  
يقصد ا اخلصائص األساسية أو املسائل التفصيلية املرتبطة : اخلدمات املقترحةاخلدمات املقترحةاخلدمات املقترحةاخلدمات املقترحةاملعلومات املتعلقة بالسلع أو املعلومات املتعلقة بالسلع أو املعلومات املتعلقة بالسلع أو املعلومات املتعلقة بالسلع أو . . . . 1

بالسلعة أو اخلدمة اليت ينبغي أن تصل لعلم املستهلك قبل إعالن قبوله للعقد االلكتروين، ما يلزم معه وصف 
طار ا للجهالة. يف هذا اإلفيا ناا كافيعلممبوجبه علم املستهلك مبحل العقد  ا يتحققا دقيقًاملنتج أو اخلدمة وصفً

أن ميكن انون االستهالك الفرنسي كل مهين بائع للسلع أو مقدم للخدمات من ق) 111L- 1(تلزم املادة 
) من 6(، كما تلزم املادة)2(بل إبرام العقدق صائص األساسية للسلعة أو اخلدمةاملستهلك من التعرف على اخل

حة؛ طبيعة كل مورد ومعلن بإمداد املستهلك باملعلومات الصحي 2006لسنة  67قانون محاية املستهلك رقم 
  .غلطاملستهلك أو وقوعه يف لل لدى ي إىل خلق انطباع غري حقيقي أو مظجتنب ما قد يؤداملنتج وخصائصه، 

نبئ أن وصف املنتجات أو اخلدمات الذي يتم يف العروض الصادرة عن املواقع غري أن الواقع العملي ي
أن تكون صورة املنتج معربة عنه  دم الدقة، لذا ينبغي يف تقديرنااالنترنت قد يتسم باإلجياز وع التجارية عرب

للمنتج ليس هلا وجود يف  تعلن عن خصائص ى عناصر من شأا تضليل املستهلك، أوبأمانة وأال حيتوي عل
  .احلقيقة

ينبغي  بطرق تنفيذ العقد: بالنسبة للمعلومات اخلاصة املعلومات املتعلقة بكيفية تنفيذ العقد وبشروطه اخلاصةاملعلومات املتعلقة بكيفية تنفيذ العقد وبشروطه اخلاصةاملعلومات املتعلقة بكيفية تنفيذ العقد وبشروطه اخلاصةاملعلومات املتعلقة بكيفية تنفيذ العقد وبشروطه اخلاصة    ....2
عد تسليم السلعة أو تنفيذ اخلدمة ومصاريف التسليم إن على املهين أن حيدد يف وقت سابق على إبرام العقد، مو

تاحة للتسليم أو )، وطرق الوفاء والوسائل املديدة من تقنني االستهالك الفرنسياجل 121L- 18/2(املادة وجدت
من نفس القانون باستثناء حالة تنفيذ اخلدمة بطريقة فورية، كما هو احلال بالنسبة  )18/4(ذ املادةالتنفي

كما يلتزم املهين بإعالم املستهلك باملعلومات اخلاصة حبق  ،للخدمات املعلوماتية املتاحة على االنترنيت
14/8القانون (املادة  ا لنصوفقًا املستهلك يف العدول، فيما عدا احلاالت اليت يكون فيها احلق مستبعد(.  

أما بالنسبة للمعلومات املتعلقة مبا قد يتضمنه العقد من شروط خاصة، فنالحظ أن املهين يلتزم بأن حييط 
ا جبميع الشروط العامة واخلاصة املتعلقة بالعقد، كذلك ينبغي أن يضع حتت تصرف كل صاحب املستهلك علم

يف هذا اإلطار تشري  )3(قنني االستهالك الفرنسي)من ت 134L- 1املادة(يف شأن نسخة من االتفاق املعروض 
أنه ينبغي على كل مهين يعرض سلعة أو خدمة بوسيلة الكترونية  من القانون املدين الفرنسي، إال) 136/1املادة(

أو طريقة تسمح له حبفظها أن يضع حتت تصرف املتعاقد معه الشروط التعاقدية اليت تنطبق على عرضه، ب

                                                           

  بشأن محاية املستهلكني يف جمال العقود املربمة عن بعد. 1997ماي  20من التوجيه األوريب الصادر يف  4/2نصت على هذا االلتزام أيضا م  - 1
  1993جويلية 26الصادر يف  93/949أنظر: قانون االستهالك الفرنسي رقم - 2

3-marine naimi-charbonnier ; thèse précité ; pp 60 ;61 
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ه ا تقدم يلتزم املوجب بذكر معلومات معينة مرتبطة خبصوصية العقد االلكتروين وبتكوينعم فضالً. 1نسخها
من القانون املدين الفرنسي تبىن على  4- 1369ا للمادة قًفى اخلط وبطبيعته غري املادية، فو) عل(اخلاص للغاية

  املهين أن يذكر يف إجيابه ما يلي:املوجب 
  ا إلبرام العقد بوسيلة الكترونية.املختلفة الواجب إتباعهاملراحل *
  .بيانات قبل إبرام العقدالوسائل التقنية اليت تسمح للمستخدم بتحديد األخطاء الواردة يف حالة تدوين ال*
  .اللغات املقترحة من أجل إبرام العقد*
  .متت أرشفته طرق حفظ وأرشفة العقد بواسطة املوجب، وشروط االطالع على العقد الذي*
  .ليت وافق املوجب على اخلضوع هلا عند االقتضاءعلى القواعد املهنية والتجارية اااللكترونية وسائل االطالع *
ديسمرب  3: وضع املشرع الفرنسي يف املرسوم الصادر يف املعلومات اخلاصة بثمن املنتج أو مقابل اخلدمةاملعلومات اخلاصة بثمن املنتج أو مقابل اخلدمةاملعلومات اخلاصة بثمن املنتج أو مقابل اخلدمةاملعلومات اخلاصة بثمن املنتج أو مقابل اخلدمة    ....3

منه إىل أنه  14قواعد صارمة وحمددة يف هذا الشأن مشريا يف املادة  )2(ك بالسعراملستهل بإعالمواملتعلق  1987
جيب أن يشار على حنو دقيق لثمن كل منتج أو خدمة تقدم للمستهلك وفقا لتقنيات االتصال عن بعد، وذلك "

إىل سعر برام العقد، ابكل وسيلة ممكنة قبل إبرام العقد " وعلى ذلك ينبغي على املهين أن يشري بأية وسيلة قبل 
  ))))3333((((.أي منتج أو خدمة معروضة عن بعد بطريقة حمددة ال لبس فيها

 ي بشأن الثقة يف االقتصاد الرقميمن القانون الفرنس 19/2أكد املشرع الفرنسي هذا املسلك مبقتضى املادة 
نشاط ارس ا على أنه ينبغي على من ميمؤكد ،عالم بشأن املعلومات املتعلقة بالثمنبدعمه التزام البائع باإل

بطريقة واضحة ويوضح بصفة  للثمن طاملا أشار التجارة االلكترونية حىت ولو مل يتعلق األمر بإجياب للتعاقد
  ا الضرائب ونفقات التسليم أم ال.إذا كان الثمن متضمن خاصة ما

األصل أن الفرد ال يتعاقد فجأة إمنا يسبق : : : : لهلهلهلهعن بعض األنظمة املشاة عن بعض األنظمة املشاة عن بعض األنظمة املشاة عن بعض األنظمة املشاة     االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    : متييز اإلجياب: متييز اإلجياب: متييز اإلجياب: متييز اإلجيابالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
ل عرض يوجهه إىل شخص معني إظهار إرادته للدخول يف عالقة تعاقدية مع شخص آخر من خالذلك عادة 

        .ا إىل اجلمهور، أو يكون موجهبالذات
        املرحلة السابقة على اإلبرام  قد تشهد        ))))4444((((    ::::زه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقدزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقدزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقدزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقداإلجياب االلكتروين ومتيياإلجياب االلكتروين ومتيياإلجياب االلكتروين ومتيياإلجياب االلكتروين ومتيي    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

ما  اومنه اقترانه بقبولا ينعقد به العقد مبجرد ا تاميعترب إجياب عن اإلرادة منها ما االلكتروين عدة صور للتعبري
يقصد ذه األخرية العرض الذي يتقدم به الشخص للتعاقد دون أن حيدد عناصره ترب جمرد دعوة للتفاوض، يع

         ))))5555(((( .وشروطه

                                                           

  2004جوان  16الصادر بتاريخ  575أنظر القانون الفرنسي رقم -1
  2001ديسمرب  11الصادر يف  1168- 2001من تقنني االستهالك الفرنسي املعدلة بقانون رق   113L- 03أنظر املادة  -2

3-Jeanc ALAIS-AULOY et STEINMETZ, Prix des produits et services, Droit de la consommation précis DOLLOZ 4éme édition1996 p39 
  281، ص2002دراسة خاصة لعقد البيع الدويل للبضائع، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرةحممود مسري الشرقاوي، عقود التجارة الدولية،  - 4

  .231ص 2008فيصل حممد كمال عبد العزيز، احلماية القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، رسالة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة القاهرة سنة  - 5
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ال يف مرحلة أمهية التفرقة بني اإلجياب والدعوة إىل التفاوض يف كون األخرية تدل على أن األمر ما زتبدو 
أما اإلجياب فإنه يدل على اخلروج من دائرة زمة بإبرام العقد من مث فإن األطراف ملالتفاوض على العقد، 

  .وض والدخول يف مرحلة إبرام العقدالتفا
ا باملعىن القانوين للكلمة، كان هذا اإلعالن إجياب رب شبكة االنترنت، بينما إننات عيصعب التمييز يف اإلعال

ا إذا ، أممطابق فإن العقد االلكتروين يتم ا وصادفه قبول، ذلك أنه إذا اعترب إجيابأم جمرد دعوة للتفاوض والتعاقد
 ))))1111(((( اإلجياب اإللكتروين والتفاوضما يثري التساؤل حول معيار التفرقة بني ،ال ينعقداعترب جمرد دعوة للتفاوض ف

يف التعاقد. فيجب عض أن الفارق بني اإلجياب االلكتروين والدعوة إىل التعاقد هو وجود النية اجلازمة بيرى ال
أي أن ))))2222(((( التفاوض ليدخل يف إطار اإلجيابا أن خيرج هذا العرض من دائرة الدعوة إىلكي يعد عرض ما إجياب ،
  اتصفإذا  اكذو فاوض ما مل يثبت اعتباره إجياباتتعاقد هو دعوة إىل اللعرض يهدف إىل ااألصل هو اعتبار أي 

   .كونه يعرب عن رغبة أكيدة ونية جازمة يف التعاقدكبصفة مميزة 

، بينما الدعوة للتفاوض جمرد عرض يتضمن جياب يفيد جزم صاحبه يف التعاقدا هلذا الرأي فإن اإلوفقً
يستخلص قاضي املوضوع هذه النية من عبارات اإلجياب أولية ترغب يف التفاوض على العقد، فحسب إرادة 

ب والدعوة للتفاوض هو يذهب جانب من الفقه إىل أن الفارق بني اإلجيا        ))))3333((((    .والظروف املتعلقة بالدعوى
ف من تكون لديه عن رغبة يف التعاقد بقصد اكتشا، فوظيفته الثانية جمرد اإلعالن من صاحبها فارق وظيفي

، بينما يرمي اإلجياب إىل صياغة مشروع حمدد املعامل قابل للتحول إىل عقد متكامل األركان مبجرد رغبة مقابلة
، ال ف إىل آخر جمرد دعوة إىل التفاوضإعالن من يوجه إليه عن قبوله كذلك إذا كان التعبري الصادر من طر

  .للتفاوض عليه إمنا متثل قبوالًينعقد به العقد  ال متثل قبوالًا تتوفر فيها مقومات اإلجياب فإن االستجابة هل
ر فيها فعندما تنتهي التفاوض على العقد ينتهي يف اللحظة اليت يصدأن بينما يذهب غالبية الفقه إىل 

قبول  يدخل الطرفان يف مرحلة إبرام العقد يقوم احدمها بتوجيه إجياب للطرف األخر فإذا صادفهاملفاوضات و
يفرق البعض بني الدعوة إىل التفاوض و الدعوة إىل التعاقد فهما ليسا مصطلحني و    ))))4444((((.عقد العقدمطابق ان
، ففي الدعوة إىل التفاوض تتجه إرادة نهما مفهوم و هدف مستقل عن األخرم بل إما خمتلفان ولكلمتماثلني 

د لتعاق، بينما يف الدعوة إىل اعلى  قدم املساواة شة شروط العقدصاحبها إىل الدخول يف مفاوضات متهيدية ملناق
ائي لكنه يهدف إىل دعوة الناس فحسب إىل التعاقد معه يف ا، تتجه إرادة صاحبها إىل عدم التفاوض على العقد

احلال دون تفاوض، ومثال الدعوة إىل التعاقد، اإلعالن الذي تنشره شركة التليفونات عن فتح باب االشتراك 
التليفون الدويل، فمثل هذا اإلعالن ال يعترب دعوة إىل التفاوض ألن شركة التليفونات ال تقبل مطلقا يف خدمة 

  ))))5555((((    .التفاوض على شروطها
                                                           

  .101ص  1992، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية عبد املنعم فرج الصدة - 1
  .16ص  2001صاحل نصري العتييب، دور الشروط اجلوهرية والقانونية يف العالقة العقدية، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس  - 2
  .671ص  2000رجب كرمي عبد اهللا، التفاوض على العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس  - 3
  .262عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء االول، مرجع سابق ص  - 4
  .35ص 2001صاحل ناصر العتييب، دور الشروط اجلوهرية والثانوية يف العالقة التعاقدية رسالة دكتوراه عني مشس  - 5
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القضاء الفرنسي بني اإلجياب والدعوة للتعاقد، وتعترب عملية تفسري العروض األولية مسألة من رق الفقه وفي
حالة  كمة النقض ويسترشد القانون الفرنسي ببعض املعايري يفاختصاص حمكمة املوضوع وال ختضع لرقابة حم

ا ا كلما كان احتمال اعتباره إجيابواضح منها أنه كلما كان العرض مفصالًالعرض الذي يكتنفه الغموض 
يعترب العرض جمرد دعوة للتعاقد كلما استخدم املوجب عبارات يوسع فيها من حريته وال تشري اىل أي  ،اكرب

  ))))1111((((    .التزام قبله
واملعيار يف ذلك هو أسلوب صياغة العرض  بني اإلجياب والدعوة إىل التفاوضيفرق القانون اإلجنليزي 

قانوين بني أطرافها بقدر ما  أحد األطراف أي أثر والعبارات املستخدمة، فقد ال ترتب العبارات اليت يستخدمها
املقدم حمتويا على قد تعترب هذه العبارات إجيابا كلما كان العرض  جمرد ارتباط أخالقي فيما بينهم، تعترب

حيث  ،أما القانون األمريكي فأساس التفرقة بني اإلجياب والدعوة للتعاقد هو معيار القطعية ))))2222((((    .تفاصيل خمتلفة
للتعاقد إذا مل ا، يف حني يصبح األمر جمرد دعوة يعترب أنه إذا استويف العرض املقدم شرط القطعية فإنه يعد إجياب

عض ا أم ال، يتم االسترشاد بب، ويف احلاالت اليت ال يتبني فيها ما إذا كان العرض املقدم قاطعيتمتع ذه الصفة
السابقة وهو ما عربت  واملعامالت رض وأسلوب الصياغة املستخدم فيهعالواردة يف ال االعتبارات مثل التفاصيل

يف كل حالة يظهر "ينعقد عقد البيع  :التجاري املوحد نصت على أنه من القانون 2من القسم  204/1عنه املادة
 ))))3333((((.ا بوجود مثل هذا العقد"، مبا يف ذلك التصرف الذي يقوم به األطراف والذي يعد اعترافًفيها وجود اتفاق

ا إىل مدى تناول العرض للعناصر ا التفرقة بني اإلجياب والدعوة للتعاقد استنادالقانون املدين األملاين أيضأقر 
 ،سية اخلاصة باملعاملةا إذا احتوى على العناصر األسااملتحد إجياب حيث يعترب العرض األساسية املتعلقة باملعاملة،

على ذلك فإنه إذا كانت عناصر عقد البيع  بناًء افتقر إىل هذه العناصر. ويعترب العرض جمرد دعوة للتعاقد كلما
، وكل تعبري ا بالبيعهي املبيع والثمن فإن التعبري عن اإلرادة الذي يتضمن حتديدمها هو الذي يكون إجياب مثالً

ب بالبيع وأن معيار ال يرقى إىل مرتبة اإلجيا االنترنت دون حتديد هذه العناصر عن الرغبة يف البيع عرب شبكة
من مث يترك أمرها لقاضي املوضوع دون فاوض مسألة تتصل بنية املتعاقدين، التفرقة بني اإلجياب والدعوة إىل الت

  ))))4444((((.أي رقابة عليه يف ذلك من حمكمة التمييز
  العقد حيث يقدم أحد يربم: : : : التمييز بني اإلجياب االلكتروين والعروض املوجهة للجمهور عرب االنترنتالتمييز بني اإلجياب االلكتروين والعروض املوجهة للجمهور عرب االنترنتالتمييز بني اإلجياب االلكتروين والعروض املوجهة للجمهور عرب االنترنتالتمييز بني اإلجياب االلكتروين والعروض املوجهة للجمهور عرب االنترنت    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

األطراف إجيابا باتائيا ويقبله الطرف اآلخر وإذا كان املخاطب باإلجياب جمموعة حمددة من األشخاص مثل ا و
له أن يتقدم  ، فإن أي شخص تنطبق عليه شروط اإلجياب ميكنء واملهندسني من درجة معينة مثالًفئة األطبا

عرض يعترب فال ))))5555((((،اا أو باتا ما مل يكن جازمإىل آخر ال يعترب إجياب، بينما العرض الذي يوجهه شخص بقبوله

                                                           

  .35عباس العبودي، مرجع سابق ص - 1
  .110ص2001بالل عبد املطلب بدوي، مبدأ حسن النية يف مرحلة املفاوضات قبل التعاقدية يف عقود التجارة الدولية، جامعة عني مشس،  - 2
  .116أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص - 3
  .116ص1998حممود السيد عبد املعطي خيال، االنترنيت وبعض اجلوانب القانونية، مكتبة دار النهضة، القاهرة،  - 4
  .118،ص1975محزة حداد، العقود النموذجية يف قانون التجارة الدولية، رسالة دكتوراه حقوق، القاهرة - 5
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ذا العرض موافقة من ، وإذا صادف هجمرد دعوة للدخول يف مفاوضات، إذ ال يعد أدىن مرتبة من اإلجياب
  .ا يؤدي إىل إبرام العقدأعترب ذلك رضا للدخول يف املفاوضات وليس قبولً الطرف اآلخر

يف صفحات الويب من منتجات العروض املوجهة إىل اجلمهور عرب شبكة االنترنت  يثور التساؤل حول
  اب باملعىن القانوين أم ال ؟، عما إذا كانت حتتوي تلك الصفحات على اإلجيوخدمات
بصدد هذه املسألة يف املواقف التشريعية والفقهية فيما إذا كانت العروض املوجهة للجمهور اختالف يوجد 

ا تعد إجيابا أم جمرد دعوة للتفاوض. جند أن التوجيه األورويب للتجارة االلكترونية ال خياطب املسائل املتعلقة بات
قانونية وتعترب بعض األنظمة ال االحتادباإلجياب والدعوة إىل التعاقد، حيث ترك املسألة إىل القانون احمللي لدول 

، والبعض اآلخر يعتربه دعوة إىل التعاقد نون الكوييتتوي على إجياب كالقاذلك جمرد إعالن وال حي ))))1111((((الوضعية
حيث أن اإلجياب يقدم من الشخص الذي يلتقط هذه  اوض كالقانون والقضاء االجنليزيا للتفأو متهيد

وقد قضت حمكمة النقض  ))))2222((((املنتجات ويذهب ليدفع مثنها ويكون القبول والرفض من حق صاحب املتجر
املصرية بأن طرح مناقصات التوريد وغري ذلك من البيانات املوجهة للجمهور أو األفراد كالنشرات 

3333((((.إمنا جمرد دعوة إىل التفاوضا، واإلعالنات ال يعترب إجياب(((( يف التعاقد  ا ورغبةًوقد اعتربه البعض اآلخر إجياب
اعترب أن عرض املنتجات مع بيان أسعارها يف واجهات املتاجر يعد   البلجيكي،اإليطايل وكالقانون الفرنسي، 

4444((((.م قبوله مبجرد التقاط هذه املنتجات من قبل أي شخص والذهاب لدفع مثنهاتي ا من املتجرإجياب((((  
ا مل تضع أحكاما خاصة للتمييز بني اإلجياب أما خبصوص التشريعات املنظمة للتجارة االلكترونية فإ

االلكتروين البات وما يالبسه من حاالت أخرى تسبقه يف التكوين كالدعوة إىل التفاوض، ولكن مشروع 
ا ) ووضع معيارعنوان (الدعوات إىل تقدمي العروضاتفاقية األونسترال للتعاقد االلكتروين عاجل هذا األمر حتت 

ا إلبرام عقد وال تكون موجهة إىل أي رسالة بيانات تتضمن عرض" على أنه:) 9/1(املادة خبصوصه إذ نصت 
شخص أو أشخاص معينني، بل تكون عامة يف متناول األشخاص الذين يستخدمون نظم املعلومات مثل عرض 

ما مل يتبني اجتاه  وتعترب جمرد دعوة إىل تقدمي عروضسلع أو خدمات من خالل موقع على شبكة االنترنت، 
هي أنه وضع قاعدة عامة ذا الشأن، هذا النص على يالحظ . "رض إىل االلتزام يف حالة قبولهلعقصد مقدم ا

تاجر االفتراضية عرب عرب املة إىل شخص أو أشخاص غري معينني (أن األصل يف العروض االلكترونية املوجه
ذا كان مقدم ا إا باتلعروض إجياب) أا دعوة إىل التعاقد واالستثناء على هذا األصل هو اعتبار هذه االشبكة مثالً

  .العروض يقصد ا ذلك

                                                           

1-Oliver Hanes et Susan Dianne, the new virtual many-low and praline, k lower low international press, 1999, p103 
 .71ص1999القانون االجنليزي، جملة جامعة صدام، كلية احلقوق، الد الثالث،جويليةجميد محيد العنبكي، انشاء العقد يف  - 2

  .53،ص2002ق، جملة احملاماة، العدد الثاين، 70لسنة  1865-1296، الطعنان رقم 2001جانفي 23انظر نقض مدين جلسة - 3
 1980من اتفاقية فيينا لسنة 14/2مدين عراقي و 80مدين كوييت،  40/3مدين مصري،  134مدين أردين،  94نفس موقف بعض التشريعات العربية منها: املادة - 4

يزيد أنيس نصري، االجياب والقبول يف القانون املدين االردين واملقارن، القوة الالزمة لإلجياب، جملة دراسات علوم الشريعة بشأن البيع الدويل للبضائع. أنظر: 
و حمسن شفيق، اتفاقية االمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع، دار النهضة العربية، دراسة يف قانون  .232ص2003،عمان1دوالقانون، اجلامعة االردنية، العد

  91، ص1988التجارة الدويل، 
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أما فيما يتعلق باملعايري اليت ميكن االعتماد عليها لغرض الوصول إىل حقيقة إرادة مقدم العروض االلكترونية 
ه لتحديد ما إذا كان يقصد من عرضه جمرد دعوة إىل التعاقد أو إجيابا ينعقد به العقد االلكتروين إذا اقترن ب

نصت على: ) من مشروع األنيسترال اإلجابة على هذا التساؤل حيث 9/2قبول مطابق له، فقد حاولت املادة (
أنه يف تعيني قصد طرف االلتزام يف حالة القبول، يويل االعتبار جلميع الظروف املتصلة باحلالة، ويفترض يف "

ة تسمح بانعقاد أوتوماتيكي، وبدون تدخل بشري أنه خدمات عن طريق نظم حاسوبية مؤمتت عرض سلع أو
  ".مل يبني مقدم العرض خالف ذلكيبني اجتاه قصد مقدم العرض إىل االلتزام به يف حالة قبوله، ما 

مسألة عرض املنتجات مع بيان أسعارها يف املتاجر العادية،  علىألقى هذا اخلالف بني التشريعات وقد 
سألة عرض املنتجات على مواقع الويب مع بيان أسعارها، اختلف الرأي حول بظالله على موقف الفقه من م

  : وذلك على النحو التايل ))))1111((((.احلد الفاصل بني اإلجياب واإلعالن
: يرى أصحاب هذا الرأي أن اإلعالن ال يعترب إجيابا، وإمنا هو جمرد دعوة للتعاقد، وذلك بسبب الرأي األولالرأي األولالرأي األولالرأي األول

باإلجياب، فضال عما حيمله هذا النوع من اإلعالن من ضغط معنوي على عدم تعيني الشخص املقصود 
  ))))2222((((املستهلك، وحتريض له على شراء سلع غري ضرورية.

ا ا موجهاالتصال عن بعد يعترب إجياب قه أن اإلعالن املوجه عرب تقنياتا آخر من الف: يرى جانبالرأي الثاينالرأي الثاينالرأي الثاينالرأي الثاين
ا ن يتضمن حتديد السلعة واخلدمة حتديداألساسية للعقد املراد إبرامه، كأ العناصر للجمهور طاملا انه قد تضمن

ا للجهالة وتامحيث أن  جمرد دعوة إىل التعاقديعترب  نه، فإأن حيدد الثمن. أما إذا مل يتضمن اإلعالن ذلكا نافي
  الجتاه األخري وذلك لسببني:ؤيد اند العقد إذا ما تالقى معه القبول. بالتايل ينعق))))3333((((ذلك يتفق مع مفهوم اإلجياب

ب أن يتوفر يف هذا العرض شروط اإلجياب، من حيث إضفاء وصف اإلجياب على أي عرض جي : ألنأوالًأوالًأوالًأوالً
كونه واضحا وباتا لصاحبه، فإذا ما توافرت هذه الشروط يف عرض املنتجات مع بيان أسعارها على ا ملزم

  ا.ا ملزمإىل التعاقد بل تكون إجياب صفحات الويب، فال يوجد ما يدفعنا العتبارها دعوة
ثانيثانيثانيرض املنتجات على مواقع الويب يظهر لنا بأن يف معظم احلاالت اليت خيتار فيها : ألن الواقع العملي لعااااثاني

الشخص أية سلعة معروضة على موقع الويب، بالضغط بواسطة املؤشر على صورا أو على امسها سيؤدي إىل 
شروط عقد البيع وجمموعة من اخلانات الفارغة مواصفات السلعة ومثنها، عرض فيه ظهور عقد منوذجي ي

موحدة ال متيز  هذه الشروط اليت تظهر يف منوذج العقد شروط نات الشخصية للمتعاقد اآلخر،واملخصصة للبيا
له من بالتايل فإن هذا العقد النموذجي مبا حيتويه من بيانات وشروط هو إجياب بات يتم قبوبني مستخدم وآخر 

  متصفح موقع الويب هو من يضع القول بأن  وعليه فإن خالل إذعان املتعاقد اآلخر هلذه الشروط وتسليمه ا،

                                                           

د السيد عبد وحممأنظر: و خدمات" فين، دف الدعاية لتوريد اشياء أو تصال يف اطار نشاط جتاري، صناعي أنه "كل شكل من اشكال االيعرف االعالن أ - 1
   .120املعطي خيال، مرجع سابق، ص

مؤمتر عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق، جامعة الريموك،  حممد شاهني اخلطيب، التعبري عن الرضا يف عقود التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنت، - 2
  .14ص2002ديسمرب 23- 22االردن، املنعقد يف 

منية للمعامالت االلكترونية، مركز البحوث والدراسات يت، مؤمتر اجلوانب القانونية واأل اخلرشوم، عقود التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنعبد اهللا - 3
  .291ص2003افريل 28-26بأكادميية شرطة ديب، االمارات العربية املنعقد يف 
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1111((((    .وغري واقعيهو قول غري صحيح دعوة إىل التعاقد يف كافة األحوال  فيه إال ال يعرضوا، اإلجياب دائم((((  
مما سبق فإن االجياب يف التعاقد االلكتروين هو التعبري عن ارادة الراغب يف التعاقد عن بعد، حيث يتم من 

يتضمن كافة العناصر الالزمة إلبرام العقد، وقد يكون مسعية بصرية خالل شبكة دولية لالتصاالت بوسيلة 
ً موجها اىل مجيع موجها اىل أشخاص حمددين وذلك عن طريق الربيد  اجياباً خاصا االلكتروين أو اجياباً عاما

كما يسري االجياب االلكتروين خالل ميعاد صريع او ضمين  اللذين يدخلون على املوقع عرب صفحات الويب
لصالحيته على ان يعلم املستهلك ذا امليعاد، كما جيوز للموجب الرجوع عن اجيابه اذا مل يكن مقترنا بأجل، 

ق اجيابه بنطاق زمين حمدد وفقا للعرف او ظروف التعامل، وقد حيدد املوجب نطاق كما يقيد املوجب نطا
نطاق التغطية) ويف األخري فان االجياب االلكتروين ال خيتلف عن االجياب التقليدي اال يف مكاين إلجيابه (

  الوسيلة املستخدمة فقط مع بقاء اجلوهر نفسه.
  الرابع: القبول يف العقد االلكتروينالرابع: القبول يف العقد االلكتروينالرابع: القبول يف العقد االلكتروينالرابع: القبول يف العقد االلكتروين    املطلباملطلباملطلباملطلب

هلذا اإلجياب  ال يكفي إلبرام العقد وجود اإلجياب وحده، فال بد أن تقابله إرادة عقدية أخرى تتضمن قبوالً
والتعبري الثاين عن  والعقود االلكترونية اليت تربم عرب االنترنت ال ختتلف عن العقود التقليدية من هذه الناحية،

ا من ا وصادرويتجه إلحداث أثر قانوين، كما يلزم لكي يرتب أثره أن يكون حر أن يكون باتاًيلزم  اإلرادة
سنتناول يف هذا املطلب بيان ماهية  ))))2222((((    املنسوب إليه وهو على بينة من أمره مبا يؤكد نيته يف االرتباط التعاقدي.

  وطرق التعبري عن القبول االلكتروين وشروط القبول عرب االنترنت كما يلي: قبول االلكترونية وأهم خصائصه ال
من خالل هذا الفرع اىل االرادة الثانية الالزمة لتحقق ركن سنتطرق : : : : بول االلكتروينبول االلكتروينبول االلكتروينبول االلكتروينماهية القماهية القماهية القماهية الق    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        بيان خصائصه كما يلي:من خالل تعريفه والقبول االلكتروين  التراضي واليت تتمثل يف
بالشروط اليت موافقة املوجب له على اإلجياب املوجه إليه "بأنه: ف القبول يعر: تعريف القبول االلكتروينتعريف القبول االلكتروينتعريف القبول االلكتروينتعريف القبول االلكتروين    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 ))))3333((((".ا، حبيث يترتب عليه انعقاد العقد إذا ما اتصل بعلم املوجب و اإلجياب ما زال قائمتضمنها ودون تعديل
تعبري عن إرادة من وانه: " ))))4444((((اليت عينها املوجب".أنه:" التعبري عن رضاء املوجب له بإبرام العقد بالشروط و

هذا القبول يؤدي إىل انعقاد العقد مىت وصل إىل علم املوجب قيد موافقته على اإلجياب، وإلجياب يوجه إليه ا
5555((((".اوكان اإلجياب ال يزال قائم((((  

 خيرج عن القواعد العامة بشان البيع الدويل للبضائع على حنو ال يكاد 1980سنة ليينا عرفته اتفاقية ف كما
آخر صادر من املخاطب يفيد املوافقة و أي تصرف أأي بيان  يعترب قبوالً) على انه: "18/1تنص املادة( حيث

: كل لفظني القبول"اإلجياب و :) من القانون املدين األردين أن91/1قد نصت املادة (و على اإلجياب".

                                                           

  .262املدين، مصادر االلتزام، الد االول، العقد، مرجع سابق صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون  - 1
  .141أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص - 2
  93ص 2003إبراهيم الدسوقي أبو الليل، اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية ، جامعة الكويت جملس النشر العلمي  - 3
  .250ص  2002، الكويت، 4طريق االنترنت وإثبات التعاقد االلكتروين، جملة احلقوق، العددرامي حممد علوان، التعبري عن اإلرادة عن  - 4
  .37ص  1985عبد الودود حيىي، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، القسم األول، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية  - 5
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له يف املواد  . ما جاء مماثالً))))1111((((    "فهو اإلجياب والثاين قبول أوالًا إلنشاء العقد وأي لفظ صدر مستعملني عرفً
ل ، من خالسوى أنه يتم عرب وسائط إلكترونيةالقبول اإللكتروين ال خيرج عن مضمون التعريف التقليدي و

فهو خيضع لذات القواعد واألحكام اليت تنظم القبول التقليدي وإن شبكة االنترنت فهو قبول عن بعد، لذا 
  .ن يتميز ببعض اخلصوصية اليت ترجع إىل طبيعته اإللكترونيةاك

القبول) فنص  423تعرض العقد النموذجي للمعامالت اإللكترونية الصادر عن اليونيسترال للقبول يف املادة (
  .اب خالل التوقيت احملدد"غري مشروط لإلجي إذا تسلم مرسل هذا اإلجياب قبوالً يعترب القبول مقبوالًعلى أنه "

) مل يورد أي تعريف للقبول يف املعامالت م املتحدة للتجارة اإللكترونية (اليونيسترالأما قانون جلنة األم
اكتفى بالنص على جواز التعبري عن اإلجياب والقبول عرب رك هذه املسالة للقوانني الوطنية، وااللكترونية إمنا ت

شرع األردين يف قانون املعامالت االلكترونية بنصه يف ) و على هذا النهج سار امل11رسائل املعلومات املادة (
ا إلبداء اإلجياب أو ) على أن تعترب رسالة املعلومات وسيلة من وسائل التعبري عن اإلرادة املقبولة قانون13املادة (

نترنيت ت االكاتشريع األردين ميكن أن يتم عرب شبا للبالتايل فان القبول وفقً قبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.ال
ختزينها و عن املعلومات اليت يتم إنشاؤها، إرساهلا، تسليمهاهذه األخرية عبارة من خالل رسالة املعلومات، 

  )2(.ا يف ذلك تبادل البيانات اإللكترونية أو الربيد االلكترويناة مببوسائل الكترونية أو بوسائل مش
ا ا خاص، جند أن املشرع التونسي أفرد بابااللكترونيةية القبول يف العقود ا خلصوصنظرأما يف تونس و

لتأكيد فاعلية هذا لقابل شخص االتعيني جهات للتأكد من صحة القبول و، ونيواإلمضاء االلكترونيبالوثيقة 
  ))))3333((((.القبول

 ، ومل حتدد له شكالًربية قد تعرضت للقبول االلكتروينخالصة القول أن قوانني املعامالت االلكترونية الع
ا حىت ينتج القبول أثره القانوين، لكنها نصت يف بعض املواد على بعض اإلجراءات اليت ميكن أن تتم اتفاقًامعين.  

مما سبق وعلى الرغم أنه ال يشترط أن يصدر القبول يف عقد التجارة االلكترونية يف شكل خاص أو وضع   
ما مل يشترط املوجب أن  ،التقليدية للقبول معني فيصح أن يصدر عرب وسائط الكترونية أو من خالل الطرق

يصدر القبول يف شكل معني، ومن التشريعات اليت اشترطت تقدمي القبول بنفس طريقة وصول اإلجياب القانون 
قبول يتم التعبري عن اإلرادة يف ال: "))))4444(((() على أن206/2(نص املادةحيث جاء  (UCC)التجاري األمريكي املوحد

  قبل بالتايل إذا أرسل اإلجياب عن طريق الربيد االلكتروين فيجب على القابل إن اإلجياب".بذات طريقة عرض 
  التعاقد أن يعرب عن القبول بذات الطريقة.

                                                           

  عراقي، أما بالنسبة للقانون اجلزائري واملصري مل يوردا أي تعريفمدين ) 79إمارايت و(مدين ) 131() مدين ميين و 149تقابلها املادة ( -1

من القانون  14واملادة  2002لسنة  2من القانون االمارايت رقم  19نفس النهج الذي اخذت به التشريعات العربية خبصوص املعامالت االلكترونية، منها: املادة  -2
  2002لسنة  28البحريين رقم 

  اخلاص مببادالت التجارة االلكترونية 2000لسنة  83الفصل الثاين من التشريع التونسي رقم  -3
4-Ben Jamin Wright & Janek, Winn the low of electronic commerce a division of Aspen Publishing-INC-new York, USA, third edition 2000 

p8-17وحممد ابراهيم عرسان أبو اهليجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، رسالة 268، صوكذا خالد ابراهيم ممدوح، مرجع سابق ،
  50ص 2004مصر دكتوراه، معهد البحوث العربية، قسم الدراسات القانونية، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة،
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إن القبول االلكتروين ال خيتلف عن القبول التقليدي سوى أنه يتم عن بعد  ::::خصائص القبول االلكتروينخصائص القبول االلكتروينخصائص القبول االلكتروينخصائص القبول االلكتروينثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
نه ، بيد ألعامة اليت تنظم القبول التقليديفهو خيضع حبسب األصل للقواعد ا رب تقنيات االتصال احلديثة، لذاع

صائص خل تطرقن نميكن أو ،دعائم الكترونيةقد ترجع إىل أنه يتم عرب  واليت يتميز ببعض القواعد اخلاصة به
  يلي: القبول االلكتروين فيما

)1( ملزدوج""كالنقر ا مصحوباً بتأكيد معني لهالقبول االلكتروين عادة ال ينعقد به العقد اال اذا كان *
على  

و لزوم هذا القبول بالنسبة لكل ، أاملتعاقد على املوقع االلكتروين )2(استمارة البيانات" مفتاح القبول أو "ملء
، ما يطلق عليه بصورة أو شكل القبول االلكتروين )3(عنصر من عناصر العقد املربم على شبكة االنترنيت

        )4(.يف اثارة بعض الغموض بشأن صدور القبول السابق من عدمهووسيلته 

ارادة املتعاقدين على أن وصول القبول للموجب ال يكفي بذاته الفتراض أحياناً املشرع أو تتفق  أن ينص*
علمه بالقبول وانعقاد العقد مامل يصدر من املوجب اقرارا باستالمه ملثل هذا القبول، يرسل عادة برسالة 
الكترونية، وخالل االجل املعقول، مما جيوز للقابل إذا مل يتلق مثل هذا االقرار االلكتروين، حق جتاهل العقد 

 .له والرجوع بالتعويض على املوجب

على الرغم من اخلصوصية اليت يتميز ا القبول : جب توافرها يف القبول االلكتروينجب توافرها يف القبول االلكتروينجب توافرها يف القبول االلكتروينجب توافرها يف القبول االلكتروين: الشروط الوا: الشروط الوا: الشروط الوا: الشروط الواالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
وهذه الشروط هي،  ،التقليدي ها القواعد العامة يف القبولا للشروط اليت تتطلبيضل خاضعااللكتروين إال أنه 

ومطابقة القبول لإلجاب وان يكون صرحيا واضحا وسنتناوهلم من خالل  ان يصدر القبول واالجياب قائم،
من ط القبول فيها خصوصيات البيئة االفتراضية اليت يتم فيها القبول االلكتروين ويقتضي حبث مدى توافر شرو

  عدمه فيما يلي: 
 كان القبول جوابا د ذلك قائمافإذا مل يع ا على إجيابيعد القبول جواب: : : : ااااأن يصدر القبول واإلجياب قائمأن يصدر القبول واإلجياب قائمأن يصدر القبول واإلجياب قائمأن يصدر القبول واإلجياب قائم    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

ملعدوم، لذا فإن القبول الصادر بعد ذلك يعد إجيابا حيتاج إىل قبول النعقاد العقد، فيستطيع الطرف ا جديد
، جيب أن يصدر القبول خالل املدة اليت حددها الويبفبالنسبة للتعاقد من خالل  ،))))5555((((أو يرفضه اآلخر أن يقبله

ا على املوقعاملوجب لصالحية إجيابه أو خالل وجود اإلجياب على املوقع، فطاملا أن اإلجياب مازال موجود ،
  .افاإلجياب مازال قائم ،ل فإن العقد ينعقد يف هذه احلالةفإن املوجب له إذا ضغط على أيقونة القبو

عن اجيابه اال  فيجب أن يصدر القبول قبل أن يعدل املوجب للتعاقد من خالل التفاعل املباشرأما بالنسبة  
يصدر القبول  جيب أن حاليف كل  ن يصدر القبول خالل هذه الفترة.كان قد حدد مدة القبول، فيجب أاذا 

  ني املتعاقدين. انتهاء االتصال ب جملس العقد أي قبل انقضاء

                                                           

  206أسامة أمحد بدر، مرجع سابق، ص -1
MICAHEN. LE Consentement sur Internet Art ; sur :www, droit-tic ; com. la date de mise en ligne est15/3/2004  

2-D.MORENO ; Le Droit Français et Le Commerce électronique Art précis.   177سابق، صأشار اليه سامح عبد الواحد التهامي، مرجع  
3- GULLEMARD (S)., le droit international prive face ou contrat de vente cyber partial, thèse de doctorat, faculté de droit, université paris II 

2003.p.310     
  .172ص2009املصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،أمحد عبد التواب حممد جت، ابرام العقد االلكتروين، دراسة مقارنة بني القانون  -4
  .189سامح عبد الواحد حممد التهامي، مرجع سابق ص  - 5
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بالتايل فإن املوجب ) ) ) ) 1111((((هذه حالة تعاقد بني غائبني.فتعد ، تعاقد من خالل الربيد اإللكتروينبالنسبة حلالة ال
يلتزم بالبقاء على إجيابه املدة الالزمة لوصول اإلجياب واطالع املوجب له عليه واملدة الالزمة إلرسال القبول، 

بالتايل إذا أرسل املوجب له القبول خالل هذه املدة العقد  فإنه ينعقد بهفإن صدر القبول خالل هذه املدة 
قبول الذي يصدر بعد سقوط اإلجياب ال بالتايل فإن ال .نعقد لصدور القبول واإلجياب قائماملناسبة فالعقد ي
آلخر ز للطرف ابالتايل جيوا، يصح اعتباره إجياب ا من كل أثر، إذلكن هذا القبول ليس جمردينعقد به العقد، 

        ))))2222((((.فإن فعل ذلك انعقد العقد (املوجب األصلي)أن يقبل هذا اإلجياب (القبول املتأخر)

ميكن تصور ذلك يف التعاقد من خالل الربيد االلكتروين حيث يتم إرسال القبول بعد انقضاء املدة املناسبة 
، حيث يصدر القبول بعد عدول املباشر لتفاعللبقاء املوجب على إجيابه، وميكن تصورها يف التعاقد من خالل ا

ا املوجب عن إجيابه أو بعد انتقال الطرفني بأمر آخر أثناء احملادثة، ففي هاتني احلالتني يعترب القبول املتأخر إجياب
ر يف حالة وال ميكن تصور القبول املتأخ ا حيق للطرف اآلخر قبوله من عدمه، فإن قبله انعقد العقد.جديد

يقونة القبول من على املوقع ذلك أن املوجب يقوم بإزالة الصفحة اليت ا اإلجياب وأالل الويب، التعاقد من خ
  .)3(ع املوجب له أن يقبل هذا اإلجياب، فال يستطيل تكون غري موجودةبالتايل فإن أيقونة القبوكله 
ا له ا أن يكون مطابقًبل جيب أيض ي أن يصدر القبول واإلجياب قائماال يكف: ل لإلجيابل لإلجيابل لإلجيابل لإلجيابوووومطابقة القبمطابقة القبمطابقة القبمطابقة القب    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ا لإلجياب إذا أنصب على جزء مما يتضمنه اإلجياب دون باقيه بكل عناصره وشروطه، فال يكون القبول مطابقً
ا ومل ينعقد به العقد ال يقصد مطابقً مل يكن قبوالً ، وإالّذا انطوى القبول على تعديل مضمون اإلجيابأو إ

باملوافقة على كل املسائل اجلوهرية  القبولإمنا يتم ا املطابقة يف املوضوع أي صدور باملطابقة باأللفاظ والصيغ 
  )4(.وما يعد من املسائل التفصيلية الثانوية

ا خلصوصية بعض صور التعاقد اإللكتروين يثور التساؤل حول إمكانية تطبيق شرط مطابقة القبول نظر
ت ط يف كل صور التعاقد عرب االنترنشك يف ضرورة حتقق هذا الشر ال ،؟لإلجياب يف التعاقد عرب االنترنت

قد أثارت سؤاالً عن مدى توفر   (hyper Texte)املخفيةفتقنية النصوص  .)5(السهولةمر ليس ذه ولكن األ
        )6(.لإلجياب يف حالة تضمن اإلجياب هلذه النصوص املخفيةشرط مطابقة القبول 

حالة استخدام هذه التقنية يف إبرام العقد االلكتروين، طاملا أن  مثة مشكلة يفويرى بعض الفقه أنه ال توجد  
هناك إشارة واضحة هلذا النص املخفي يف النص األصلي، وأن القبول يكون صحيحا ومطابقًا ويف إمكان 

  .املوجب له مالحظة وجود نص خمفي
                                                           

  .82تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابق ص -1
  .116ص 1991دار النهضة العربية  –اإلثبات  –حممد لبيب شنب، دروس يف  مصادر االلتزام  -2
  .190تهامي، مرجع سابق، ص سامح عبد الواحد ال -3

  .198ص1999محدي عبد الرمحن، الوسيط يف النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب االول، املصادر االرادية لاللتزام، دار النهضة العربية -4
  .184سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص -5
مستخدم االنترنت يقصد بتقنية النصوص املخفية أن يتضمن احملرر االلكتروين سطرا يكون لونه خمتلفًا عن لون باقي احملرر وبالضغط على هذا السطر ينتقل  -6

ول بالتايل يتم تقسيم احملرر لعدة إىل حمرر آخر يتضمن نصوصا ذات صلة مبوضوع احملرر األول ويتم عمل هذه التقنية للوصول إىل النصوص املرتبطة باحملرر األ
  .379ص  2001برسيتون جراال، التسوق عرب االنترنت، ترمجة د/خالد العامري، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة ،أقسام أنظر 
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طاملا أن  يف إبرام العقد االلكتروين،ويرى بعض الفقه أنه ال توجد مثة مشكلة يف حالة استخدام هذه التقنية 
ن ا ويف إمكاا ومطابقًهناك إشارة واضحة هلذا النص املخفي يف النص األصلي، وأن القبول يكون صحيح

  ))))1111((((املوجب له مالحظة وجود نص خمفي
إىل أنه ال جيوز اللجوء إىل تقنية النصوص املخفية يف جمال اإلجياب  الفقها هلذا الرأي يذهب بعض خالفً

يتسىن للموجب له  حىتااللكتروين، وينتهي إىل ضرورة إتاحة اإلجياب من خالل صفحة واحدة على الويب، 
  ))))2222((((ا له فيتم التعاقد.يكون قبوله مطابقًوالتعرف على كافة شروط اإلجياب 

حىت يث ذكر بأنه: "، حباألنترنتتقرير الصادر من جملس الدولة الفرنسي اخلاص أخذ ذا الرأي األخري ال
3333((((، فإنه جيب أال تكون شروط العقد واردة يف نصوص خمفية.ا وكامالًيكون الرضاء صحيح((((  

يؤيد بعض الفقه املصري الرأي األخري على اعتبار أن املوجب له قد ال ينتبه إىل وجود هذه النصوص 
يؤدي إىل عدم علمه بكل الشروط الواردة يف اإلجياب، خاصة إذا كان املوجب ال حييط بقواعد مما  املخفية

 ))))4444((((    استخدام شبكة االنترنت.

إال أن أغلب العقود اليت تربم عرب شبكة االنترنت ال تتم عرب تبادل وسائل الربيد االلكتروين أو احملادثات، 
نية وبني مستخدمي مجهور الشبكة عرب مناذج العقود اليت بل يتم إبرامها من خالل مواقع الويب االلكترو

تطرحها هذه املواقع، حيث تتضمن بنودها كافة املسائل اجلوهرية والتفصيلية اليت يراها صاحب موقع الويب 
ا الضغط على خانة القبول يف هذا العقد النموذجي معرب مناسبة له، وليس أمام املتعاقد إذا ما رغب بالتعاقد إالّ

ال  ،ويف كافة املسائل اجلوهرية والتفصيلية تامةً ا لإلجياب مطابقةًبالتايل سيكون قبوله مطابقًن قبوله بالتعاقد، ع
ن يقترن القبول مبا يزيد يف اإلجياب أو يقيد منه أو يعدل فيه وذلك يف حالة التعاقد من خالل أميكن تصور 

، فأما قبول اإلجياب أو رفضه ذلك التعاقد عرب االنترنتورة من صور الويب، فال جمال للمفاوضة يف هذه الص
بعكس احلال يف التعاقد من خالل الربيد االلكتروين أو التعاقد من خالل التفاعل املباشر فيمكن تصور أن 

ه الصور من التعاقد ن املفاوضة موجودة يف هذأل يقترن القبول مبا يزيد يف اإلجياب أو يقيد منه أو يعدل  فيه
      )5(النترنتعرب ا
ا للقواعد وطبقً .)6(اا حرا بسيطًوجيب أن يكون سليم: : : : ااااا وحرا وحرا وحرا وحرواضحواضحواضحواضحا ا ا ا أن يصدر القبول االلكتروين صرحيأن يصدر القبول االلكتروين صرحيأن يصدر القبول االلكتروين صرحيأن يصدر القبول االلكتروين صرحي    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

ا، وباختاذ موقف ال تدع ظروف العامة فان القبول قد يتم صراحة (باللفظ والكتابة واإلشارة املتداولة عرفً
ذا مل ينص ا ا. كما جيوز أن يكون التعبري عن إرادة القبول ضمني))))7777(((( )ا يف داللته على حقيقة املقصوداحلال شكً

بتطبيق تلك القواعد على القبول االلكتروين جند أنه يتم يف و    ا.القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صرحي

                                                           

1- Verbiest (T)., lof rance transpose la directive sur le contrat à distance Art. Disponible sur www. Droit technologie .orge .  
2-Vautrais, le couleur du consentement électronique, 2003 P14. Disponible sur.. www. Droit. Montréal. 

  .89أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت، مرجع سابق، ص أسامة - 3
  .186سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص - 4

5-M.I.CAHEN, la formation des contrats de commerce électronique, p25, Ouvrage disponible sur WWW.elec.com 

6-JEAN-BAPTISTE(M)crées et exploiter un commerce électronique éd liter, 1998,p103 
  ) مدين جزائري.60)من القانون املدين املصري، تقابلها املادة (90/1( املادة -7
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الغالب صراحة ويصعب أن يتم ضمنيا من خالل النصوص القانونية ا، ويستشف ضرورة أن القبول صرحي
 هإذا تسلم ...مقبوالًعلى أنه:" يعترب القبول )4،3،2(يف املادة حيث جند أن العقد النموذجي لليونسترال ينص

  ))))1111((((هنا تفيد أن القبول يتم تسلمه (رسالة مكتوبة) وهذا تعبري صريح. فكلمة تسلم مرسل اإلجياب..."
ما يفيد أن يتم التعبري عن  ))))2222((((أن يرد بالقبول بيانات حمددة كذلك فإن العقد النموذجي الفرنسي تطلب

) على 11نص يف املادة ( 1996القبول صراحة وكذلك قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية 
        ))))3333((((..."ات للتعبري عن العرض وقبول العرضجيوز استخدام رسائل بيانأنه: "يف سياق تكوين العقود...

تفيد أن القبول االلكتروين يشترط أن يتم صراحة سواء باستعمال اللفظ  ،))))4444((((النصوص وغريهاكل هذه 
الذي يدل مباشرة على املعىن املقصود منه بإجراء اتصال تليفوين عرب االنترنت أو من خالل احملادثة، أو يتم 

مفاتيح احلاسب اآليل أو على كتابة باستخدام الربيد االلكتروين وكذلك فإن جمرد الضغط على مفتاح يف لوحة 
اخلانة املخصصة للقبول يف النموذج الذي يظهر على الشاشة يعد تعبريا عن اإلرادة بالنظر إىل أن هذا ا صرحي

وهذا ما يؤكده الرأي     ))))5555((((.الفعل هو الوسيلة اليت تسمح بإظهار إرادة املتعاقدين يف هذا النمط من أمناط التعاقد
فالقبول االلكتروين يتم عن طريق     ))))6666((((    عن ارادة القبول االلكتروين ال يكون إال صرحياالراجح اىل أن التعبري 

ىل اباإلضافة )7(واستنتاج إرادة املتعاقد الصخاست ال ميكنهاهذه االجهزة زة وبرامج الكترونية تعمل آليا، اجه
طلب أن يكون القبول صرحييتم حتديد  أن منهاإن اشتمل على عدد من البيانات  ا،ا جيب أن يكون واضح

  ))))8888((((ا لتسجيل العقد.على ذلك فتسجيل بيانات حتديد الشخصية يكون ضروري وبناًء الشخص القابل لإلجياب
(البند السابع) أن يضع يف  غرفة التجارة والصناعة الفرنسية أوجب العقد النموذجي الفرنسي الصادر عن

يف يف شأن مقابل حمدد،  ،يف شأن سلعة أو خدمة بعينها ،تأكيد الطلبية بيانات املشتري،"قبول اإلجياب اآليت: 
وعلى ذلك جيب أن يأيت القبول على كل البيانات " يف شأن التسليم وخدمة ما بعد البيع ،شأن طريقة السداد

 يتصور أن يذكرها طلب تلك البيانات المحاية للمستهلك االلكتروين، إذ  السابقة وتوضيحه هلا وهذا حيقق
))))9999((((.ال يكون قد وقع حتت ضغط أو إكراه لقبول العقدو ا،القبول حر املستهلك يف قبوله إال بعد أن يكون 

أي  
  ))))10101010((((ال بد أن يكون نابعا عن إرادة حرة متجهة وقاصدة إىل قبول التعاقد وااللتزام به.

  إن التعبري عن القبول يف العقد االلكتروين يتم بأي طريقة : : : : االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    : طرق التعبري عن القبول: طرق التعبري عن القبول: طرق التعبري عن القبول: طرق التعبري عن القبولالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

                                                           

  .83تامر سليمان الدمياطي، مرجع سابق،ص -1
  .FCP- le Semaine Juridico entreprise et Affaires, N° 41, 8 octobre 1998 p1580 ) قبول اإلجياب من العقد النموذجي الفرنسي7راجع البند ( -2
  http://www. Uncitral. Org/ unicitral – texts / electric – commerce / 1996 mode . htmiراجع هذا القانون على املوقع  -3
   http://www. Arab- elaw . com والتجارة االلكترونية لديب، راجع هذا القانون على املوقع التايل: ) من قانون املعامالت13املادة ( -4
  .39، ص: 2000حسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق االنترنت، القاهرة، دار النهضة العربية،  -5
    . 207، ص2005أسامة أمحد بدر، محاية املستهلك يف التعاقد االلكتروين، القاهرة، دار النهضة العربية  -6
  . 93إبراهيم الدسوقي ابو الليل، مرجع سابق، ص -7

8-BOCHURBERG ( L ) : internet et commerce électronique, éd encyclopédie DELMAS ,  1999 p116. 

9- JEAN-BAPTISTE(M)crées et exploiter un commerce électronique éd liter, 1998,p103 
  .126 ص، مرجع سابقيزيد أنيس نصري، التطابق بني القبول واالجياب يف القانون األردين واملقارن،  -10
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تتماشى مع طبيعة هذه العقود والوسائل املستخدمة يف إبرامها، وإن كانت القوانني املنظمة للعقود التجارية 
إال أن طبيعة التعامل االلكتروين فرضت استخدام  ))))1111((((االلكترونية مل تشترط أسلوب معني للتعبري عن القبول،

ساليب حديثة مبتكرة للتعبري عن القبول استحدثتها تقنيات التجارة االلكترونية وهذه الطرق مل تكن مألوفة أ
من قبل يف العامل املادي للتعبري عن القبول، لذا فهو يتخذ أكثر من صورة، فقد يتم من خالل رسائل الربيد 

اسوب أو مالمسة مفاتيح لوحة احلاسوب مبا االلكتروين، وقد يتم بالضغط أو النقر على الفأرة على شاشة احل
أو  او السلعة عرب االنترنت ،)2() الربامجDAWNLOAD(أو ترتيليفيد املوافقة، وقد يتم من خالل غرف احملادثة، 

أو إرسال القابل معلومات بطاقة االئتمان اخلاصة به ومباشرة اخلطوات الالزمة إلمتام الدفع عن بعد، وغريها 
من صور القبول على الشبكة جائزة قانونا مامل ينص القانون على شكلية حمددة يلزم توافرها النعقاد العقد، 

        عتداد به يف البيئة.ين، ومدى االوإىل جانب ذلك يربز تساؤل مهم حول القبول الضم
وسنقتصر الدراسة يف هذا املقام على التعرض ألهم صور أو أشكال قبول اإلجياب املوجه عرب شبكة 

  ، وذلك كما يلي: ))))3333(((( االنترنت اليت ختص باستخدام متزايد من جانب مستخدمي الشبكة
إليه أن يستخدم الربيد االلكتروين يف يف هذه الصورة ميكن للموجب : : : : القبول عن طريق الربيد االلكتروينالقبول عن طريق الربيد االلكتروينالقبول عن طريق الربيد االلكتروينالقبول عن طريق الربيد االلكتروين :أوالًأوالًأوالًأوالً

الذي وصله بنفس الوسيلة،  يف صورة رسالة الكترونية اىل عنوان الربيد االلكتروين إرسال موافقته على اإلجياب
بالتايل يتم نقل ا بتوقيعه، ا للشروط السابقة يف اإلجياب ويكون ممهوريبلغه فيها مبوافقته على قبول التعاقد طبقً

وقد جييب  ))))4444((((لكتابة بالطرق االلكترونية وعن طريق الربيد االلكتروين الذي ميتاز بالسرعة يف النقلاإلرادة وا
املوجب إليه برسالة بريد الكتروين على عرض متاح على موقع يزوره على شبكة الويب، وليس هناك أي شك 

من  .على قبوله االلتزام مبضمواا وجتسد فيه مرسله ))))5555((((ا لإلجيابصرحي يف أن إرسال هذه الرسالة يعد قبوالً
) أن يناقش البنود التعاقدية وتنفيذها. ال ذه الوسيلة بأي من األطراف (مسبقًجانب آخر يتيح إرسال القبو

ا على قبول وتكوين العقد، شرط أن يكون يف اإلمكان يضاف إىل ذلك أن هذه الرسالة ميكن أن تعد دليلً
 .درت منه وأن تعد وحتفظ يف ظروف من شأا أن تضمن سالمتهابالضرورة حتدد هوية الشخص الذي ص

 ))))6666(((() من خالل رسائل الربيد االلكتروين،اإلجياب والقبولوقد مسحت العديد من النصوص بالتعبري عن اإلرادة (
ا أن القبول وسيلة مكتوبة عرب تقنيات االتصال السريعة يضفي على العقد نوع ))))7777((((ويرى البعض ))))6666((((االلكتروين،

والطمأنينة للمتعاقدين، حيث ميكن إثبات هذا القبول بورقة مكتوبة.ا من الثقة نوع        
تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق اليت أثريت  : (cliquage de souris) القبول عن طريق النقر بالفأرةالقبول عن طريق النقر بالفأرةالقبول عن طريق النقر بالفأرةالقبول عن طريق النقر بالفأرة ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ا قانون ا مناقشات حول مدى صالحيتها باعتبارها طريقة معترفا للتعبري عن القبول بالتايل مدى صحة بشأ
                                                           

  .123ص2002لية القانون، جامعة املوصلشكاين هادي مسلم يونس قاسم، التنظيم القانوين للتجارة االلكترونية، اطروحة دكتورا، كبال -1
  . 342خالد ابراهيم ممدوح، مرجع سابق، ص  -2
  دة بكفاءةبيد أن التعرض هلذه الصور ال حيول دون قبول صور أخرى للقبول االلكتروين يفرزها التطور التقين وتؤدي ذات الدور يف التعبري عن االرا -3

4- solus (H), GHEST,N(f) et MAS (F): le conclusion des contrats du commerce électronique, éd L.G.D.J.2005 , p.138 et 139.  
5-Christian LARROUMET ,Droit ciril, les obligation, le control, 3éme éd, paris, ED. Economico 1996, n° 253. 
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  .104الياس ناصيف، املرجع السابق، ص  - 7
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عما ميكن أن ينشأ من إشكاالت عملية تتعلق بإثبات حتقق  العقود االلكترونية اليت تربم من خالهلا، فضالً
لذلك من الضروري أن  ))))1111((((مسة قد صدرت عن الشخص املعين أم ال.لالقبول من عدمه وإثبات ما إذا كانت ال

ا للتعبري عن القبول، وما لتفصيل من حيث مدى اعتبارها طريقة مقبولة قانوننتناول هذه الطريقة بشيء من ا
  يثار بشأا من إشكاليات اإلثبات وذلك يف ضوء النصوص القانونية الواردة يف تشريعات ذات العالقة.

ى إلعالن املوافقة والقبول للحاسب اآليل عل بواسطة الفأرة نقريتم القبول يف هذه الصورة عن طريق ال
  yesوباإلجنليزية  Abrupt l’offre أو  d’accordالعرض أو تلباأليقونة اليت حتمل عبارة املوافقة "موافق" أو ق

 I agreeأو okأو 
ومن اجلدير باملالحظة يف هذا اخلصوص أن قبول العقد ذه الوسيلة يعترب ممارسة واسعة ) 2222(

خدمات. وأن جمرد الضغط من وجه إليه اإلجياب ملفتاح ا أو االنتشار على مواقع الويب اليت تعرض سلع
ا عن القبول ما دام القابل قد أكد أنه قرأ حمتويات العرض وقبله، مما يسمح بانعقاد "املوافقة" يعد تعبري

كذلك ذهب القضاء األمريكي إىل اعتبار أن الضغط بواسطة "الفأرة" يعد مبثابة القبول غري أنه جيب ))))3333((((العقد،
  .))))4444((((احامس أن يكون

إن معظم التشريعات اخلاصة بالتجارة االلكترونية مل تورد حكمذه الطريقة يف التعبري عن القبول، ا خاص ا
) منه على أن اللمس 20/1يف املادة ( 1999لسنة  (UECA)املوحد للتجارة االلكترونية  الكن نص قانون كند

هذا ما أكدته  احلاسوب يعد طريقة للتعبري عن القبول،أو النقر لزر أو مكان معني بشكل مالئم على شاشة 
ونسترال للتعاقد االلكتروين جبواز التعبري عن اإلجياب وعن قبول ي)من مشروع اتفاقية ال10/1ا املادة (أيض

ا التعبري عن اإلجياب وعن اإلجياب باستخدام رسائل البيانات أو تدابري أخرى تبلغ الكتروني ا بطريقة يقصد
ملس أو ضغط زر أو مكان معني على شاشة احلاسوب ما مل يتفق  اإلجياب مبا يف ذلك على سبيل املثال قبول

  الطرفان على خالف ذلك.
يف الوقت  ))))5555((((تبنت معظم احملاكم األمريكية هذا النمط من التعبري عن القبول وأيدته يف أكثر من قضيةو

ا ا صرحيا قانونينص 1999الذي ال يتضمن قانون املبادالت االلكترونية املوحد للواليات املتحدة األمريكية سنة 
 اسوب وحىت القوانني اليت سبقته.يز التعبري عن القبول من خالل النقر أو اللمسة الواحدة على جهاز احلجي

 يكفي للتعبري عن القبول يف إطار واحدة على جهاز احلاسوبيظهر من هذه األسباب بأن النقر أو اللمسة ال
 د االشكلية اليت ورطلب شكلية معينة، ويف هذه احلالة جيب استيفاء تالعقود االلكترونية، إال إذا كان القانون ي

نص عليه القانونا حسب ما النص من خالل السجالت اإللكترونية والتوقيع عليها إلكتروني.  

                                                           

  .39حسن عبد الباسط مجيعي، املرجع السابق، ص  - 1
  .46إبراهيم الدسوقي أبو الليل، املرجع السابق، ص:  - 2
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5- BRADLEY.FREEDMAN. electronic contracts –under canadian low A practical guide. 
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من العقد النموذجي  7/2ما يؤكده البندوهو ، أكثر من ملسةبيد القبول بأن يكون تأكإال أن البعض يفضل 
ول بمن أجل تأكيد الق .بادالت التجارة اإللكترونيةاخلاص بامل التونسي) من القانون 26الفرنسي، والفصل رقم(

مرحلة املعلومات الواضحة، دون أن حتيل رابطة النصوص  :الفرنسي أشار إىل وضع مرحلتني فإن جملس الدولة
، قبول الشروط األخرى يف منومرحلة ثانية هي قبول اإلجياب، قبول الث الكثرية إىل الشروط العامة للبيع.

العقد، اإلعالن النهائي للرضاء املؤكد سواء بواسطة الربيد االلكتروين مع االلتزام حبفظ الرسالة أو بواسطة 
    ))))1111((((.خمتلفتنينقرتني 

من أكيد القبول، باإلضافة هناك العديد من التقنيات اليت تسمح بالتغلب على الشك يف املسألة املتعلقة بت
يتعني على العميل أن حيررها على الشاشة حيث يؤكد نيته  (Ban De Command)ذلك وجود وثيقة أمر بالشراء 

اقع والشركات تتمثل يف طلب ومثة طريقة أخرى تلجأ إليها بعض املو (Confirmation)أو تأكيد لألمر بالشراء 
، أو أن يقوم املستهلك مبلء استمارة منوذجية مبعلومات اإللكترويناملستهلك  لقبوله عن طريق الربيد  تأكيد

أو أن يكتب الرقم السري اخلاص  I Acceptأو  Agreeإضافية منها كتابة عبارات تفيد القبول صراحة  كعبارة 
الذي يصادق عليه طرف ثالث من غري  Private keyببطاقة االئتمان أو أن يستخدم املفتاح اخلاص 

  شاشة احلاسوب. هل إثبات صدور التعبري من خالل تلك املعلومات احملررة علىس،لكي ي))))2222((((املتعاقدين
...إال أنه نتيجة لكون هذا ) يعد قبوالً(النقر بالفأرةضغط القابل على مفتاح املوافقة أن القول خالصة 

 ،الضغط قد حيدث نتيجة خطأ أو إمهال من جانب املوجه إليه اإلجياب فإنه ال يعطي داللة قاطعة على القبول
 كل هذه املخاوف دعت إىل اختاذ العديد من . ديد على هذا النوع من التعاقداألمر الذي سيشكل

وحترير طلب على هذه املشكلة ودف لتأكيد القابل هلذا القبول، سواء بالنقر املزدوج االحتياطات للتغلب 
ليت تؤكد موافقة رسالة من خالل الربيد االلكتروين أو الرد على بعض األسئلة اعلى الشاشة والشراء 

القول بأن:  هكذا ميكنناشراءك هلذا املنتج وذا السعر؟"،  هل تؤكداملستهلك، مثل "هل تؤكد طلبك؟"، "
، يعترب قراءة إجبارية لشروط ))))3333(((() خمتلفنيم بضغطتني متميزتني على ملمسني (زريناإلمضاء املزدوج والذي يت

الغرض من هذه اإلجراءات التأكد من رغبة املستهلك يف القبول وجعله يف صورة  ))))4444((((على املوافقة، البيع ودليالً
أكثر فاعلية مبنح فرصة للتروي والتدبر عن إرادة جازمة يف القبول وعلى التشريعات املختلفة للتجارة 

هكل صوربا يتطلب من املستهلك تأكيد القبول االلكترونية أن تتبىن نص.  
فظ أو عدول عن القبول االلكتروين ومدى تأثريه على انعقاد العقد، إذا كان يثور تساؤل بشأن وجود حت

س مشروعية العقد فإنه ال التحفظ ال ميس العناصر اجلوهرية للعقد، فإن العقد ينعقد، وأما إن كان ميسها أو مي
،أما ))))5555((((تهللقاضي أن يتحرى مدى مساس التحفظ بالشروط اجلوهرية من خالل ظروف التعاقد ومالبساو ينعقد

ا للقواعد العامة ومبوجب القوة ،أما بالنسبة للعدول عن القبول االلكتروين فإنه من املقرر وفقً))))5555((((تهومالبسا
                                                           

1 -GUINHARD(S),HARICHAUX(M)et TOURDONNET(R) :internel pour le droit, éd (6)Montchrestien E.J.A1999p209 
  .39الباسط مجيعي، نفس املرجع،ص حسن عبد - 2

3-Conseil d’état, section du rapport et des études, internet et les réseaux numériques, la documentation française,3éme trim1998p65 
4 -TORRES(ch)l’internet et la vente aux consommateurs, Thèse pour le Doctorat, Université de paris1999p67 

  .13، ص2001مد خاطر، عقود املعلوماتية، الدار العلمية للنشر، عمان، الطبعة االوىل انوري ح -5
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لكن اء اإلجياب بالقبول أبرم العقد، ا من طريف التعاقد ال يستطيع أن يرجع عنه، فمىت مت التقامللزمة للعقد، أن أي
خبصائص اخلدمة قبل ا ألن املستهلك يف العقد االلكتروين ليس لديه اإلمكانية الفعلية ملعاينة السلعة واإلملام نظر

؛ العديد من التشريعات يف قد تقرر هذا احلق للمستهلكو ))))1111((((، فإنه جيب أن يتمتع حبق العدولإبرام العقد
بشأن البيع عرب 1965) تقنني االستهالك والقانون األمريكي الصادر عام 121/26كالقانون الفرنسي يف املادة(

كذلك القانون  1974املسافات والبيع عن طريق التلفزيون والقانون اإلجنليزي مبوجب القانون الصادر عام 
توجيه ، كما قرر بشأن البيع بالتقسيط 1974الصادر عام األملاين ما أقره القانون، و1978الكندي الصادر عام 
كل هذه 2000بالنسبة للقانون التونسي لسنة  وكذلك، 1997ماي  20الصادر يف  07/97الس األورويب رقم 

تلف هذه املدة القوانني تؤكد أحقية املستهلك يف العدول، بشأن العقود االلكترونية خالل فترة السماح، وخت
طريق استبدال املبيع بآخر أو برد املبيع واسترداد ويكون احلق يف العدول عن القبول عن )2(من قانون إىل آخر

من الناحية العملية يف بعض احلاالت مثل عقود برامج احلاسوب، إذا مت إرساهلا  الثمن، وقد ال جيدي نفعاً
ا إىل ذاكرة احلاسب اآليل اخلاص بالربيد العادي وقام العميل بفض األختام ونزع الغالف أو مت إرساهلا إلكتروني

وال  تمترتيل الربنامج من على الشبكة العقد ي ، مثالً))))3333((((امع ذلك فإن التمتع حبق العدول ليس مطلقً تخدم.باملس
  ))))4444((((ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك. جيوز العدول عنه

ميس بالقوة ، ا للضوابط القانونيةوفقً ترك تقديره لكامل إرادة املستهلكحق العدول حق إرادي يمما سبق ف
  ا على هذا املبدأ.للعقد ويشكل خروجامللزمة 
        الثالث: جملس العقد االلكتروينالثالث: جملس العقد االلكتروينالثالث: جملس العقد االلكتروينالثالث: جملس العقد االلكتروين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
إن جملس العقد مرحلة ضرورية من مراحل التعاقد الذي قد يتم على إثر مفاوضات جتري بني الطرفني من    

، العقد مث تنفيذهقل ملرحلة إبرام فننت ،أجل االتفاق على بنود العقد تتوج يف النهاية بتطابق اإلجياب والقبول
ويستفاد من ذلك أن جملس العقد يعد احللقة األخرية يف سلسلة الفترة السابقة على التعاقد ومرحلة قيام العقد 

الستغناء عن إذا كان من املمكن الكن ، ففترة الس هي الفترة اليت ينعقد خالهلا العقد وبدوا ال ينعقد. فعالً
وسنتناول بيان ماهية جملس العقد  ))))5555((((جيوز االستغناء عن جملس العقد.ال ميكن وال مرحلة املفاوضات، ف

  االلكتروين يف مطلب أول، مث زمان ومكان إبرام العقد االلكتروين كما يلي:
        ل: ماهية جملس العقد االلكتروينل: ماهية جملس العقد االلكتروينل: ماهية جملس العقد االلكتروينل: ماهية جملس العقد االلكترويناملطلب األواملطلب األواملطلب األواملطلب األو

  ينطبق ذلك على العقد الذي ينتمي  ،متطابقتني إلحداث آثار قانونية إن العقد يتم مبجرد التعبري عن إرادتني
ا إىل طائفة العقود اليت تربم عن بعد من خالل شبكة االنترنت، فالبعد املكاين لطرفيه ووسيلة إبرامه أصبح واقع

ا حول الطبيعة ا فقهيثار خالفًأو على ماهية جملس العقد االلكتروينالشيء الذي أثر  ،ال ميكن جتاهله مؤثراً
                                                           

  .83،ص1994أمحد حممد الرفاعي، احلماية املدنية للمستهلك، رسالة دكتوراه حقوق، عني مشس، مصر،  -1
  .29أيام يف القانون التونسي للمعامالت االلكترونية املادة 10يوماً يف القانون األمريكي، و 30، 121/26أيام يف القانون الفرنسي، املادة  07 -2

  .175املستهلك يف التعاقد االلكتروين، دار النهضة العربية، صأسامة أمحد بدر، محاية  -3
  .350خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق،ص -4
  .65،ص2001جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، جملس العقد يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه حقوق، االسكندرية -5
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عناصره مث حتديد  ،لبيان ماهية جملس العقد االلكتروين، جيب علينا أن نتطرق إىل تعريفه .العقدالقانونية هلذا 
  .صوره وطبيعته القانونية

وطبيعة العقود جتعل     إن تنوع أساليب التعاقد: : : : وبيان عناصرهوبيان عناصرهوبيان عناصرهوبيان عناصره    االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    تعريف جملس العقدتعريف جملس العقدتعريف جملس العقدتعريف جملس العقد    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
ويزداد األمر صعوبة ودقة وتعقيداً إذا كانت الفكرة حمل الفقه يف موقف صعب يف ايراد تعريف جامع مانع 

التعريف هي جملس العقد خاصة يف شكله االلكتروين، وسنحاول من خالل هذا الفرع تعريف جملس العقد 
  االلكتروين واستخالص عناصره فيما يلي:

على  الفقهية والتشريعية، ت املختلفة لس العقد اللغويةض التعريفاعرنقوم بس: : : : تعريف جملس العقدتعريف جملس العقدتعريف جملس العقدتعريف جملس العقدأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
        النحو التايل:

) موضع أو مكان اجللوس، ويطلق لفظ الس : الس يف اللغة (بكسر الالمالتعريف اللغوي لس العقدالتعريف اللغوي لس العقدالتعريف اللغوي لس العقدالتعريف اللغوي لس العقد....1
مشتق من جلس ومنها اشتقت كلمة اجللسة، واجللسة: مرة  السو ))))1111((((على كل موضع يقعد فيه اإلنسان.

  قد تكون مغلقة إذا اقتصرت ر يف شأن من الشؤون، اجللوس وهي حصة من الوقت، جيلس فيها مجاعة للنظ
  ))))2222((((مفتوحة إذا شهدها معهم غريهم.على أعضائها و

 فريق من الفقه بأنه: هيعرفف العقد: تتعدد احملاوالت اليت تناولت تعريف جملس التعريف الفقهي لس العقدالتعريف الفقهي لس العقدالتعريف الفقهي لس العقدالتعريف الفقهي لس العقد....2
اذا كان  ،))))3333((((الزمان وظروف االنشغال بالتعاقد احلالة اليت ينشغل فيها املتبايعان بالبيع مبا تستلزمه من املكان و"

 بإبرازيتميز كما لح لتعريف جملس العقد بصفة عامة، هذا التعريف قد جاء يف سياق جملس عقد البيع اال انه يص
، اطاملا بقي جملس العقد قائم ين بأمور التعاقداملتعاقد، يؤكد ايضا على ضرورة انشغال املكانوالزمان  يعنصر

التقليدي  يصلح يف اطار جملس العقدبالتايل  عريف ليشمل جملس العقد احلقيقي واحلكمي،يتسع هذا الت
ل املستخدمة يف ائبطبيعة الوسقد ترتبط باالشتراك يبني دور ظروف االنشغال بالتعاقد اليت وااللكتروين خاصة و

يعيب وا ا او متناسقًيرى بعض الفقه ان هذا التعريف ليس واضح تبادل االرادة بني طريف العقد،ابراز العقد و
ما يعد ، جيعل من جملس العقد وحدة معنوية الذي من شانه ان ،لتصريف"احلالة" يف سياق ا عليه استخدام لفظ

  ))))4444((((للنقد. حمالً
  نتهاءاوينقضي ب النشغال البات بالصيغةبا أ"مكان وزمان التعاقد الذي يبد :نهأمن الفقه آخر جانب  هيعرفو

يربز هذا التعريف بصياغته هذه بأا جاءت عامة ومشتملة على عنصري الس ومها ، بالتعاقد" االنشغال
لس الذلك فإن أشخاص اليت تسبق التعاقد،  الفتراتا أن جملس العقد يعد إحدى يبني أيضالزماين، واملكاين 

التعريف النطاق  ، كما حيدد هذاعقد ال ينعقد إال يف اية جملسه، الن اللق عليهم املتعاقدين ال العاقدينيط
ط إما بإبرام العقد بايته اليت ترته اليت تنطلق مع بدء االنشغال بصيغة العقد والزمين للمجلس من حيث بدايت

                                                           

  .114نري يف غريب الشرح الكبري، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، اجلزء االول، صأمحد بن علي املقري الفيوم، املصباح امل -1
  .130اجلزء االول، باب اجليم، ص 1972املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مطبعة دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية -2
  .163ص ،، بدون تاريخوالقانون املدين، عقد البيع، مطبعة السعادةالعطار، أحكام العقود يف الشريعة االسالمية توفيق عبد الناصر  -3
  .94جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص -4
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" هي اليت البات بالصيغة االنشغالبأمور التعاقد، يرى صاحب هذا التعريف أن عبارة " االنشغالنتهاء وبا فعالً
، ففي املرحلة اخلاصة بالتفاوض ال يكون س ومرحلة املفاوضات السابقة عليهمتثل معيار التمييز بني ال

لس ا بل يكون يف مرحلة التمهيد للتعاقد، ويضيف هذاالنشغال بالتعاقد باتا اجلانب الفقهي أن كلمة ا
خالل عبارة تربز العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي للمجلس من  ))))1111((((،اتشتمل عنصري الزمان واملكان مع

يشمل هذا التعريف صوريت جملس العقد، الس احلقيقي الذي "مكان وزمان" والواردة يف سياق التعريف، 
ويتوافر بشأن التعاقد التقليدي، والس احلكمي الذي خيص حالة التعاقد بني يتحقق حال التعاقد بني حاضرين 

2(.مكاناً واحداً االغائبني ومنها التعاقد االلكتروين الذي يتم عن بعد، حبيث ال جيمع املتعاقدين فعلي(  
قيقة أو من جانبنا نرى أن جملس العقد يتمثل يف "اإلطار الزماين واملكاين الذي جيمع املتعاقدين ح

خالله بإبرام العقد ويتبادالن فيه التعبري عن اإلجياب والقبول بالوسائل التقليدية أو شغالن نوالذي ي  احكم
  ى مشول وبيان عدة أمور مهمة منها:حيرص هذا التعريف عل ".املستحدثة

*ا وتستخلص من سياقهجتنب اإلجياز املخل واإلسهاب اململ من خالل سرد أمور تستفاد ضمن.  
   .التقليدية واملستحدثةلتعاقد بالوسائل واالتأكيد على عنصري جملس العقد احلقيقي واحلكمي *
*لس حيث يستفاد منه ضمناية الس يبدأ مبجرد االنتقالحيدد بداية وبأمور التعاقد (اإلجياب  ا أن ا

  .بالتعاقد) االنتقال) وينقض إما باإلبرام أو األعراض (زوال حالة والقبول
، أخذت ا التشريعات ))))3333((((: إن جملس العقد فكرة من صنع الفقه اإلسالميالتعريف التشريعي لس العقدالتعريف التشريعي لس العقدالتعريف التشريعي لس العقدالتعريف التشريعي لس العقد....3

من هذه  ،تكفي لتفصيل أحكام هذه النظرية عليها من خالل نصوص حمدودة ال العربية وحرست على النص
  التشريعات:

لشخص حاضر دون  اإلجياب يف جملس العقد،إذا صدر ) على أنه: "64يف املادة ( زائريالقانون املدين اجل
من  كذلك إذا صدر اإلجيابوا، القبول فإن املوجب يتحلل من إجيابه إذا مل يصدر القبول فورحتديد أجل 

ناوهلا الفقه الفرنسي بوجه فكرة جملس العقد هذه مل يتو ،)4(أو بأي طريق مماثل" اتفإىل آخر بطريق اهل شخص
  ))))5555((((التقنني الفرنسي. ليس هلا صدى يفخاص، لذلك 

معنوي وهو  ثاينوالاملكاين  العقد من عنصرين أحدمها مادي وهويتكون جملس  عناصر جملس العقد:عناصر جملس العقد:عناصر جملس العقد:عناصر جملس العقد:    ثانيا:ثانيا:ثانيا:ثانيا:
  يعد العنصر اجلوهري لس العقد وسنوضح فيما يلي عنصري الس ومدى توافرمها  ، هذا األخريالزماين

  بشأن جملس العقد االلكتروين.

                                                           

   .128جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، نفس املرجع، ص -1
  .128جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، نفس املرجع، ص -2

  .17، ص1996مصطفى حممد اجلمال، القانون املدين يف ثوبه االسالمي، مصادر االلتزام،  -3
 75املادة  ،مدين عراقي 82املادة ، مدين إمارايت 136املادة ، كوييتمدين  46املادة  ،أردينمدين  96املادة و مصريدين م 94 املادة ا يف التشريعات العربيةيقابلهو -4

  .وجبات والعقود اللبناينمن قانون امل 183مدين مغريب. واملادة 23، املادة قطريمدين 

  .28حممد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص -5
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ا حلظة إبرام إن جملس العقد هو اإلطار الزماين واملكاين الذي جيمع املتعاقدين حقيقة أو حكم: العنصر املاديالعنصر املاديالعنصر املاديالعنصر املادي    ....1
وتتجلى أمهيته يف التعاقد بني حاضرين حيث يلتقيان  ))))1111((((العقد وميثل العنصر املكاين أحد عنصري جملس العقد.

العنصر (املكان الذي يربم فيه العقد كونقد يل الفترة الالزمة إلبرام العقد، ا يف مكان واحد جيمعهما طوفعلي
ا كمكتب أحد احملاميني أو مرتل أحد ا ثابتكما ميكن أن يكون حيز ،اا أو مغلقًا مفتوح، مكان)املادي للمجلس

   ))))2222((((ا كإبرام العقد على منت باخرة متحركة.الطرفني أو متحركً
ا أو أو املتحرك الذي جيمع املتعاقدين فعليذلك احليز الثابت هو  :املقصود بعنصر املكان يف جملس العقداملقصود بعنصر املكان يف جملس العقداملقصود بعنصر املكان يف جملس العقداملقصود بعنصر املكان يف جملس العقدأ.أ.أ.أ.

يبدوا من خالل هذا التعريف أن العنصر املادي لس العقد هو حيز حمدد  ))))3333((((    افتراضيا أثناء انشغاهلما بالتعاقد
يتالقى فيه الطرفان جسديلتعاقدلا ا أو افتراضي، فيشمل التعاقد االلكتروين اًا واسعفهذا املكان قد يأخذ مفهوم 

ال شك أن هذا املفهوم حاضرين من حيث الزمان واملكان،  ا كما يف حال التعاقد بنيا ضيقًيأخذ مفهوم أو
  حيث يرى كل  ،األخري ال يتالءم مع التعاقد االلكتروين الذي يتم عن بعد كالتعاقد عرب االنترنت بشكل مباشر

  طرف نظريه ويسمعه طوال فترة جملس العقد.
بالذكر أن مكان الس الذي جيتمع فيه الطرفني جيب أن يسمح لكل منهما أن يرى اآلخر ويسمعه  ديراجل

مبعىن  .ي حكمة جملس العقد أصالًهال يستطيع كل طرف أن يصدر قراره عن بينة وبالتايل تنتوإال فبوضوح، 
مباشر، األمر الذي يعين أن آخر فإن مفهوم جملس العقد يستلزم أن يتم تبادل اإلجياب والقبول بشكل شفوي و

لإلجياب املوجه  كل طرف سيسمع كالم اآلخر ويدرك ما يتلفظ به، فمجلس العقد يستدعي فهم املوجب إليه
فهم املوجب للقبول وإدراكه حيث أن لكل منهما االستفسار من اآلخر من أي أمر غامض  اله وإدراكه وكذ

حاضرين يعد وقت اكتمال التعبري عن اإلرادة وهو وقت فهمه يف اإلجياب والقبول، ففي اإلجياب والقبول بني 
  ))))4444((((وإدراكه وليس وقت مساعه.

: يتوقف على وجود العنصر املكاين باملفهوم الضيق مدى توافر العنصر املادي يف جملس العقد االلكتروينمدى توافر العنصر املادي يف جملس العقد االلكتروينمدى توافر العنصر املادي يف جملس العقد االلكتروينمدى توافر العنصر املادي يف جملس العقد االلكتروين ب.ب.ب.ب.
وصف جملس العقد بكونه حقيقيبعد، من خالل الوسيط ملا كان التعاقد االلكتروين يتم عن ا، ا أو حكمي

ا بني االلكتروين الذي سيساعد على التغلب على التباعد املكاين بني الطرفني فإن التعاقد االلكتروين يعد تعاقد
ا يف حيز مكاين واحد، على أن بعض صور التعاقد االلكتروين غائبني من حيث املكان إذ ال يلتقي الطرفان فعلي

لعل ذلك ما جعل البعض ويسمعه بوضوح ويفهم كالمه بيسر، حياوره قد تتيح لكل طرف أن يرى اآلخر و
عاقد، يف إزالة احلواجز اجلغرافية تا بدور الوسيط االلكتروين املستخدم يف اليذهب إىل أنه اعترافً ))))5555((((من الفقه

ا ه فعليوجعل العامل قرية صغرية، يتواصل من يف شرقها متام التواصل مع من يف غرا، كما لو كان يتواجد مع

                                                           

  .114يزيد أنيس نصري، مرجع سابق، ص -1
القوانني، اجلزء األول، أشرف عبد الرزاق ويح، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة، دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقوانني العربية، جملة روح  -2

  . 33ص33،2004العدد
  .145مسري حامد، عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص -3
  .102،ص1998،دار الثقافة، عمان2وحيد الدين سوار، التعبري عن االرادة يف الفقه السالمي، الطبعة  -4
  .52مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص -5
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ما يفترض معه أما  ،يف ذات الغرفة، ويتيح لكل منهما أن حياور ويفاوض اآلخر بشأن كافة تفاصيل التعاقد
ينتهي هذا الفقه إىل أنه يف حالة  .كتروينا يف ذات املكان املمثل يف الفضاء االلليلتقيا افتراضي قد انتقال الكترونياً

ا حبيث ينعدم الفاصل الزمين يصبح من املتاح نقل الكتابة والصوت والصورة معالتعاقد االلكتروين عرب االنترنت 
يعد التعاقد االلكتروين (القابل) به والعكس، بني إعالن إرادة الطرف األول (املوجب) وعلم الطرف الثاين 

ذه اآللية تعاقد الذي يربما بني حاضرين حضورا من حيث املكان.ا مفترض  
ه فال شك أنه يف نفسالفقه  يدهاري على إطالقه ميكن أن يؤدي بنا لنتائج عملية غري اليت يرالواقع أن التفس

غائبني حلل سيتم إعمال األحكام القانونية اخلاصة بالتعاقد بني الطرفني على مكان إبرام العقد  حالة عدم اتفاق
االعتبار أن وصول القبول يعترب بخذ كان الذي علم فيه املوجب بالقبول مع األوسنعتد عندئذ بامل هذه املشكلة

  ))))1111((((قرينة على العلم به.
الذي يعمل على حتقيق حكمته فهو  ،: يعد العنصر املعنوي جوهر جملس العقد))))العنصر املعنوي (الزماينالعنصر املعنوي (الزماينالعنصر املعنوي (الزماينالعنصر املعنوي (الزماين    ....2

عدول الالتروي قبل إعالن اإلرادة أو وويربر سبب وجود نظرية جملس العقد وهي كسب بعض الوقت للتفكري 
ميكن تعريف هذا العنصر بأن الفترة الزمنية اليت  .ذا العدول االعتدادعنها بعد إعالا مىت توافرت شروط 

تتمثل هذه الفترة يف تلك املدة الواقعة بني صدور  ))))2222((((املراد إبرامه يظل املتعاقدين منتقالن خالهلا بأمور العقد
ا أو ان التعاقد تقليديك أوا ا أو حكميسواء كان الس حقيقي يتعني وجود هذا العنصر اإلجياب والعلم بالقبول

جملس العقد تعاصر انشغال الطرفني بإبرام العقد حىت ولو كان التعاقد يتم  باحتاد. فقد أصبح املقصود اإلكتروني
جملس العقد فإن احتاد بالتايل ، غريها من وسائل االتصال املباشر عن بعد من خالل الوسائط اإللكترونية أو

فإن التعاقد االلكتروين يعد  ،فني خالله منشغلني بأمور التعاقداحتاد الزمان الذي يكون الطر - بصفة أساسية- هو
فظ يف التعاقد لا بني حاضرين من حيث الزمان لكون الكتابة بني الغائبني من خالل الشبكة متاثل التعبري بالتعاقد

  ))))3333((((.( الكتاب كاخلطاب)نبني احلاضري
ن األمر إتعد بداية حتقق العنصر املعنوي فلس العقد االلكتروين اليت  حتديد الفترة الزمنية  ما خيصيفا أم

سواء  webباشرة من خالل املوقع االلكتروينفإذا كان التعاقد يتم م ))))4444((((،طريقة التعاقدا ألسلوب وخيتلف وفقً
ن إف  Downloadeأو عن طريق الترتيل عن بعد OK-BOXكان التعاقد عن طريق الضغط على زر املوافقة املوجودة 

النطاق الزماين لس العقد يبدأ من حلظة دخول املوجب إىل املوقع االلكتروين الذي صدر منه اإلجياب ويستمر 
خيرج املوجب من املوقع أو  اوضات حىت خيرج القابل من املوقع أواملفنصر الزمين طول فترة املناقشات والع

املرسلة  إذا كان التعاقد االلكتروين يتم من خالل الرسائل االلكترونيةو .بقائه على املوقعجيابه رغم يعدل عن إ
ين يبدأ منذ فان جملس العقد االلكترو أو بواسطة الكتابة املتبادلة بني الطرفني، )E-MAILعرب الربيد االلكتروين(

                                                           

  مدين أردين.101املادةومدين قطري، 78مدين امارايت املادة  142مدين مصري، املادة 97جزائري، املادةمدين  67راجع املادة  -1
  .72أشرف عبد الرزاق ويح، مرجع سابق، ص -2
  .115ص2007مراد حممد يوسف مطلق، التعاقد بوسائل االتصال االلكتروين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه حقوق عني مشس -3
  .363ابراهيم، مرجع سابق، ص خالد ممدوح -4
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أما إذا كان التعاقد غري  ،من املوقع كليهماحد الطرفني أو أحلظة صدور اإلجياب ويستمر حلني خروج 
سواء كان منتج أو  ،بل على املعروض عليهاظة اطالع القفان جملس العقد يبتدئ من حل) غري حلظي(مباشر

ا نظرونه أوان كنا نرى  ))))1111((((إال رجع يف ذلك إىل األعراف تنتهي املدة احملددة إن وجدت ويستمر حىتوخدمة 
  .)2(الشأنميكن الرجوع اليها يف هذا  عراف جتاريةأااللكتروين ال توجد حىت اآلن حلداثة التعاقد 

من حيث صدور االجياب ويستمر  ئحالة التعاقد عن طريق احملادثة واملشاهدة فان جملس العقد يبتدما يف أ
  .حىت االنتهاء من احملادثة

ا حيث يتم التعاقد بني يكون جملس العقد حقيقيقد : : : : حتديد صور وطبيعة جملس العقد االلكتروينحتديد صور وطبيعة جملس العقد االلكتروينحتديد صور وطبيعة جملس العقد االلكتروينحتديد صور وطبيعة جملس العقد االلكتروين    ::::الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
حاضرين معا وجها وجيمعهما حيز مكاين حمدد، وا لوجه ليلتقي الطرفان فعليا حيث يكون قد يكون حكمي

ا خر مسافة ال تتيح له رؤيته و االلتقاء به بدنيو تفصله عن اآلأا عن مكان جملس العقد حد املتعاقدين غائبأ
و اخلارجية أيثة سواء يف املعامالت الداخلية التعاقد عن طريق وسائل االتصال احلد تشارانمع  ،بشكل فعلي

صورة التعاقد بني  يأخذحقيقة التعاقد عن طريق هذه الوسائل هل حول ه عنمر الذي ميكن التساؤل األ
سري عليه تصورة التعاقد بني الغائبني و يأخذم ؟ أي عليه احكام جملس العقد احلقيقياحلاضرين بالتايل تسر

        كما يلي: لهمث الطبيعة القانونية  سوف نتناول صور جملس العقد أوالً حكام جملس العقد احلكمي؟أ
  .جملس العقد احلكميوجملس العقد احلقيقي  ايتخذ جملس العقد صورتني ومه ::::صور جملس العقدصور جملس العقدصور جملس العقدصور جملس العقدأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

: األصل أنه عند إبرام العقد جيب أن يلتقي املوجب واملوجب له )حاضرينحاضرينحاضرينحاضرينالتعاقد بني التعاقد بني التعاقد بني التعاقد بني ( جملس العقد احلقيقيجملس العقد احلقيقيجملس العقد احلقيقيجملس العقد احلقيقي    ....1
ى بنوده عل واالتفاقأو من ينوب عنهما أوعن أحدمها، بشكل مباشر يسمح هلما بالتفاوض على شروط العقد 

  .، ويثور التساؤل حول املقصود مبجلس العقد احلقيقي وما هي شروطهوتوقيع مستنداته العقدية
ذلك الس الذي يكون املتعاقدان ن تعريف جملس العقد احلقيقي بأنه: ": ميكجلس العقد احلقيقيجلس العقد احلقيقيجلس العقد احلقيقيجلس العقد احلقيقياملقصود مباملقصود مباملقصود مباملقصود مبأ.أ.أ.أ.

حاضرين فيه حضورا يقينياملكان الذي جيمع املتعاقدين حبيث يضال على اتصال " :يعرفه البعض بأنهو ،" اا مع
  ))))3333((((.يشغلهما عنه شاغل" إىل التعاقد اليسمع أحدمها اآلخر مباشرة حال كوما منصرفني و مباشر

  تعدحيث  يلزم توافر عدة عناصرفلكي نكون بصدد جملس العقد احلقيقي  :شروط جملس العقد احلقيقيشروط جملس العقد احلقيقيشروط جملس العقد احلقيقيشروط جملس العقد احلقيقيب.ب.ب.ب.
العقد على النحو املقصود  مبثابة ضمانات لتحقق االتصال الفعال بني اإلجياب والقبول مبا يؤدي النعقاد

  يلي:هذه العناصر أو الشروط فيما تتمثل أهم ، قانوناً
*لس العقد احلقيقي حضور كل من املتعاقدين حضور يشترطا حقيقييتعني التميز بني وقت  ،ا لوجها وجه  

جدوى  ذاا يف جملس العقد لكي يكون حضور الطرفني فعلي، حضور الطرفني ووقت بدأ جملس العقد فعالً
لكل منهما أن  يتيحودل اإلجياب والقبول يجب أن يكون النطاق املكاين لس العقد احلقيقي يسمح هلما بتباف

                                                           

بني الشريعة والقانون، عبد اهللا بنب ابراهيم الناصر، العقود االلكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، حبث مقدم اىل مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية  -1
  .247ص2003االمارات

  .364خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق، ص -2
، وكذا حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة مع التركيز على البيع بواسطة التلفزيون، 239ص عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، جابر -3

  .28، ص1998مطبوعات جامعة الكويت، 
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، فالسماع والعلم بإرادة الطرف اآلخر مها أساس االتصال بني اإلرادتني بوضوح ويسريرى اآلخر ويسمعه 
على أية حال فإنه عند اخلالف يستعني القاضي بالعرف السائد من أجل  ))))1111((((تحقق املوافقة بينهما.توميكن من 

  ده على النحو الذي حدده القانون.العقد احلقيقي الذي يسمح باحتا حتديد النطاق املكاين لس
جيب أن يكون صدور اإلجياب والعلم به يف وقت واحد هو وقت جملس العقد، ألن جملس العقد احلقيقي *

يقتضي أن يكون املتعاقدين حاضرين معا حضورهذا ال يعين لزوم فورية الرد على اإلجياب مبجرد وا، ا حقيقي
مثال ذلك  ،ر اإلجياب والعلم به والرد عليهه فال يوجد ما مينع من انقضاء فترة زمنية معقولة بني صدوصدور

أن يكون اإلجياب قد صدر بلغة غري اليت يفهمها املوجب له فيحتاج األمر لبعض الوقت لترمجة اإلجياب إىل لغة 
  ))))2222((((الطرف اآلخر ليصدر قراره بشأن التعاقد وهو على بينة.

سواء صدر القبول فور صدور اإلجياب أو كان بينهما فاصل أو فارق أثناء قيام جملس  ،القولخالصة 
لعل هذا ما ر ومت العلم به يف وقت واحد هو "وقت انعقاد الس" العقد، ميكننا القول بأن اإلجياب قد صد

لوقت صدوره بعض ا تأخر العلم باإلجياب عنفحيقق مقولة أن ساعة جملس العقد تعد وحدة زمنية واحدة، 
مال الشرطني عالواقع أن إ ))))3333((((ا.ل الس منعقدظايل ال مينع انعقاد العقد طاملا بالتيكونان كأما يف وقت واحد 

وجود كل متعاقد يف  العقد احلقيقي حبيث خيرج عنه حالالسابقني هو ما يساعدنا على حتديد جمال جملس 
  قبول والعلم ما من طرف املعين.طويلة بني صدور اإلجياب أو الحال مرور مدة و براماإلحلظة  مغايرمكان 

ا حالة ارتباط اإلجياب مبيعاد معني للقبول أنه خيرج عن نطاق جملس العقد احلقيقي أيض ))))4444((((يرى بعض الفقه
لتشريعات ) من القانون املدين اجلزائري واملواد املناظرة هلا يف ا64/1على اعتبار أن ذلك ما يتفق مع نص املادة (

العربية، على أننا نتفق مع جانب آخر من الفقه ينتهي إىل أن فكرة جملس العقد متحققة يف القانون املدين 
) من القانون 64/1يف أن نص املادة ( مياردليل ذلك أن الرأي األول ال ائري حىت يف حالة فورية القبول، اجلز

يف  تكونالواقع أن الصعوبة  ))))5555((((املوجب له خيار القبول. املدين اجلزائري مينح املوجب خيار العدول كما يعطي
 1/12/2012مثال ذلك أن جيتمع الطرفان يوم تد ملا بعد انقضاء جملس العقد، حالة كون املدة امللزمة لإلجياب مت

فعندئذ تكون  12/12/2012ويصدر اإلجياب ويقترن مبدة ميكن أن يصدر خالهلا القبول حبيث تنتهي املدة يوم 
من جانبنا نعتقد أننا يف هذا الغرض نكون بصدد امتداد لفترة  .ة وليس بالس الذي تقررت فيهربة باملدالع

ما يعد عندئذ مبثابة  ،املفاوضات ألن املوجب له قد يعدل الشروط اليت يتفاوض بشأا واليت وردت باإلجياب
إذا جاء  ؛وينعقد فيه العقد يف حالتني 12/12/2012يعين ذلك أن جملس العقد يتحقق يوم  ))))6666((((إجياب جديد.

                                                           

  .181ص 37،2006العددنترنت، دراسة مقارنة، جملة روح القوانني، اجلزء األول، حسن حممد بودي، التعاقد عرب األ -1
  .239جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، نفس املرجع، ص -2
 ةث القانونيحممد جنيب عوضني، أسس التعاقد بالوسائل املستحدثة، دراسة مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون املدين، جملة القانون واالقتصاد للبحو -3

  .99، ص2005، 75القاهرة العددجامعة قوق، كلية احلواالقتصادية، 
  .149، ص1984عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون املدين، نظرية التعاقد واالرادة املنفردة  -4
  .151مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح عبد الباقيوبعض التشريعات العربية، سبق ذكرها.  مصريمدين 94/1املادة ذي أخذ به املشرع املصري يف املسلك ال -5
كلية احلقوق، جامعة عني حسام الدين كامل األهواين، املفاوضات يف الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدويل، جملة العلوم القانونية واالقتصادية،  -6

  .117،ص1996، ، جوان38السنة، 2العددمشس،
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خبصوص  ))))1111((((ا قبله املوجب يف ذات الس.ا جديدا لإلجياب أو عدل فيه املوجب له فصار إجيابالقبول مطابقً
لعقد مدى إمكانية اعتبار جملس العقد االلكتروين من قبيل هذه الصورة، فإنه ال يتحقق ذلك على اعتبار أن ا

 بالتايل فإن جملس العقد االلكتروين مكان افتراضي ويتم يف فضاء الكتروين  ،بعد االلكتروين عقد يتم عن

Cyber  Espace وهو ما ال يتوافق مع تعريف  ا حقيقياًفال جيمع حضور املتعاقدين يف مكان واحد حضور
  جملس العقد احلقيقي كما بيناه فيما سبق.

لس العقد احلقيقي فإنه بصدد جملس العقد احلكمي قد  ): خالفاًالتعاقد بني غائبنيالتعاقد بني غائبنيالتعاقد بني غائبنيالتعاقد بني غائبني(جملس العقد احلكميجملس العقد احلكميجملس العقد احلكميجملس العقد احلكمي    ....2
الفعلي لس  باالحتاديفصل صدور اإلجياب أو القبول عن العلم به فترة زمنية طويلة ال ميكن معها القول 

عندئذ تثور فكرة جملس العقد احلكمي تعاقدين عن اآلخر مئات األميال العقد، كما أنه قد يفصل أحد امل
تروين ما حيقق مرونة نظرية جملس العقد من حيث أا تشتمل العقد االلك ،جملس العقد احلقيقي كمقابل لفكرة

ر من صور التعاقد بوسائل االتصال سواء التقليدية منها أو احلديثة، فاملعروف أنه غيالذي هو حمور دراستنا و
 تفصل كل طرف عن اآلخر حبيث ال يتم اللجوء هلذه الوسائل يف التعاقد بغية التغلب على بعد املسافات اليت

الواقع أن األخذ بفكرة جملس العقد احلكمي هو الذي يرفع احلرج عن  ))))2222((((ا يف سبيل إبرام العقد.متثل عائقً
قليص بالتايل تكرة يعين تضييق نطاق جملس العقد املتعاقدين وييسر عليهم وحيقق مصاحلهم، فإغفال تلك الف

نتناول فيما يلي تعريف جملس العقد احلكمي وبيان شروطه، مث نطبقها س ))))3333((((.نطاق نظرية العقد بصفة عامة
  على العقد االلكتروين لبيان طبيعة جملسه وحتديد ما إذا كان حقيقيا أو حكميا. 

) بأنه التعاقد بني متعاقدين ال : يقصد مبجلس العقد احلكمي (التعاقد بني غائبنيتعريف جملس العقد احلكميتعريف جملس العقد احلكميتعريف جملس العقد احلكميتعريف جملس العقد احلكميأ.أ.أ.أ.
   ))))4444((((واحد بغض النظر عن وسيلة التعاقد، الكتاب والرسول وغريمها.جيمعهما جملس 

بعبارة أخرى هذا الس هو فيه".  اكون أحد املتعاقدين غري حاضرذلك الس الذي ي" يعرف كذلك بأنه:
أو  التعاقد الذي يتم بني متعاقدين ال جيمعهما جملس واحد ويتم التعبري عن اإلرادة بصدده بالكتابة أو الرسول

يرى أن فقه القانون املدين ينحصر يف  ))))5555((((يثة، وجتدر اإلشارة إىل أن البعضاالتصال عرب شبكة االتصال احلد
 جلزائري) من القانون املدين ا67وجاء نص املادة ( ،بيان وقت انعقاد العقد بني الغائبني عن صدور القبول

الزمان اللذين يعلم فيهما املوجب مت يف املكان وقدا بني الغائبني م التعاقد يعتربليؤكد على ذلك بنصه على أن "
ال جدال يف أن هذا النص من العمومية واملرونة مبا تفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك". بالقبول ما مل يوجد ا

التشريعات وغريه من جلزائري يتضح مما سبق أن املشرع ا .يق يف جمال التعاقد االلكتروينللتطب جيعله قابالً
  ) العقد بصورتيه (احلقيقي واحلكميقد عرفوا نظرية جملس  ))))6666((((العربية

                                                           

  .250جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص -1
  .151،ص2005مومين، مشكالت التعاقد عرب األنترنت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه حقوق، عني مشسبشار طالل أمحد  -2
  .252جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص -3
  .184حممد جنيب عوضني، مرجع سابق، ص -4
  .447حممد جنيب عوضني، نفس املرجع، ص -5
  مدين كوييت. 49مدين سوري واملادة  98مدين قطري، املادة  77، املادة مصريمدين  97على سبيل املثال: املادة  -6
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توافر أركان  : يتفق جملس العقد احلقيقي مع نظرية احلكمي من حيث ضرورةشروط جملس العقد احلكميشروط جملس العقد احلكميشروط جملس العقد احلكميشروط جملس العقد احلكميب.ب.ب.ب.
ث مكان يتوافر االجياب والقبول وتطابقهما على ان جملس العقد احلكمي خيتلف من حي من مث ،العقد املعروفة

سنبني تلك اخلصوصية اليت متيز هذه الصورة  .وصول اىل علم املوجب له والعكسوالوزمان صدور االجياب 
  ية:من صور جملس العقد من خالل الشروط التال

مفاد ذلك أنه ال بد من صدور ر وسيلة نقلهما لعلم الطرف اآلخر، و القبول وتوافأ*وجود االجياب 
املوجب نفسه مبكان  ، حبيث ينوب وصول االجياب للموجب له عن حضورللقانونا االجياب أو القبول وفقً

، فوسيلة يف حالة التعاقد االلكتروين ذ يستعاض عن ذلك بوسائل االتصال وأمهها االنترنتإوصول االجياب، 
بدون ، املكاين بينهما وقت ابرام العقد الجياب لعلم املوجب له أو العكس هي اليت تؤدي على التباعدانقل 

رادتني بالتايل ال ميكن االخرية ال يتحقق التطابق بني اال هذه صدور االجياب أو القبول ال قيمة للوسيلة وبدون
خر فانه يقصد وصوهلا لعلم الطرف اآل يعرب عن ارادته ، وال خيفى على أن كل متعاقد حني))))1111((((انعقاد العقد

م التعاقد، الرد االخري بغية امتلا ويكون منتظرا أن يكون وصول التعبري عن االرادة والعلم به يستلزم ذلك ايض
  .واحد ممن وجه هذا التعبري اليه يف وقت

عنه يعين ذلك أن املوجب جيب أن يظل على اجيابه حبيث ال يصدر يظل املتعاقدان منشغالن بالتعاقد، أن *
عاقد حبيث مل يشغله عنه شاغل الت بأمرا لك مهتمما يفيد عدوله أو اعراضه عنه، كما جيب أن يظل القابل كذ

باجلزائر العاصمة  على ذلك فاذا اتصل جزائري بتونسي عن طريق االنترنت وعرض عليه ان يبيعه مرتالًآخر، 
لة االسعار فبدأ االخري يسأل عن مساحة املرتل ومثنه مث احنرف باحلديث اىل احوال اجلزائريني ومشك

ن مواصلة االهتمام بأمر التعاقد العقد ال ينعقد الن احد الطرفني انشغل عاخل فان واالنتخابات السياسية...
ا ضرورة أن يصدر القبول خالل املدة اليت يرتبط مبا سبق ايض، ))))2222((((بالتايل مل تتوافر شروط جملس العقد احلكمي

فاذا كان املوجب قد حدد هذه املدة اليت يبقى فيها االجياب ملزايبقى فيها االجياب ملزم ،فاذا كان املوجب ام ،
ضي فان القا باإلجيابقد حدد هذه املدة صراحة فال مشكلة أما اذا مل حيدد املوجب تلك املدة اليت يلتزم خالهلا 

على ذلك لتعاقد وطبيعة العقد وأمهية حمله، روف اظمبا يتمتع به من سلطة تقديرية، يتوىل أمر حتديدها يف ضوء 
ا ملدة ا وساريا وباتا حمدد) للموجب له تتضمن اجيابE-MAILالربيد االلكتروين (رسل املوجب رسالة عرب أفاذا 

، فاذا صدر ذلك القبول بعد ذلك فال ينعقد العقد ن يصدر خالل هذه املدةأطابق جيب اسبوع فان القبول امل
  الشأن لو كذلك ، جديد حيتاج هو ذاته للقبولالن هذا القبول املتأخر ال يعدو عندئذ ان يكون جمرد اجياب 

  ))))3333((((.لإلجيابا لكنه مل يكن مطابقًصدر القبول خالل املدة 

                                                           

  .73ص د/أشرف عبد الرزاق ويح، مرجع سابق، ،252جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص -1
يت محله املوجب إيها جيدر التمييز بني انصراف أحد املتعاقدين عن التعاقد بانشغاله بأمر اخر وبني انشغال الرسول عن أمور التعاقد بعد أن أبلغ الرسالة ال -2

  .92فانصراف الرسول ال يؤثر على اإلجياب طاملا نقله لعلم املوجب له ،د/مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سابق، 
  .119.د/نبيل ابراهيم سعد، مصادر االلتزام، مرجع سابق، ص104سني منصور، النظرية العامة لاللتزام، مرجع سابق، صحممد ح -3
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لقد أدى تنوع أساليب التعاقد عرب االنترنت بضالله على موقف  ::::لقانونية لس العقد االلكتروينلقانونية لس العقد االلكتروينلقانونية لس العقد االلكتروينلقانونية لس العقد االلكتروينالطبيعة االطبيعة االطبيعة االطبيعة ا    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
املرسلة عرب الربيد ، فقد يتم التعاقد عرب الرسائل االلكترونية من طبيعة جملس العقد االلكتروين الفقه

، كما قد يتم التعاقد من خالل ملرسل إليه حلظة صدورها) وهذه قد ال يعلم مبضموا اE-MAILااللكتروين(
ذلك من خالل تزويد جهاز احلاسب اآليل لدى الطرفني بكامريا شر املسموع أو املقروء و املرئي االتصال املبا

) الذي يسمح لكل MASENGERمثال ذلك برنامج (ف يرى اآلخر ويسمعه يف ذات الوقت، جتعل كل طر
ميكن أيضا لكل منهما و يسمع الطرف اآلخر يف ذات الوقت، أن يرى  يت كامريا باجلهازينمنهما يف حالة تثب

 عندئذ أن يرى على شاشة جهازه ما يكتبه الطرف اآلخر يف الوقت نفسه كما هو احلال يف برنامج
)MultiMedia(م تعاقد بني غائبنيأون عندئذ بصدد تعاقد بني حاضرين ، فهل نك))))وهل الغياب هنا يكون من ))))1111

 ؟ معاًحيث املكان ام الزمان ام 

اذا كان التعاقد عن طريق على هذه التساؤالت تعددت االجتاهات الفقهية بصدد بيان عما  لإلجابة
  هذه االجتاهات على النحو التايل: ونعرض الهمم بني غائبني أاالنترنت تعاقد بني حاضرين 

لك شأن التعاقد يرى البعض ان العقد االلكتروين هو تعاقد بني غائبني من حيث الزمان واملكان شأنه يف ذ .1
وال خيتلف عنهم اال يف الوسيلة اليت يتم ا حيث  . أو التليماتيك))))2222((((و التعاقد بطريقة التليفونأبطريقة املراسلة 

ر ا لعدم صدواصبحت وسيلة التعاقد الكترونية ويرى هذا الرأي ان التعاقد االلكتروين يكون بني غائبني نظر
اىل  باإلضافة ))))3333((((.، بل يوجد فاصل زمين بني علم املوجب بالقبول وصدورهاالجياب والقبول يف نفس اللحظة

جملس عقد حكمي ونطبق عليه التعاقد االلكتروين يعترب  العقد يف ، اي ان جملسملتعاقديناختالف مكان ا
ما هو اال نقل  لإلجيابنقل شبكة االنترنيت وقبوله له و باإلجياب، وهو جملس وصول وعلم املوجه اليه احكامه

  .الكتروينل هنا يتم عن طريق وسيط ان النق ما هنالك، كل ))))4444((((عن طريق وسيلة كالرسول
يستفيد من حق  نه جيعل املستهلكأساس أا بني غائبني على يرجع البعض اعتبار التعاقد االلكتروين تعاقد

   ))))5555((((ياه املشرع يف حالة التعاقد عن بعد.إالرجوع الذي منحه 
هناك تعاصر بني  ي يكونأ، التعاقد االلكتروين قد يتم حلظياًن أهي ، ي قد جتاهل حقيقة هامةأن هذا الرإ

و أو الصوت أواء بالكتابة س باألخر، حيث يكون كل من املتعاقدين على اتصال مباشر االجياب والقبول
، ففي هذه باستخدام ميكروفون وكامريا فيديو، كما هو الشأن يف حالة التعاقد عرب الربيد االلكتروين والصورة

                                                           

  .144مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص -1
يث الزمان ألن كال الطرفني املتعاقدين يسمع يرى البعض أن التعاقد عن طريق التلفون هو تعاقد بني غائبني من حيث املكان لبعد املسافة وبني حاضرين من ح-2

يكون تعاقدا بني حاضرين  كالم اآلخر يف اللحظة نفسها، إال يف حالة التلفون املرئي حيث يزود التلفون بكامريا تلفزيونية تنقل صورة املتكلم عرب شبكة التلفون،
  .148من حيث الزمان واملكان، د/عباس العبودي، مرجع سابق، ص

  .225أمحد بدر، محاية املستهلك يف التعاقد االلكتروين، مرجع سابق، ص أسامة -3
  .299جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص-4
  .49اخلاص حبماية املستهلك، د/عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 1988كما هو الشأن يف القانون الفرنسي -5
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وصول الرسالة االلكترونية جزء من الثانية مما يصعب معه احلالة فان عنصر الزمن يتالشى اذ ال يستغرق زمن 
  .اقد االلكتروين تعاقد بني غائبنياعتبار التع

ا بني حاضرين من حيث الزمان واملكان حيث ول يرى ان التعاقد االلكتروين تعاقدعلى عكس الرأي األ .2
ر قدين غائبان فانه ال يفصل ما بني صدون املتعاأفعلى الرغم من  ،يكون الطرفني على اتصال مباشر فيما بينهما

جساد فجميع لوازمها متوفرة يف احلال وعلى ذلك فان على الرغم من تباعد األوالقبول والعلم به زمن التعاقد 
يف التعاقد جعل الطرفني  كاألنترنتتالشي احلدود اجلغرافية التقليدية على اثر استخدام وسائل االتصال احلديثة 

ا ملكان آخر وذلك ميكن القول عندئذ بان احدمها قد انتقل حكميا، ا ال حقيقيالعقد افتراضي يلتقيان يف جملس
لربنامج الن اطراف العقد يكونون على اتصال دائم عرب شبكة االنترنت قد يتم بالكتابة كما هو احلال بالنسبة 

وقد  fox wire احلال بالنسبة لربنامجوت كما هو وقد يكون بالصchat أو برنامج احلوار،  Free tellتيل فري
كما هو احلال يف ا بكامريا وميكروفونيكون بالصوت والصورة والكتابة وذلك إذا كان الكومبيوتر مزود .

ا بني ا لذلك تعاقداألمر الذي يتحقق به احلضور يف جملس العقد االلكتروين ويكون تبع ))))1111((((ميديابرنامج ملتي
ا مفتحاضرين حضورحيث الزمان واملكان.ا من رض  

ني ا با فهو يعد تعاقدا ال حكميلتني وجيعل من جملس التعاقد فيهما حقيقياإن هذا الفقه يساوي بني احل
  ))))2222((((.من حيث الزمان واملكان حاضرين

3. م الفاصل الزمين بني ا بني حاضرين النعدايرى جانب ثالث من الفقه أن التعاقد االلكتروين يعترب تعاقد
كما هو  AUDIOVISIALألنه يتم بوسيلة مسعية بصرية بني شبكة االنترنت  ،علم املوجب بهو القبولصدور 

واحد  . مما يسمح بالتفاعل بني طرفني يضمهما جملس))))3333((((احلال يف استخدام الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة
ويأخذ نفس حكمه أي التعاقد بني يشبه يف ذلك التعاقد بالتليفون من ناحية العلم الفوري حكمي افتراضي، 

توافرة بالنسبة . وفكرة الفروق الزمنية اليت تفرضها عملية التعاقد بني غائبني غري م))))4444((((حاضرين من حيث الزمان
، فقد يكون الكومبيوتر الرسالة قد علم ا حلظة وصوهلا قد ال يعين هذا أن من وجهت إليهللعقد االلكتروين، 

هذا الوقت وقد ال يكون هو مستلم الرسالة االلكترونية فقد يستلمها احد مقدمي ا يف املرسل إليه مغلقً
يف كلتا احلالتني يكون هناك فاصل زمين بني إرسال القبول وعلم من النترنت اليت يبلغها له فيما بعد، خدمات ا

، ليكون طريف باملراسلةشأن التعاقد ا بني غائبني من حيث املكان شأنه يعترب تعاقد ))))5555((((وجهت إليه مبحتواها
املصرفية  ، كما يف اخلدماتويتم تنفيذ االلتزامات الكترونياًالعقد االلكتروين يتواجدان يف دول خمتلفة 

  .طريق التسليم املاديعن أو  ،واالستشارات القانونية

                                                           

1-LINANT de Belle fonds, HOLLANDE, Pratique du Droit de L’informatique, DELMAS,Paris,1998 p10. 
 .144، ص42،2007العددمصر، رضا متويل وهدان، النظام القانوين للعقد االلكتروين، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، حقوق، املنصورة،  -2

  .156أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص -3
  .114سابق، ص يزيد أنيس نصري، مرجع -4
  .155أمحد شرف الدين، نفس املرجع، ص -5
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من حيث ني غائبني ا بني حاضرين من حيث الزمان وبخذ بفكرة أن العقد االلكتروين يعترب تعاقدإن األ
ن جملس العقد يتطلب وحدة املكان واستمرارية أمر يتعذر األخذ به أل، جتزئة جملس العقد املكان يؤدي اىل

عن أن هذا القول يعمل على  . فضالً))))1111((((زمنية متصلة وهذا الرأي يؤدي إىل جتزئة هذه الوحدة الزمانية واملكانية
نه ليس هناك جملس عقد خمتلط (حقيقي أاحلقيقي وجملس العقد احلكمي، كما  اخللط بني جملس العقد

لس العقد من ، وفكرة العقد املختلط تؤدي إىل جتزئة جماا أو حكميما أن يكون حقيقيإوحكمي) فالس 
، يف زمان الس أحكام العقد احلقيقي، حيث يطبق على ادي والركن املعنوي)الركن املخالل جتزئة أركانه (

  .))))2222((((حني يطبق على مكان الس أحكام العقد احلكمي
 يعترب، قد االلكتروين عرب شبكة االنترنت واختالف وجهات النظر بشأاأن التعا رأينا يف هذا الشأن

) من القانون 64ا ألحكام املادة (كالتعاقد عن طريق اهلاتف وهو تعاقد بني حاضرين من حيث الزمان وفقً
، هذا ))))3333((((يوجه إليه و القبول والعلم به من جانب منأالفاصل الزمين بني صدور اإلجياب املدين اجلزائري النعدام 

وعن طريق أحد مواقع الشبكة أق على زر املوافقة  يف حالة التعاقد عن طريكان القبول عن طريق الضغط  نإ
ذه الوسائل تعاقد بني حاضرين كون العقد االلكتروين املربم في و الوسائل السمعية والبصريةأغرف احملادثة 

  .))))4444((((لتعاصر اإلجياب والقبول
ا أما إذا كان القبول عن طريق الربيد االلكتروين فقد يتحقق ذلك وقد ال يتحقق فيه االتصال اخلطي نظر

يكون هناك عطل فين يف الشبكة  وأ ا وقت بث رسالة القابل مثالًالن جهاز كومبيوتر املوجب قد يكون مغلقً
  .القبول فيحول دون االتصال اللحظيق وصول ييع

، والغرض منه منح التعاقدين ))))5555((((، احلالة اليت ينشغل فيها املتعاقدان بالعقديقصد مبجلس العقد القول، خالصة
) بالصيغة (اإلجياباالنشغال البات التعاقدين فترة للتدبر والتروي يف أمر التعاقد طيلة جملس العقد الذي يبدأ ب

و الرفض طاملا مل أن وجه إليه اإلجياب خيار القبول فيثبت للموجب خيار الرجوع عن إجيابه كما يثبت مل
 هميكن عن طريق ذيلاثل يف حتديد مكان وزمان العقد ، كما أن لس العقد أمهية للعقد تتمالس ضيينق

يتنوع جملس العقد إىل نوعني حقيقي يف حالة قيام نزاع، يق تطبالمعرفة احملكمة املختصة وكذا القانون الواجب 
التزامن هو ضابط التمييز يفرق بينهما عنصرا الزمان واملكان إال أن إمجاع الفقه على أن معيار  ،وحكمي
وين جملس العقد ، كما يشترط لتكهو املكان، واملعنوي وهو الزمانبالتايل يقوم على ركنني املادي وبينهما 
ة. يغبدء االنشغال بالصوثانيهما ، احضور املتعاقدين يف جملس العقد حضورا افتراضي أوهلما :وين شرطانااللكتر

اللحظي حيث يكون  غري ا إال يف التعاقدا وغائبني مكانن طبيعته القانونية فهو تعاقد بني حاضرين زمانأما بشأ
بني غائبني زمانيق تتعلق بوقت نفاذ العقد والقانون الواجب التطبتثري هذه املسألة أمهية كبرية  ،اا ومكان  

                                                           

  .23أسامة أبو احلسن جماهد، مرجع سابق، ص -1
  .297جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق، ص -2
  .145مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص -3
  .372خالد ابراهيم ممدوح، مرجع سابق، ص -4
  .35، ص1990مصادر االلتزام، مؤسسة البستاين للطباعة، ر، عبد الناصر توفيق العطا -5
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  .واحملكمة املختصة بنظر الرتاع
        ومكان إبرام العقد االلكتروينومكان إبرام العقد االلكتروينومكان إبرام العقد االلكتروينومكان إبرام العقد االلكتروين    املطلب الثاين:  زماناملطلب الثاين:  زماناملطلب الثاين:  زماناملطلب الثاين:  زمان

يصدق ذلك على العقود التقليدية وااللكترونية على السواء يف اللحظة الزمنية  ،يتم العقد بتطابق اإلرادتني
يسمى بالتعاقد بني حاضرين أو يكون ا فهذا االقتران إما أن يكون حقيقياب، واليت يقترن فيها القبول باإلجي

1111((((ا فيسمى بالتعاقد بني غائبنيحكمي((((.  
 تظهر الصعوبة يف حتديد زمان ومكان انعقاد العقد عادة يف التعاقد بني غائبني لوجود فاصل زمين بني

ن العقود االلكترونية املربمة عرب االنترنت تدخل ضممبا أن غلب األحوال، أصدور القبول وعلم املوجب به يف 
املادي للطرفني يف جملس عقد اليت تنعقد دون احلضور والوجود طائفة العقود املربمة عن بعد (عقود املسافات)، 

ن مسألة حتديد انعقاد العقد االلكتروين ومكانه تعد من أهم املسائل القانونية اليت يثريها التعاقد إواحد، ف
خاصة  ))))2222((((    .لكتروين عرب االنترنت واليت تستوجب معاجلة قانونية تتماشى مع طبيعة هذا النمط من التعاقداال

الصادر  ))))3333((((والتوجيه االورويب بشأن التجارة االلكترونية 1996وأن قانون التجارة االلكترونية النموذجي لسنة 
  ....مل حيددا حلظة ومكان إبرام العقد 2000سنة 

القضاء والتشريع وذلك و بشكل عام باهتمام كبري من الفقه زمان ومكان إبرام العقود حظيت مسألة حتديد
فتحديد زمان إبرام العقد يترتب عليه معرفة الوقت الذي  ))))4444((((ألمهية النتائج اليت تترتب على حتديد هذه املسألة

املكان فتظهر األمهية يف حيق فيه للمستهلك العدول عن التعاقد، وكذا حتديد تنفيذ العقد آلثاره إما من حيث 
  .))))5555((((    يف الرتاع يف حالة حدوثه بالنظر معرفة القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة

التساؤل حول مىت وأين ينعقد االلكتروين؟ ولبيان ذلك نقسم هذا املطلب إىل فرعني، خنصص أوهلما  ويثور
لزمان انعقاد العقد االلكتروين، والثاين ملكان انعقاده، وذلك يف ضوء األحكام الواردة ذا الصدد، يف القواعد 

اسبها مع هذه الصورة اجلديدة من العامة حسب مقتضى األحوال ودون اخلوض يف تفاصيلها ملعرفة مدى تن
 العقود، مث نتناول موقف بعض التشريعات االلكترونية الدولية والغربية والعربية.

إن العقد االلكتروين يعترب تعاقد بني حاضرين من حيث الزمان : : : : العقد االلكتروينالعقد االلكتروينالعقد االلكتروينالعقد االلكتروين    ابرامابرامابرامابرام: زمان : زمان : زمان : زمان الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
 زمان انعقاد العقد االلكتروينحتديد يف ال تثور صعوبة وتعاقد بني غائبني من حيث املكان، ويف هذه احلالة 

هناك حاالت أخرى ال يتحقق فيها  ))))6666((((.لعدم وجود فاصل زمين بني صدور القبول االلكتروين وعلم املوجب به
فيها التزامن يف التبادل االلكتروين للتعبري عن االرادة، كأن يتأخر املرسل إليه يف فتح بريده االلكتروين يف نفس 

رسال املنشئ الوقت الذي أرسلت فيه الرسالة من جانب املنشئ، يف هذه احلالة يوجد فاصل زمين بني حلظة ا

                                                           

 .323ص1990بغداد جامعة كلية القانون ، سعيد شيخو مراد اوايل، املسؤولية املدنية الناجتة عن استخدام الكومبيوتر دراسة مقارنة، رسالة ماجستري -1

  .138عباس العبودي، مرجع سابق ص  -2
  .373سابق ص خالد ابراهيم ممدوح ، مرجع -3
  .161حممود عبد الرحيم الشريفات، مرجع سابق، ص -4

5-Alain Bensoussan, Internet Aspects Juridiques, op, cite, p11. 
  .152حسام الدين كامل األهواين، مرجع سابق، ص -6
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إليه وعلم املنشأ ذا القبول، يثور التساؤل عن وقت إبرام العقد االلكتروين، فهل للرسالة وحلظة قبول املرسل 
دما يقوم يعترب فد أبرم عند دخول الرسالة االلكترونية املتضمنة القبول لنظام الكمبيوتر اخلاص باوب؟ أم عن

العقد يتبع زمان  انعقادن كما أنه وإن كانت القاعدة العامة تقتضي بأن حتديد مكا املوجب باالطالع عليها؟
        ))))2222((((األمر خيتلف يف التعاقد االلكتروين لكون مكانه خيتلف عن حتديد زمانه فإن    ))))1111((((انعقاده

هذه املسألة يف العامل  ملعاجلة هم النظريات التقليدية اليت وضعتلإلجابة عن هذا التساؤل جيب التطرق أل
  املادي ومدى تطبيقها على العقود االلكترونية وموقف التشريعات املختلفة اجتاه هذا املوضوع.

        رأي الفقه والقضاءرأي الفقه والقضاءرأي الفقه والقضاءرأي الفقه والقضاءأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
ميكن مجعها يف أربع  ))))3333((((: أسفرت االجتهادات الفقهية املختلفة اىل ظهور عدة نظريات شهرية. رأي الفقه. رأي الفقه. رأي الفقه. رأي الفقه1

باإلجياب تستند هذه النظريات اىل حلظة اقتران القبول ))))4444((((فقهية لتحديد وقت نشوء العقد بني غائبني مذاهب
 ))))5555((((أو العلم به. استالمه ظة هي حلظة إعالن القبول، تصديره،لكنها اختلفت فيما إذا كانت هذه اللح

كل نظرية من هذه النظريات بإجياز مع تطبيقاا على التعاقد االلكتروين وبيان مدى مالءمتها  سنستعرض
  لطبيعة هذا النمط من التعاقد، يف ظل االتفاقيات الدولية والتشريعات والسوابق القضائية حول هذا املوضوع.

 : سنعرض أحكام هذه النظرية من خالل النقاط التالية:نظرية اعالن القبولنظرية اعالن القبولنظرية اعالن القبولنظرية اعالن القبول*

: إن العقد يتم مبجرد اعالن القبول، وتوافق االرادتني مبجرد صدور قبول مطابق لإلجياب مضمون النظريةمضمون النظريةمضمون النظريةمضمون النظرية .أ
وال أمهية بعد ذلك علم املوجب بالقبول أو عدم علمه، فالقبول وفقًا هلذه النظرية تعبري إرادي غري واجب 

جب، ملا كان كال طريف العقد يكون يف االتصال يكفي جمرد اعالنه من صاحبه دون احلاجة لوصول ذلك للمو
مكان خمتلف عن األخر، فإنه يبني لنا كيف أن هذه النظرية تسعى لتحقيق مصلحة القابل حيث ميتنع على 

  ))))6666((((.املوجب بعد هذه اللحظة العدول عن االجياب إلمتام التعاقد
يتم فعليا ثر قانوين معني، داث أحن العقد هو توافق ارادتني على إ: تستند هذه النظرية اىل أأساس النظريةأساس النظريةأساس النظريةأساس النظريةب.

حلظة إعالن القبول، تستند هذه النظرية اىل أن مقتضيات احلياة التجارية تقتضي السرعة يف املعامالت، فالقابل 
 ))))7777((((.األساسوجيري تعامله مع الغري على هذا  له أن يعترب العقد منعقدايستطيع مبجرد إعالن قبو

                                                           

  .243ص2012،عمان01حممد ناصر، العقد االلكتروين املربم عرب االنترنيت مع التركيز على عقد البيع للبضائع، دار الثقافة، الطبعة محودي -1
  .77يزيد نصري، مرجع سابق، صوكذا ، 375خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص -2
  .70حممد املطالقة، مرجع سابق، صوكذا  ،72مرجع سابق، ص ومين،طالل املبشار وكذا  ،151حسام الدين األهواين، مرجع سابق، ص -3
.حيث يرى أن التعاقد ما بني غائبني ليس الذي مييزه هو أن ال جيتمعا يف جملس واحد، بل أن املميز أن تفصل 237عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -4

  يف حالة التعاقد االلكتروين.فترة من الزمن بني صدور القبول وعلم اوب به، هذا متحقق متاما 
أجمد حممد منصور، النظرية العامة لاللتزامات "مصادر  وكذا  ،154حممود عبد الرحيم شريفات، التراضي يف العقود املربمة عرب االنترنيت، مرجع سابق، ص -5

  2003االلتزام"، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
إميان مأمون أمحد سليمان، مرجع سابق، ص  و، 120شحاته غريب شلقامي، مرجع سابق صوكذا .136د العزيز اجلمال، مرجع سابق، صمسري حامد عب -6

  .87يزيد أنيس نصري، مرجع سابق، صو. 97أمحد شرف الدين مرجع سابق، ص. 139
و . 192أشرف عبد الرزاق ويح، مرجع سابق، صو .136املرجع، ص ، نفسمسري حامد عبد العزيز اجلمال وكذا .34حممد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص -7

  .376خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، صو 
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مبوجب هذه النظرية ينعقد العقد االلكتروين عرب االنترنت من  :تطابق النظرية مع العقد االلكتروينتطابق النظرية مع العقد االلكتروينتطابق النظرية مع العقد االلكتروينتطابق النظرية مع العقد االلكتروين    مدىمدىمدىمدى....جججج
حيث الزمان يف اللحظة اليت يعلن فيها القبول، وهي اللحظة اليت ينتهي فيها القابل من حترير رسالة الكترونية 

، انه ميكن اعالن القبول االلكتروين وفقا هلذه النظرية عن ))))1111((((ويضيف البعض تتضمن القبول دون تصديرها
على     Accept/okطريق قيام القابل بالنقر على األيقونة املخصصة لذلك على الشاشة حيث تظهر كلمة موافق 

املوجود يف     Stopبل بالضغط على مفتاح التوقف  باإلرسالان القابل هنا قد ال يضغط على املفتاح اخلارجي 
لن خيرج يف هذه احلالة عن سلطة القابل وسيبقى ذلك يف أعلى صفحة الربيد االلكتروين، حيث ان القبول 

  مرحلة اعالن القبول.
ان هذه النظرية وان كانت تتفق مع مقتضيات املعامالت التجارية اال انه يؤخذ عليها خروجها  :تقييم النظريةتقييم النظريةتقييم النظريةتقييم النظريةد.د.د.د.

، فالقبول باعتباره بأن التعبري عن االرادة ال حيدث اثره اال من وقت العلم به على القواعد العامة، اليت تقضي
  .))))4((((تعبريا عن االرادة ال حيدث اثره مبجرد اعالنه وامنا من وقت العلم به

بإثبات العاقد عرب العلمية اىل زيادة وتعقيد املشاكل اخلاصة ن االخذ ذه النظرية يؤدي من الناحية إ
هم املشاكل القانونية النامجة عن استخدام االنترنت يف ابرام العقود، حيث غالبا ما تعد من أاالنترنت واليت 

املوجب حتت رمحة وسلطان القابل إن شاء متسك ذا القبول  يلجأ القابل اىل انكار صدور القبول منه فيعد
يزعج استقرار التعامل، فالقبول حد من التثبت من حقيقة قيام العقد، مما دون أن يتمكن أ ))))2222((((.ن شاء انكروإ

ال على جهاز احلاسب اآليل اخلاص باملوجب له، ومن مث جود يف اطار التعاقد االلكتروين إعندئذ ال يكون له و
من اثبات ان القابل قد كتب رسالة بيانات تتضمن قبوال يف الوقت الذي يبقى القبول يف يتعذر على املوجب 

رساله فعال اىل املوجب، هذا من جهة ومن جهة اخرى ال ميكن اعتبار ن يتم إق الربيد االلكتروين دون اصندو
ن األخذ ذه النظرية لن يستقيم مع واقع التجارة واملعامالت علم املوجب ا، وأ على قرينةالرسالة 

  االلكترونية.
انعقاد العقد، يعد تاما ن أ" خذت ذه النظرية حمكمة النقض الفرنسية فجاء يف قرار هلا:قد أ: : : : رأي القضاءرأي القضاءرأي القضاءرأي القضاء....2

        ))))3333((((".بقبول اإلجياب من وقت حصول القبول
ن ، بأوتصديرهعن الدائرة التجارية بنظرية اعالن القبول  1981جانفي17صادر يف ال كما قضت يف احلكم

االتفاق له عدا القابل بقبو العقد املربم باملراسلة ينعقد ليس باستالم املوجب لقبول الطرف الثاين ولكن بإرسال
  ....    ))))    4444((((    الف ذلكعلى خ

  ن "التعاقد باهلاتف صحيح ونافذ حبق الطرفني ويعترب من حيث  قرار حملكمة التمييز االردنية أوقد جاء يف

                                                           

  .56ص  2004رسالة دكتوراه حقوق القاهرة، –القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية  -ابراهيم ابو اهليجاء -1
  .88رمضان ابو السعود، مرجع سابق ص  -2
  .194سليمان مرقس، مرجع سابق، صوكذا . 661أشار إليه، عبد احلي حجازي، مرجع سابق، ص 22/6/1956لقرار تاريخ ا -3
حممد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة حتليلية يف التجربة الفرنسية مع اشارة لقواعد القانون وكذا ، 84حممود عبد املعطي خيال، مرجع سابق ص -4

  .85ص  2005األورويب، دار اجلامعة اجلديدة للنشر 
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مما يتبني أن القضاء األردين أخذ بنظرية اعالن القبول عمال باملادة  .الزمان كانه بني حاضرين يف الس..."
  ))))1111((((    من القانون املدين األردين. 101
وتركت أو االتفاقيات الدولية  أخذ ذه النظرية أي من القواننيمل ي: موقف القوانني واالتفاقيات الدوليةموقف القوانني واالتفاقيات الدوليةموقف القوانني واالتفاقيات الدوليةموقف القوانني واالتفاقيات الدولية    ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

  ني والتشريعات الداخلية لكل دولة.ذلك اىل القوان
        ....: موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربيةثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

يوجد من التشريعات سواء التقليدية العامة أو اخلاصة املنظمة للمعامالت مل     .موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:1
  االلكترونية تشريعا يأخذ ا.

ومن ذلك القانون املدين األردين ))))2222((((تأخذ بعض التشريعات العربية ذه النظرية.موقف التشريعات العربية: .موقف التشريعات العربية: .موقف التشريعات العربية: .موقف التشريعات العربية: 2
منه على أنه "إذا كان املتعاقدان ال يضمهما حني  101الذي اعتنق ج املذهب احلنفي حيث جاء نص املادة

أو نص  اتفاقيعد التعاقد قد مت يف املكان والزمان اللذين صدر فيهما القبول ما مل يوجد  العقد جملس واحد
  .)3(قانوين يقضي بغري ذلك"

  يلي:ما ك ية السابقةنعرض هذه النظرية على غرار ما عرضناه بشأن النظرسنظرية تصدير القبول: نظرية تصدير القبول: نظرية تصدير القبول: نظرية تصدير القبول: ****
        رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: .1
إمنا بتصدير هذا القبول، أي  ))))4444((((    إن العقد ال ينعقد مبجرد إعالن القبول من جانب القابلمضمون النظرية: مضمون النظرية: مضمون النظرية: مضمون النظرية:     ....أأأأ

ائي بأن ألقاه يف  ،))))5555((((    ا ال رجعة فيه، فال يستطيع القابل استرداده أو العدول عنهبإرساله فعال، حبيث يكون
وعلى ذلك فإنه ،))))    6666((((    صندوق الربيد أو سلمه لعامل الربق فبعث به أو أبلغه لرسول انطلق ليخرب به املوجب

جبانب إعالن القبول فإنه يلزم القيام بفعل مادي إجيايب وهو إرسال القبول إىل املوجب وخروجه من سيطرة 
  ))))7777((((.له املوجب

تستند هذه النظرية إىل أن عملية تصدير القبول تؤدي خلروجه من سيطرة املوجب له أساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية:     ....بببب
  .اة استرداده والرجوع عنه، وهو ما يعين صريورته ائيينامكاوتفوت عليه 

ينعقد العقد االلكتروين مبوجب هذه النظرية عندما يكتب القابل مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين:     ....جججج
زر اإلرسال فتخرج هذه الرسالة عن سيطرته وال يعود  روين تتضمن قبوله ويضغط علىرسالة بريد الكت

 بإمكانه التراجع عن القبول، فيصبح قبوله باتا، وتطبيقا لذلك أيضا ينعقد العقد عندما يرسل القابل رسالة نصية
) يف خدمة غرف احملادثة وذلك من خالل الضغط على مفتاح القبول باملوج(تتضمن القبول إىل الطرف اآلخر

                                                           

  .60اشار اليها نضال امساعيل برهم، مرجع سابق ص 1338ص 1990، 7جملة نقابة احملامني، العدد 364/88متييز حقوق رقم  -1
جب بالقبول بالذكر أن املذهب احلنفي يأخذ بنظرية اعالن القبول حيث يكفي إلمتام التعاقد تعبري املوجب له عن إرادته بالقبول بصرف النظر عن املوجدير  -2

  .299.وكذا عبد املنعم فرج الصدى، مرجع سابق ص 449من عدمه. جابر عبد اهلادي سامل الشافعي، مرجع سابق،ص
  مدين تونسي 28التزامات وعقود مغريب، واملادة  101موجبات وعقود لبناين، املادة 184ين سوري، املادةمد 98تقابلها املادة -3

  . 141، القاهرة، ص2008عاطف عبد احلميد حسن، وجود الرضا يف العقد االلكتروين عرب شبكة االنترنت، دار النهضة العربية،  -4
5-ISABELLE DE LA MBER TERIE, ET MICHEL VIVANT. L’internet et le droit, p 464,collection, la gi presse, Ed paris 2001. 

  .  203عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، ص -6
  . 122شحاته غريب شلقامي، مرجع سابق، ص، وكذا 87، ص، مرجع سابقاألردين واملقارناط بني اإلجياب والقبول يف القانون يزيد أنيس نصري، االرتب -7
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)enter يف لوحة مفاتيح احلاسوب، أو عندما يضغط القابل باملؤشر املتحرك للحاسوب على خانة القبول يف (
ىل موقع الويب ) ألن الضغط عليها هنا يعترب إرساال للقبول إweb sitesالعقود املعروضة على مواقع الويب (

  ))))1111((((.ذي يعرض اإلجيابال
رغم اإلضافة اليت أتت ا هذه النظرية عن سابقتها إال أن أوجه النقد اليت وجهت لألخرية تقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية:     ....دددد

من هذه االنتقادات:ا، تصدق بشأن األوىل أيض  
بإبالغ لقابل له أو على األقل اإلسراع ا ))))2222((((من الناحية العملية ال حيول دون استردادإن تصدير القبول  *

املوجب بالرجوع عن القبول وذلك قبل وصول القبول أو حلظة وصوله فال ينعقد العقد عندئذ رغم تصدير 
القبول وفقا هلذه النظرية، وبالتايل فإن هذه النظرية وإن حاولت التغلب على مشكلة إثبات املوجب لوجود 

أو اإلعالن عن العدول عنه قبل وصوله. من القبول، فإا مل تتغلب على إشكالية استرداد املوجب له لقبوله 
ن التصدير ما هو يف حقيقة األمر إال واقعة مادية ليست هلا أية قيمة قانونية وال تكفي لتوافق لفقهية أالناحية ا

  ))))3333((((اإلرادتني الذي يعد جوهر انعقاد العقد.
  يف إطار التعاقد االلكتروين ال ميكن األخذ ذه النظرية، ألن جمرد صدور رسالة البيانات املتضمنة إلرادة *

ذلك أنه من املمكن رسل إليه أو ملورد خدمة االتصال، القبول ال يعين وصوهلا فعال إىل نظام املعلومات للم
يؤدي إىل تلفها أو عدم تسلمها من قبل نظام  أن تتعرض الرسالة االلكترونية ألسباب تقنية أو فنية مما قد

بيسة الربيد االلكتروين املعلومات التابع للشخص املعين وتضل هذه الرسالة االلكترونية احملتوية على القبول ح
وبناء على ذلك إذا أرسل القبول ومل يكن هناك سبب فين مينع اإلرسال  ))))4444((((بالتايل عدم انعقاد العقد،للقابل، 

لحظة تصدير ألا ذاا حلظة االستالم، فالتصرفات االلكترونية تصرفات عن بعد ولكنها فورية فال وجود ل
تؤدي هذه االعتبارات إىل عدم األخذ ذه النظرية واستبعاد تطبيقها يف حتديد حلظة انعقاد العقد  ))))5555((((ومتعاصرة،

  املتاجر االفتراضية.وين أو برامج العقد عندما جيري التعاقد من خالل برامج الربيد االلكتر
يرجع السبب يف األخذ ذه النظرية و ))))6666((((إىل األخذ بنظرية تصدير القبول مييل القضاء االجنليزيرأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء: .2

 ا للتعليمات اليت حتكم الربيد يف اجنلترا، أنه يستحيل على الشخصالنظرية يف القضاء االجنليزي، إىل أنه وفقً
فإدارة الربيد منذ هذه اللحظة حتجزها لصاحل املرسل إليه،  ،أن يستعيدها الذي يضع رسالة يف صندوق الربيد

لرسالة من قبل الوكيل القانوين عن ذلك أن استالم ا د مبثابة وكيل قانوين للموجب، فضالًالربيد تعفإدارة 
التأخري يف نقل  ) أما عن حتمل املوجب ملخاطرمن الطبيعي أن تصل إىل األصيل (املوجب يعين أا    )(دائرة الربيد

الرسالة أو ضياعها، فإن هذا األمر منطقي، مادام هو الذي اختار هذه الوسيلة من وسائل االتصاالت، فعليه أن 

                                                           

  . 166حممود عبد الرحيم الشريفات، مرجع سابق، ص -1
  ) 1، وما أشار إليه يف اهلامش (158مرجع سابق، ص عباس العبودي، -2
  . 35، حممد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص196سليمان مرقس، مرجع سابق، ص -3
  . 4مسري برهان، مرجع سابق، ص  -4
  . 136زياد خليف العرتي، مرجع سابق، ص -5
  .158، أشار إليه عباس العبودي، مرجع سابق، ص 44آنسون يف كتابه أحكام العقد، ص  -6
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اكتتب  (GRANT)يتحرى عن وصول أو عدم وصول الرسالة، اتضح ذلك يف دعوى مفادها أن شخصا يدعى 
بأسهم الشركة املدعية، فقام مديرها بتصوير خطاب قبول االكتتاب قائال: إا قد خصصت للمدعى عليه، 

صفيت الشركة بسبب سوء أحواهلا املالية، ‘قط، وبعد ذلك بفترة  (GRANT)فقد هذا اخلطاب ومل يتسلمه 
ت احملكمة بأنه يعترب مسامها ألن فطلب املصفون فيها أن يسدد قيمة األسهم اليت اكتتب فيها كاملة، وقض

  ))))1111((((.عرضه االكتتاب قد قبل من تاريخ تصدير الشركة خطاب القبول، لذا يكون ملتزما بسداد قيمة األسهم
ما مل يوجد اتفاق مغاير بني " أخذت حمكمة النقض الفرنسية بنظرية إرسال القبول، حيث قضت بأنه:

مع العلم  ))))2222((((".آلخر، ولكن بإرسال القابل لقبولهلقبول الطرف ااألطراف فإن العقد ينعقد ليس بتسلم املوجب 
 ))))3333((((بأن القضاء الفرنسي ظل مترددا بشأن األخذ بأي من النظريات املتعلقة بتحديد حلظة إبرام العقد بني غائبني،

ولعل سبب هذا التردد يف إحكام القضاء الفرنسي مرده أن حمكمة النقض الفرنسية قد قضت بأن مسألة إبرام 
لعدم و ))))4444((((العقد تندرج ضمن مسائل الواقع وليس القانون ومن مث تتمتع حمكمة املوضوع بشأا بسلطة تقديرية

قل درجة بالتخبط يف قراراا يف لعدم وجود اجتهادات قضائية مستقرة يف هذا املوضوع، بدأت احملاكم األو
واستمر  ،))))5555((((    هذه املسألة، فأخذت تارة بنظرية إعالن القبول وتارة أخرى بتصديره وأحيانا بتسليمه أو بالعلم به

اعتربت  1981لة عامواستمر األمر كذلك إىل أن أصدرت حمكمة النقض الفرنسية قرارا مرجعيا هلا يف هذه املسأ
فيه أن املسألة ختضع أوال التفاق الطرفني فإن مل يوجد مثل هذا االتفاق فتحدد حلظة انعقاد العقد ومكانه من 

وبغض النظر عن وجهة نظرنا فيما ذهبت إليه احملكمة فإننا نرى أن هذا اخللط والتردد  ))))6666((((حلظة إعالن القبول،
  ) يف مسألة جوهرية كهذه. لى غري عادتهعد سببه يف صمت املشرع الفرنسي (جي

مل يأخذ ذه النظرية سواء القوانني الدولية أم االتفاقيات الدولية موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية:     ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
  وتركت مسألة ذلك إىل القوانني والتشريعات الداخلية لكل دولة على حدى. 

        وقف التشريعات الغربية والعربيةوقف التشريعات الغربية والعربيةوقف التشريعات الغربية والعربيةوقف التشريعات الغربية والعربيةممممثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 
  مل يرد يف التشريع الفرنسي أي نص خاص يبحث يف مسألة زمان ومكان إبرام التشريعات الغربية: التشريعات الغربية: التشريعات الغربية: التشريعات الغربية:     موقفموقفموقفموقف. . . . 1

                                                           

املتعاقدة، أن تأخذ باحلل املعاكس إذا أبدت حتفظا ) من اتفاقية الربيد العاملية باحلل الذي يأخذ به القضاء االجنليزي غري أا تسمح للدول 57تقضي املادة ( -1
قانونني املصري بذلك، ويبدو أن هذا التحفظ غري مسموح به يف حالة الربقيات، فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، العناصر املكونة للعقد كمصدر لاللتزام يف ال

 . 119، ص1959 مصر واالجنليزي املقارن، املنصورة،
Xavier LINANT de BELLE FONDS : la problématique fronçai calla que due 13 Mai 1998 : commerce électronique et avenir des circuits de 
distribution ( De l’expérience des états unis aux perspectives françaises, Aspects juridiques et fiscaux ), cazette du palais Dimanche 18 p. 17.  

   .670ة، مرجع سابق، صيه جمد الدين حممد إمساعيل السوسوأشار إل
أشار إليه كل من مسري حامد   cass. Com 7janv. 1981,Bull. civ. Iv. N°14. P11 07/01/1981انظر على سبيل املثال حكم الدائرة التجارية الصادر يف  -2

  . 123عمرو، مرجع سابق، ص مصطفى أمحد أبوكذا ، و138عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص
  .  99مرجع سابق، صيزيد أنيس نصري،  -3
حني أصدرت قرارا هلا جاء فيه "حتديد الوقت الذي يصبح فيه العقد تاما، يف االتفاقيات املرتبطة  1867وقد استقرت حمكمة النقض على ذلك منذ عام  -4

يتوقف حلها على ظروف القضية"، أشار إليه جاك غستان، املطول يف القانون املدين، تكوين ببعضها عن طريق املراسلة بني الفريقني هو عموما مسألة واقع 
 . 368، ص: 2000العقد، ترمجة منصور القاضي، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 

  .37حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة، مرجع سابق، ص:  - 5
  .370، جاك غستان، مرجع سابق، ص: 85حممود خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مرجع سابق، ص:  -6
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ا من أي العقد عرب الوسائل التقنية وال حىت يف العقود اليت تربم بني غائبني، فجاء القانون املدين الفرنسي خالي
230/2قانونانون املدين مبوجب الوحىت التعديل الذي ورد على بعض نصوص الق نص يشري إىل هذه املسألة

    ))))1111 ( ( ( (

  بتحديد زمان ومكان إبرام العقود.على مسألة اإلثبات والتوقيع االلكتروين ومل يرد فيه ما يفيد  اقتصر
على أن: ) من قانون االلتزامات اليت تنص 10/1(نظرية املشرع السويسري يف املادةأخذ ذه الكما  - 

ومييل إليها  االيرلندي". كما يأخذ ا القانون ينتج آثاره من وقت تصدير القبول العقد الذي يربم بني غائبني"
  /ب).63(وكذا مدونة العقود األمريكية يف املادة  ))))2222((((القانون االجنليزي،

   .))))3333((((    ا من التشريعات العربيةمل يأخذ ذه النظرية أيموقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية:  .2
        ) القبول: ) القبول: ) القبول: ) القبول: ممممتسليتسليتسليتسلينظرية وصول (نظرية وصول (نظرية وصول (نظرية وصول (****

        رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: ....1
 استردادهمبجرد وصول القبول إىل املوجب، حيث يصبح القبول ائيا ال ميكن العقد يتم  مضمون النظرية:مضمون النظرية:مضمون النظرية:مضمون النظرية:    أ.أ.أ.أ.

مبوجب هذه النظرية فإن وصول  ))))4444((((ومن مث ينعقد العقد بصرف النظر عن علم املوجب بالقبول أم مل يعلم به،
   .باستالمه لهالقبول إىل املوجب يعد قرينة على علمه به، فالعربة 

  د هذه النظرية للمربرات التالية:تستنأساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية:     ب.ب.ب.ب.
  ن استالم املوجب للقبول يؤدي جلعله ائيا حبيث ال يستطيع القابل استرداده. *ا
  أن وصول القبول إىل املوجب يعد مبثابة قرينة على علمه به ومبا تضمنه. *
العقد على حنو حيقق العدالة، فاملوجب له يتحمل تبعة تأخر أن األخذ ا يؤدي لتوزيع املخاطر بني طريف *

  . ))))5555((((وصول القبول للموجب، كما يتحمل األخري خماطر عدم العلم بالقبول رغم استالمه له
مبقتضى هذه النظرية ينعقد العقد االلكتروين حلظة دخول الرسالة مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين:     ....جججج

  ، فالعربة بتسلم القبول وليس العلم به. ))))6666((((قرأ الرسالة أم مل يفعلنية يف صندوق الربيد االلكتروين سواًء االلكترو
  به. 

ا للمعلومات الستالم الرسالة ا معين) قد حدد نظاما ملا إذا كان املوجب (املرسل إليهوفقًاألمر خيتلف 
فإذا كان قد حدد نظاما للمعلومات يتم مبوجبه استالمه للقبول أو للرسالة االلكترونية  ،االلكترونية من عدمه

اليت تشمل عليه، فإن العقد االلكتروين يتم يف اللحظة اليت يتلقى فيها املوجب الرسالة االلكترونية اليت تتضمن 
رسالة االلكترونية السالف ذكرها القبول وتتحدد حلظة إمتام التعاقد االلكتروين يف هذا الغرض بوقت دخول ال

                                                           

 62بشأن تطويع قانون اإلثبات لتكنولوجيا املعلومات والتوقيع االلكتروين، اجلريدة الرمسية الفرنسية رقم  2000مارس لسنة  13الصادر يف  230القانون رقم  -1
   < http://www. Justice. Gouv. Fr >منشور يف موقع وزارة العدل الفرنسية  3968الصفحة  2000مارس  14بتاريخ 

  . 267، وجاك غسان، املطول يف القانون املدين، تكوين العقد، مرجع سابق، ص40حممد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة، مرجع سابق، ص -2
   123يأخذ ذه النظرية، مصطفى أمحد أبو عمرو، املرجع السابق،  ص 02دير بالذكر أن مشروع قانون التجارة االلكترونية املصري يف املادة اجل -3
  . 142، ص1988عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة األوىل، منشورات عويدات، بريوت،  -4
  . 160عباس العبودي، مرجع سابق، ص:  -5
  237مالت االلكترونية، مرجع سابق، ص، أسامة أبو احلسن جماهد، الوسيط يف قانون املعا159مرجع سابق، صعمر خالد زريقات،  -6
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يف نظام املعلومات الذي حدده املوجب، وعلى ذلك فإنه إذا مت إرسال القبول عن طريق الربيد االلكتروين فإن 
العقد يتم حلظة وصول القبول للربيد االلكتروين للموجب، وهو أمر يسهل إثباته من جانب الطرفني، وجتدر 

هذه احلالة حىت ولو مل يطلع املوجب على حمتويات بريده االلكتروين حبيث يعلم اإلشارة إىل أن العقد يربم يف 
وإذا مت إرسال الرسالة االلكترونية املتضمنة للقبول عرب نظام معلومات آخر  ))))1111((((فعليا بالقبول الذي أدرج به.

كتروين، كما يف خاص باملوجب ولكنه ليس هو ذات النظام املعلومايت الذي حدده األخري لتلقي القبول االل
حالة وجود وسيط الكتروين بينهما يتوىل تسلم الرسالة من املوجب له وتوصيلها أو نقلها الكترونيا أيضا 
للموجب فإن العقد يتم يف هذا الغرض يف اللحظة اليت يستخرج فيها املوجب الرسالة االلكترونية املتضمنة 

ايت لتلقي القبول االلكتروين وعندئذ فإن العقد للقبول، على أن املوجب قد ال حيدد أصال نظام معلوم
االلكتروين يتم حلظة دخول الرسالة االلكترونية املشتملة على القبول يف نظام معلومايت خيص املوجب، ويعد 
ذلك إعماال لنظرية استالم القبول والذي يعد قرينة على العلم به، خاصة وأنه يف جمال التعاقد االلكتروين 

  حتديد حلظة هذا االستالم بدقة. فإنه يسهل E-mailااللكتروين  بواسطة الربيد
جتدر اإلشارة هنا إىل أن حلظة إرسال القبول هي غالبا ذات اللحظة اليت يتسلمه فيها املوجب، كما أنه ال 

  عربة يف هذا الغرض بعلم املوجب بالقبول فعليا من عدمه. 
ين فإن األطراف أو املشرع قد يتطلب اختاذ إجراء أو القيام ا ألمهية حتديد حلظة انعقاد العقد االلكترونظر

بعمل معني يؤكد على وصول الرسالة كاإلقرار باستالم الرسالة االلكترونية املشتملة على القبول أو اإلجياب 
   ))))2222((((االلكتروين، وقد يعلق الطرفان إبرام أو إمتام التعاقد على وصول ذلك اإلقرار باالستالم.

حىت يصل  متأنيةبني النظريتني السابقتني، فهي تأخذ بنظرية التصدير     إن هذه النظرية تتأرجحتقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية:     د.د.د.د.
فهي ال تعدو أن  ))))3333((((القبول إىل املوجب، وتأخذ بنظرية العلم متعجلة إذ جتعل وصول القبول قرينة على العلم به،

  تكون واقعة مادية ال يوجد هلا قيمة قانونية فالعربة بعلم املوجب بالقبول. 
    ))))4444((((إن االنتقادات السالفة ال ترد على هذه النظرية فيما لو استخدمت يف بيئة الكترونية كشبكة االنترنت

وتنتظر الرد عرب رسائل بريد خاصة أن أغلب املواقع التجارية على الشبكة واليت توجه عروضها إىل اجلمهور 
الكتروين أو عرب الضغط على خانات القبول يف مناذج العقود املطروحة على مواقعها تستخدم وسائط الكترونية 
مؤمتتة تكون مربجمة للتعامل مع هذه الرسائل ومعاجلتها وجتهيز الطلبيات، ويكون الدور البشري هو دور توجيه 

 االطالعالتايل فإن وصول رسائل الكترونية إىل صندوق الربيد يؤدي إىل وإشراف على عمل هذه الوسائط وب
عليها مباشرة من قبل هذه الوسائط االلكترونية والعلم مبضموا ويكون وصول رسالة القبول متزامنا مع العلم 

ا أما إذا كان مرسل اإلجياب شخصا عاديا وليس موقعن مث ال ميكن ا وال ميلك وسائط مؤمتتة وما الكتروني

                                                           

  .  118إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص  -1
  . 129مصطفى أمحد أبو عمرو، املرجع السابق، ص  -2
  .224عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3
  .168حممود عبد الرحيم الشريفات، املرجع السابق، ص -4



    الباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروين
 

107 

القول أن هذا الشخص قد علم بالقبول حلظة وصوله فعال بل يفترض عليه أن يطلع على مضموا إذا كان 
جادا يف التعاقد والقول بغري ذلك سيترك أمر التعاقد بيد املوجب والقابل، وأن العقد ينعقد ويرتب آثاره من 

ى شاشة احلاسوب تقول:" لقد مت إرسال الرسالة حلظة وصول رسالة القبول اليت تظهر بعد فترة وجيزة عل
 بنجاح إىل العنوان ...".

يأخذ القضاء األملاين بنظرية االستالم اسدة من قبل أحكام التحكيم كمبدأ دويل معترف به رأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء:     ....2
القرار التحكمي مبا تتضمنه من حلول لتنازع القوانني خبصوص وقت إبرام العقد االلكتروين وعلى سبيل املثال 

وهو ما  ))))1111((((،1976سنة  12ية رقم التجارة اخلارجية لربلني يف القض الصادر عن حمكمة التحكيم التابعة لغرفة
أما موقف القضاء االجنليزي الذي يتأرجح بني رونية وانتشارها العاملي الواسع. يتماشى وطبيعة التجارة االلكت

تغري موقفه فأخذ بنظرية  (TELEX CASE)عوى عرفت باسم نظرية تصدير القبول واستالم القبول. ويف د
استالم القبول، ومضموا أن الشركة املدعية إجنليزية، وهي تباشر نشاطها يف لندن، واملدعى عليها شركة 
أمريكية للمكتتب يف أمستردام، والشركتان جمهزتان يف لندن بأجهزة تلكس كل منهما تستطيع أن تطلب 

فورا على  يكتب على آلة التلكس يف لندن يكتبون ما األخرى بواسطة رقم جهاز التلكس اخلاص ا، ويك
  اجلهاز اآلخر يف أمستردام والعكس صحيح.

عرضت الشركة املدعية إجيابا بطريقة التلكس، وقبل من الشركة املدعى عليها بالتلكس أيضا، وتزعم 
الشركة املدعية أن العقد يتعلق ببيع كمية من األجهزة الكهربائية مل ينفذ على الوجه الصحيح، وتريد رفع 

بأن قبوهلا صدر يف هولندا وليس  الدعوى ضد الشركة األمريكية أمام القضاء اإلجنليزي، متسكت املدعى عليها
اجنلترا، ولكن حكم القضاء االجنليزي بأن العقد مت يف لندن وهو مكان استالم القبول وبناء على ذلك عملت 

، (Recépât Roule)، وقاعدة االستالم (Postal Roule)احملاكم االجنليزية على تطوير قاعدتني مها: قاعدة الربيد 
رمبا اتني القاعدتني بتجربة احملاكم، عن طريق الربيد والتلكس، والتحقق من ه لتحديد حلظة تكوين العقد

يقترح كيف ستعاجل األخرية عقود الشبكة العاملية والربيد اإللكتروين، وما تقرره احملاكم يف الرتاع احلتمي الذي 
  .))))2222((((حيصل بني املتعاقدين

        موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
 القوانني الدولية: القوانني الدولية: القوانني الدولية: القوانني الدولية:     موقفموقفموقفموقف. . . . 1

) من مبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة يف 6/2تنص املادة (): ): ): ): اليونيدرواليونيدرواليونيدرواليونيدرومبادئ العقود التجارية الدولية (مبادئ العقود التجارية الدولية (مبادئ العقود التجارية الدولية (مبادئ العقود التجارية الدولية (    أ.أ.أ.أ.
ينتج القبول أثره على أنه: " 1994لسنة  (UNIDROT)روما عن املعهد الدويل لتوحيد قواعد القانون اخلاص 

ويعترب القبول قد وصل إىل املرسل إليه إذا وجه إليه شفاهة أو  ،))))3333(((("وصول ما يفيد القبول إىل املوجب لدى
  القبول.تسلمه يف موطن أعماله أو يف عنوانه الربيدي، وبالتايل تكون اليونيدروا قد أخذت بنظرية وصول 

                                                           

1-NAIMI CHARBONNIER Marine : La formation et les écoutions du contrat électronique, thèse de doctorat, université panthéon- Assas, 
paris II. 2003, p 94.  

2- Angland  and walescaurt of Appeal (civil division) Decisions entrares Ltdv Miles for east carporation (1955) EWCACIV3 (17 May 1955) 

URL: http: // www. Ba ili. Org / ew / cases /EWCA/ civ /1955 /3 html  
  .53، ص1994الترمجة العربية ملبادئ العقود التجارية الدولية (اليونيدرو)، روما  -3
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قد نظم القانون     ::::1996قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية الصادر يف ديسمرب قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية الصادر يف ديسمرب قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية الصادر يف ديسمرب قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية الصادر يف ديسمرب     ب.ب.ب.ب.
مسألة زمان  51/162النموذجي للتجارة االلكترونية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 

ما مل يتفق "    ))))1111((((األوىل على أنه:)، منه مشريا يف فقرا 15/1تالم رسائل البيانات يف املادة (ومكان إرسال واس
إرسال رسالة البيانات عندما تدخل نظام معلومات، ال خيضع املنشئ واملرسل إليه على خالف ذلك يقع 

". ونصت الفقرة الثانية على رسالة البيانات نيابة عن املنشئ لسيطرة املنشئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل
أنه:" ما مل يتفق املنشئ واملرسل إليه على غري ذلك، يتحدد وقت استالم رسالة البيانات على النحو التايل: 

  رضني:سالة البيانات بني فمن ذلك أا تفرق حال حتديدها وقت تلقي ريتبني 
  إذا كان املرسل إليه قد عني نظام معلومات لغرض استالم رسائل البيانات، يقع االستالم: - 

  . ومات املعنيوقت دخول رسالة البيانات نظام املعل*
البيانات إىل نظام معلومات تابع للمرسل إليه وقت استرجاع املرسل إليه لرسالة البيانات، إذا أرسلت رسالة *

  ليس هو النظام الذي مت تعيينه. ولكن
ظام معلومات تابعا إذا مل يعني املرسل إليه نظام معلومات يقع االستالم عندما تدخل رسالة البيانات ن- 

  للمرسل إليه".
على االنترنت  (AMAZON)رضني السابقني نسوق املثال التايل: لو فرضنا أن موقع مكتبة أمازون لتوضيح الف

 AMAZON @ YAHOO. COM، وهو (Yahoo)ميلك أكثر من عنوان بريد الكتروين أحدها لدى شركة ياهو 
HOTMAIL)والعنوان اآلخر لدى شركة  فإن طرح موقع مكتبة أمازون عرضا على  AMAZON @ HOTMAILوهو (

صفحات موقعه االلكتروين وطلب من اجلمهور أن يرسلوا القبول على عنوانه الربيدي األول فكل رسالة بريد 
شركة فال تعترب قد استلمت إال من الالكتروين تتضمن قبوال تصل إىل العنوان الربيدي اآلخر املوجود لدى 

عكس ذلك فلن تعترب من الربيد االلكتروين اآلخر، وي باسترجاعها أي استخراجهاوقت قيام مكتبة أمازون 
HOTMAIL)صندوق بريدها لدى شركة  الرسالة قد استلمت حىت لو كانت قد دخلت يف ).  

) أن املشرع يف القانون النموذجي يركز على فكرة دخول رسالة 15/2ونالحظ من خالل نص املادة (
ومات التابع للمرسل إليه وقد وضح الدليل اإلرشادي لسن القانون النموذجي املرفق ذا البيانات إىل نظام املعل

القانون أن املقصود بدخول نظام املعلومات هو الوقت الذي تصبح فيه رسالة البيانات متوفرة وقابلة للمعاجلة 
بع للمرسل إليه وكوا غري والعرض داخل نظام معلومات املرسل إليه، أما جمرد وصوهلا لنظام املعلومات التا

قابلة للمعاجلة والعرض مبعىن حدوث خلل وظيفي يف النظام مينع عرضها فذلك جيعل هذه الرسالة وكأا مل 
تصل، ويضيف الدليل اإلرشادي أيضا يف هذا اإلطار بأن املقصود من النص السابق هو دخول الرسالة إىل نظام 

ميكن أن تصل الرسالة إىل نظام معلومات يكون مغلقا يف هذا الوقت املعلومات، وليس وصوهلا إليه فقط، إذ 
وبالتايل ال يتعامل معها ويف هذه احلالة ال تكون الرسالة قد دخلت النظام، وقد بني الدليل اإلرشادي أن هدف 

                                                           

  .453. وكذا كوثر سعيد عدنان خالد، مرجع سابق، ص93الدمياطي، مرجع سابق، صتامر حممد سليمان  -1
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يع املشرع يف القانون النموذجي هو أن ال يضع على عاتق املرسل إليه التزاما بأن جيعل نظامه عاما يف مج
مما سبق يالحظ على النص أنه ترك لألطراف حرية حتديد ميعاد إبرام العقد، فإن مل يتفق األطراف  ))))1111((((األوقات.

على ذلك وضع النص السابق الذي يستشف منه أنه أخذ بنظرية تسلم القبول، أي وقت تسلم املوجب القبول 
  ))))2222((((( بدخول الرسالة نظام املعلومات اخلاص به، أو نظام معلومات تابع له ).

 هوقت انعقادقد بني  :2000مارس مارس مارس مارس  شأن املعامالت االلكترونية الصادر عن اليونيسترال يفشأن املعامالت االلكترونية الصادر عن اليونيسترال يفشأن املعامالت االلكترونية الصادر عن اليونيسترال يفشأن املعامالت االلكترونية الصادر عن اليونيسترال يفببببالعقد النموذجي العقد النموذجي العقد النموذجي العقد النموذجي     ....جججج
تعترب املعاملة االلكترونية قد انعقدت بإرسال الرسالة قبوال إلجياب مت قبوله ) على أنه: "3/2حيث نصت املادة (

يعترب القبول حسبما هو حمدد " ) تنص على أنه:القبول 4- 2-3واملادة ()" 4-2- 3(حسبما هو حمدد يف البند 
عليه مقبوال إذا تسلم مرسل هذا اإلجياب قبوال غري مشروط لإلجياب خالل التوقيت  1-2- 3يف املبحث 

احملدد". ومن هذا النص يتضح أن زمان انعقاد العقد هو وقت إرسال القابل رسالة القبول أي أن العقد 
  اليونيسترال قد أخذ بنظرية تسلم القبول. النموذجي الصادر عن 

على الرغم من األمهية املرتبطة  2000جوان جوان جوان جوان     08التوجيه األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية الصادر يف التوجيه األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية الصادر يف التوجيه األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية الصادر يف التوجيه األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية الصادر يف     د.د.د.د.
الصادر يف  97/7رقم  ))))3333((((بتحديد زمان ومكان انعقاد العقد يف حالة إبرامه عن بعد فقد جاء التوجيه األورويب

     املتعلق حبماية املستهلكني يف جمال التعاقد عن بعد، جاء خاليا من أية إشارة بشأن هذا التحديد 1997ماي  20
 عدامنه كاآليت: " )11فقد كان يقترح أن يكون نص املادة ( 2000/31ن توجيه التجارة االلكترونية رقم أما ع

  كون األطراف من املهنيني أو اتفاقهم على غري ذلك. 
  كان متلقي اخلدمة قد تلقي بالطريق االلكتروين من جانب املؤدي علم الوصول.  يعقد العقد إذا - 
  يعترب علم الوصول قد مت تسلمه ويعترب التأكيد قد مت إذا كان األطراف املخاطبني به يستطيعون الوصول إليه.  - 
  علم أو استالم املؤدي وتأكيد املرسل إليه يتم إرساهلا يف أقصر وقت". - 

ا يعترب زمان انعقاد العقد هو الوقت الذي يتلقى فيه القابل بالطريق االلكتروين النص الذي كان مقترح ذا 
من املوجب ما يفيد علمه بوصول القبول ومل يترك أمر إرسال ذلك التأكيد من املوجب وقفا على إرادته بل 

طراف املخاطبني به يستطيعون الوصول اعترب النص أن علم الوصول قد مت تسلمه والتأكيد قد مت إذا كان األ
 2000جوان  8إليه، وهو أمر حسن. إال أنه مل ترد هذه األحكام يف الصياغة النهائية للتوجيه الذي مت إقراره يف 

 ) على النحو التايل: 11/1فقد متت صياغة املادة (

عن طلبه بالوسائل التكنولوجية، ما تعمل الدول األعضاء على أنه يف احلالة اليت يعلن فيها املرسل إليه اخلدمة 
  يتفق األطراف من غري املستهلكني على غري ذلك، على تطبيق املبادئ اآلتية: مل 
أن يرسل املؤدي علما باستالم الطلب إىل املرسل إليه دون مدة غري مربرة بالطريق االلكتروين كما أن  جيب- 

  ". األطراف املخاطبني الوصول إليهماطلب وعلم الوصول يعترب قد مت استالمهما عندما يستطيع 

                                                           

  .172أمحد شرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص:  -1
  43، ص2007طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع االلكتروين "حبث يف التجارة االلكترونية" القاهرة، دار النهضة العربية،  -2
 52من الدليل اإلرشادي لسن القانون النموذجي، ص 104وكذا البند رقم  77سابق، ص: سم، مرجع حممد حسن قا -3
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بب اخلالفات الزائدة إن تيسري إجراء تكوين الرضا يالزمه ترك حل صريح منسق على املستوى األورويب بس- 
حول حلظة تكوين العقد يف تشريعات الدول األعضاء، ويبدو أن التغيري الذي مت إدخاله يف اختيار املفردات 
يعرب عن تفاوت من ناحية املوضوع، أي األخذ باختيار جديد حقيقي، ويف الواقع فإن الدول األعضاء حتتفظ 

انعقاد العقد، وهذه اللحظة مشروطة بإجراء الطلب احملدد من الناحية الظاهرية بكل مرونة لتحديد حلظة 
 .))))1111((((    بالتوجيه، وهذا التراجع ال مينع التنسيق املرغوب يف احللول على املستوى األورويب

بالتايل يكون التوجيه قد أخذ بنظرية استالم القبول وتصدير علم الوصول بواسطة املوجب، وجيوز 
ه التجارة االلكترونية على أنه "تراعي ) من توجي11/2إبرام العقد وتنص املادة (للمتعاقدين املهنيون اختيار حلظة 

حتت تصرف املخاطب باخلدمة الوسائل التقنية املالئمة الفعالة، اليت ميكن  الدول األعضاء، أن يضع املؤدي
وذلك قبل تقدمي  الوصول إليها واليت تسمح له بتحديد األخطاء املرتكبة يف حتديد وتلقي املعطيات وتصحيحها

  طراف من املستهلكني على خالف ذلك".الطلب، ما مل يتفق األ
نظرية وصول القبول، ونص يف  للتبادل االلكتروين للبيانات (E.D.I)أقر كذلك العقد النموذجي األورويب

واملكان اليت تستقبل  هي اللحظة (E.D.I)تعد حلظة ومكان إبرام العقد املربم من خالل " ) على أنه:3/3مادته (
من اتفاقية  4/3كما نصت املادة  ))))2222((((".جياب يف النظام املعلومات للموجباخلاصة بقبول اإل (E.D.I)فيها رسالة

يعترب العقد املنشئ باستخدام التبادل االلكتروين للبيانات على أنه: " ألروباجنة االقتصادية التبادل النموذجي لل
   ))))3333((((    .من االتفاق" 3/1قد أبرم مىت استلمت الرسالة كقبول لعرض وفقا للمادة 

) الصادر من جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 54/3/6إن القرار رقم (منظمة املؤمتر اإلسالمي: منظمة املؤمتر اإلسالمي: منظمة املؤمتر اإلسالمي: منظمة املؤمتر اإلسالمي:     ....وووو
إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد وال يرى " قد نص على أنه: دورته السادسة اإلسالمي يف

أو الرسالة، أو السفارة (الرسول) كتابة أحدمها اآلخر معاينة وال يسمع كالمه وكانت وسيلة االتصال بينهما ال
  إليه وقبوله. اإلجياب إىل املوجهفي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول ف ))))4444(((("وهذا ينطبق على الكمبيوتر

إن االجتاهات احلديثة يف االتفاقات الدولية اخلاصة بالعقود قد أخذت بنظرية موقف االتفاقيات الدولية: موقف االتفاقيات الدولية: موقف االتفاقيات الدولية: موقف االتفاقيات الدولية:     ....2
  مثال ذلك: بول يف حالة التعاقد بني غائبني، وصول الق

بنظرية  1980أفريل  11أخذت هذه االتفاقية واملوقعة يف : : : : 1980اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع لسنة ****
 وصول القبول، إذ يعد العقد منعقدا يف عقود البيع ذات الصفة الدولية لألموال املنقولة مبجرد وصول القبول إىل

ت القاعدة من خالل ثالثة نصوص، إذ وضعوقد توصلت االتفاقية إىل هذه  ))))5555((((املوجب سواء علم بالقبول أم ال

                                                           

1-SOLUS (H),GHESTIN (F) et MAS (F), op. cit. p199 et 200.  
  .166، ص2004عادل أبو هشيمة حممود حوته، عقود خدمات املعلومات االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
  . 381خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص -3
  . 1267، ص: 2، ج 6ود بآالت االتصال احلديثة، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، حكم إبرام العق -4
معظمها مع مستهلكني، إال ومما جتدر اإلشارة إليه أن االتفاقية ال تطبق بشأن البيوع مع املستهلكني، بالتايل ال تتناسب مع البيوع عرب االنترنت اليت تربم يف  -5

ديد حلظة انعقاد العقد كمسألة خالفية فيما بني التشريعات الوطنية، وعلى اعتبار أن هذه االتفاقية أن اإلشارة إليها ليست إال على سبيل االستدالل ملوضوع حت
ة، دولة، تتضمن يف ثناياها نصا اتفاقيا حول مسألة خالفية كمؤشر على إمكانية توحيد املواقف بشأن وقت انعقاد العقد مبوجب اتفاقية مماثل 45املوقعة من قبل
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ثره على وفق أحكام هذه ينعقد يف اللحظة اليت حيدث فيها القبول أالعقد املبدأ العام القاضي بأن: " )23املادة (
  ".االتفاقية

يف حكم هذا اجلزء من االتفاقية يعد اإلجياب أو مىت حيدث القبول إثره بقوهلا: " )18/2وبينت املادة (
ه شخصيا اإلعالن عن القبول أو أي تعبري آخر عن القصد، قد وصل إىل املخاطب عند إبالغه شفويا أو تسليم

بأية وسيلة أخرى أو تسليمه يف مكان عمله أو يف عنوانه الربيدي أو لدى تسليمه يف مكان سكنه املعتاد إذا مل 
تفيد هذه النصوص أن أي عقد بيع دويل يتم عرب االنترنت يعد . ))))1111((((    يكن لديه مكان عمل أو عنوان بريدي"

اء على هذه االتفاقية فإنه ال يتم إبرام العقد ولو مت منعقدا يف اللحظة اليت يتسلم فيها املوجب القبول، وبن
إرسال القبول إذا ما فقد بعد ذلك يف الربيد، وتعترب هذه االتفاقية من الناحية العملية أكثر مالءمة يف التطبيق 
ألن ذلك يساعد على التخفيف من صعوبة اإلثبات، فعلم املوجب بالقبول ليس بالضرورة أمرا حامسا إلبرام 

قد، بل يكفي أن توضع الرسالة احملتوية على القبول يف صندوق الربيد اخلاص به لكي تكون جاهزة الع
 . ))))2222((((للتسليم

اليت أعدها جملس التبادل  1990قد وضعت اتفاقية إيديك لسنة اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل للبضائع: اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل للبضائع: اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل للبضائع: اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل للبضائع: ****
االلكتروين للبيانات يف كندا أن املقصود باالستالم الصحيح هو دخول الرسالة االلكترونية يف جهاز الكمبيوتر 

 ))))3333((((اخلاص باملرسل إليه.

يعترب العقد الذي مت باستخدام نص على أنه: "االتفاق األورويب النموذجي للتبادل االلكتروين للبيانات: االتفاق األورويب النموذجي للتبادل االلكتروين للبيانات: االتفاق األورويب النموذجي للتبادل االلكتروين للبيانات: االتفاق األورويب النموذجي للتبادل االلكتروين للبيانات: ****
االلكتروين للبيانات مربما يف الوقت واملكان الذين تصل فيهما الرسالة اليت تشكل قبوال لعرض بواسطة التبادل 

  ))))4444((((التبادل االلكتروين للبيانات إىل نظام كمبيوتر مقدم العرض".
 يعتربمن هذه االتفاقية على أنه " )4/3نصت املادة (با: با: با: با: وووواتفاقية التبادل النموذجي للجنة االقتصادية ألوراتفاقية التبادل النموذجي للجنة االقتصادية ألوراتفاقية التبادل النموذجي للجنة االقتصادية ألوراتفاقية التبادل النموذجي للجنة االقتصادية ألور****

ملرسلة كقبول لعرض وفقا العقد املنشئ باستخدام التبادل االلكتروين للبيانات قد أبرم مىت استلمت الرسالة ا
  . من االتفاق" )3/1للمادة (

غربية إن هذه النظرية القت اهتماما من خمتلف التشريعات القانونية القف التشريعات الغربية والعربية: قف التشريعات الغربية والعربية: قف التشريعات الغربية والعربية: قف التشريعات الغربية والعربية: مومومومو    ....3
  وهو ما سنتناوله فيما يلي:

  بعد     املشرع الفرنسي ،منها اعتنقت بعض التشريعات مذهب استالم القبولموقف التشريعات الغربية: موقف التشريعات الغربية: موقف التشريعات الغربية: موقف التشريعات الغربية:     أ.أ.أ.أ.

                                                                                                                                                                                     

، 2002، دار النهضة العربية، 2تفاقية انظر: حممود مسري الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدويل للبضائع، طوحول تفسري هذه اال
  .69- 67، مرجع سابق، صي، وفاروق األباصري113. حمسن شفيق، مرجع سابق، ص95أسامة أبو احلسن جماهد، مرجع السابق، ص

، 2004اعد املادية يف العقود الدولية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف القانون الدويل، مقدمة إىل جملس كلية القانون، جامعة بغداد، أمحد مهدي صاحل، القو -1
  .167، ص2005، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1. خالد حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط72ص

  .672السوسوة، مرجع سابق، صجمد الدين حممد إمساعيل  -2
3 -UNCTAD/ SDTE/ BFB/ 1- 15 May 1998, A/ CN. 9/ 350- 15 May 1991              . . 381أشار إليه خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص:    

ر البحري الدويل السادس، العوملة يف صناعة النقل فاروق ملش، التجارة االلكترونية وأهم املشكالت القانونية اليت تواجهها يف مصر، حبث مقدم إىل املؤمت -4
  457ص ،1999أكتوبر19-17البحري وأثرها على الدول النامية والذي عقد باإلسكندرية باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خالل الفترة من 
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 2004جوان 21الصادر يف 2004/575يم الثقة يف االقتصاد الرقمي رقمتعديله للقانون املدين مبوجب قانون تدع
اخلاصة بالعقود املربمة بالطريق  ) وتضمن هذا القانون املدين إجراءات القبول واألحكام25/2يف املادة (
يربم العقد املقترح مدين على أن " 1369/3وحتدد أيضا حلظة انعقادها من خالل نص املادة  )1(االلكتروين

بالطريق االلكتروين إذا كان املخاطب باإلجياب، بعد أن راجع التفاصيل يف طلبه والثمن اإلمجايل وتصحيح 
"، كما أن املوجب ملزم باإلقرار باستالم الطلب الذي وجه إليه دون عن قبولهعبري األخطاء احملتملة أكده للت

)، ويعترب كل من الطلب، وتأكيد القبول، واإلقرار باالستالم قد مت 1369/5تأخري، وذلك بوسيلة الكترونية (م
اإلرسال له استالمهم حينما يستطيع من وجه إليه ذلك أن يطلع عليه. وهذا احلل الواضح الذي يأخذ بنظام 

أثر إلغاء الشك الذي حييط بلحظة تكوين العقد بني الغائبني، وإذ مل يكن ميثل نصا تكميليا بالنسبة للعقود 
املربمة بني املهنيني، إذا كان هؤالء يريدون إخراج عقودهم من هذه األحكام فإن ذلك يكون باألخذ باتفاق 

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النص مقتبس من  ))))2222((((مع بينهمبينهم جممل موجه لتحديد حلظة تكوين العقد الذي جي
  .2000/31من التوجيه األورويب اخلاص بالتجارة اإللكترونية رقم  11/1/2املادة 

  يف تقديرنا أن هذا النص يضيف تشكيلة جديدة، وذلك استثناء على مبدأ الرضائية الذي يسود العقود، كما 
اجلديدة من التقنني املدين الفرنسي، يتكون  1369/5يتضمن فضال عن ذلك استثناءات بارزة، فوفقا لنص املادة 

العقد االلكتروين ليس فقط من تالقي إرادة أطرافه، بل يضاف إىل ذلك ضرورة قيام املوجه له اإلجياب بتأكيد 
(الفرنسي) لن يرتبط القبول، وكذا اإلقرار باالستالم من املوجب، وهو ما يترتب عليه أن متصفح االنترنت 

مما يعين أن القبول األول، الذي يسبق اإلقرار باالستالم من املوجب، ليست  - تأكيد قبوله  - تعاقديا إال عقب 
القبول -     ))))3333((((يد من جانب املوجه إليه اإلجياب والذي يطلق عليه البعضله أية آثار قانونية لعدم وجود تأك

من السرعة يف إبرام العقود وإمتامها بيد أن هذه الشكلية تبدو متناقضة مع امليزة اليت توفرها املعلوماتية  - الثاين
، كما أن تعقيد العملية التعاقدية ))))4444((((اليت تتطلب التخفيف من حدة الشكليات وليس تكبيل هذه العقود ا 

سيؤدي لصعوبات عديدة، إذ من احملتمل أن ينصرف مستهلك االنترنت عن القيام بكافة تلك املراحل وكذلك 
تعدد العملية التعاقدية يزيد من احتمالية عدم إمتام املعامالت، ليس بسبب إرادة التعاقد برمته، هذا فضال عن أن 

، ولكن سبب عدم فهم ذلك النظام املتشعب. وعلى الرغم من ذلك تسمح هذه الشكلية اليت ))))5555((((األطراف
  تفاق قبل إعطاء القبول دف حلماية رضا مستهلك االنترنت، بالتفكري والتحقق من العناصر الرئيسية لال

                                                           

 14/2 املادة، 1998من قانون الصفقات االلكترونية السنغفوري  15من ق.م الياباين، املادة 197/1واملادة  04 ، املادة11/03/2003البلجيكي  ق.من  08املادة  -1

من القانون األمريكي املوحد   أ،ب/15 املادة ،1999 من القانون املوحد للتجارة االلكترونية الكندي ب/23/2املادة، 1999 من قانون الصفقات االلكترونية االسترايل
  217أشار إليهم حممد سعيد أمحد امساعيل، مرجع سابق، ص 2000 من قانون االتصاالت االلكترونية االجنليزي 11)، املادة UETA(1999للصفقات االلكترونية

2-SOLUS (H),  GHESTIN (j) et MAS (F), OP. cit. P200  
3-E’LIZABETH GR , MAUX, le détermination de la date de conclusion du contrat par raie électronique, come comblé, Avril 2004, p 140.   

  . 95تامر حممد سليمان الدمياطي، املرجع السابق، ص -4
 1101/2، إدخال مادة جديدة يف القانون املدين الفرنسي برقم ويف هذا اخلصوص، اقترح جانب من الفقه الفرنسي، قبل إقرار قانون الثقة يف االقتصاد الرقمي -5

رونية تأخذ تتضمن حلظة إبرام العقود بني غائبني مع فقرة أوىل تأخذ بنظرية تصدير القبول يف العقود بني غائبني وفقرة ثانية خاصة بالعقود االلكت 1108/2أو 
      .Luc GRYNBAUM, projet de lai sur la société de l’information : le régime du ‘’contrat électronique D. 2002 chr, p378بالنقر املزدوج. 
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  ))))1111((((فضل املراجعة اإلمجالية للطلب والثمن وتصحيح األخطاء احملتملة .النهائي، ب

إىل أن املشرع الفرنسي ذا النص يكون قد وضع نظرية جديدة  ))))2222((((ويف هذا الصدد ذهب جانب من الفقه
برامه، وهي "تصدير تأكيد ونية إللتحدد حلظة ومكان انعقاد العقد بني الغائبني عند استخدام وسيلة الكتر

" مشريا إىل هدف املشرع من ذلك هو الرغبة يف ترك السيطرة للمستهلك على حلظة تكوين العقد، القبول
" وبالتايل إىل األخذ مبذهب " تسليم القبول إىل أن املشرع الفرنسي مال ))))3333((((بينما ذهب جانب آخر من الفقه

  ينعقد العقد يف الوقت الذي يصل فيه القبول إىل املوجب، بصرف النظر عن علم املوجب ذا القبول. 
ع الفرنسي أخذ بنظرية جديدة هي "تسلم يقطع بأن املشر 1369/3يف تقديرنا أن صراحة نص من املادة 

  قبول مبثابة قرينة على استالمه.على تأكيد ال " من جانب من وجه إليه وتعترب جمرد اطالعهتأكيد القبول
 على ضرورة تأكيد القبول من التقنني املدين استثناًء 1369/6د املشرع الفرنسي يف املادة من جهة أخرى أور

ا بواسطة تبادل رسائل الربيد استبعد مبقتضاه العقود اليت يكون حملها توريد سلع أو تقدمي خدمات وتربم حصري
  من نطاق تطبيق تأكيد القبول، عالوة على إمكانية اخلروج على األحكام اخلاصة بتأكيد القبول يف اإللكتروين 

  ))))4444((((العقود املربمة بني املهنيني.
 تعترباملتعلق بقبول اإلجياب على أنه"...أما عن العقد النموذجي الفرنسي فقد نص يف اية البند السابع 

شف من النص أنه مل حيدد على طبيعة االتفاق وتارخيه" ويست أنظمة التسجيل اآليل للتاجر مبثابة دليل إثبات
تاريخ انعقاد العقد صراحة، وإمنا قرار أن يستدل عليه من خالل الرجوع إىل أنظمة التسجيل اآليل للتاجر. 

عقد هو وقت استالم أنظمة التسجيل اآليل للتاجر ويبدو لنا أنه يستفاد من نص البند السابق أن تاريخ انعقاد ال
انات اليت جيب حددت البية من هذا البند تأكيد الطلبية (تأكيد القبول من قبل املستهلك، إذ تطلبت الفقرة الثاني

 )، مث جاءت يف الفقرة الثالثة وقررت أنه تعترب أنظمة التسجيل اآليل للتاجر مبثابة دليل إثباتأن يشملها التأكيد
على طبيعة االتفاق وتارخيه هذا ومن ناحية أخرى يستفاد من هذا النص أن أنظمة التسجيل اآليل للتاجر تعترب 

  (إثبات طبيعة االتفاق وتارخيه). دليال لإلثبات
مل يتناول أي من التشريعات املدنية يف الدول العربية نظرية وصول القبول بينما موقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية: موقف التشريعات العربية:     ....2

  التشريعات العربية املنظمة للمعامالت االلكترونية تأخذ باحلل الوارد يف هذه النظرية ومنها:  هنالك من
  ) منه على أنه: 17حيث تنص املادة (بشأن املعامالت االلكترونية: بشأن املعامالت االلكترونية: بشأن املعامالت االلكترونية: بشأن املعامالت االلكترونية:     2001لسنة لسنة لسنة لسنة     85القانون األردين رقم القانون األردين رقم القانون األردين رقم القانون األردين رقم ****
  مل يتفق املنشئ واملرسل إليه على خالف ذلك، تعترب رسالة البيانات قد أرسلت من وقت دخوهلا إىل  ما - 

                                                           

1-Nathalie Mordu, la formation du contrat électronique : dispositifs de protection du cyber consommateur et modes alternatifs de règlement 
des conflits(M.A.R.C), DEA, université de lille,2,Année universitaire 2002/2003,p59 

  LUCGRYNBAUM, projet de lai «  pour la confiance dons l’économie numérique : rnare . وانظر أيضا:85حممد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -2
 un petit effort de rigueur juridique pour un contrat électronique » fiable, D. Aff., 2003, N° 11 P.D 747.      

  . 211سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق، ص  -3
قتصاد الرقمي، تأسيسا على أن الربيد االلكتروين إال أن هذه االستثناءات قد تعرضت لنقد شديد من جانب بعض الفقه الفرنسي، قبل إقرار قانون الثقة يف اال -4

ية، وال ميكن أن تكون غاية يعد أيضا وسيلة للتعبري عن القبول، ولذا ينبغي الوثوق يف أن الربيد االلكتروين ميكن أن يصبح وسيلة مأمونة إلبرام العقود االلكترون
لقواعد العامة يف العقود بدأت تتكيف مع واقع التجارة االلكترونية السيما يف إطار إبرام العقود محاية مستهلك االنترنت مؤدية إىل االستغناء عنها، فإذا كانت ا

  فإا من املمكن أن حتمل جديدا أيضا يف جمال محاية مستهلك االنترنت من خالل ختويله " احلق يف العدول  عن قبوله" 
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  نظام معلومات ال خيضع لسيطرة املنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه. 
الة قد إذا كان املرسل إليه قد عني نظام معلومات لغرض استالم الرسائل االلكترونية وعليه تعترب الرس - 

استلمت عند دخوهلا إىل ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة إىل نظام غري الذي مت حتديده فيعترب إرساهلا قد مت 
  منذ قيام املرسل إليه باالطالع عليها ألول مرة. 

إذا مل حيدد املرسل إليه نظام معلومات لغرض استالم الرسائل االلكترونية، فيعترب وقت استالم تلك  - 
  ة هو وقت دخول تلك الرسالة إىل أي نظام معلومات تابع للمرسل إليه". الرسال
منه 17: حيث تنص املادة بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية 2002لسنة  02رقم القانون اإلمارايت القانون اإلمارايت القانون اإلمارايت القانون اإلمارايت *
ما مل يتفق املنشئ واملرسل إليه على خالف ذلك يتحدد وقت استالم الرسالة االلكترونية على النحو ": على

وقت  إذا كان املرسل إليه قد عني نظام معلومات لغرض استالم الرسالة االلكترونية يتم االستالم: *التايل: 
املرسل إليه الرسالة االلكترونية إذا أرسلت  وقت استخراج -دخول الرسالة االلكترونية نظام املعلومات املعني. 

  إىل نظام معلومات تابع له ولكن ليس هو نظام املعلومات املعني الستقبال الرسالة. 
  له"إذا مل يعني املرسل إليه نظام معلومات، يقع االستالم عندما تدخل الرسالة االلكترونية نظام معلومات تابع *

) منه فيما 15حيث تنص املادة (: : : : 2002    سبتمرب    14    الصادر يفة االلكترونية ة االلكترونية ة االلكترونية ة االلكترونية القانون البحريين بشأن التجارالقانون البحريين بشأن التجارالقانون البحريين بشأن التجارالقانون البحريين بشأن التجار    ****
ما مل يتفق املنشئ واملرسل إليه على غري ذلك يعترب سال وتسلم السجالت االلكترونية "يتعلق بوقت ومكان إر

  إرسال السجل االلكتروين قد مت: 
دخول هذا السجل يف نظام للمعلومات ال خيضع لسيطرة املنشئ أو من أرسل السجل االلكتروين نيابة  وقت - 

  عنه، وذلك إذا كان كل من املنشئ واملرسل إليه يستخدم ذات نظام املعلومات. 
وقت دخول هذا السجل حيز انتباه املرسل إليه ومتكنه من استخراجه، وذلك إذا كان كل من املنشئ  - 

  رسل إليه يستخدم ذات نظام املعلومات. وامل
) من القانون 15) سواء يف القانون األردين، أو القانون اإلمارايت وكذا املادة (17يالحظ أن نص املادة (

) من قانون األمم املتحدة النموذجي يشأن التجارة 15البحريين، السابق ذكرهم، تتفق مع أحكام املادة (
   ))))NUDCI".))))1111"1996االلكترونية لعام

ى لتحقيق محاية فعالة للموجب وتركز على إرادته تعترب إحدى النظريات اليت تسعنظرية العلم بالقبول: نظرية العلم بالقبول: نظرية العلم بالقبول: نظرية العلم بالقبول: ....****
  وسنعرض ألحكام هذه النظرية على النحو التايل:  ))))2222((((ومتنحه مهلة أبعد ملمارسة خيار العدول عن إجيابه،

        رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: رأي الفقه: ....1
يتم التعاقد وفقا هلذه النظرية من اللحظة اليت يعلم فيها املوجب فعال بالقبول الصادر ممن مضمون النظرية: مضمون النظرية: مضمون النظرية: مضمون النظرية:     أ.أ.أ.أ.

وجه إليه اإلجياب، وذلك على أساس أن األصل يف التعبري عن اإلرادة ال ينتج أثره (انعقاد العقد) إال عند 

                                                           

  . 141مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص  1
  .101، أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص88سابق، ص: د أنيس نصري، مرجع يزي -2
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ذ من وصل القبول قرينة على وتتخ ))))1111((((وصوله إىل علم من وجه إليه، فال بد من توافق اإلرادتني وتطابقهما.
علم املوجب إا قرينة قضائية جيوز أن يؤخذ ا، أوال يؤخذ ا، وجيوز للموجب إثبات العكس بإقامة الدليل 

   ))))2222((((على عدم علمه بالقبول بالرغم من وصوله إليه.
من القانون املدين اجلزائري واليت تفيد أن  67تستمد هذه النظرية أساسها من نص املادة أساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية: أساس النظرية:     ب.ب.ب.ب.

توافق اإلرادتني يكون من حلظة علم املوجب بالقبول، وجدير بالذكر أن غالبية الفقه مييل لألخذ ذه النظرية 
      .))))3333((((لسالمة أساسها القانوين

على أسلوب التعاقد توقف العلم بالقبول ييف جمال العقود االلكترونية مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين: مدى انطباقها مع العقد االلكتروين:     ج.ج.ج.ج.
بني املوجب واملوجب له عرب اخلط فإن العلم اليقيين بالقبول  والتفاعل مباشرةعرب االنترنت، فإذا كان االتصال 

4444((((ا وأثناء التفاعل املباشر بني املتعاقدين حيث ال تنقضي مثة فترة بني صدور القبول والعلم به.يتحقق فور((((  
فإن حلظة العلم احلقيقي بالقبول االلكتروين  )MAIL-E(الربيد االلكترويند يتم من خالل أما إذا كان التعاق

يتحقق يف حلظة فتح املوجب لصندوق الربيد االلكتروين اخلاص به، ومطالعته للرسالة االلكترونية املشتملة على 
متشابكة يف على أن األمر ليس ذه البساطة يف إطار العقد االلكتروين، حيث توجد عدة حلظات     )5(القبول،

هذا الصدد، مما يثري مجلة تساؤالت تتعلق بزمان االنعقاد وما يترتب عليه من آثار قانونية مثل: مىت ميكن 
أم حلظة البدء بالتجوال  ؟يف حلظة تشغيل جهاز احلاسوب اخلاص مبستعمل الشبكة هل االعتداد بإرادة القبول

ظة اليت يعرب ا البائع عن موافقته؟ أم يف اللحظة اليت يفتح فيها بني الربامج املختلفة املتاحة على الشبكة؟ أم اللح
  بريده االلكتروين ويطلع على مضمون الرسالة االلكترونية ...اخل.

ملا كان العقد االلكتروين يتسم بالطابع الدويل ويربم عن بعد، فإنه يفترض أحيانا انتماء كل طرف من 
يطرح إشكالية تنازع وتداخل القوانني وحيتاج األمر حلل حاسم وعادل أطرافه لدولة ونظام قانوين خمتلف، مما 

   ))))6666((((يف نطاق العقد االلكتروين.
من يف توحيد قواعد العقد االلكتروين على املستوى الدويل أو على األقل كال شك أن أفضل احللول ي

حيد فإن اتفاق األطراف على املستوى اإلقليمي كاالحتاد األورويب والدول العربية، وحلني الوصول هلذا التو
ا أن يتم إجياد هذا احلل من خالل العقود احلل املتاح حاليا، كما ميكن أيض حتديد حلظة العقد يظل هو

   ))))7777((((االلكترونية النموذجية.
  قد أخذ على هذه النظرية صعوبة إثبات علم املوجب بالقبول الصادر عن القابل مما جيعل تقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية: تقييم النظرية: د.د.د.د.

                                                           

  . 165، ص1977عبد ايد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة اخلامسة، بدون دار نشر، بغداد،  -1
  . 89سلطان أنور، مرجع سابق، ص -2
  . 195سابق، صأشرف عبد الرزاق ويح، مرجع  -3

4-X. Limant de Bellefonds, commerce électronique et avenir des circuits distribution, de l’expérience des Etats-Unis aux perspectives 
française, Aspects juridiques et fiscaux, la problématique française, cololque du 13/5/1998. Gaz. Pal, 1998. P.17. 

  . 237أسامة أبو احلسن جماهد، الوسيط يف قانون املعامالت االلكترونية، مرجع سابق، ص:  -5
6-H.B eaure d’augéres, P.Breese et Sthuilier, paiement électronique sur internet, état de l’art, aspects juridique et imparti sur les matières, 
Thomson polis ming 1997, p109. 

  . 2005أمين سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، القاهرة  -7
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ألن هذا األخري يعد علمه بالقبول أمرا شخصيا من الصعوبة إثباته من قبل  ))))1111((((رمحة املوجب، القابل حتت
فال يعترب العقد عندئذ  ))))2222((((القابل، فقد يدعي املوجب إنه مل يعلم بالقبول أو أن القبول عبء ثقيل ينوء حبمله،

قد مت مبجرد وصول القبول، ولذلك إذا كان وصول القبول قرينة على العلم به، إال أن تلك القرينة قابلة 
   ))))3333((((إلثبات العكس فهي ليست قاطعة يف التعبري.

نظرية العلم بالقبول على أساس أن علم املوجب بالقبول ليس شرط انعقاد بل هو شرط  ))))4444((((    انتقد البعض
لب حبقوقه يف مواجهة الطرف زوم ونفاذ، أي مبجرد علم املوجب بالقبول سوف يلتزم بتنفيذ العقد ويطال

يف نطاق العقود االلكترونية أن ال خيلو من احتمال العبث بتاريخ علم املوجب بالقبول االلكتروين،  اآلخر
لتاريخ على سقوط اإلجياب إذا كان بتقدمي حتريفه أو تزويره من املوجب صاحب جهاز احلاسب اآليل، بتقدمي ا

العقد حيقق مصلحة املوجب ذا التقدمي، أو بتأخري تاريخ استالم القبول عن وقت سقوط اإلجياب إذا كان 
  على العكس من مصلحته كموجب االنفكاك من االلتزام بالعقد والتهرب منه. 

) بل web siteالعقود على مواقع الويب (ا هلذه النظرية ال يكفي الضغط على خانة القبول يف مناذج تطبيقً
جيب أن يصل هذا القبول إىل املوجب ويعلم به، وعليه نرى أن هذه النظرية ال تستقيم مع املعامالت اليت تتم 

  ))))5555((((عرب االنترنت.
  ن أن العربة يف حتديد زمان ومكان انعقاد العقد يف التعاقد بني مقضت حمكمة النقض املصرية رأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء: رأي القضاء:     ....2

  غائبني هو اتفاق الطرفني، ويف حالة عدم وجود اتفاق يؤخذ بزمان ومكان علم املوجب بالقبول عمال بنظرية 
    ))))6666((((العلم بالقبول.

مل يأخذ ذه النظرية أي من القوانني الدولية أو االتفاقيات الدولية موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية: موقف القوانني واالتفاقيات الدولية:  .ثانياًثانياًثانياًثانياً
  وتركت ذلك إىل القوانني والتشريعات الداخلية لكل دولة. 

        موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربية: موقف التشريعات الغربية والعربية:     ....ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
  منها: لب التشريعات القانونية الغربية تأخذ ذه النظرية أغ    .موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:.موقف التشريعات الغربية:1
العقد ينشأ يف حلظة علم على أن: " BGB) من القانون املدين األملاين 110/1تنص املادة (القانون األملاين: القانون األملاين: القانون األملاين: القانون األملاين: ****

  عليها".  االطالعاملوجب الفعلي بالقبول أو عندما تصبح الرسالة احملتوية على القبول يف متناول يده وبإمكانه 
اقد بني غائبني قد مت يف خالل النص يتبني أن املشرع األملاين أخذ بنظرية العلم بالقبول حيث اعترب التع من

  ول.الزمان اللذين يعلم فيهما املوجب فعليا بالقباملكان و
                                                           

   83ص 2000حممد السيد عبد املعطي خيال: التعاقد عن طريق التلفزيون، الطبعة األوىل، جامعة حلوان، كلية احلقوق،  -1
  . 93رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص:  -2
  . 36حممد السعيد رشدي، مرجع سابق، صوكذا ، 165، وكذا عبد ايد احلكيم، مرجع سابق، ص161عباس العبودي، مرجع سابق، ص -3
  .   6ص2004جويلية  14-12نوري حممد خاطر، زمان ومكان انعقاد العقد االلكتروين، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون واحلاسوب، جامعة الريموك، األردن بني  -4

  .   6ص2004
  . 209 لتهامي، مرجع سابق، ص. وكذا سامح عبد الواحد ا172حممود عبد الرحيم الشريفات، مرجع سابق، ص -5
. أشار إليه عاطف عبد احلميد حسن، وجود الرضا يف العقد االلكتروين عرب 12، رقم 67ق. ص 23جمموعة أحكام النقض، السنة  19/1/1972نقض مدين  6

  . 145، ص: 2008ربية شبكة االنترنت، دار النهضة الع
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        منها: العربية بنظرية العلم بالقبول و أخذت معظم التشريعات املدنية يف الدول    ::::موقف التشريعات العربيةموقف التشريعات العربيةموقف التشريعات العربيةموقف التشريعات العربية    ....2
ذي يتصل فيه ينتج التعبري عن اإلرادة أثره يف الوقت العلى أنه: " 61حيث تنص املادة القانون املدين اجلزائري 

  ".يعترب وصول التعبري قرينة على العلم به، ما مل يقدم الدليل على عكس ذلكبعلم من وجه إليه و
 ي اتبعهالذللسياق املنطقي ذاته و استكماالًا يتعلق بالتعاقد بني الغائبني و) منه فيم67جاء يف نص املادة (

يعترب التعاقد ما بني الغائبني قد مت يف املكان ويف الزمان اللذين يعلم فيهما ": املشرع حيث جتري على أنه
يفترض أن املوجب قد علم بالقبول يف و ،املوجب بالقول ما مل يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك

  ."للذين وصل إليه فيهما هذا القبولاملكان ويف الزمان ا
مث أصبغ عليهما بعض  ))))1111((((العلم بالقبولقد أخذ مبذهب  جلزائريالنصني السابقني أن املشرع ايستفاد من 

، كما يفسح اال أيضا أمام اتفاق األطراف أو النصوص اجلماعية حيقق التوازن بني مصاحل الطرفني املرونة مبا
ن أ يقرر) 67) وكذلك الفقرة الثانية من املادة (61اهلدف، وبيان ذلك أن عجز املادة (اليت تأيت استجابة هلذا 

، وذا يتم حفظ التوازن بني ب للقبول يعد قرينة على العلم به، أن استالم املوجالقابل مؤيدا هلاقرينة لصاحل 
األطراف على انعقاد العقد يف  ) فق أجاز اتفاق67أما عجز الفقرة األوىل من املادة ( ،مصاحل املوجب والقابل

ا حتديد مكان وتوقيت آخرين لالنعقاد زمان ومكان غري وقت ومكان العلم بالقبول، كما أجاز املشرع أيض
  .خبالف ما جاء به صدر هذه الفقرة العقد

نة لس 83العقود التونسية قد حنت صوب نظرية إعالن القبول إال أن القانون رقم أن جملة االلتزامات وغري 
ن هذا ) م28يستفاد من نص املادة ( .ة قد انتهج نظرية العلم بالقبولالتجارة اإللكترونيبشأن املبادالت و 2000

ينشأ العقد اإللكتروين بعنوان البائع و يف تاريخ موافقة هذا األخري على الطلبية " :القانون والذي يقرر أنه
  ."مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ، ماإلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلكبواسطة وثيقة 

إمنا زمان انعقاد العقد اإللكتروين و يتبني من ذلك أن املشرع التونسي مل يتعرض صراحة ملسألة حتديد
  .التجارة االلكترونيةاملعامالت و) بشأن قانون 28ذلك من أحكام املادة (يستشف 

، ربعاحللول القانونية يف النظريات التقليدية األ بعد استعراضوحلظة انعقاد العقد اإللكتروين  رأينا يف حتديد
، أو تلك خالل التراسل بالوسائل التقليديةاليت أوجدها الفقه القانوين ملعاجلة حلظة انعقاد العقد بني غائبني من 

، وبعد تقييمنا هلذه احللول يف ضوء التجارة االلكترونيةاملعامالت واحللول اليت وردت يف القوانني اخلاصة ب
ما يتطلبه هذا النمط من برامج املتاجر االفتراضية، روين والطبيعة اخلاصة للتعاقد من خالل برامج الربيد اإللكت

اقد من ، وبث الثقة يف التععمل على محاية رضا أطراف التعاقدتكنولوجية آمنة تالتعاقد من توفري بيئة قانونية و
اإللكتروين من خالل برامج االنترنت السابق ذكرها ينعقد يف ، نرى أن العقد خالل هذه الوسيلة احلديثة

االلكتروين اخلاص باملوجب يفيد  اللحظة اليت يتسلم فيه النظام اإللكتروين اخلاص باملقابل إشعار من النظام

                                                           

مدين كوييت،  49 مدين عراقي، املادة 87 مدين مصري، املادة، 97-91يف التشريعات العربية املواد  تقابلها 142، مرجع سابق ص مسري حامد عبد العزيز اجلمال -1
التعاقد بوسائل  ،حممد السعيد رشدي، أنظر: مدين لييب 97 املادةمدين حبريين،  142 مدين أردين، املادة 43 مدين ميين، املادة 157 مدين قطري، املادة 77 املادة

  316محد السنهوري، مرجع سابق ص أوأيضا عبد الرزاق  وما يليها 36االتصال احلديثة مع التركيز على البيع بواسطة التلفزيون، مرجع سابق ص 
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يتأكد  ، إذاملتعاقد بني ثقة واطمئنانا أكثروصول الرسالة االلكترونية املتضمنة للقبول فهذا احلل يوفر للطرفني 
، على الرغم من عدم وجود عقد البيع قد وصل فعال إىل اآلخركل منهما بأن تعبريه عن اإلرادة يف إبرام 

استقرار يف عقود التجارة ع به من تما تتمإىل األخذ ذه النظرية ومما يزيد يف االطمئنان  .مواجهة حقيقية بينهما
أخذت به مبادئ و، 1980فيينا بشأن البيع الدويل للبضائع عام ، قد ثبت صالحيتها بعد أن تبنتها اتفاقية الدولية

ظم القوانني املنظمة مع )وحيد القانون اخلاص (اليونيدروالعقود التجارية الدولية اليت وضعها املعهد الدويل لت
 مبوجبها اإلشعار باالستالم وبينتالتجارة االلكترونية تضمنت نصوص قانونية خاصة نظمت للمعامالت و

على الرغم من تأييدنا للحلول الواردة يف هذه النظرية إال أنه ال بد أن واملعايري اليت يعتمد عليها يف هذا اال 
  :هذا اال نقطتني أساسيتني مها نأخذ بعني االعتبار يف

د تباين احللول الواردة أمر سيتوجب تكثيف اجلهوالقضائية وختالف املواقف التشريعية والفقهية ون اأ- 
 أطراف الدولية لتوحيد القواعد املتبعة يف حتديد الوقت الذي تربم فيه عقود التجارة االلكترونية الدولية بني

  .ضعون إىل أنظمة قانونية متباينةخيينتمون إىل دول خمتلفة و
 - هي قواعد قانونية مكملة     ))))1111((((ذه احللول يف التشريعات الوطنيةأن مجيع القواعد القانونية اليت جاءت

العقد االلكتروين  انعقادجتيز هلم خمالفة أحكامها باتفاقهم على حلول مناسبة لتحديد زمان املتعاقدين وإلرادة 
يد بعد استعراضنا للخالف الذي أثارته مسألة حتد، وخالل ما يسمى باتفاقات التبادل االلكتروين للبيانات من

وهذا  نفسهستثري اخلالف  هسنحاول البحث عما إذا كانت مسألة مكان انعقاد ،زمان انعقاد العقد االلكتروين
   أيت.فيما ي ما سنتناوله

ن ملوضع حتديد مكان انعقاد العقد يف البيئة اإللكترونية أمهية إ: : : : مكان ابرام العقد االلكتروينمكان ابرام العقد االلكتروينمكان ابرام العقد االلكتروينمكان ابرام العقد االلكتروين    ::::الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
لتجارية وبالصفة الدولية الغالبة على التعامالت اا لتعلق املسألة بطبيعة الوسط اإللكتروين من جهة خاصة نظر

ا ، مما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالغة األمهية كمعرفة احملكمة املختصة مكانياإللكترونية من جهة أخرى
ويثري  ))))3333((((التنازع الدويل بني القواننيالقانون الواجب التطبيق يف حالة عن العقد و ))))2222((((يف حالة وجود أي نزاع

صعوبة خاصة نتيجة صعوبة حتديد مكان إرسال واستقبال الرسالة ألا  ))))4444((((حتديد مكان إبرام العقد اإللكتروين
  أم املكان ،هل هو مكان إقامة املستهلك بالتايل يثور التساؤل حول مكان انعقاد العقد تتم عرب فضاء الكتروين

        معاجلة املعلومات؟ فيه املوجب القبول أو مكان نظام الذي استلم 
وسنحاول فيما يلي بيان موقف الفقه والتشريعات  ،النصوص القانونية يف هذا الشأنواآلراء الفقهية  تتباين

  .ف التشريعات اخلاصة باملعامالت والتجارة االلكترونيةموق مث بيان بداية التقليدية من حتديد مكان انعقاد العقد
  أنه يف احلالة اليت ال     يرى بعض الفقه :ليدية من حتديد مكان إبرام العقدليدية من حتديد مكان إبرام العقدليدية من حتديد مكان إبرام العقدليدية من حتديد مكان إبرام العقدالتشريعات التقالتشريعات التقالتشريعات التقالتشريعات التقموقف الفقه وموقف الفقه وموقف الفقه وموقف الفقه و    ....أوالًأوالًأوالًأوالً

                                                           

  .62ص  2000العمل املصريف عرب االنترنت الطبعة األوىل الدار العربية للعلوم، مكتبة الرائد العلمية، عمان، األردن ، حوشنادر الفرد قا -1
  232وحممد سعيد أمحد امساعيل، مرجع سابق ص  464كوثر سعيد عدنان خالد املرجع السابق ص و .148، مرجع السابق ص إميان مأمون أمحد سليمان -2
احلماية املدنية اخلاصة لرضاء املشتري يف عقود البيع اليت تتم عن بعد، مع التطبيق على البيع عن طريق التلفزيون بوجه خاص، بدون ، املرسي محودعبد العزيز  -3

  27، ص 2005دار النشر 
  .120ص ، مرجع سابق، إبراهيم الدسوقي أبو الليل. و390خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ص -4
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بصفة عامة مؤيد لنظرية التصدير ويعترب أن العقد  ))))1111((((، فإن القضاء الفرنسيهى فيها العقد على مكان االنعقادين
، ويرى مؤيد هذا التطبيقلذي حيدد القانون الواجب أن هذا املكان هو ا إبرامه يف مكان تصدير القبول وقد مت

ال القانون الواجب نت ال يكون املكان سهل التحديد والرأي بأن تطبيقه على العقود املربمة بواسطة االنتر
 ))))2222((((هو ما يشكل حسب ما يسميه البعض. ويقيمان يف ذات الدولةالقابل ال بيق، إذا كان املوجب والتط

يرى أنه ميكن اعتماد حمل إقامة املستهلك كمكان إلبرام العقد  ))))3333((((هناك رأي آخرو ."تنازع األمكنة:"ـب
الشك أن تطبيق قانون مثل اإلقامة املعتادة للمستهلك له مل يتفق طرفا العقد على خالف ذلك، وااللكتروين ما 

  ))))4444((((.مربراته و منها احلماية اليت توفرها له القواعد القانونية اآلمرة لقانون الدولة اليت ا حمل إقامته
خذ ا يف العقود ، ال ميكن األبني مكانه زمان انعقاد العقد وهناك رأي يذهب إىل نظرية االلتزام بني

من ذلك أن ك العقود تتم عرب شبكات االنترنت وتتمتع خبصوصيات معينة، يربر ذلك بأن تلااللكترونية و
، فإذا االلكتروين يف أي مكان يف العامله على بريد ن يدخل على املوقع االلكتروين أوالطرف املتعاقد يستطيع أ

األطراف  القات القانونية وخضوعقلنا بنظرية التالزم بني زمان و مكان انعقاد العقد ألدى ذلك إىل تشابك الع
، وهناك رأي يتجه د قد مت إبرامه داخل حدود الدولة، رغم أن العقدولة أخرى غري اليت ينتمون إليهالقانون 

  .))))5555((((م القبول هو املكان األنسب للعقداستالإىل أن مكان 
من يرى أن العقد اإللكتروين ينعقد يف املكان والزمان الذي يعلم فيه املوجب بالقبول ما مل يوجد  هناك

  ))))6666((((تفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك.ا
، فإنه يتم االلكتروينديد مكان إبرام العقد املشرع على حت ينصإذا مل يتفق الطرفان أو  ق أنهتفاد مما سبسي

، وهو ما يقتضي اعتبار العقد منعقدا يف مكان وجود املوجب املكان وقفا ملا فيه صاحل املوجبحتديد ذلك 
تروين يقتضي التمييز بني مال هذه النظرية يف جمال التعاقد اإللكإعالواقع أن ف        ))))7777((((حلظة استالم القبول أو العلم به

  :بني حالتني مها
 املوجب يوجد فيه ينعقد العقد يف املكان الذي :ن خالل التفاعل املباشر عرب اخلطن خالل التفاعل املباشر عرب اخلطن خالل التفاعل املباشر عرب اخلطن خالل التفاعل املباشر عرب اخلطإبرام العقد مإبرام العقد مإبرام العقد مإبرام العقد م: : : : احلالة األوىلاحلالة األوىلاحلالة األوىلاحلالة األوىل

على أساس أن املوجب يعلم بالقبول يف ذات الوقت الذي يصدر فيه من صدور القبول من املتعاقد اآلخر أثناء  
   ))))8888((((.الزمان وغائبني من حيث املكاناملتعاقد اآلخر، فهذا النوع من التعاقد هو تعاقد بني حاضرين من حيث 

إن مكان إبرام العقد هو املكان الذي يتواجد فيه املوجب  :العقد من خالل الربيد االلكتروينالعقد من خالل الربيد االلكتروينالعقد من خالل الربيد االلكتروينالعقد من خالل الربيد االلكتروينإبرام إبرام إبرام إبرام     ::::احلالة الثانيةاحلالة الثانيةاحلالة الثانيةاحلالة الثانية
  ، فإن مكان بالنسبة للتعاقد من خالل الويبو االلكترونية اليت تتضمن القبول على الرسالة اطالعهأثناء 

                                                           

1-Guichard (s) , Hari chaux (m) et bourdonnet (r) internet pour le droit , éd mante respect , 1999.p 210 
2-GUILLEMARD Sylvette, Le Droit international Privé Face Au Contrat De Vente Cyber spatial, Thèse de doctorat, faculté des études 
supérieures de l’université LAVAL,QUEBEC et l’université PATHEON-ASSAS, Paris II janvier 2003 p 325 , p256 

  309سابق ص رجع موكذا خالد ممدوح إبراهيم ،  99سابق ص حممد حسن قاسم، مرجع  -3
4-Clive Grangers , the Louis of the internet ,butter wrath press London , 1997 , p 113 

  170ص  2005أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية حقوق عني مشس،  ،إمساعيلحممد سعيد أمحد  -5
  انظر ما سبق زمان انعقاد العقد االلكتروين. ،غلب الدول العربيةأ وقد أخذ ذا املذهب 105حممد أمني الروحي املرجع السابق ص  -6
  200رجع سابق ص ، ميحأشرف عبد الرزاق و -7
  216، مرجع سابق ص سامح عبد الواحد التهامي - 8
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  .املتضمن للقبول الصادر من القابلانعقاد العقد هو مكان وجود املوجب أثناء اطالعه على الرسالة و املوقع 
لربيد االلكتروين خاصة العلم بالقبول يف حالة التعاقد االلكتروين من خالل اال شك أن إثبات االستالم و

، فاملعلوم أن تقنية االنترنت تسمح بالتعرف على حلظة وصول الرسالة االلكترونية لصندوق يكون سهال
رع الفرنسي ملذهب استالم علمه ا ويستند هذا الرأي أيضا لتبين املشا وخطاب املوجب و حلظة اتصاله 

بول الذي تبناه املشرع مذهب العلم بالقهذا املذهب ووقد حاول بعض أنصار هذا االجتاه التوفيق بني  القبول
، كيف نطبق نظرية استالم القبول إذا كان املكان الذي يتم فيه ي على أن السؤال اآليت يضل قائمااملصر

مثال ذلك أن يكون الربيد االلكتروين للموجب موجودا عن املكان الذي يتم فيه العلم و االستالم خيتلف متاما
قد يتم يف ع، فاألخذ بنظرية استالم القبول يف هذه احلالة يعين أن الارى، حيث علم فيها بالقبول فعلييف دولة أخ

لة اليت ، بينما يترتب على تبين نظرية العلم بالقبول اعتبار العقد مربما يف الدولدولة اليت توجد ا وحدة اخلدمةا
  ))))1111((((.هذا هو احلل األقرب للعدالةعلم فيها املوجب بالقبول، و

، فبالنسبة لتحديد ن خالل برامج املتاجر االفتراضيةأماكن أطراف التعاقد م هناك صعوبة أيضا يف حتديد
 ا إلكترونياًية يضعون وسيطًمكان صاحب املتجر االفتراضي فيالحظ هنا أن أغلب أصحاب املتاجر االفتراض

احب املتجر ، دون أن يكون صإبرام التعاقدملتجر االفتراضي ويقوم بالتراسل مع الراغب يف الشراء من ا مؤقتاً
  ))))2222((((.االفتراضي مضطر إىل التواجد يف نفس مكان وجود موقع املتجر االفتراضي

ترنت ملزيد من اإليضاح قد يتم وجود موقع املتجر االفتراضي لدى إحدى شركات مزودي خدمة االن
اإلشراف بينما صاحب هذا املتجر االفتراضي يقيم يف بلد آخر ميارس عملية  وتكون هذه الشركة ببلد معني

صاحب املتجر االفتراضي ، وإذا كان قيقي يف بلد وجود املوقع التجاريعلى هذا املتجر عن بعد دون تواجد ح
: هل فإن التساؤل الذي قد يثار هنا هو، ملوجب على أنه مكان انعقاد العقدمبكان ا د، ومت االعتداهو املوجب
تعاقد ان إقامة املوجب صاحب املتجر االفتراضي الذي ي، أم مبكالذي يوجد فيه املتجر االفتراضي نعتد باملكان

  ؟ ) بامسه وحلسابهالوسيط االلكتروين (املؤقت
أما بالنسبة لتحديد مكان الشخص املتراسل مع املتجر االفتراضي فيالحظ هنا أنه مبقدار الشخص التراسل 

ي من أي مكان يف العامل دون أن ) الذي يدير املتجر االفتراضاالنترنت مع الوسيط االلكتروين (املؤقتعرب 
بيع و كان هو ، وإذا ما أبرم هذا الشخص مع املتجر االفتراضي عقد إىل التوجه إىل مكان جغرايف حمدديضطر 

اجد هذا ، فإنه من الصعب إثبات مكان توعلى انه مكان انعقاد العقدمبكان القابل  دالقابل ومت االعتدا
القانون النموذجي للتجارة االلكترونية هذه املسألة  افقد أدرك واضعومن هنا و .الشخص حلظة انعقاد العقد

تأثر سال واستالم الرسائل االلكترونية، وفضمنوا القانون النموذجي قواعد خاصة حددوا مبوجبها مكان إر
 خاصة نظمت بالقانون النموذجي العديد من القوانني اخلاصة باملعامالت االلكترونية فجاءت بنصوص قانونية

مما ال شك أن هلذا التحديد  رونية على غرار القانون النموذجي،استالم الرسائل االلكتمبوجبها مكان إرسال و
                                                           

  147مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سابق ص  -1
     702ة، مرجع سابق ص وجمد الدين حممد إمساعيل السوس -2
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، مما يسهل معه حتديد مكان د مكان القابل حلظة انعقاد العقدكذا حتديدة كبرية يف حتديد مكان املوجب وفائ
، أم جرى رنت من خالل وسائل احملادثاتالنتانعقاد العقد سواء جرى التعاقد بني أطراف حاضرين عرب ا

سوف نتناول حتديد مكان برامج الربيد االلكتروين، راضية والتعاقد بني غائبني من خالل برامج املتاجر االفت
  : م الرسائل االلكترونية فيما يلياستالإرسال و

إن  مكان انعقاد العقد االلكتروين:مكان انعقاد العقد االلكتروين:مكان انعقاد العقد االلكتروين:مكان انعقاد العقد االلكتروين:يد يد يد يد القوانني اخلاصة باملعامالت االلكترونية من حتدالقوانني اخلاصة باملعامالت االلكترونية من حتدالقوانني اخلاصة باملعامالت االلكترونية من حتدالقوانني اخلاصة باملعامالت االلكترونية من حتدموقف التشريعات وموقف التشريعات وموقف التشريعات وموقف التشريعات و ....ثانياًثانياًثانياًثانياً
اخلاصة بنقل  اخلاصة بنقل الرسائل ))))1111((((حتديد مكان انعقاد العقد عرب االنترنت حيث حترص الربوتوكوالت

الرسالة من املختلفة تعمل على تسبيل اللحظة اليت أرسلت فيها  ))))2222((((االلكترونية بني أنظمة املعلوماتالرسائل 
إال أن هذه  أو قراءا من قبل املرسل إليه للحظة اليت يتم فيها تسلمهاكذا ، ونظام معلومات إىل آخر

أن القوانني اخلاصة جند لذلك  ))))3333((((املكان اجلغرايف ألطراف التعاقد ) ال تبني عادةتوكوالت (الربامجالرب
استالم خاصة نظمت مبوجبها مكان إرسال و التجارة االلكترونية قد وضعت نصوصا قانونيةباملعامالت و

بإمكاننا االستفادة منها يف حتديد ا قانونا للتعبري عن اإلجياب والقبول ورسالة البيانات باعتبارها وسيلة معترفا 
عليه سنتناول فيما و. مكان انعقاد العقد عرب االنترنت مكان أطراف التعاقد حلظة انعقاد العقد مما يسهل حتديد

صة  الذي يربم عرب االنترنت من خالل موقف التشريعات اخلايلي مسألة حتديد مكان انعقاد العقد االلكتروين
  .بتنظيم املعامالت االلكترونية

) من 15/4بعة من املادة (اتقضي الفقرة الر:  1996) ) ) ) ترالترالترالترالسسسسالقانون النموذجي للتجارة االلكترونية (اليونيالقانون النموذجي للتجارة االلكترونية (اليونيالقانون النموذجي للتجارة االلكترونية (اليونيالقانون النموذجي للتجارة االلكترونية (اليوني .1
، املنشئ واملرسل إليه على غري ذلك"ما مل يتفق  بشان التجارة االلكترونية بأنه:ونسترال النموذجي يلقانون ا

ذي يعترب أن رسالة البيانات أرسلت من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املنشئ و يعترب أا استلمت يف املكان ال
 يقع فيه  مقر عمل املرسل إليه. ألغراض هذه الفقرة:

له أوثق عالقة ، كان مقر العمل هو املقر الذي ملرسل إليه أكثر من مقر عمل واحدإذا كان للمنشئ أو ا - 
 .سي إذا مل توجد مثل تلك املعاملة، أو مقر العمل الرئيباملعاملة املعنية

  ."ار من مث إىل حمل إقامته املعتاد، يشن للمنشئ أو املرسل إليه مقر عملإذا مل يك - 
   .أمنا أوضحته بصورة ضمنيةمل حتدد لنا مكان انعقاد العقد صراحة، و  هذه املادة نالحظ أن *
يستشف من املادة أن مكان انعقاد العقد هو املكان الذي يعترب أن رسالة البيانات استلمت فيه و يعترب أا *

) خالصة القول أن مكان انعقاد كان مقر املوجباستلمت يف املكان الذي يقع فيه مقر عمل املرسل إليه (م
  .لعقد هو مقر عمل املوجب (التاجر)ا

                                                           

، حيث وب اآليل آلخر عرب شبكة االنترنتاحلاساستقبال  البيانات من جهاز توكول االنترنت جمموعة القواعد واألسس اليت حتدد طريقة إرسال ويقصد بربو - 1
ة االنترنت الذي أرسل يوجد داخل كل وحدة بيانات عنوان اجلهاز على شبكو (PACKET)يتم تقسيم البيانات أثناء إرساهلا إىل وحدات صغرية تسمى باكيت 

 Beerhouse .Frozen – TCP / IP Protocol –McGraw-Hill .2005 عنوان اجلهاز على شبكة االنترنت املرسلة إليه تلك البيانات.البيانات و

  05رشا مصطفى حممد، احلماية القانونية للكيانات املنطقية، الناشر ملتقى الفكر، بدون سنة النشر، ص - 2
  . 44يف العقود الدولية هلذا املوضوع هلذا املوضوع ص باستخدام اخلطابات االلكترونية  أنظر املذكرة اإليضاحية التفاقية األمم املتحدة -3
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العربة يف مكان االنعقاد هو مبقر عمل املوجب حىت إن كان خيتلف عن املكان الذي يوجد فيه نظام املعلومات *
الذي تلقى الرسالة (فالنص يسند مكان االنعقاد مبقر العمل، حىت وإن كان خمتلفا عن املكان الذي استلمت فيه 

  .الرسالة)
  هو مكان االنعقاد. جيوز لألطراف االتفاق على حتديد مكان آخر يكون*
الة هو مكان مقر عمل املكان الذي تستلم فيه الرسنه الرسالة هو مقر عمل املنشئ، واملكان الذي ترسل م*

  .املرسل إليه
يف حالة تعدد أماكن العمل يكون مقر العمل هو املقر الذي له أوثق عالقة باملعاملة املعنية أي املعاملة املرتبطة *

  .لة فاملكان هو مقر العمل الرئيسي، فإن مل توجد تلك املعامبالرسالة االلكترونية
  .ه احلالة إىل مقر إقامته املعتاد، نلجأ يف هذملنشئ الرسالة أو مرسلها مقر عملذا مل يكن إ*
تطرفت اتفاقية األمم املتحدة  ::::ت االلكترونية يف العقود الدوليةت االلكترونية يف العقود الدوليةت االلكترونية يف العقود الدوليةت االلكترونية يف العقود الدوليةاتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابااتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابااتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابااتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابا .2

حلل  2005نوفمرب 23املتعلقة باستخدام اخلطابات االلكترونية يف العقود الدولية اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف 
"ألغراض هذه  على أنه: 6ذلك من خالل املادة مشكل حتديد مكان إرسال واستالم الرسائل االلكترونية و

عمل الطرف هو املكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما مل يثبت طرف آخر أن  االتفاقية، يفترض أن يكون مقر
  .كان ليس له مقر عمل فيهالطرف الذي عني ذلك امل

، ألغراض هذه االتفاقية هو ل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العملإذا مل يعني الطرف مقر عم*
للظروف اليت كانت األطراف على علم ا أو نتوقعها يف أي املقر األوثق صلة بالعقد املعين ، مع إيالء اعتبار 

  د إبرامه.وقت قبل إبرام العقد أو عن
  .ر عمل، اخذ مبحل إقامته املعتادإذا مل يكن للشخص الطبيعي مق*
  :  يكون املكان مقر عمل رد أنهال
 الطرف يف سياق تكوين العقد أوفه التكنولوجيا الداعمة لنظام املعلومات الذي يستهدتوجد فيه املعدات و- 

  .ىل نظام املعلومات املعينميكن فيه ألطراف أخرى أن تصل إ
ى أن مقر عمله يوجد يف إن جمرد استالم نطاق أو عنوان بريد الكتروين ذا صلة ببلد معني ال ينشئ قرينة عل*

  ))))1111((((."ذلك البلد

 يوجد فيه مقر قد أرسل من املكان الذياخلطاب االلكتروين " :من االتفاقية على أن )10/3نصت املادة (
  .")6(حسبما تقررمها املادة ذي يوجد فيه مقر عمل املرسل إليهالعنوان ال يعترب قد تلقىاملنشئ و عمل

  :لنصوص السابقة املالحظات التاليةيتضح من ا
مشكلة حتديد لديها لدولية أن اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات االلكترونية يف العقود ا :األوىلاألوىلاألوىلاألوىل

لذي يقع مكان إرسال الرسالة االلكترونية هو املكان ا مكان إرسال واستالم الرسائل االلكترونية، حيث يعترب

                                                           

  www. Unistral. orgراجع أحكام االتفاقية على موقع اليونسترال التايل:  - 1
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تعترب الرسالة االلكترونية قد أرسلت من و ال يعتد ذا املكانف حدث غري ذلك ن، فإفيه مقر عمل املرسل إليه
بغض النظر عن مكان تواجد  ال يعتد ذا املكانفوإن حدث غري ذلك  املرسلكان الذي يقع فيه مقر عمل امل

  نظام املعلومات. 
فيما  حد االطرافسلع كمقر عمل ألالها فيتشحن  اليت ختلفةاملن هناك حاجة إىل تعيني أحد األماكن أ: الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

عترب هذا التعيني قرينة على وجود ، ي) من االتفاقية تأخذ ذا الغرض6(الفقرة األوىل من املادة، ))))1111((((خيص عقد ما
، إال أا قرينة ميكن إثبات عكسها كأن يثبت الطرف اآلخر أن الطرف عمل الطرف يف ذلك املكان املعني مقر

  . املكان ال يوجد له مقر عمل فيهالذي عني
  .التكنولوجيا أماكن عملن املعدات : نصت االتفاقية على عدم اعتبار مكان نظام املعلومات أو مكاةةةةثالثثالثثالثثالثالالالال
ذلك ألن استخدام ، القرينة القاطعة وليست قرينة بسيطة )6/5: يقصد بالقرينة من خالل نص املادة (ةةةةرابعرابعرابعرابعالالالال

م ذلك النطاق موجود يف اسم نطاق مرتبط مبوقع جغرايف معني ينشئ قرينة بسيطة على أن مكان عمل مستخد
املوقع اجلغرايف الذي  واسم البلد أو ))))2222((((الدومني ا بني اسم النطاق، ألنه يفترض أن يكون هناك ارتباطًذلك البلد

، AU: استراليا بـ، FR: بـفرنسا ، EGيبني ضمن العنوان االلكتروين مثال ذلك أن مصر يرمز هلا بـ : 
، خصوصا إذا علمنا بأنه يف DZ: و اجلزائر بـ NZ: نيوزلندا بـ ،AT: مسا بـالن، UK: بـاململكة املتحدة 

اليت إال بعد التحقق من صحة املعلومات  ))))DNS())))3333( صص اسم الدومنيختظم البلدان ال تتم املوافقة على مع
    ))))4444((((.مبا فيها املوقع اجلغرايف الذي يوجد فيه مقر علمه فعال يوفرها مقدم طالب التخصيص ودقتها

اليت ال يوجد هلا مقر عمل، مثل  تبارية: مل حتدد االتفاقية أو منوذج القانون مقر عمل األشخاص االعةةةةامسامسامسامساخلاخلاخلاخل
ال تتخذ يف أي و تنشأ مواقع على شبكة االنترنت ومتارس نشاطها من خالهلا املؤسسات اليت الشركات أو

  .مقر عملدولة 
استقبال الرسائل فيما يتعلق بتحديد مكان إرسال و : ال جتيز االتفاقية لألطراف االتفاق على خمالفتهاةةةةسادسسادسسادسسادسالالالال

  .حددت مكان إرسال واستقبال الرسائل االلكترونيةلكترونية حيث اال
) من القانون النموذجي 15/4وفقا لنص املادة (االتفاقية و) من 10/3( ) واملادة06(: وفقا لنص املادةةةةةسابعسابعسابعسابعالالالال
ن املرسل إليه على غري ذلك يتحدد مكان إرسال الرسالة االلكترونية يف املكالسابق ذكره إذا مل يتفق املرسل وا

ية يف إن مل يكن للمرسل مقر عمل يتحدد مكان إرسال الرسائل االلكترونيقع فيه مقر عمل املرسل والذي 
ي يقع فيه مقر عمل املرسل ، ويتحدد مكان استالم الرسالة االلكترونية يف املكان الذاملكان الذي يقيم فيه عادة

  .كان الذي يقيم فيه عادةامل أن مل يكن للمرسل إليه مقر عمل يتحدد مكان إرسال الرسالة يفإليه و

                                                           

   42أنظر املذكرة اإليضاحية التفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات االلكترونية يف العقود الدولية ص - 1
  عناوين منفردة للمواقع على شبكة االنترنت تسمح بتحديد املوقع و متيزه عن غريه  الدومني هو عبارة عن - 2
) االنترنت Externat internet Adresses) تعمل مبوجبها على حتويل عناوين (Network) هي خدمة تقدمها شبكة االتصال (DNSخدمة اسم الدومني ( - 3

، الدار ) أنظر: نادر الفرد قاحوش، العمل املصريف عرب االنترنت internal internet numerical addresses( احلرفية اخلارجية إىل عناوين انترنت رقمية داخلية
    158ص  2000، عمان األردن بية للعلوم مكتبة الرائد العلميةالعر

4-Reparl of the working group an electronic commerce an its thirty inch Session, issued by unitral, new york , 11-15/ March/2002. P 08     
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إرسال القبول هو املكان  ، فإن مكانلكترونية تعرب عن إجياب أو قبول، إذا كانت الرسالة االعلى ذلك بناًء
 املكان الذي يقيم أن مل يكن للقابل مقر عمل يتحدد مكان إرسال القبول يفمل القابل والذي يقع فيه مقر ع

إن مل يكن للموجب مقر عمل ن الذي يقع فيه مقر عمل املوجب وو املكامكان استالم القبول هفيه عادة، و
 ، يتحدد مكان إبرام العقد إما يف املكانالذي يقيم فيه عادة و تبعا لذلك يتحدد مكان استالم القبل يف املكان

ابل مقر للقأو أن مل يكن للموجب ن الذي يقع فيه مقر عمل املوجب واملكا الذي يقع فيه مقر عمل القابل أو
  .م فيه القابل أو املكان الذي يقيم فيه املوجبيعمل يتحدد مكان إبرام العقد إما يف املكان الذي يق

ما بني عدد من الدول األوروبية  91/06/1980: جند اتفاقية روما املربمة يف 1980اتفاقية روما لسنة اتفاقية روما لسنة اتفاقية روما لسنة اتفاقية روما لسنة  .3
 ) مبدأ حرية األطراف يف3(تضمنت يف مادا، لتطبيق على االلتزامات التعاقديةاخلاصة بالقانون الواجب او

يكون قانون الدولة اليت يتصل ا العقد بروابط حتديد القانون الذي حيكم العقد، ويف حالة سكوت األطراف و
يفترض أنه " :ثق صلة بالروابط العقدية على أنه) منها املقصود بالقانون األو4تضمنت املادة (و ))))1111((((أكثر وثوقا

، حمل اإلقامة املعتاد للشخص الذي عليه اليت يوجد فيها حلظة إبرام العقدألكثر وثوقا مع الدولة للعقد الروابط ا
  .))))2222((((القيام باألداء املميز

  : نص التوجه األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية من خالل املادة التوجه األورويب بالتجارة االلكترونيةالتوجه األورويب بالتجارة االلكترونيةالتوجه األورويب بالتجارة االلكترونيةالتوجه األورويب بالتجارة االلكترونية .4
ليس املكان الذي متارس فيه نشاطها و تؤدي خدمات االنترنت هو) اليت تقرر أن مكان الشركة اليت 91(

ذلك  ليس مبكان تواجد اخلدمة ألنن العربة هي مبكان وجود املوجب وإذ. املكان الذي توجد به وحدة اخلدمة
دين فاملوجب له يعلم مكان ، كما يضمن احترام توقعات املتعاقالقانوين للمعامالت االلكترونية يكفل االستقرار

الهلا موقعه أو بريده ، غري أنه قد ال يعلم مكان وجود وحدة اخلدمة اليت يعمل عليها أو من خاملوجب
يتغري دون أن يعلم الطرفان بذلك، و لعل ذلك كله  موقع نظم املعلومات قد فضال عن ذلك فإنااللكتروين، 
  ))))3333((((.وجب وليس مكان وجود وحدة اخلدمةمبكان وجود امل ديربر االعتدا

  ) هو D.I.E) على أن مكان إبرام العقد املربم من خالل (3/3) مبادته (E.D.Iالعقد النموذجي األورويب (أقر 
تأثر وقد  ))))4444((((.اخلاصة بقبول اإلجياب يف النظام املعلومايت للموجب) E.D.I(املكان الذي تستقبل فيه رسالة 

 فإن التشريعات العربيةمن جانبها  ))))5555((((.االلكترونيةاخلاصة باملعامالت بالقانون النموذجي العديد من القوانني 
 منهاورال ستيونيمن قانون ال )15املعنية باملعامالت االلكترونية قد تبنت ذات النهج الذي أخذت به املادة (

  :على سبيل املثال
  ن النموذجي يف ا مع القانوا متاممطابقً 18: جاءت نص املادة 2001لسنة لسنة لسنة لسنة     85قانون املعامالت األردين رقم قانون املعامالت األردين رقم قانون املعامالت األردين رقم قانون املعامالت األردين رقم أ.أ.أ.أ.

                                                           

   97، املرجع السابق ص حممد حسن قاسم - 1
   199ص  2000، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر لكرمي سالمة، قانون العقد الدويلأمحد عبد ا - 2
     150ص  ،وكذا مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سابق 220ص ،سامح عبد الواحد التهامي، مرجع سابق - 3
  166عادل أبو هشيمة حممود حوته، مرجع سابق ص  -4
قانون التجارة  29املادة، 2000من قانون التجارة االلكترونية الفلبيين18/4، املادة 2000ن التجارة االلكترونية االيرلنديقانو من 6- 17/5من هذه القوانني، املادة  -5

  القانون الفرنسي من1369/2، املادة 1987القانون الدويل اخلاص السويسري114/د من القانون األمريكي املوحد، املادة15االلكترونية االلكتروين اإليراين، املادة 
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  : هذا الصدر على أنه
لذي أا استلمت يف املكان ان الذي يقع فيه مقر عمل املنشئ وتعترب رسالة املعلومات قد أرسلت من املكا - 

لعمله، ما مل يكن إذا مل يكن ألي منهما مقر عمل يعترب مكان إقامته مقرا يقع فيه مقر عمل املرسل إليه، و
  .يه قد اتفقا على غري ذلكملرسل إلاينشئ الرسالة و

املة هو مكان اإلرسال أو إذا كان للمنشئ أو املرسل إليه أكثر من مقر ألعماله فيعترب املقر األقرب صلة باملع - 
  .ئيسي هو مكان اإلرسال أو التسليمعند تعذر الترجيح يعترب مقر العمل الرالتسليم و

، حيث إن مكان من القانون النموذجي 15املادة ، أن املشرع األردين قد تأثر بنص يتضح لنا من النص
، فمكان االنعقاد هو املكان الذي نظر عن مكان وجود نظام املعلوماتانعقاد العقد االلكتروين يتحدد بغض ال

اتصاال باملعاملة االلكترونية  ، نأخذ املقر األكثررسل إليه، ويف حالة تعدد املقريوجد فيه مقر املنشئ أو مقر امل
قانون املعامالت االلكترونية أن  حنييف  ،، فإننا نأخذ مبحل اإلقامة املعتادويف حالة عدم وجود مقر عمل

لعلى املشرع  .ن بالنسبة هلا، وكيفية حتديد املكامنه إىل األشخاص االعتبارية )18األردين مل يتعرض يف املادة (
املنشئ الشخص الطبيعي أو االعتباري، ب )، فقد يقصد18ت الواردة يف نص املادة (األردين اكتفى باملعلوما

، وإن كان ذلك ليس واضحا من نص ا به الشخص الطبيعي أو االعتباريكما أن املرسل إليه قد يقصد أيض
 واضحهذا ي بأن احلديث عن الشخص الطبيعي وليس االعتباري و) حيث أن تفسري العبارات يوح18املادة (

قد برر مل يعترب مكان إقامته مقرا لعمله" وإذا مل يكن ألي منهما مقر ع" :من الفقرة اليت تنص على أنه
األخذ مبقر عمل املرسل أو املرسل إليه دون مكان وجود نظام املعلومات ألن الطبيعة اخلاصة  ))))1111((((البعض

قي الرسائل الذي يتم تل باملرسل إليه،ام املعلومات اخلاص ، حيث أن نظامالت اإللكترونية تقتضي ذلكللمع
، لذلك الذي يوجد منه املرسل إليه نفسه ا يف مكان غري املكان، كثريا ما يكون موجودفيه أو استرجاعها منه

  رسل إليه بالنسبة لتلقي الرسالة.حسنا ما فعله القانون من االعتداد باملكان الذي يقع فيه مقر أعمال امل
على أنه  )28: فقد جاء نص املادة (2000لسنة لسنة لسنة لسنة     83التجارة االلكترونية التونسي رقم التجارة االلكترونية التونسي رقم التجارة االلكترونية التونسي رقم التجارة االلكترونية التونسي رقم قانون املبادالت و قانون املبادالت و قانون املبادالت و قانون املبادالت و  ....بببب
بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة  يف تاريخ موافقة هذا األخري على الطلبيةلعقد االلكتروين بعنوان البائع وينشأ ا:"
   ."ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلكموجهة للمستهلك و

تغيري احلكم  ، مع اإلشارة إىل إمكانيةقد ينعقد يف مكان أو موطن التاجرالع يالحظ من خالل النص أن
يبدو أن املشرع التونسي ترك حالة تعاقد التاجر مع تاجر آخر و، كما أن النص مل يعاجل باتفاق أطراف العقد

  .العامة والتفاقيات األطراف املتعاقدة املوضوع خاضعا للقواعد
من الضروري التأكيد جمددا على ضرورة توحيد قواعد  انعقاد العقد االلكتروينيد مكان رأينا يف مسألة حتد

حتديد مكان انعقاد العقد االلكتروين تأخذ ا معظم الدول وذلك بسبب الطابع العاملي لشبكة االنترنت اليت 
أنظمة قانونية ة و أطراف ينتمون إىل دول خمتلفجتاوزت احلدود اجلغرافية للدول وجعلت من إمكانية التعاقد بني

                                                           

-12واحلاسوب، جامعة الريموك، األردنث مقدم ملؤمتر القانون ضوء أحكام القوانني يف دولة اإلمارات حب الشامس، العقد عن طريق االنترنت يف جاسم علي -3
   20ص 2004جويلية14
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لكتروين وأن االعتبارات تقلل من شأن إيراد حلول قانونية بصدد حتديد مكان انعقاد العقد اال متباينة أمرا سهال
وص قانونية مكملة إلرادة مبا أن احللول القانونية الواردة بصدد هذه املسألة هي نصيف التشريعات الوطنية و

  .انعقاد العقد عرب االنترنت مسبقا، فإن بإمكان أطراف العقد االلكتروين االتفاق على حتديد مكان الطرفني
ونسترال النموذجي يمة للتجارة االلكترونية قانون الأما خبصوص احللول اليت جاءت ا القوانني املنظ

د العقد االلكتروين، جدير باالهتمام مكانا النعقا )القوانني األخرى املتأثرة به من جعل (مقر عمل املرسل إليهو
، فإن مكان االنعقاد كثر مالئمة للبيئة االلكترونية ومتطلبات عقودها وإذا تعدد مقرات عملهالتأييد باعتباره أو

يف حالة تعذر الترجيح بني هذه األماكن بالعقد االلكتروين املعين، و يكون يف مقر العمل الذي له أوثق عالقة
د العقد هو حمل ، وإذا مل يكن للقابل مقر عمل فإن مكان انعقاالعقد هو مقر العمل الرئيسي عقادن مكان انإف

اليت به نظرية وصول القبول أو تسلمه وإن ما جاءت به هذه القوانني يوافق مع احلل الذي نادت إقامته املعتاد و
ترجح م املوجب به من عدمه، والنظر عن عل تقضي بأن العقد ينعقد يف املكان الذي يصل إليه القبول بصرف

  .وفق املعايري املشار إليها سابقامقر عمل املوجب هو مكان إبرام العقد االلكتروين 
        صحة العقد االلكتروينصحة العقد االلكتروينصحة العقد االلكتروينصحة العقد االلكتروين: : : : الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

 يضاالترو ))))1111((((اأن يكون صحيح ، بل جيباي موجودضوال يكفي أن يكون الترا يضيقوم العقد بوجود الترا 

ا إال ال يكون صحيحإرادة أحد املتعاقدين مشوبة بعيب من العيوب تكون مل ا من ذي أهلية وإذا كان صادر
ات قد ال تثار يف صعوب هطرق انعقادا لطبيعته والعقد االلكتروين تبعري ثيو ))))2222((((اليت قد تطرأ عليها فتحد من أثرها

كما جيب أن يأيت العقد  ،افتراضيتقنيات االتصال احلديثة عرب فضاء بذلك ألن املعامالت تتم و تقليديالعقد ال
لعقد لقيام اما تستوجبه القواعد العامة ، باإلضافة إىل على حنو ما يتطلبه القانون مشروعا يف سببه ومعينا يف حمله

ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل  الذي ال خيرج عن أصله العام رد أنه يربم ذه الوسيلة فإن والعقد االلكتروين
  :سنقسمه كاآليتعرب االنترنت، وعلى ذلك  ع املربميابة لدواعي التكامل يف حبثنا لعقد البليس اال استج

  األهلية يف العقد االلكتروين وعيوب االرادة املبحث األول:
  ب يف العقد االلكتروينل والسباحمل املبحث الثاين:

  عيوب اإلرادةعيوب اإلرادةعيوب اإلرادةعيوب اإلرادةاألهلية يف العقد االلكتروين واألهلية يف العقد االلكتروين واألهلية يف العقد االلكتروين واألهلية يف العقد االلكتروين و :األولاألولاألولاألولاملبحث املبحث املبحث املبحث 
 ادة من شخص يعتد القانون بأهليتهينبغي أن يصدر التعبري عن اإلر العقد االلكتروين صحيحاًكي يكون 

من دون حضور مادي للمتعاقدين بالتايل يصعب على كل من بعد  ا ألن العقد االلكتروين يتم عننظر
  .التأكد من شخصية املتعاقد اآلخر وكذا التحقق من أهليته املتعاقدين

        األهلية يف التعاقد اإللكترويناألهلية يف التعاقد اإللكترويناألهلية يف التعاقد اإللكترويناألهلية يف التعاقد اإللكتروين    ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
                                                           

تكون له إرادة حقه لقيام أي أن يكون مدركا ماهية العقد والتزاماته فيه و املقصود بالرضاء الصحيح هو كون املتصرف مميزا يعقل معىن التصرف و يقصده، -1
ري الوسيط يف شرح القانون املدين، عبد الرزاق أمحد السنهو بدوا ال يصح التصرف.وركان األساسية ألي تصرف قانوين من األ ركنااللتزام، ألن اإلرادة 

كذا حمسن عبد احلميد النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام، و 221ص  2006، مؤسسة األمل سنة اللتزام بوجه عام مصادر االلتزام، نظرية ااجلزء األول
   213، ص نصورة ، مصر د.س.نكلية احلقوق جبامعة امل، زء األول، مكتبة اجلالء اجلديدةاجل
  152ص  2006االطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة االنترنت أصل الكتاب رسالة ماجيستري، دار الثقافة  ،بشار حممود دويدين -2
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وحتمل االلتزامات ومباشرة التصرفات  تعرف األهلية عموماً على أا صالحية الشخص الكتساب احلقوق
يعترب التحقق من هذا ية القانونية املطلوبة إلبرامه وتوافر لدى طرفيه األهلتأن شترط لصحة العقد يو )1(القانونية

التقليدية اليت تتم بني حاضرين أما يف العقود االلكترونية اليت تنعقد عن بعد فإنه قد ا يف العقود األمر ميسور
، قبل ابرام العقد وسنتناول خصوصية األهلية يف ق من أهلية املتعاقد اآلخريصعب على أحد طريف التعاقد التحق

  التعاقد االلكتروين كفرع أول وكيفية التحقق منها كفرع ثان مبا خيدم البحث.
، أن يصدر لكي يكون العقد االلكتروين صحيحاًينبغي : : خصوصية األهلية يف العقد اإللكتروين: خصوصية األهلية يف العقد اإللكتروين: خصوصية األهلية يف العقد اإللكتروين: خصوصية األهلية يف العقد اإللكتروينولولولوللفرع األلفرع األلفرع األلفرع األاااا

بعد عرب تقنيات  ا ألن العقد االلكتروين يتم عن، ونظرادة من شخص يعتد القانون بأهليتهالتعبري عن اإلر
كل من املتعاقدين التأكد من شخصية  بالتايل يصعب علىللمتعاقدين، ، من دون حضور مادي االتصال احلديثة

ترنت هم من املراهقني ا من مستخدمي االنا كبري، فضال عن أن عدداقد اآلخر وكذا التحقق من أهليتهاملتع
يف التعاقد مع تاجر حسن النية أو  دم البطاقة املصرفية ألحد والديهالسيما أن بعضهم قد يستخوصغار السن، 

ىل أن االنترنت معرضة ، باإلضافة إاللهو والعبث مع تاجر حسن النية يلأن يتعاقد شخص قاصر على سب
، والشك يف أن هذه املسألة تعد من أهم املشكالت اليت لالختراق والتدخل األجنيب والقرصنة االلكترونية

د عرب االنترنت  التعاق، مما يؤكد لنا أمهية األهلية يفنتالسيما االنتراقد عرب تقنيات االتصال احلديثة تواجه التع
 سع يف األخذ بنظرية الوضع الظاهردى ببعض الفقه إىل القول بأنه ينبغي ملعاجلة هذه املشكلة التوأوهذا ما 

Théorie de l’apparence 
ن إذا اختلس القاصر بطاقة االئتما .، وتطبيقا هلذه النظريةوترجيح مصلحة املهنيني ))))2222((((

ن كان حسن النية إالتجار فيجوز هلذا التاجر أحد استخدمها يف إبرام عقد مع املصرفية اخلاصة بأحد والديه و
، كما ذه البطاقة قد توافر مظهر صاحبها، ومن مث مظهر الشخص الراشدأن يتمسك بأن القاصر باستخدامه ه

من  بالتايل فإن، قواعد املسؤولية التقصريية يستطيع هذا التاجر أيضا الرجوع على هذا لقاصر على أساس
عن احلفاظ على بطاقام املصرفية، ، فضال ل أبنائهم القصر لتقنيات االتصالمصلحة اآلباء مراقبة استعما

الظاهر يتوافق مع التشريع التقليدي الوضع جتدر اإلشارة إىل أن األخذ بنظرية  .))))3333((((الرقم السري اخلاص او
القاصر الذي خيدع الغري إلخفاء نقص أهليته ال حيق ) من القانون املدين الفرنسي تنص على أن 1307فاملادة (

دي األهلية، بالتايل فإن تصرفات فاقد قرداد ما دفعه تنفيذا ملا تعهد به، وهذا احلكم ميتد ليشمل كل فاله است
كما  ))))4444((((.اه احلالة هو بقاء التصرف قائم، وخري صورة للتعويض يف هذاألهلية تبقى قابلة للتعويض رغم بطالا

املتعاقدة ، فإنه يلزم إجراء التحقق من شخصية األطراف من قانون االستهالك الفرنسي 121/18أنه وفقا للمادة 
ة كاف هلي، حيث يلتزم التاجر أو مقدم اخلدمة بأن يتيح لعمعلى حنو حيقق األمان والثقة يف املعامالت املتبادلة

   أن يرشد التاجر عنبميل ععلى النمط ذاته يلتزم الالقانونية و، مبا يف ذلك أهليته عن هويته حصاليت تفالبيانات 
                                                           

  317وكذا سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 218وكذا آمانج رحيم أمحد، مرجع سابق، ص، 244عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
  lionel bochurberg: internet et commerce électronique, Delmas paris, 2001 p 128 -127ملزيد من التفاصيل أنظر -2

و أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنترنت مرجع سابق  123اخليال، االنترنت وبعض اجلوانب القانونية مرجع سابق ص عبد املعطي حممود  -3
   .153 ،وكذا مسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، ص113ص 

  174ص 1976مجيل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة  -4
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   .يته سواء املادية أو اإللكترونيةأهليته القانونية وكافة عناصر حتديد شخص ،امسه
ليت قد تتمخض عن منفعة ، والعقود اقاصر أهلية إبرام عقود الضرورياتاألصل أن لليف القانون اإلجنليزي 

غشا، بأن أقر   ال أنه إذا ارتكب ناقص األهليةإما عدا ذلك من العقود فإنه يكون باطال أو قابال لألبطال ، وله
للبائع بسن أكرب من سنه احلقيقي فإنه يكون للتاجر يف هذه احلالة احلق يف استرداد البضاعة إذا مل تكن من 
الضروريات ويبقى هذا احلق قائما طاملا ظلت البضاعة يف حوزة القاصر، وكان من املمكن حتديد ذاتيتها بيد 

، ألن القول عة يف قانون املسؤولية التقصرييةوجب دعوى اخلديأنه ال جيوز للتاجر الرجوع على ناقص األهلية مب
  ))))1111((((.بذلك يعين إلزام ناقص األهلية بالعقد بصورة غري مباشرة

: العقد البسيط و الذي قد يربمه القاصر عرب ي قد فرق يف هذا الشأن بني أمرينكما أن القضاء االجنليز
العقد ذو القيمة ذلك ومثل هذه العقود ال تبطل، وما شابه ، كما لو اشترى كتابا أو تقنيات االتصال احلديثة

منها التاجر  ر، ومثل هذه العقود تبطل ملصلحة القاصر حىت و لو تضراأو عقار ، كما لو اشترى سيارةًالكبرية
 1997ماي 20الصادر يف  97/7ويف التوجيه األورويب رقم . أحكام النظام العامب عمالأو املتعاقد مع القاصر 

، حتديد العقد عن بعد عرب تقنيات االتصال) يلزم عند إبرام 4/1بشأن البيع عن بعد فإنه وفقا لنص املادة (
  .))))2222((((ذلك بيان األهلية القانونيةهويته األطراف املتعاقدة مبا يف 

بشأن التجارة االلكترونية قد تطلب  2000جانفي  8 يف الصادر، 2000/31أن التوجيه األورويب رقم  كما
  ) ) ) ) 3333((((.أيضا ضرورة حتديد كافة عناصر حتديد اهلوية مبا يف ذلك األهلية القانونية

عليها قانون  يلة املدنية لألشخاص وأهليتهم يسراحلا" :أن )11/1انون املدين املصري تنص املادة (يف الق
، إذا تترتب آثارها فيهاوصرفات املالية اليت تعقد يف مصر مع ذلك ففي الت ،ولة اليت ينتمون إليها جبنسيتهمالد

كان نقص أهليه يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف د الطرفني أجنبيا ناقص األهلية وكان أح
  ))))4444((((".يف أهليته  ، فإن هذا السبب يؤثرينهاآلخر تب

لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد، جيوز القانون املدين املصري على أنه: ") من 119كما تنص املادة (
فهذا احلل الذي  ))))5555((((".أهليته وهذا مع عدم اإلخالل بإلزامه بالتعويض، إذا جلأ إىل طرق احتيالية ليخفي نقص

فهو يعطي للمتعاقد مع القاصر حبسن نية حق الرجوع عليه وفقا  ))))6666((((أورده املشرع املصري هو حل موفق،
بشأن  2000لسنة  83لقواعد املسؤولية التقصريية فضال عن املسؤولية التعاقدية ويف القانون التونسي رقم 

هلوية ) يلزم عند إبرام العقد االلكتروين اإلفصاح عن ا25املبادالت والتجارة االلكترونية فإنه وفقا لنص املادة (

                                                           

  وما بعدها. 222ص  1999اهللا، العناصر املكونة للعقد كمصدر لاللتزام يف القانونني املصري واالجنليزي  فتحي عبد الرحيم عبد -1
نازعات، مركز القاهرة ملمسري برهان، إبرام العقد يف التجارة اإللكترونية، مؤمتر اجلوانب القانونية للتجارة االلكترونية واالجتاهات احلديثة يف وسائل حسم ا -2

    13ص 2002جانفي 13 –12اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، املنعقد جبامعة الدول العربية، القاهرة 
3-Catherine Guigou : les contrats avec les consommateurs un autel de développement du commerce électronique, presses univers tains daix 
Marseille , 2002 p 145   

  من القانون املدين اجلزائري.  10يقابلها نص املادة  -4
  ) من القانون املدين األردين. 134يقابلها نص املادة ( -5
  .236 ، بريوت، ص2010، 1عبد الباسط جاسم حممد، إبرام العقد عرب االنترنت، منشورات احلليب احلقوقية، ط -6
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بطريقة واضحة ومفهومة، أما يف العراق فال بد من الرجوع إىل القواعد العامة املنظمة ألحكام املسؤولية املدنية 
اليت تعتمد عادة على معيار حسن نية املتعاقد مع القاصر أو سوء نيته، فإذا كان املتعاقد مع القاصر سيء النية 

ل املسؤولية ولكن إذا كان املتعاقد مع القاصر حسن النية ويعتقد وكان عاملا بنقص أهليته، فهنا هو الذي يتحم
بأن من يتعاقد معه عرب شبكة االنترنت هو كامل األهلية بعد أن يبذل عنايته املعقولة للتأكد من ذلك فهنا 

جي يتحمل القاصر أو وليه املسؤولية القانونية عن هذه األضرار، وقد حرص أيضا قانون األمم املتحدة النموذ
بشأن ) 13" على ضرورة التأكد من اهلوية، حيث تنص املادة (CNUDCI" 1996بشأن التجارة االلكترونية لعام 

  "تعترب رسالة البيانات صادرة عن املنشئ إذا كان املنشئ هو الذي أرسلها بنفسه.  إسناد رسائل البيانات بأنه:
من شخص له أا صادرة عن املنشئ إذا أرسلت نات يف العالقة بني املنشئ واملرسل إليه، تعترب رسالة البيا

  نشئ فيما يتعلق برسالة البيانات."صالحية التصرف نيابة عن امل
ا سبق أنه نظرا للطابع اخلاص للعقد االلكتروين، فإن ناقص األهلية مىت اختذ مظهر الشخص البالغ مميبدو لنا 

عمال عامل ذه احلالة، فإنه ينبغي محاية هذا املتعاقد الرشيد، وكان املتعاقد اآلخر عرب تقنيات االتصال غري 
، وذلك لتوفري الثقة واألمان لدى املتعاقدين عرب تقنيات االتصال احلديثة، وحفاظا على بنظرية الوضع الظاهر

لمه  مقدوره أن يعسن النية ببطالن العقد لسبب ال يعلمه، ومل يكن يفاحلَ امل حىت ال يفاجأ املتعاقداستقرار التع
  عنه يف جمال العقود االلكترونية. هذا األمر ال غىنوقت التعاقد، 

إن مسألة التحقق : األهلية يف العقود االلكترونيةاألهلية يف العقود االلكترونيةاألهلية يف العقود االلكترونيةاألهلية يف العقود االلكترونية    الوسائل التقنية اليت ميكن استخدامها للتحقق منالوسائل التقنية اليت ميكن استخدامها للتحقق منالوسائل التقنية اليت ميكن استخدامها للتحقق منالوسائل التقنية اليت ميكن استخدامها للتحقق من    الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:
وفقهاء  التقنية املختصنيىل تكاثف علماء من أهلية املتعاقد يف العقود االلكترونية مسألة فنية دقيقة، حتتاج إ

بالرغم من أنه ال توجد حىت متطورة تسهم يف حل هذه املشكلة. القانون املهتمني ذا اال، بغية إجياد تقنيات 
امها، وهذه الوسائل قد اآلن وسائل تقنية حامسة يف هذا اال، إال أنه توجد وسائل احتياطية ميكن استخد

  تتمثل يف:
هي كروت ذكية، تتمثل يف رقائق الكترونية يتم تصنيعها  البطاقات االلكترونية،: : : : لكترونيةلكترونيةلكترونيةلكترونية. البطاقات اال. البطاقات اال. البطاقات اال. البطاقات االأوالًأوالًأوالًأوالً

من لدائن معاجلة بكثافة من السليكون، ومن وحدات وشرائح فائقة القدرة، واليت ميكن من خالهلا ختزين مجيع 
املعامالت اخلاصة ذه ومجيع  نات اخلاصة حباملها مثل: االسم، السن، حمل اإلقامة، املصرف املتعامل معهالبيا

حتتوي على سجل كامل من املعلومات، البيانات مبثابة احلاسوب املتنقل، لكوا  ))))1111((((تعترب هذه البطاقةالبطاقة. 
وسوء االستخدام  التزويرهذه البطاقات مزودة بعدة عناصر للحماية ضد عمليات الشخصية والرقم السري، 

دمة، الشريط املمغنط، الصورة ا لنوع اللدائن املستخو حماولة تقليدها نظرمن جانب الغري يف حالة سرقتها، أ
ى تستخدم هذه البطاقات علرة على فتح الغطاء اخلارجي هلا، الرقم السري، وعدم القدالفوتوغرافية لصاحبها، 

   ة لتعريف اهلويةاستخدامها كبطاق ميكنات املتحدة األمريكية واليابان، الوالينطاق واسع يف الدول األوروبية، 

                                                           

وما بعدها، وعبد الباسط وفا، سوق النقود االلكترونية  54، ص1999رأفت رضوان، عامل التجارة االلكترونية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  -1
البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب،  العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية، املنعقد مبركزاملؤمتر ، املخاطر، اآلفاق)، (الفرص

  وما بعدها.                                       596 ، اجلزء الثالث، ص2003أفريل  28- 26اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة 
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        أو كبطاقة الكترونية متأل وتفرغ بالنقود.
واالحتياطات اليت يتخذها املتعاملون عرب تقنيات  ية املزودة ا مثل هذه البطاقاتبالرغم من وسائل احلما

االتصال احلديثة لتأمني املعلومات اخلاصة ببطاقام االلكترونية، إال أن أصحاب الدهاء االلكتروين يتفننون يف 
واالستيالء  ))))2222((((حداث أساليب القرصنة االلكترونيةواست ))))1111((((ت عرب هذه التقنياتإبداع الطرق الختراق االتصاال

وطمس اآلثار املادية ألي عمل غري مشروع، وتدمري أي  ))))3333((((وال املتعاملني عرب هذه التقنياتوأم بياناتعلى 
   .دليل بسرعة فائقة

ميكن للمتعاقدين االستعانة بوسيط الكتروين كطرف ثالث حمايد، االستعانة جبهات التصديق االلكتروين: االستعانة جبهات التصديق االلكتروين: االستعانة جبهات التصديق االلكتروين: االستعانة جبهات التصديق االلكتروين:     ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً
العقد االلكتروين، ويلجأ إليه للتحقق من هوية األطراف املتعاقدة يسند إليه مهمة تنظيم العالقة بني أطراف 

مت تنظيم هذه اخلدمة يف تتعلق بأطراف العقد االلكتروين.  دق عليهااوأهليتهم القانونية، وإصدار شهادة مص
  العديد من القوانني الصادرة بشأن التجارة االلكترونية ومنها: 

"استحدثت  ) منه:8(وتنص املادةبشأن املبادالت التجارة االلكترونية: بشأن املبادالت التجارة االلكترونية: بشأن املبادالت التجارة االلكترونية: بشأن املبادالت التجارة االلكترونية:     2000لسنة لسنة لسنة لسنة     83القانون التونسي رقم القانون التونسي رقم القانون التونسي رقم القانون التونسي رقم ....1
ستقالل املايل واليت أطلق عليها اسم مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية وباال

ومقرها تونس ختضع يف عالقاا مع الغري إىل التشريع التجاري، لة الوطنية للمصادقة االلكترونية) الوكا(
  .)24-9(ات هذه الوكالة يف املواد وقد نظم املشرع التونسي أهداف واختصاصالعاصمة". 

) منه على أن 2حيث تنص املادة (بشأن املعامالت االلكتروين: بشأن املعامالت االلكتروين: بشأن املعامالت االلكتروين: بشأن املعامالت االلكتروين:     2001لسنة لسنة لسنة لسنة     85القانون األردين رقم القانون األردين رقم القانون األردين رقم القانون األردين رقم ....2
 قد مت االلكتروين أو السجل االلكترويناإلجراءات املتبعة بغرض التحقق من أن التوقيع ي: "إجراءات التوثيق ه

  تنفيذه من شخص معني ..."
على ) منه 2حيث تنص املادة (بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية: بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية: بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية: بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية:     2002لسنة لسنة لسنة لسنة     2القانون اإلمارايت رقم القانون اإلمارايت رقم القانون اإلمارايت رقم القانون اإلمارايت رقم ....3

أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف ا تقوم بإصدار شهادات تصديق أن مزود خدمات التصديق هو: "
  متعلقة ا وبالتوقيع االلكتروين".أو أية خدمات أو مهمات  الكترونية

) على أن: ـ/ه2حيث تنص املادة (: : : : 2001قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام ....4
مقدم خدمة التصديق يعين شخصا يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات "

   ))))4444((((".االلكترونية 

                                                           

  .  85 ، ص2003إبراهيم العيسوي، التجارة االلكترونية، املكتبة األكادميية، القاهرة، الطبعة األوىل،  -1
 الثالث عن االجتاهات ملزيد من التفاصيل عن القرصنة االلكترونية انظر: عمرو زكي عبد املتعال، األمن القانوين لألعمال االلكترونية يف مصر، املؤمتر الدويل -2

املتحدة للقانون التجاري الدويل ووزارات احلديثة يف معامالت التجارة االلكترونية مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل باالشتراك مع جلنة األمم 
  . 10، ص2004جانفي  18-17االتصاالت واملعلومات املصرية، املنعقد جبامعة الدول العربية، القاهرة يومي 

 Patrick ANELLI : le piratage des images sur internet, presses universitaires de France, paris, 1999, p23.  وكذا  
ريعة والقانون، عماد علي خليل، التكييف القانوين إلساءة استخدام أرقام البطاقات عرب شبكة االنترنت، مؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الش -3

   5)، ص1هامش ( 2000ماي  3- 1جامعة اإلمارات العربية املتحدة املنعقد يف الفترة 
  لثالث من الباب الثاين من هذه الدراسة.قا الفصل املزيد من التفاصيل انظر الح -4
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تعترب من أكثر الوسائل استخداما يف الوقت احلاضر وهي متارس عن طريق وضع الوسائل التحذيرية: الوسائل التحذيرية: الوسائل التحذيرية: الوسائل التحذيرية:     ....ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
حتذيرات على االنترنت تنبه بعدم الدخول إىل موقع االنترنت، إال من شخص تتوافر لديه األهلية القانونية، 

، وذلك من خالل ملء هويته، واإلفصاح عن عمرهالكشف عن ويلتزم هذا الشخص قبل الدخول إىل املوقع ب
منوذج معلومات معروض على االنترنت ويف حالة ما إذا كان لدى الشخص األهلية القانونية، فإنه يستطيع 

دم، فإنه أو إذا اتضح منها عدم أهلية املستخ عدم ملء هذه البياناتدخول املوقع وإبرام العقود، ويف حالة 
كما قد يتم وضع مناذج للعقود على االنترنت حتول  ))))1111((((بالتايل عدم إبرام أية عقود، يسمح له بدخول املوقع،

صياغتها بشكل مالئم وواضح دون تعاقد الفئات غري املرغوب فيها، كأن تتضمن بنودها نصا بضرورة ا صرحي
ة، إال ه الوسائل التحذيرياستعمال هذ ةرغم كثر وإال فلن يربم العقد. يف العميل توافر األهلية القانونية الكاملة

ما يتطلب وهو  ت ختالف احلقيقة بشأن أهليته،قد يقوم املستخدم باإلدالء ببيانا أا حمفوفة باملخاطر، إذ
      االتصاالت واملعلومات حلل هذه املشكلة. نظم    ))))2222((((ني يف جمالتصخضرورة تضافر جهود فقهاء القانون وامل

        املطلب الثاين: عيوب اإلرادةاملطلب الثاين: عيوب اإلرادةاملطلب الثاين: عيوب اإلرادةاملطلب الثاين: عيوب اإلرادة
للقواعد العامة ال يكفي النعقاد العقد وصحته تطابق اإلرادتني وتوافر األهلية يف املتعاقدين بل جيب أن طبقا 

        .تكون اإلرادة سليمة وخالية من العيوب
ال شك أن نظرية عيوب اإلرادة تلعب دورا يف نطاق املعامالت االلكترونية، حيث تتسم هذه ا هام

وخاصة أن العقد يتم عن بعد بني طرفني غائبني غري متكافئني يف أغلب  املعامالت بالتعقيدات التكنولوجية
لكات فنية وقانونية وإمكانيات اقتصادية تممأو مقدم اخلدمة مبا ميلكه من  يث يكون أحدمها املنتجح ))))3333((((األحيان،

ه أقل ألن() الذي ال ميلك هذه اإلمكانيات بعض املنتجات ويصعب على العميل (املستهلكواحتكار فعلي ل
وسوف نتناول عيوب اإلرادة مع تطبيقاا على  ))))4444(((()قدرة من املنتج على الصعيد االقتصادي أو الفين أو القانوين

  العقود االلكترونية كما يلي: 
 ))))5555((((صور له األمر على غري حقيقته"فيت "الغلط هو وهم يقوم يف ذهن الشخص، ::::: عيب الغلط: عيب الغلط: عيب الغلط: عيب الغلطالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

والغلط الذي يعيب الرضا هو ما يصيب  ))))6666((((تكوين اإلرادة فيعيبها دون أن يعدمها. دحبيث يقوم هذا الوهم عن
ال يؤثر فيها ومنه ما يا كانت درجته مما يعيب اإلرادة. بل أن منه ماوليس كل غلط أ التكويناإلرادة وقت 

        باعتباره عيبا من عيوب اإلرادة. وهو الذي يعنينا ما يقتصر أثره على تعييب اإلرادةا منه ا وأخرييعدمهم

                                                           

جامعة الريموك، حممد شاهني اخلطيب، التعبري عن الرضا يف عقود التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنت، مؤمتر عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق،  -1
  . 11، ص: 2002ديسمرب  24-22اململكة األردنية اهلامشية املنعقد يف 

  .  287 مرجع سابق، ص، وكذا عبد اهللا اخلرشوم، 242د علوان، مرجع سابق، ص: رامي حمم -2
  . 161 عبد العزيز اجلمال، مرجع سابق، صوكذا مسري حامد  249مصطفى موسى العجارمة، مرجع سابق، ص  -3
  . 72حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص:  -4
، وكذا برهام حممد عطا اهللا، أساسيات نظرية االلتزام، القسم األول، مصادر 107، ص2003أبو السعود، مصادر االلتزام، دار املطبوعات اجلامعية  رمضان -5

  AUBERT ( J- L ) : protection des consommateurs, D. S. 1987 , 4e cahier, somme. P133 191، ص2001-  2000االلتزام، بدون ناشر، 
  324ص1980، االلتزامات، طبعة نادي القضاة، 1حممد كمال عبد العزيز، التقنني املدين يف ضوء الفقه والقضاء، جـ  -6
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أو غري مؤثر، أو معيبا لإلرادة وهذا ما سنعاجله مع اإلشارة إىل  يتضح من ذلك بأن الغلط قد يكون مانعاً
  تطبيقاته يف العقود اإللكترونية.

 ته، إذد تصور لألمر على غري حقيقهو الغلط الذي حيول دون انعقاد العقد، وهو ليس جمرالغلط املانع: الغلط املانع: الغلط املانع: الغلط املانع:     أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
إمنا يدل على إرادة ري املعلن على اإلرادة احلقيقية حيث ال يدل التعب ))))1111((((يوجد اختالف بني اإلرادة والتعبري عنها،

أخرى غري موجودة، وهذا الغلط قد ميس وجود أحد أركان العقد أو ميس ماهيته، ويترتب على وجود الغلط 
   االت التالية:الغلط مانعا يف احلاملانع بطالن العقد واعتباره كأن مل يكن، ويكون 

يأيت هذا النوع من الغلط نتيجة لعدم توافق اإلرادتني ومثال ذلك أن يربم إذا كان غلطا يف ماهية العقد: إذا كان غلطا يف ماهية العقد: إذا كان غلطا يف ماهية العقد: إذا كان غلطا يف ماهية العقد:     ....1
الشخص عقدا الكترونيا عرب شبكة االنترنت معتقدا بأنه اشترى برناجما ملمارسة حق االستغالل، يف حني كان 

التراضي لعدم تطابق  فهنا انصب الغلط على طبيعة العقد فمنع من ))))2222((((االستعمال فقط،قصد البائع منحه حق 
  اإلرادتني بالتايل من نشوء العقد.

  يقع هذا النوع من الغلط املانع على ركن احملل للعقد، كما لو تعاقد شخص إذا كان الغلط يف ذاتية احملل: إذا كان الغلط يف ذاتية احملل: إذا كان الغلط يف ذاتية احملل: إذا كان الغلط يف ذاتية احملل:     ....2
باحلاسوب اآليل لتعليم اللغة االجنليزية ولكنه يتفاجأ حبصوله عرب شبكة االنترنت لشراء برامج تعليمية خاصة 

  عقد العقد لعدم تطابق اإلرادتني.على برامج لتعليم اللغة الروسية مثال وهنا ال ين
يكون العقد باطال إذا وقع الغلط يف وجود سبب االلتزام، على الرغم من ا يف سبب االلتزام: ا يف سبب االلتزام: ا يف سبب االلتزام: ا يف سبب االلتزام: إذا كان غلطإذا كان غلطإذا كان غلطإذا كان غلط. . . . 3

ات للغلط يف وجود سبب االلتزام يف العقود االلكترونية، إال أن هذا ال مينع من إبطال عدم عثورنا على تطبيق
العقد اإللكتروين إذا وقع الغلط يف سبب االلتزام استنادا إىل القواعد العامة الواردة يف القانون املدين يف العامل 

آل إليه إرثا مث يتضح أن املورث  املادي، كأن يعقد الشخص تأمينا على عقاره ضد احلريق وهو العقار الذي
  أمن على العقار ذاته ضد احلريق. كان قد

إذا مل يكن بإمكان الشخص الذي يقع يف ): ): ): ): اقد عن طريق الوسيط االلكتروين (اجلهاز املؤمتتاقد عن طريق الوسيط االلكتروين (اجلهاز املؤمتتاقد عن طريق الوسيط االلكتروين (اجلهاز املؤمتتاقد عن طريق الوسيط االلكتروين (اجلهاز املؤمتتالغلط يف التعالغلط يف التعالغلط يف التعالغلط يف التع. . . . 4
ي يربم نتيجة غلط أثناء تعاقده مع جهاز مؤمتت تدارك هذا الغلط أو تصحيحه، فإن حكم العقد االلكتروين الذ

من مشروع اتفاقية  )12/3يري اليت جاءت ا املادة (هذا الغلط يكون باطال وال يكون له أثر قانوين وفق املعا
من قانون مملكة البحرين للمعامالت )11/2(لى عكس ما جاءت به املادةللتعاقد االلكتروين ع اليونسترال

  ))))3333((((.باطالًااللكترونية، حيث يكون العقد قابال لإللغاء وليس 
 كالغلط يف الشخص املتعاقد    ))))4444((((قع يف صفة عرضية أو ثانوية للشخصهو الغلط الذي يالغلط غري املؤثر: الغلط غري املؤثر: الغلط غري املؤثر: الغلط غري املؤثر:     ثانيا:ثانيا:ثانيا:ثانيا:

ساب ويف أمور معتادة يف إذا مل تكن شخصية حمل اعتبار وكذا احلال بالنسبة للغلط املادي أو الغلط يف احل
ا يف العقود االلكترونية املربمة عرب شبكة االنترنت، الغلط وقوعيعد الغلط غري املؤثر من أكثر صور  التعامل.

                                                           

  116حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه، املرجع السابق، ص  -1
  32، ص خاطر، عقود املعلوماتية، مرجع سابقنوري محد  -2
  231أمانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص  -3
  158، ص 1991اد للطباعة، منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين، دراسة مقارنة، اجلزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة األوىل، مكتبة الرو -4

158  
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كالغلط الذي يقع عند حترير رسالة البيانات اليت تتضمن السند املثبت للعقد بأن يكتب صفرا بالزيادة فجعل 
ف جنيه املائة ألفا أو بالعكس مثال ذلك أن يعرض تاجر يف إعالنه أنه يبيع سيارات من نوع معني مببلغ مائة أل

للسيارة الواحدة، ولكن يقع حتريف يف الرسالة االلكترونية فيظهر اإلعالن على موقع االنترنت مبلغ  100.000
ن اإلرادة حيث طرأ بالتايل ال يكون له أي دور يف تكوي، ونرى أن هذا الغلط مادي 10.000عشر أالف جنيه 

إمنا يؤثر يف تكوين العقد االلكتروين من مث ال جودها إمنا يعيبها فقط، وبعد تكوينها، من مث فهو ال يؤثر يف 
ال املدين اجلزائري على أنه: " ) من القانون84يلزم تصحيح هذا الغلط املادي فقط طبقا ملا نصت عليه املادة (

    ))))1111((((".ات القلم، ولكن حيب تصحيح الغلطيؤثر يف صحة العقد جمرد الغلط يف احلساب وال غلط
ا ا مادي) يعد غلطًد االلكتروين مع وسيط الكتروين (جهاز مؤمتتالغلط الذي يتحقق أثناء إبرام العق إن

ذلك إذا كان بإمكان الشخص أن يصحح الغلط من خالل الوسائل التقنية اليت أكدت عليها ، وجيب تصحيحه
  من مشروع اتفاقية اليونسترال للتعاقد االلكتروين. )12/2املادة (

د تكوين إن الغلط الذي يعيب إرادة التعاقد، هو ذلك الغلط الذي حيدث عنالغلط املعيب لإلرادة: الغلط املعيب لإلرادة: الغلط املعيب لإلرادة: الغلط املعيب لإلرادة:     ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:
ذلك بأن يتوهم أمرا على خالف الواقع ويقع هذا الغلط يف صفة جوهرية يف الشيء اإلرادة يف ذهن صاحبها، 

ملعيب هو الغلط الذي يقع يف أمر حمل االلتزام، أو يف ذات املتعاقد أو صفة جوهرية من صفاته، أي أن الغلط ا
ذات املتعاقد اآلخر أو صفة فيه، يطلق عليه جوهري مرغوب فيه أي فوات وصف مرغوب فيه يف احملل أو يف 

وهو الغلط الذي ال يقوم رضا املتعاقد بدونه، أي أن املتعاقد لو مل يقع ذا الغلط ملا أقدم على  الغلط اجلوهري
ع آخر على أنه خبري وذو كفاءة عالية يف إدارة نظم املعلوماتية، وتبني فيما بعد أنه التعاقد، فإذا تعاقد شخص م

  ني:ط املعيب للرضا توافر شرطيشترط لتحقيق الغل))))2222((((عكس ذلك، فهنا حيق للمتعاقد أن يطالب بفسخ العقد.
واألمهية حبيث  ا للتعاقد، مبعىن أن يكون على درجة من اجلسامةأي دافعجيب أن يكون الغلط جوهريا: جيب أن يكون الغلط جوهريا: جيب أن يكون الغلط جوهريا: جيب أن يكون الغلط جوهريا:     ....1

، واملعيار الذي يعتمد عليه قد يسمى بالغلط الدافعو ))))3333((((ام العقد لو مل يقع يف هذا الغلطميتنع املتعاقد عن إبر
يقوم على تقدير املتعاقد ألمر معني يبلغ يف نظره درجة من األمهية  ))))4444((((لتقدير جوهرية الغلط هو معيار ذايت،

لف، فالغلط اجلوهري قد يقع يف (صفة تكفي ألن جتعله يقدم على التعاقد إن وجد وحيجم عن التعاقد إن خت
مج احلاسب للوفاء بالغرض شخصية املتعاقد كثبوت عدم اخلربة لديه مثل عدم مناسبة برناأو يف () الشيء

 ))))5555(((()، أو يف أمور تبيح نزاهة املعامالت.أو يف (قيمة الشيء) أو يف(الباعث على التعاقد )طلوبامل

 - تعد صفة عدم االحتراف أو عدم اخلربة يف املعامالت االلكترونية عنصرا يف قبول إعداد املتعاقد ا جوهري
إن  مثل برامج احلاسب اآليل. املتطورةالوقوع يف غلط جوهري، خاصة يف األشياء الفنية ذات التكنولوجيا 

                                                           

  من القانون املدين املصري. 123من القانون املدين العراقي واملادة  120يقابله نص املادة  -1
  .34سابق، ص مرجع  نوري محد خاطر، -2
  .219سابق، ص مرجع حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه،  -3
  . 178سابق، ص  مرجعحسام الدين كامل األهواين،  -4
 195من القانون املدين العراقي واملادة  118من القانون املدين املصري وتقابلها نص املادة  120من القانون املدين اجلزائري وتقابلها نص املادة  82انظر املادة  -5

 مدين سوداين. 63مدين كوييت واملادة  147مدين ميين واملادة  172مدين لييب واملادة  121مدين سوري واملادة  122مدين أردين واملادة  151مدين إمارايت واملادة 
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عب قبول الغلط من تلك الصفة تعد من القرائن اليت يستعني ا القاضي يف تقدير مدى توافر الغلط، ويص
نفس كافية لتاليف الوقوع يف الغلط.  كذلك احلال إذا كانت البيانات اليت قدمها املوزعمتعاقد متخصص. 

قم باالستالم واإلفصاح عن رغباته والتعاون مع املوزع للوصول احلكم إذا ثبت تقصري مدعي الغلط حيث مل ي
ا عن ويكون ناجتً القي أي غلط قد يقع فيه املتعاقدعلى ت إن املشرع األورويب حريص ))))1111((((إىل الغاية املرجوة.

اخلدمة أو املتعلقة باملوجب نفسه، لذا فقد تضمنت بعض التوجيهات  يف البيانات املتعلقة بالسلعة، نقص
ا ختدم هذه الفكرة، كما تضمن املفهوم نفسه العقد النموذجي الفرنسي للتجارة نصوص ))))2222((((وروبية،األ

   ))))3333((((االلكترونية.
ا، ال يكفي أن يقع أحد املتعاقدين يف غلط جوهري حىت يكون العقد موقوفًاتصال املتعاقد اآلخر بالغلط: اتصال املتعاقد اآلخر بالغلط: اتصال املتعاقد اآلخر بالغلط: اتصال املتعاقد اآلخر بالغلط:     ....2

إمنا جيب أن يتصل املتعاقد اآلخر ذا الغلط، فال جيوز للمتعاقد الذي وقع يف غلط جوهري أن يطلب بطالن 
العقد إال إذا كان املتعاقد اآلخر قد وقع مثله يف الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه، 

لفردي يؤدي إىل مفاجأة العاقد اآلخر بطلب ألن الغلط ا ،وحكمة هذا الشرط هي ضمان استقرار التعامل
وسعه أن ا به أو كان با يف الغلط أو عاملًبطالن العقد وهو ال علم له بالسبب، أما إذا كان العاقد اآلخر شريكً

   ))))4444((((يعلمه، فتنتفي املفاجأة.
ا أم مما سبق ميكن القول أن عيب الغلط أمر متصور احلدوث سواء كان التعاقد تقليديا ويترتب الكتروني

  من القانون املدين اجلزائري. )81(ا لنص املادة عليه بطالن العقد طبقً
يعد التدليس من عيوب اإلرادة اليت تؤدي إىل إبطال العقد، فما هو تعريف : : : : : عيب التدليس: عيب التدليس: عيب التدليس: عيب التدليسالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

        التدليس وما هي الشروط الواجب توافرها للتمسك لبطالن العقد االلكتروين؟ 
استعمال شخص طرقا احتيالية إليقاع شخص آخر يف "ميكن تعريف التدليس بأنه: : : : : تعريف التدليستعريف التدليستعريف التدليستعريف التدليس    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

   ))))5555((((غلط يدفعه إىل التعاقد.
        عناصر التدليس وشروطه:عناصر التدليس وشروطه:عناصر التدليس وشروطه:عناصر التدليس وشروطه:ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

ر خمتلفة ومن اليت تتخذ صوادي ويتمثل يف الطرق االحتيالية أحدمها م ))))6666((((للتدليس عنصرانعناصر التدليس: عناصر التدليس: عناصر التدليس: عناصر التدليس: ....1
أما العنصر اإلعالن ما ال يتفق مع حقيقتها.  اجلمعيات والشركات اليت تتخذ لنفسها من مظاهرحالة أمثلتها: 

  ا ذايت خيتلف من متعاقد إىل آخر.اآلخر معنوي ويتمثل يف نية التضليل للوصول لغرض غري مشروع واملعيار هن
  صل باملتعاقد اآلخر، ويعترب يشترط يف التدليس أن يكون هو الدافع إىل التعاقد، وأن يت: : : : شروط التدليسشروط التدليسشروط التدليسشروط التدليس. . . . 2

                                                           

1-plaisant, note suas cases. Cive. 30 jan. 1996. D. 1996. 228.  
2-Article le ‘’5’’ de la directive N° 2000- 31, précitée, et aussi article ‘’4’’ de la directive N° 97- 7, précitée.  

ة العربية نترنت) دار النهضأشار إليه أمين مصطفى البقلي، النظام القانوين لعقد االشتراك يف بنوك املعلومات االلكترونية (دراسة تطبيقية مقارنة للتعاقد عرب اال
 . 292، ص: 2010القاهرة 

3-Contrat- type de commerce électronique : commerçants consommateurs, art prés. P1580.  

  . 336، ص 1973مالك دوهان احلسن، شرح القانون املدين، اجلزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة اجلامعة بغداد،  - 4
  .  254، مرجع سابق، ص. وكذا عبد املنعم فرج الصده303، ص 1954، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء الثاين، مصادر االلتزام، بدون ناشر، عبد احلي حجازي -5

  .  254ص
  .236حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه، مصدر سابق، ص -6
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دلس عليه ما كان ليربم ، إذا ثبت أن امل))))1111((((اجمرد الكتمان أو السكوت املتعمد عن واقعة أو مالبسة معينة تدليس
احليلة غري املشروعة اليت يتحقق ا التدليس إما أن قضت حمكمة النقض املصرية بأن: " وقد  ))))2222((((علم ا العقد لو

تكون إجيابية باستعمال طرق احتيالية أو سلبية يتعمد املتعاقد كتمان أمر عن املتعاقد اآلخر بلغ حدا من 
   ))))3333((((اجلسامة حبيث لو علمه الطرف اآلخر ملا أقدم على التعاقد بشروطه.

االلكترونية حيث أتاح الطرح اجلديد لنظام التعاقد االلكتروين إن للتدليس أمهية كبرية يف إطار العقود 
ب إرادته يللطرف غري اخلبري الذي ال يوفر له الطرف إال كثرة خربة املعلومات الكافية احلق يف أن يتمسك بتعي

 4444((((ا،نتيجة لغلط وقع فيه أو لتدليس ناجم عن كتمان املتعاقد اآلخر للمعلومات اليت كان جيب عليه اإلدالء(((( 
نظرا لقدرة  ،إال أن الوسائل االحتيالية يف العقد االلكتروين هلا معىن أوسع وتطبيقات جديدة وأساليبها متنوعة

  ايت للشبكة، ومن هذه التطبيقات:بعض العابثني واحملتالني على اختراق النظام املعلوم
خاصة أن  ))))5555((((دمات عرب شبكة االنترنت.الدعايات واإلعالنات االلكترونية الكاذبة واملضللة للمنتجات واخل .أأأأ

اإلعالنات التجارية عرب شبكة االنترنت تعترب أحد أهم إفرازات ثورة االتصاالت واملعلومات مما يؤثر يف سلوك 
املستهلك بل قد حترضه على التعاقد للحصول على منتج أو خدمة ال حيتاج إليه حقيقة، فالغرض هنا أن املتعاقد 

لكن خمالفة للحقيقة،  عةعتقاد يف وجود صفات بالسلعة املباا يف الغلط باالع بنفسه تلقائيضحية التدليس مل يق
داع ونية التاجر هو الذي سعى إىل إيقاع املستهلك يف الغلط، بإظهار السلع يف شكل براق، مما يتوافر معه اخل

له القدرة على  للبيع على أنذابة ملستحضر معروض ليل، كأن يظهر على شبكة االنترنت صور ملونة وجالتظ
ب اإلجناب خالل مدة إعادة الشعر للرجل األصلع أو أن الدواء يعاجل العقم أو ضعف اخلصوبة لراغ

  أسبوع...اخل.
الكذب يتعمد نشر معلومات غري صحيحة فاألصل أن الكذب وحده ال يكفي لتكوين عنصر احليلة يف  .بببب

وعلى العكس إذا خرج  ))))6666((((ا يف التعامل،كذب ما دام ذلك مألوفًالتدليس، كامتداح التاجر بضاعته إىل حد ال
عن املألوف يف التعامل، لذلك يدخل يف جمال التدليس الكذب يف اإلعالنات والدعاية االلكترونية للمنتجات أو 

اخلدمات إذا كان مؤثريف هذا الصدد جند أن القضاء الفرنسي  ))))7777((((ا إىل التعاقد،ا يف إرادة املدلس عليه ودافع
                                                           

، ونزيه حممد الصادق املهدي، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، 422سابق، صعبد الرزاق السنهوري، مرجع  -1
  . 44، ص2000القاهرة، 

  .285، ص 2003، جانفي 18يزيد أنيس نصري، السكوت وأثره يف إبرام العقد، جملة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد  -2
  . 54ص  2002ق، جملة احملاماة العدد الثاين  66لسنة  431الطعن رقم  2001أفريل  28نقض أحوال شخصية  -3
  . 130، ص1998حسن عبد الباسط مجيعي، عقود برامج احلاسب اآليل، دار النهضة العربية، القاهرة  -4
تمرب ، احلماية القانونية من اخلداع اإلعالين يف القانون الكوييت واملقارن، جملة احلقوق الكويتية، السنة التاسعة عشر، العدد الرابع، سبأمحد السعيد الزقرد -5

 أبطلت احملكمة عقد إجيار، وذلك للتدليس  AIX. ENPROUINCE 14742- 1966 JCP 1966أفريل  19، ويف حكم حملكمة استئناف بتاريخ 221. ص1995
قع جبانب موقع الذي حدث نتيجة الدعاية الكاذبة بشأن مواصفات فيال سياحية لإلجيار تطل على البحر املتوسط، وذلك إلخفاء الشركة مكان الفيال واليت ت

  . 198، ص 2013، القاهرة، إليه هالة مجال الدين حممد حممود يف كتاا أحكام اإلثبات يف عقود التجارة االلكترونية، دار النهضة العربية ةللبناء أشار
  .26، ص: 1997رير والغنب كعيبني يف الرضا، دار النهضة العربية، عمر السيد مؤمن، التغ -6
 أمرية حسن الرافعي،. 29/11/1990بتاريخ  833، صفحة رقم 41، مكتب فين 56، لسنة 1297ومن التطبيقات القضائية حملكمة النقض املصرية، الطعن رقم  -7

  186، ص2012ل االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشأة املعارف، اإلسكندرية ناشئة عن العقود االلكترونية يف ظالتحكيم يف املنازعات ال
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الذي توسع يف مفهوم التدليس يف التعاقد عن بعد قد أتاح للمستخدم يف جمال برامج الكمبيوتر أن يطلب 
إبطال العقد بسبب التدليس الناجم عن كتمان مورد الربامج للمعلومات اليت تتيح له حسن اختيار الربنامج 

    ))))1111((((واعية ومبصرة.والتعاقد بالتايل يف ضوء إرادة 
خاصة فيما يتعلق ا الستخدام الطرق االحتيالية، ا كبريشهدت السنوات األخرية يف فرنسا انتشاروقد 

بالبطاقات املصرفية وسوء االئتمان بصورة أصبحت دد التجارة االلكترونية وهو األمر الذي حدا باملشرع 
املتعلق بأمن ومحاية حامل البطاقة املصرفية،  2001نوفمرب15بتاريخ  1062/2001الفرنسي إلصدار القانون رقم 

) من هذا القانون يتم إعفاء حامل البطاقة املصرفية من أية مسؤولية يف حالة الوفاء الذي 132وفقا لنص املادة (
يتم غشا عن بعد من الغري دون استخدام البطاقة استخدامالبطاقة  ا، وكذا يف حالة الوفاء الذي يتم بتقليدا مادي

 ةالسيما تلك املتعلقئم االحتيال والتزوير والتزييف، أو تزويرها، كما غلظ هذا القانون العقوبات املقررة جلرا
د على املستوى اجلنائي وبالتايل مل يعد اجلزاء املقرر للغش والتدليس مدنيا فقط، بل امت ))))2222((((بالبطاقات املصرفية،

لجزاء اجلنائي من خاصية وقائية ليست للجزاء املدين، فالتهديد زته فيما لي" توسع مربر جيد مأيضا، وهو
بالعقوبة خيص املهنيني على عدم اخلداع أصال، وهذه الوقاية يزيد من تفعيلها ما لإلرادة من سلطة الرقابة على 

  ))))3333((((".دى التزام املهنيني بتلك القواعدم
وال يقتصر األمر على حاالت العقود بني املهنيني واملستهلكني  ))))4444((((ا كقاعدة عامة،تدليس يعترب السكوت .جججج

ككتمان بيانات هامة عن املنتج املعروض على شبكة االنترنت، أو إخفاء بعض البيانات الضرورية للعقار الطيب 
أو ستر حقيقة مركز  ))))5555((((كحجب أضراره وموانع استعماله، أو إخفاء تاريخ انتهائه، أو إخفاء دولة إنتاجه،

الشركة بشأن عقد استشارة جتارية على شبكة االنترنت طالبة القرض البنكي، وأا شركة متعسرة يف السوق 
أسهمها تتجه إىل معدل االخنفاض يف قيمتها، مما أدى إىل قبول إفالسها، أو عن الوفاء بديوا وأا شهرت 

  ))))6666((((جتاه الغري.اتها يف الوفاء بتعهداا املالية البنك املستشري منها قرض كبري، أو قبول لكفال
إنشاء موقع ومهي على االنترنت ال وجود له على اإلطالق كإنشاء موقع يروج ألحد البنوك بأنه مينح فوائد  .دددد

 ))))7777((((نك عرب املوقع االلكتروين الومهيكبرية، ويعد تسابق العمالء يف توظيف أمواهلم بكميات ضخمة يف هذا الب

                                                           

  وما بعدها. 23مرجع سابق، ص، وكذا نوري محد خاطر، 131سابق، صحسن عبد الباسط مجيعي، مرجع  -1
2-ALAIN BLANCHOT :ALAIN BENSOUSSAN : la protection accordée par la loi sur la sécurité quotidienne en cas d’utilisation 
frauduleuse d’une carte bancaire, GAZ. PAL.23 DU 24 janvier 2002 p 4 et 5.   

وانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية، اإلمارات حممد شكري سرور، التجارة االلكترونية ومقتضيات محاية املستهلك ، املؤمتر العلمي األول حول اجل -3
  . 2003أفريل  28 - 26اإلمارات العربية املتحدة، أكادميية شرطة ديب، مركز البحوث والدراسات القانونية املنعقد يف 

مدين كوييت  151مدين أردين واملادة  143من القانون املدين املصري واملادة  125ويقابلها املادة  اجلزائري) من القانون املدين 86وهو ما نصت عليه املادة ( -4
وانظر ذا  ،مدين لييب 125مدين سوري و 126مدين إمارايت و 185مدين سوداين و 67دين لبناين حتت اسم " اخلداع " وم 208مدين فرنسي واملادة  1112واملادة 

منشور يف جمموعة املبادئ القانونية اليت قررا حبث  ،ق، أنور طلبة 59س  1862طعن رقم  17/2/1994اريخ اخلصوص قرار حمكمة النقض املصرية الصادر بت
  . 358 - 357، صزء الثاينحمكمة النقض املصرية، اجل

5-ALAIN BLANCHOT ET ALAIN BENSOUSSAN , la protection Accordé EPAR la loi sur la sécurité quotidienne en cas d’utilisation 
fraudeuse d’une carte Bancaire, GP.23-24- Janv. 2002. P4 et 5.  

  . 131، ص1998حسن مجيعي، برامج احلاسب االلكتروين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -6
  . 57، ص2003حازم الصمادي، املسؤولية يف العمليات املصرفية االلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  -7
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مهيان وال أثر هلا سوى صور زائفة على شبكة االنترنت، وأن املتعاقد املودعني أن املوقع والبنك واكتشف 
ن األنظار وشبكة االنترنت.ا مث اختفى عاآلخر املستثمر قبض األموال املودعة الكتروني  

ة تطرح العديد من إن الطبعة غري املادية للمعلومات والبيانات اليت يتم نقلها عرب تقنيات االتصال احلديث
نون على كوِسيما وأن مرتكيب أفعال التدليس ي ،املشكالت بشأن إثبات التدليس الذي وقع عرب هذه التقنيات

أو كشف  ت االتصال حيث يصعب حتديد هويتهمقدر كبري من الذكاء واخلربة الفنية الدقيقة بأسرار تقنيا
لتدليسية، وإزالة آثارها بأساليب تقنية، حبيث يعجز ضحية أفعاهلم، وغالبا ما يعمد إىل إخفاء تلك العمليات ا

هذا التدليس عن اكتشافه أو إثباته، فالتدليس عادة ما يتم إخفاؤه عن طريق التالعب بالبيانات واملعطيات اليت 
وذلك على هذه التعديالت ال تترك أثرا ماديا ملموسا، الربامج املعلوماتية ذاا،  أو حيتويها اجلهاز املستخدم،

خالف تلك اليت تتم بصورة مادية وخاصة على املستندات الورقية، حيث يسهل كشفها، باإلضافة إىل أنه 
يسهل عرب هذه التقنيات حمو الدليل أو تدمريه يف ثوان معدودة، كما أنه ميكن ارتكاب هذه األفعال عن بعد يف 

ملعلومات يف داخل دولة أجنبية، حيث إن هذا دولة أخرى، وبالتايل يصعب إجراء التفتيش أو احلصول على ا
بيد أنه ميكن احلد من ظاهرة الغش والتدليس يف التعاقد  ))))1111((((اإلجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة األخرية،

ا على االلكتروين عن طريق تنشيط دور جهات التوثيق اإللكتروين، أو مقدم خدمة التوثيق، فدورها ليس قاصر
ونسبة صدور اإلرادة التعاقدية االلكترونية إىل منشئها، بل التأكد من جدية هذه اإلرادة  جمرد التأكد من صحة

وبعدها عن وسائل الغش والتدليس، ويكون ذلك عن طريق قيام هذه اجلهات بتعقب املواقع التجارية على 
لثقة واألمان يف أحد االنترنت للتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها يف التعامل، فإذا تبني هلا عدم توافر ا

أو أن  ))))2222((((املواقع فإا تقوم بتوجيه رسائل حتذيرية للمتعاملني عرب الشبكة توضح فيها عدم مصداقية املوقع،
أو غري  ،)W.I.P.O(املوقع ومهي ال وجود له، أو أن املوقع غري مسجل لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

األمر الذي  (I.C.A.N.N)مقيد لدى إحدى شركات االنترنت املكلفة بتسجيل أمساء النطاق باألمساء واألرقام 
دين عرب تقنيات االتصال احلديثة.ا من الثقة واألمان لدى املتعاقمن شأنه أن يوفر قدر  

كمة رفته حمع ))))3333((((".نفس الشخص فتدفعه إىل التعاقد يفرهبة تقوم " يعرف اإلكراه بأنه:: : : : : اإلكراه: اإلكراه: اإلكراه: اإلكراهالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
اإلكراه املبطل للرضا يتحقق بتهديد املتعاقد املكره خبطر جسيم حمدق كمة النقض املصرية يف قرار هلا: "حم

بنفسه أو مباله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى ال قبل له باحتماهلا، أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك 
إن عرفته حمكمة التمييز األردنية: " وقد ))))4444((((."ااختيار اإلقرار بقبول ما مل يكن ليقبله ىحصول رهبة حتمله عل

". ري حق على أن يعمل عمال دون رضاهاإلكراه الذي يعيب الرضا وال يعدمه يف العقود هو إجبار شخص بغ
كراه ليس بذاته هو واإلكراه يعيب اإلرادة فيجعل رضاء الشخص غري سليم حيث يفقده احلرية واالختيار، واإل

                                                           

  113، ص2001ريب، مصر،ية)، دار الفكر العالبصمة الوراثأجهزة الرادار،احلاسبات اآللية،مجيل عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة ( -1
  .135إبراهيم الدسوقي أبو الليل، اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية، مرجع سابق، ص:  -2
  .  60، ص: 2000 -1999اغو، مصادر االلتزام، بدون ناشر، مسري عبد السيد تن -3
، الدار 1982، املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية، إعداد حسن الفكاين وعبد املنعم حسين، اجلزء الرابع، عام 21سنة  9/6/1970جلسة  36) 142طعن رقم ( -4

  .  1022الدار العربية للموسوعات، ص 
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 ))))1111((((إمنا يفسدها ويعيبها ما يولده اإلكراه يف نفس املتعاقد من خوف ورهبة.لذي يفسد اإلرادة ويعيب الرضاء، ا
ويشترط  ))))contrainte"))))2222اصطالح الرهبة " الذا فقد انتقد جانب من الفقه الفرنسي هذه التسمية، وفضلوا عليه

بفعل من  الرضا، أن يتم التعاقد حتت سلطان رهبة بعثت يف نفس املتعاقدا يشوب يف اإلكراه العتباره عيب
كما يشترط أيضا  ))))3333((((املتعاقد اآلخر، وأن يكون املتعاقد اآلخر عاملا ا، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ا حتما،

، االلكترونيةه وأمهيته يف العقود أما فيما يتعلق بتطبيقات اإلكرا ))))4444((((أن تكون هذه الرهبة هي الدافعة إىل التعاقد.
        .فيتعذر أن يشوب إرادة املتعاقد عيب اإلكراه لسببني 

ا، ا ال حقيقي: بعد املسافة بني العاقدين، حني يكون وجودمها على شبكة االنترنت يكون افتراضيالسبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول
ديد، يبث الرعب واخلوف فال جيمعهما مكان مادي واحد حىت ميارس أحدمها على اآلخر وسائل الضغط والته

  .))))5555((((ة هذا التهديدا يدفعه للتعاقد حتت وطأاآلخر ضغطًيف نفس املتعاقد 
: أن استعمال الربنامج االلكتروين للتعاقد على موقع من املواقع على شبكة االنترنت مرهون بفعل السبب الثاينالسبب الثاينالسبب الثاينالسبب الثاين

مرهون بفعل اإلكراه أو فعل املكره أو  حلاسب اآليل، وليسه جلهاز ااملتعاقد اآلخر بدخوله على املوقع أو فتح
ا ما يتم عرض املنتجات عرب االنترنت وما قد يصاحب ذلك من إظهار وتزيني للمنتج، إال أن غالبف ))))6666((((املرهب،

بالتايل فإن املبادرة ترجع دائما إىل ى االنترنت، أو أن يغلق اجلهاز، املستخدم ميكنه تغيري املوقع االلكتروين عل
اليت بدوا ال ميكن ، أن يقوم ببعض األعمال املادية يث جيب عليه لكي يعرب عن إرادته بالقبولاملستخدم، ح

ن طريق بطاقة االئتمان املصرفية إبرام العقد مثل: االتصال مبوقع االنترنت، والوفاء بالثمن والذي قد يتم ع
7777((((يهدده يف ماله أو نفسه، ا حاالًبالتايل فال ميكن القول بأن هناك خطر(((( ا من الفقهاء،إال أن هناك جانب))))يرى  ))))8888

يرى إمكانية حدوث إكراه معنوي يف العقود االلكترونية بسبب التبعية االقتصادية، حيث يضطر املتعاقد إىل 
إلنتاج وبيع  ))))9999((((إبرام العقد حتت ضغط العوز االقتصادي، وبالتايل ميكن تصوره بصدد توريد املنتج أو احتكاره،

فة حيث يضطر املتعاقد إىل التعاقد حتت الرهبة اليت تنبعث يف نفسه بسبب ديد وبيع قطع غيار بشروط جمح

                                                           

  . 106سابق، ص . وكذا حممد عماد الدين توكل، مرجع 189سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع  -1
 1129أردين  135مدين مصري و 127مدين كوييت،  156مدين جزائري و 88القانون املدين الفرنسي. تقابلها املادة ) من 1111وهو ما نصت عليه املادة ( -2

   355عراقي.  ملزيد من التفاصيل انظر عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص: 
اقدين، فليس للمتعاقد املكره أن يطلب إبطال العقد إال إذا أثبت أن املتعاقد من القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا صدر اإلكراه من غري املتع 89تنص املادة  -3

  مدين سوري.  129مدين مصري ونص املادة  128اآلخر كان يعلم أو كان من املفروض حتما أن يعلم ذا اإلكراه". يقابلها نص املادة 
وكذا  173سابق، صمسري حامد عبد العزيز اجلمال، مرجع  . أشار إليها224، ص: 44، رقم 46، جمموعة أحكام النقض، السنة 1995جانفي  22نقض مدين  -4

  .  191. أشارت إليه أمرية حسن الرافعي، مرجع سابق، ص1995- 12- 08بتاريخ  1567صفحة رقم  45مكتب فين  58لسنة  3186الطعن رقم 
   . 190إبراهيم، مرجع سابق، صممدوح . خالد 75حممد منصور، مرجع سابق، ص -5
  . 180عمر خالد الزريقات، املرجع السابق، ص -6
مدين أردين، وانظر  135مدين فرنسي واملادة  1111مدين مصري واملادة  127مدين كوييت واملادة  156ن املدين اجلزائري تقابلها املادة من القانو 88انظر املواد  -7

وخالد ممدوح إبراهيم،  79. هذا الرأي يؤيده شحاته غريب حممد شلقامي، املرجع السابق، ص75ص مرجع سابق،وانظر كذلك حممود السيد عبد املعطي خيال، 
  . 200وكذا هالة مجال الدين حممد حممود، مرجع سابق، ص: 222وكذا محودي حممد ناصر، مرجع سابق، ص:  190، صنفس املرجع

8-Pierre Bresse guide juridique de l’internet et du commerce électronique Vuibert 2000 p 209.  178رجع سابق، ص معمر خالد الزريقات،  كذاو  

  . 210، ص: 1998رضوان السيد راشد، اإلجبار على التعاقد، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة  -9
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ويف ذلك قضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم  ))))1111((((مصاحله وبالتايل ال يكون أمامه بديل سوى قبول التعاقد.
ميكن أن يتسبب يف  الذيتبط بعيب اإلكراه وليس التدليس، بأن اإلرغام االقتصادي الدافع إىل التعاقد ير ))))2222((((هلا،

بأن االستغالل املتعسف حلالة التبعية االقتصادية والدافع إىل  ))))3333((((يف بطالن التعاقد. كما قضت يف حكم آخر،
  يعيب إرادة األخري بعيب اإلكراه.ل التهديد غري املشروع للمصاحل القانونية ألحد األطراف، قد عقد بفاالتع

 ))))4444((((بني ما يعطيه العقد وما يأخذه يف عقد املعاوضة وقت إمتام العقد. الغنب هو عدم التعادل: : : : الغنبالغنبالغنبالغنب    الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:
بعبارة أخرى هو  ))))5555((((".بنيعدم التعادل بني التزامات كل من العاقدين يف العقد امللزم للجانأو هو: " ))))4444((((العقد.

ر عند ل التوازن الذي يضعه املتعاقدان موضع االعتبات املتقابلة يف العقد على وجه خيعدم التعادل بني األداءا
التعاقد حبيث يكون بينهما فرق كبري حسب سعر السوق ويؤدي إىل خسارة حبيث يكون ما يأخذه أحدمها 

  ))))6666((((أقل مما يعطيه فهو مغبون.
إذن الغنب أمر مادي يتمثل يف خسارة تلحق أحد العاقدين أثناء إنشاء العقد، فالغنب وحده ومن غري أن يأيت 

تدليس أو إكراه أو استغالل ال يكون له أي تأثري على العقد وال يصلح نتيجة أحد عيوب الرضاء من غلط أو 
ا للطعن يف العقود، أن يكون سببإمنا يشترط لذلك عنصرا هو استغالل املتعاقد ضعفًا نفسيا يف املتعاقد ا معين

 ،واهلوى اجلامعومنها الطيش البني  ))))8888(((() من القانون املدين اجلزائري90املنصوص عليه يف املادة ( ))))7777((((اآلخر
ويقصد بالطيش البني اخلفة الزائدة اليت تؤدي إىل التسرع وسوء التقدير، أما اهلوى اجلامع فهو الرغبة الشديدة 

   ))))9999((((اليت تعمي الشخص عن تبيني ما هو يف صاحله سواء انصرفت إىل شخص أو إىل شيء من األشياء.
اإللكتروين يف األصل أن الغنب ال يؤثر يف العقود الل يف العقد غويثور التساؤل حول تأثري الغنب واالست

اإللكتروين إال يف بعض االستثناءات اليت نص عليها املشرع، ألن الغنب عيب استثنائي يف العقود على سبيل 
، ويترتب على ذلك أنه إذا جاء الغنب نتيجة )10(احلصر، كما يف عقد قسمة املال الشائع، أو بيع عقار القاصر

منا تأسيسا على العيب الذي جاء نتيجة له، إذا قام إعلى العقد تأسيسا عليه، و يطعن الضاء فإنه الر أحد عيوب
غنب البائع نتيجة وقوعه يف غلط يف قيمة املبيع أو يف صفة جوهرية له، جيوز طلب إبطال العقد تأسيسا على 

  الغلط إذا توافرت شروط التمسك به، وليس تأسيسا  على جمرد الغنب.
                                                           

  . 63حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص:  -1
2-Cas, civ, 1 ch., 30 mai 2000, D2001, samm, p1140, natte MAZAUD 
3- Cas, civ, 1 ch., 3 avril 2002, Bull.civ.1,n 108, p84 

  . 386عبد الرزاق أمحد السنهوري، مرجع سابق، ص  -4
  . 407سليمان مرقص، مرجع سابق، ص  -5
  . 455، ص 1، اجلزء 1993ايد احلكيم، الكايف يف شرح القانون املدين األردين والقانون املدين العراقي والقانون اليمين، عمان الشركة اجلديدة للطباعة  عبد -6
مدين أردين  145مدين لبناين واملادة  214مدين كوييت واملادة  126مدين عراقي ونص املادة  125من القانون املدين املصري ونص املادة  129يقابلها نص املادة  -7

  مدين قطري.  28مدين سوري واملادة  130مدين لييب واملادة  129أردين واملادة 
االستغالل معلقا على نصوصها بالفقه وقضاء النقض، منشأة املعارف  - اإلكراه -التدليس - الغلط -أنور العمروسي، عيوب الرضا يف القانون املدين -8

 138املادة يف دين األملاين باخلفة أو الطيش وعدم اخلربة امل. ويعقد القانون 187وكذا خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 259، ص: 2003اإلسكندرية 
   21السويسري بنفس احلاالت املادة  ديناملويعتمد القانون 

  30اجلزائر ص 2004علوم للنشر دربال عبد الرزاق، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار ال -9
  .188، وكذا د/ خالد إبراهيم ممدوح، املرجع السابق، ص202سابق، صأمحد عبد التواب حممد جب، مرجع  -10
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وفيما يتعلق بتطبيقات االستغالل يف العقود االلكترونية املربمة عرب شبكة االنترنت أصبحت ممكنة وعلى 
األخص فيما يتعلق باستغالل عدم خربة املستهلك يف التعامل مع الشبكة ، مما دفع بالكثري من التشريعات 

ل إيراد أحكام  قانونية خاصة توفر له محاية املنظمة للتجارة اإللكترونية بأن تم مبسالة محاية املستهلك من خال
أكثر من تلك اليت توفرها القواعد العامة، ومن أهم التشريعات اخلاصة حبماية املستهلك، القانون االجنليزي 

الشروط التعاقدية غري العادلة "وهذا القانون حيظر بعض أنواع الشروط املعفية "باسم قانون  1997الصادر عام 
  . )1(ن مسؤولية احملترف يف عقود االستهالك وكذا العقود النموذجية أو املقيدة م

ومن التشريعات العربية اليت اهتمت حبماية املستهلك يف هذا الصدد، القانون التونسي للمعامالت 
) على أنه: "يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص يف إطار 50االلكترونية حيث نص يف املادة (

 1000لاللتزام حاضر أو آجال بأي شكل من األشكال خبطية تتراوح بني  هتروين بدفععمليات البيع االلك
دينار، وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غري قادر على متييز أبعاد تعهداته أو  20.000و

  املعتمدة بااللتزام أو ثبت أنه كان حتت الضغط مع مراعاة أحكام الة اجلنائية". عكشف احليل واخلد
ويتضح من هذا النص أن املشرع التونسي حاول محاية املشتري يف عقد البيع االلكتروين على أساسا أن 

نب، ويالحظ هنا أن د واستغالل عدم مقدرته على متييز تعهداته اليت يلتزم ا ينطوي على غقدفع املستهلك للتعا
الغنب كعيب من عيوب اإلرادة يؤدي إىل قابلية العقد لإلبطال، إال أن املشرع التونسي قد رتب جزاء جنائيا 

  ، حذر ا املستهلك مما دفعه إىل التعاقد.)2(ن الطرف اآلخر استخدم طرقا ووسائل احتياليةألنظرا 
إللكترونية املربمة عرب شبكة االنترنت، ميكن القول بأنه وعموما يف جمال تطبيقات عيوب اإلدارة يف العقود ا

كانت نظرية عيوب اإلرادة هلا تطبيقات على درجات متفاوتة يف العقود اإللكترونية مقارنة بتطبيقاا يف إذا 
لكترونية، بل ن هذا ال يعين التقليل من أمهية هذه النظرية يف البيئة اإلإالعقود التقليدية املربمة يف العامل املادي، ف

بقية القواعد العامة الراسخة يف النظام القانوين للعقد، وأن شأن أن هذه النظرية حتتفظ بأمهيتها شأا يف ذلك 
اختالف الوسيلة املستخدمة يف إبرام العقد ال يغري من الطبيعة اجلوهرية للعقد والقواعد اليت يقوم عليها يف 

ية من الوقوع اهو جدير باالهتمام هنا، أن يف البيئة اإللكترونية تكون الوقالعاملني املادي واالفتراضي، ولكن ما 
يف عيوب اإلرادة مفضلة على العالج وذلك نتيجة للطبيعة العاملية لشبكة االنترنت وما تتطلبها من ثقافة خاصة 

  .)3(ها من مشاكلالستخدامها جتعل املستهلك واعيا بنسبة إىل خطورة إبرام التصرفات القانوين وما يترتب عن
ن ميتحقق عيب من عيوب الرضا يف التعاقد عرب االنترنت يكونرى ان العيب الذي جيب السري عليه عندما 

يف التوفيق بني ما تنص عليه قوانني محاية املستهلك احلديثة من جواز الرجوع عن العقد إذا تبني للمشتري عدم 
عقود عليه للمواصفات املعلقة، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ تسليم املبيع بالنسبة للسلع ومن مطابقة امل

                                                           

1-windup (M.H) , consumer legislation in the kingdom and the republic of relend, divan nans trade Reinhold company.1980.p.122. 

بوضعه البائع أو املشتري أو املصرف  جتارية سواءاالحتيال بأنه: "متكن أي طرف من األطراف املتعاقدة يف صفقة  (icc)عرفت غرفة التجارة الدولية بباريس  -2
حتديدا  أو السمسار أو الوكيل، بأن ينجح دون وجه حق وبطريق غري مشروع يف احلصول على نقود أو سلع من طرف آخر يكون يف ظاهر األمر قد تعهد له

  .186إليه لدى ،د/ عباس العبودي، املرجع السابق، صأطراف يف االحتيال على الطرف اآلخر "مشار  تتواطأبالتزامات جتارية أو مالية وأحيانا، ما قد 
  .87، ص2001التسوق بذكاء عرب االنترنت، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم، لبنان، ،جيل ت فريز -3
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وخالل مدة أقصاها ثالثة أشهر عند عدم تنظيم البائع اإلعالن الكتايب  تاريخ انعقاد العقد بالنسبة للخدمات
  املتضمن تنفيذ التزامه بالتسليم.

        العقد اإللكتروينالعقد اإللكتروينالعقد اإللكتروينالعقد اإللكتروينحملل والسبب يف حملل والسبب يف حملل والسبب يف حملل والسبب يف املبحث الثاين: ااملبحث الثاين: ااملبحث الثاين: ااملبحث الثاين: ا
لكي ينعقد العقد اإللكتروين صحيحا جيب أن تتوافر ثالثة أركان، وهي الرضا واحملل والسبب، وقد انتهينا 

ركن احملل والسبب اللذين يشترط  سندرس على ماذا جيب أن يتم التراضي؟ وهومن الكالم عن ركن الرضا، 
   )1(القواعد العامة للعقد تقرره ماالقوانني القائمة انسجاما مع فيهما عدم خمالفتهما للنظام العام واآلداب العامة و

        املطلب األول: حمل العقد اإللكتروين:املطلب األول: حمل العقد اإللكتروين:املطلب األول: حمل العقد اإللكتروين:املطلب األول: حمل العقد اإللكتروين:
، وهو ذه املثابة يعترب ركنا يف االلتزام، ولكنه ليس او يرد عليها حل العقد االلتزامات اليت يولدهايقصد مب

يعترب حمال مباشرا لاللتزام يعترب يف نفس الوقت حمال مباشر غريبا عن العقد، فالعقد يولد االلتزام، وبالتايل فإن ما 
 .)2(للعقد الذي يولده

وبالرجوع إىل التقنني املدين يتضح واحملل يف العقود االلكترونية ال خيتلف كثريا عن احملل يف العقود التقليدية 
بنصه ىل حمل االلتزام إأن املشرع اجلزائري أشار يف األحكام املتعلقة مبحل العقد باعتباره الركن الثاين يف العقد 

على أنه: "ال جيوز أن يكون حمل االلتزام شيئا مستقبال وحمققا غري أن التعامل يف تركة  مدين )92املادة (يف 
  احلياة ولو كان برضاه، إال يف األحوال املنصوص عليها يف القانون". إنسان على قيد

الثانية أشارت الفقرة و فقرا األوىل إىل حمل االلتزام أي ما يتعهد به املدين بالتايل فإن هذه املادة أشارت يف
ولكن السؤال ، )3(قدالعملية القانوين، وهي التعامل يف تركة إنسان على قيد احلياة وهذا ما يسمى مبحل الع إىل

الذي يطرح نفسه يف هذا املقام متعلق بتحديد املفهوم القانوين حملل العقد املربم عرب االنترنت وما هي صوره 
  وكذلك الشروط الواجب توافرها فيه؟

نه:" العملية القانونية بأ حمل العقد االلكتروين يعرف ::::يف العقد اإللكتروينيف العقد اإللكتروينيف العقد اإللكتروينيف العقد اإللكتروينوصوره وصوره وصوره وصوره مفهوم احملل مفهوم احملل مفهوم احملل مفهوم احملل الفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: 
او اداء عمل معني اليت ارادها طرفا العقد سواء بأداء شيء معني كبضاعة او معدات او برامج حاسوب، 

  يقوم العقد اإللكتروين على نوعني من التجارة وعليه فإن حمله يتخذ صورتني  مها:وووو)4(،،،،كتقدمي اخلدمات
الفقه والقضاء على أا تشمل  قرتاسا بضائع وكلمة بضائع ويقصد ا التجارة اليت حمله جتارة السلع:جتارة السلع:جتارة السلع:جتارة السلع: أوال:أوال:أوال:أوال:

1980) من اتفاقية فيينا لسنة 02ووفقا للمادة الثانية (.)5(املنقوالت املادية أو املعنوية على السواء
تستبعد  )6(

                                                           

دين م) 136-132كوييت، واملواد ( دينم) 171-167صري واملواد (مدين م) 137- 131دين أردين املواد (م) 166- 157زائري املواد(جدين م) 98-92املواد ( -1
  ) من القانون املدين الفرنسي.1133-1126دين عراقي واملواد (م) 126) من قانون املوجبات والعقود اللبناين واملادة (186سوري واملادة (

  وما بعدها. 19، ص1986اهرة حممد حيىي عبد الرمحان احملاسنة، مفهوم احملل والسبب يف العقد، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة الق -2
. "حمل العقد هو العملية القانونية اليت يراد حتقيقها عن 320،ص 1966عبد احلي حجازي: النظرية العامة لاللتزام، اجلزء الثاين، مصادر االلتزام، بدون ناشر،  -3

كااللتزام بنقل اللتزام هو األداءات اليت تكون، وفقا للفقه التقليدي من إعطاء حمل ا "طريق االلتزامات اليت ينشئها العقد واألداءات اليت هي حمل االلتزام" ويرى أن
  .117ي عبد الرمحان: مصادر االلتزام: مرجع سابق، صقيوش أمحد "كالتزام بنقل ملكية سيارة وامتناع عن عملكالتزام بعدم املنافسة و عمل سيارة ا

  .45خاطر، عقود المعلوماتية، مرجع سابق، ص  نوري حمد -4

  .46،ص2007ي مؤمن، عقد البيع اإللكتروين، حبث يف التجارة اإللكترونية، دار النهضة العربية، قوشالطاهر  -5
6- Bernard audit, la vente internationale de more hantise convention des nations-unies du 11 avril 1980, paris, librairie général de droit et de 
juris prudence (L.G.D.J).1990 
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يعات البضائع اليت يتم شراؤها لالستهالك الشخصي أو العائلي من نطاق االتفاقية ويرجع ذلك الختالف التشر
وتتعدد أنواع البضائع حمل عقد التجارة اإللكترونية فمنها السلع االستهالكية مثل ، يف نظرا حلماية املستهلك

  )1(.املنتجات الغذائية أو املالبس، وهناك سلع متعلقة بالصحة وسلع متعلقة بالثقافة
رة اليت يكون حملها توريد خدمات، ويعترب جماهلا من املشروعات اليت ال ايقصد ا التج    ثانيا: جتارة اخلدمات:ثانيا: جتارة اخلدمات:ثانيا: جتارة اخلدمات:ثانيا: جتارة اخلدمات:

ىل رأس مال فهي تعتمد باألساس على الفكر واملؤهالت العلمية ومجع املعلومات وقليل من اجلهد احتتاج 
الت اليت وتعترب جتارة اخلدمات من أنواع التجارة اإللكترونية اليت تتم وتنفذ على اخلط، وتتعدد اا، البدين

ميكن ممارستها من خالل التجارة اإللكترونية وهي اخلدمات املصرفية واليت تعترب من أقدم ااالت اليت تتم فيها 
التجارة اإللكترونية، وكذا اخلدمات املالية وتشتمل األعمال املصرفية والتأمني واالستثمار، واخلدمات املهنية 

ندسية والتعليمية والرعاية الصحية والوساطة والسمسرة وخدمات التسلية كاحملاماة  واالستشارات القانونية واهل
واأللعاب اإللكترونية كالفيديو، وكذا خدمات االتصاالت تشمل خدمات الوصول إىل الشبكة الدولية عن 
طريق موردي هذه اخلدمة وعقود خدمة اخلط الساخن وعقود إنشاء املتجر االفتراضي وعقود اإليواء، باإلضافة 

ة روتأكيد احلجز وحجز الفنادق واملطاعم وزيا سفرإىل خدمات وكالء السياحة اليت تشمل حجز تذاكر ال
املتاحف الكترونيا، وخدمات شركات البورصة وشركات االستثمار وخدمات الصحافة على اخلط وخدمات 

        .)2(التأمني على اخلط وخدمات التسويق عن بعد
أو  طبقا للقواعد العامة يشترط يف حمل العقد أن يكون موجودا ::::شروط احملل يف العقد اإللكتروينشروط احملل يف العقد اإللكتروينشروط احملل يف العقد اإللكتروينشروط احملل يف العقد اإللكتروين    ::::ينينينينالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا

ممكن الوجود، وأن يكون معينا أو قابال للتعيني، وأخريا أن يكون مشروعا ولكن السؤال املطروح هل تشكل 
         حمل العقد التقليدي؟هذه الشروط أي خصوصية بالنسبة حملل العقد اإللكتروين عما هو احلال عليه يف

يعين هذا الشرط أن يكون حمل االلتزام موجودا وقت نشوء االلتزام : : : : : أن يكون موجود أو ممكن الوجود: أن يكون موجود أو ممكن الوجود: أن يكون موجود أو ممكن الوجود: أن يكون موجود أو ممكن الوجودأوالأوالأوالأوال
على أنه: "إذا )4(،) من القانون املدين اجلزائري93وقد نصت املادة ()3(،أو ممكن الوجود بعد ذلك يف املستقبل

كان حمل االلتزام مستحيال يف ذاته أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقا": وينطبق 
من وسائل االتصال احلديثة، وهذا ذلك ذلك على حمل العقد اإللكتروين املربم عن بعد عرب االنترنت أو غري 

ىل حمل كان املتعاقدان يعتقدان أنه موجود، وظهر انترنت إذا اجتهت املتعاقدين عرب اال يعين أن إرادة الطرفني
كن احملل رعدمه، أو ظهر أنه كان موجودا فعال، لكنه حلظة التعاقد كان قد هلك، عد العقد باطال لتخلف 

بعكس ما لو هلك احملل بعد حلظة انعقاد العقد ألن العقد سينعقد صحيحا من جهة توفر ركن احملل غري أن 
  )5(.مكان املتعاقدين اللجوء إىل أحكام الفسخ أو إىل التنفيذ مبقابلبإ

                                                           

  .109فادي حممد عماد الدين توكل، املرجع السابق، ص -1
، مشار إليه يف البحث املقدم للمؤمتر العلمي 2002لسنة دا فوس ى الصادر عن الس األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية وملتق 1998لسنة  48التوجيه رقم  -2

  .2003أبريل  2-26حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية، ديب من 
  .470عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3
  بولوين. مدين 57سويسري و مدين  20أملاين و  مدين 307فرنسي و مدين   1130 و مدين مصري 132دين أردين وم 159اد ووتقابلها امل -4
  .178، ص2004القانون، جامعة بغداد، كلية أياد أمحد البطاينة، النظام القانوين لعقود برامج احلاسوب، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس  -5
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وكذلك احلال لو اتفق املتعاقدان عرب شبكة االنترنت على تسليم بضاعة أو أداء خدمة غري موجودة حلظة 
العقد من حيث ركن احملل  صحالتعاقد لكنها ستوجد يف املستقبل حتما، ومت تعيينها تعيينا كافيا نافيا للجهالة 

وتوافر هذا الركن، واملقصود بإمكانية الوجود أنه ليس مستحيال هذا شرط تقتضيه طبيعة األمور ال تكليف 
بطالن العقد، ال االستحالة النسبية املتعلقة  بعستتتهنا هي االستحالة املطلقة اليت  ةل واالستحالة املقصودحيمبست

 ستحالة املطلقة على نوعني اثنني، فإما أن تكون طبيعية كااللتزام الشخصبظروف هذا املدين بالذات، واال
 مضيكأن يلتزم حمامي بالطعن يف قرار بعد  )1(قانونية قد تكون و، القيام بعمل مت إجنازه من قبل شخص آخرب

  .)2(أجل الطعن واملهم يف كال النوعني أن تكون قائمة وقت إبرام العقد
يف العقد اإللكتروين، ما يتعلق بقابلية احملل للتسليم السيما يف عقود املعلوماتية، ومن أوجه خصوصية احملل 

ألن استحالة التسليم متنع انعقاد العقد ابتداء وال يتغري من ذلك كون حاالت استحالة التسليم نادرة الوقوع يف 
تعلقة بركن احملل ال االستحالة املادية العملية يف العقود املربمة عن بعد عموما، واملقصود هنا االستحالة امل ةاحليا

املتعلقة بنقل حمل العقد االلكتروين أو تلفه، ومن أمثلته تعاقد الشركة املنتجة برامج احلاسوب على برجمة 
حاسوب يعود للمستهلك وفقا لنظام حمدد يتبني فيما بعد أن حاسوب املستهلك هذا غري معد أساسا لتقبل 

، غري أن املنتج أو املورد يلزم بتعويض املستهلك عما حلقه من أضرار )3(العقد صحيحاهذه الربجمة، فهنا ينعقد 
كان نامجة عن إخالل األول بالتزامه بتزويد املستهلك (املستفيد) باملعلومات الضرورية قبل التعاقد مىت ثبت أنه 

  الربجمة املطلوبة.، أو كان من السهل عليه أن يعلم بعدم كفاءة حاسوب املستهلك فنيا لتقبل ميعل
يشترط طبقا للقواعد العامة تعيني احملل عند التعاقد تعيينا نافيا للجهالة     ثانيا: أن يكون معينا أو قابال للتعيني:ثانيا: أن يكون معينا أو قابال للتعيني:ثانيا: أن يكون معينا أو قابال للتعيني:ثانيا: أن يكون معينا أو قابال للتعيني:

الفاحشة وإال بطل العقد، ويكون ذلك ببيان مضمون املعقود عليه سواء باإلشارة إليه إن كان موجودا، أو 
يكون حمل بتحديد أوصافه بالشكل الذي تنتفي معه اجلهالة الفاحشة، إن كان غري موجود، مبعىن أنه يكفي أن 

، على أن: "إذا مل يكن حمل )4(من القانون املدين اجلزائري 94العقد قابال للتعيني عند التعاقد، إذ تنص املادة 
ويكفي أن يكون احملل معينا  العقد باطال.اال كان مقداره و و االلتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه

عيني مقداره، وإذا مل يتفق املتعاقدان على درجة الشيء، من حيث تبنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به 
        جودته ومل ميكن تبني ذلك من العرف أو من ظرف آخر، التزم املدين بتسليم شيء من صنف متوسط".

انصب العقد على بضائع أو سلع مادية، إمنا  ىتويف جمال التعاقد عرب االنترنت، ال  تثور مشكلة تعيني احملل م
دما يكون حمل العقد االلكتروين متعلقا خبدمات أو عقود معلوماتية إذ بإمكان املستفيد حينها أن يدعي تثور عن

أن املنتج أو البائع مل يقيم بعلمه بشكل كامل بالنسبة للخدمات، أو مل يقم مبا هو ملزم به يف إطار عقود 
  الستغالل املايل مبا توفره من مكنات احقوق  املعلوماتية نظرا للطبيعة الفنية هلذه العقود، إذ ينصب العقد على

                                                           

  .469عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص -1
ات، مصادر االلتزام، دراسة يف القانون املدين األردين واملصري والفرنسي وجملة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي مع د منصور : النظرية العامة لاللتزامجمأ -2

  .126، ص2003التطبيقات الفضائية حملكميت النقض والتمييز، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل 
  .47، صمرجع سابقر، عقود املعلوماتية، طانوري محد خ -3
 دين أردين.م 161دين تونسي و املادة م )63دين عراقي واملادة (م 128صري واملادة مدين م 132وتقابله املادة  -4
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  .)1(ميكن التنازل عنها أو منحها للغري بوصفها من احلقوق األدبية

ومع أن مثل هذا التحديد يدخل ضمن املسائل أو العناصر اجلوهرية الواجب االتفاق عليها بني املتعاقدين 
ثان ضمن احملل الذي جيب تعيينه نظرا للطبيعة  خل من جانبدحىت يكون التراضي موجودا أو سليما، إال أا ت

غري املادية للمحل يف عقود املعلوماتية اليت جتعل من العقود الواردة عليها تنصرف إىل نقل حقوق االستغالل 
املايل أو جزء منها إىل الغري بالتنازل كليا، أو منح رخصة االستغالل أو االستخدام هلا كال أو جزءا، أو رخصة 

  رنامج معلومايت معني أو حتويره.تطوير ب
وملا كان تعيني احملل قد يشمل أحيانا تعيني ملحقات ذلك احملل وتوابعه، فيكون من الواجب تعيني هذه 

تعيينا ىل تعيينه اامللحقات أو التوابع يف العقود املربمة عن بعد، على أساس أن حتديد مفردات حمل العقد يؤدي 
السيما يف عقود برامج احلاسب اآليل ذكر ملحقات الربنامج نفسه كما هو حال  نافيا للجهالة وأحيانا يتوجب

الربامج املكتوبة بلغة املصدر وهي إحدى لغات برجمة احلاسوب، إذ املتعارف عليه يف هذه احلالة أن عقد 
عن  ترخيص استخدام الربنامج ال يشمل تعليم برنامج املصدر غري أن العقد إذا انصب على تنازل املؤلف

الربنامج جبميع حقوق استغالله املايل وجب ذكر تسليم برنامج املصدر مع تعيينه بوصفه داخال يف هذه احلالة 
  ضمن حمل العقد.

وبناء على ذلك اهتمت التشريعات املقارنة للمعامالت اإللكترونية، الصادرة يف العديد من الدول بتعيني 
  :حمل العقد اإللكتروين وذلك على النحو التايل

  ) منه على أنه: 25تنص املادة ( :بشأن املبادالت والتجارة اإللكترونية 2000لسنة  83القانون التونسي رقم  .1
جيب على البائع يف املعامالت اإللكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد "

  .)2(املعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر املنتوج ...". وصفا كامال ملختلف مراحل إجناز ة:..املعلومات التالي
على انه" اذا اتفق  /أ19 تنص املادة ::::بشان املعامالت اإللكترونية 2001لسنة  85القانون األردين رقم  .2

التشريعات تتطلب إبراز املعلومات أو إرساهلا أو  االطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية وكانت
  تسليمها للغري...".

) منه على 111/1تنص املادة ( ::::1992جانفي  18، والصادر بتاريخ 60- 92قانون االستهالك الفرنسي رقم  .3
مهين بائعا ملال أو مقدما خلدمة جيب قبل إبرام العقد، أن ميكن املستهلك من معرفة املميزات  لأنه: "ك

  اجلوهرية للمال أو للخدمة".
ووفقا للبند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونية، فإنه جيب وفقا للفقرة األوىل من هذا 
البند أن يتضمن العقد الصفات الرئيسية لألموال أو اخلدمات املعروضة بذكر: كميتها وألواا ومكوناا، 

ط حتديد حمل، ومضمون اخلدمات وجه خاص على اشترابمنه  2ومساا اخلاصة، كما أشارت الفقرة 

                                                           

  .182إياد أمحد البطانية، املرجع السابق، ص -1
  .146، ص2002حسام حممود لطفي، اإلطار القانوين للمعامالت اإللكترونية، بدون ناشر، سنة  حممد -2
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للمنتجات املعروضة يف نطاق  ة، كما ورد يف الفقرة األخرية منه على أال تدخل الصور الفوتوغرافي)1(املعروضة
د منها إيضاح املنتوجات، فإذا أنتج عن ذلك الوقوع يف غلط، فال يكون التاجر مسؤوال عن صقالعقد ألن امل

إىل الشروط اخلاصة بالبيع واملنصوص عليها على الشاشة، واليت تتكفل ذلك، وأنه ينبغي رجوع املستهلك 
  بتحديد جممل هذه العناصر قبل اإلقدام على التعاقد.

يف التعاقد عن بعد، بإلزام املوردين  1997كما ورد يف اإلرشاد األورويب حول محاية املستهلكني لعام 
واملهنيني بواجب إعالم املستهلك قبل إبرام العقد عن خصائص السلعة حمل البيع بوضوح وما ورد يف اإلرشاد 

، حيث ألزم املواقع املختلفة عرب الشبكة على أن توفر 2000األورويب الثاين حول التجارة اإللكترونية لعام 
  نه تعيني السلعة أو اخلدمة.أد معهم كل ما من شللمستهلكني وقبل التعاق

نه تضمن ، م)C1()2/2/313وجتدر اإلشارة ذا الصدد إىل أن قانون التجارة األمريكي املوحد يف املادة ( 
(الضمان الصريح) من البائع أو املنتج يف حالة بناء التعاقد استنادا إىل منوذج نصا يفترض وجود ما يسمى 

يقدمه البائع أو املنتج ويعده صورة لصفات البضاعة أو املنتوج النهائي، ألن للمشتري حق ضمان املطابقة بني 
عين أن وصف البضاعة ، وهذا يابتداءاملنتوج النهائي الذي سيستلمه وبني النموذج الذي تسلمه أو اطلع عليه 

من  )B313/2أو املنتوج من خالل شبكة االنترنت هو من قبيل الضمان الصريح املنصوص عليه يف املادة (
القانون املذكور إذا اعتمد املشتري على هذا النموذج أو الوصف عرب الشبكة إلبرام العقد بصفة رئيسية لذلك 

إشارة يتم إبداؤها على موقع جتاري على شبكة االنترنت  يعد صحيحا ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أن أية
بشأن جودة املنتج أو مثنه أو صفة جوهرية فيه تعد من قبيل الضمان الصريح بالقدر الذي أثرت فيه هذه 

  .)3(اإلشارة على إرادة املشتري يف إبرام العقد
353ونستطيع القول أن القانون املدين اجلزائري من خالل نص املادة 

، تضمن هذا احلل القانوين نفسه يف )4(
ل أحكام البيع بالعينة فقد نصت املادة على أنه: "إذا انعقد البيع بالعينة جيب أن يكون املبيع مطابقا هلا"، ظ

ورغم ما قد يثور من اعتراض بشأن اعتبار وصف املبيع على شبكة االنترنت من قبل البيع بالعينة باعتبار أن 
ة بالفعل إال أنه جيوز األخذ ذا احلل ولو على سبيل التفسري الواسع ألحكام البيع بالعينة املشتري مل يتسلم عين

  .)5(تعيني املبيع قيف ظل الرأي القوي الذي يرى أن العينة ليست إال طريقة من طر
ع، غري ) بتحديد الكمية وإعطاء عناصر كافية متكن من حتديد الشيء املبي14/1كما ألزمت اتفاقية فيينا يف ( 

على اعتبارها حددت مسبقا ما يصلح ألن يكون حمال لعقود  أن للمحل بعض اخلصوصيات يف اتفاقية فيينا،
البيع الدولية للبضائع وما ال يصلح ألن يكون كذلك، وذلك باستبعادها من جمال تطبيقها العديد من البضائع 

  ما نصت عليه وهو  ما استبعد ضمناو)2(دةا ما استبعدته صراحة طبقا للمااليت قد تكون حمال للعقد، منه
                                                           

قطع لكثري من ويالحظ أن العقد النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونية يشترط مثل هذا التحديد والتعيني حملل العقد اإللكتروين، وهو اجتاه جيد فيه  -1
  .80حممد سعد خليفة: املرجع السابق، صض ، جهالة احملل أو عدم دقة العرار بسبب ثت املشاكل اليت ميكن ان

2-COSTES (L) Aspects juridiques du commerce électronique, aux Etats-Unis. RDAI/IBLG ,n°1,1998.p42 
3-Lionel castes : Aperçu : sur le droit du commerce électronique Etats-Unis, droit et patrimoine, n°55, décembre1997.p66. 

  دين عراقي.م 518صري واملادة مدين م 420قابلها املادة تو -4
  .124فقرة  202ص، مرجع سابقلبيع. ا ،لرابعا ، اجلزءالوسيطالسنهوري، عبد الرزاق أمحد  -5
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وتطبيقا للقواعد العامة وأحكام اتفاقية فيينا احلاكمة حملل العقد الدويل لبيع البضائع، يشترط أن  )1( .3املادة
  يكون حمل العقد مشروعا، وهو ما نبحثه فيما يلي:

ثالثا: أن يكون احملل مشروعثالثا: أن يكون احملل مشروعثالثا: أن يكون احملل مشروعال يكفي يف التعاقد اإللكتروين، كما يف القواعد العامة، أن يكون حمل العقد  ا:ا:ا:ا:ثالثا: أن يكون احملل مشروع
موجودا أو ممكنا، وأن يكون معينا أو ممكنا تعيينه تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، بل يلزم فضال عن ذلك أن 

ون خمالفا للنظام العام أو يكون هذا احملل قابال للتعامل فيه قانونا بأن ال مينع القانون التعامل فيه، وأن ال يك
من القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا كان حمل االلتزام مستحيال يف ذاته أو  93اآلداب إذ تنص املادة 

حمل العقد اإللكتروين فال على ، وينطبق ذلك )2(خمالفا للنظام العام واآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقا"
خال ضمن نص قانوين حيظر التعامل ذا احملل، وخبالف ذلك او اآلداب العامة، أو ديكون خمالفا للنظام العام أ

  .)3(كله يكون العقد باطال
وميثل شرط املشروعية أهم شروط حمل العقد اإللكتروين، وذلك نظرا لكثرة املواقع اليت تستغل يف ممارسة 

األطفال جنسيا، ونشر الصور اإلباحية  لالتجارة غري املشروعة كاملخدرات، أويف تسهيل البغاء، واستغال
والسب والقذف وتشويه مسعة األشخاص، وانتحال صفة الغري، واقتحام مواقع اآلخرين، وارتكاب اجلرائم 

،وهذه )4(املالية مثل السطو على أرقام بطاقات االئتمان املصرفية، وممارسة القمار عرب االنترنت، وغسيل األموال
ة لآلداب والنظام العام، فاألصل جواز التعامل يف كافة ضة القانون لكوا مناقالتصرفات تكون باطلة بقو

األشياء واخلدمات عرب االنترنت ما مل حيضره القانون وذلك استجابة ملبدأ حرية التجارة الذي يقر بأن لكل 
شرط مراعاة القيود ، وذلك ب)5(أو حرفة يراها مناسبة فنشخص احلرية الكاملة يف ممارسة أي جتارة أو مهنة أو 

القيود اليت تفرضها بعض نصوص القانون واليت دف إىل احلفاظ على النظام العام أو محاية املستهلك، أو 
 حتقيق املصلحة العامة

 91لسنة  32رقم  EVINCكما يقيد قانون  ة، وينطبق هذا املبدأ على التجارة اإللكتروني)6(
يف فرنسا اإلعالن املباشر وغري املباشر عن الكحوليات ومنتجات الدخان كما  1991جانفي  10الصادر يف  91

خيضع البند الرابع من العقد النموذجي الذي ورد به أن القانون الفرنسي حيظر بيع بعض األموال واخلدمات عن 
،والتعامل يف تركة )8(جبسم اإلنسان  ارجت، كما حيظر اال)7(بعد وعلى سبيل املثال، املنتجات الدوائية واألسلحة

                                                           

  .226محودي حممد ناصر: املرجع السابق ، ص -1
  مدين فرنسي. 1598مدين أردين واملادة  163مدين تونسي واملادة  62مدين مصري واملادة  135دين عراقي واملادة  130قابلها املادة تو -2
  .183أياد أمحد البطانية: املرجع السابق، ص -3
 20.ص1423نوفمرب1حممد عبد اهللا منشاوي، جرائم االنترنت من منظور تشريعي وقانوين، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية،  -4

احلني تقرر هذا املبدأ ذلك ومنذ  1791على أنه اعتبار من أول أفريل  1791مارس  17-2من قانون  7قد ترسخ هذا املبدأ يف فرنسا حيث نصت املادة  -5
 القانون اهلام وهو مبدأ حرية ممارسة التجارة.

BEAURE D’AUGERES , BREESE et THUILIER : paiement numérique Internet, état de l’art juridiques et impact pur le métiers, Thomson 
Publisher ING, 1997, p100. 

 يلي من التقنني املدين الفرنسي. وما 16باجلسد البشري، راجع املادة  اإلجتارومن ذلك املبدأ العام الذي حيظر  -6

اجلزائري يف املعدل بشأن األسلحة والذخائر يف مصر، و 1954لسنة  394ويقابله القانون رقم  1985جويلية  12الصادر يف  706أنظر القانون الفرنسي رقم  -7
  املتعلق باألسلحة واملتفجرات الذي مينع بيع األسلحة إال بعد احلصول على الترخيص الالزم بذلك. 16/03/1963الصادر يف  63/85رقم املرسوم 

، 8 ج. ر، عدد ، واملتعلق بالصحة العمومية وترقيتها،16/2/1985املؤرخ يف  05-85من القانون اجلزائري رقم  161املادة  و دين الفرنسيم 16أنظر املادة  -8
  .176، ص1985فيفري  17بتاريخ 
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، والتعامل بصفة عامة يف األشياء اليت تتعارض مع اآلداب العامة واليت متثل اعتداء )1(تركة إنسان على قيد احلياة
، كما خيضع بعض Acte Notarié موثق ي أن بيع العقار جيب أن يتم مبحررعلى حرمة اإلنسان كما يراع

،ومن هذه القيود كذلك ما يفرضه )2(الغذائية وتقدمي املعلوماتالتعامالت لقيود معينة مثل بيع بعض املواد 
الذي مينع على الصيادلة مباشرة جتارة أو توزيع األدوية يف  )589Lقانون الصحة العامة الفرنسي يف املادة (

ز ) من نفس القانون عملية جتهي512L(املوطن إىل بناء على طلب مباشر يتلقونه من املشتري، كما تقيد املادة 
  أنواع معينة من 

  املنتجات وبيعها إال من الصيادلة حصرا.
املنع  كذلك يوجد يف التشريع املصري بعض النصوص املقيدة لبيع بعض األموال واإلعالن عنها ومن ذلك

الذي منع مزاولة جتارة األدوية  1955لسنة  127من قانون مزاولة مهنة الصيدلة املصري  )70(الوارد يف املادة 
) من 5L/542(نفس املوقف الذي تبناه املشرع األملاين يف املادة  وهلا بذلك، وه خصالصيدليات املر إال من

. وعلى الصعيد العريب فقد )3(قانون الصحة األملاين وهو عدم مشروعية بيع األدوية عن طريق شبكة االنترنت
التعامل يف بعض املنتجات والسلع نصت بعض القوانني اخلاصة بالتجارة واملعامالت اإللكترونية على حضر 

) السنة 1بنص خاص، ونذكر منها، قانون منطقة ديب احلرة للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعالم رقم (
  منه على: "حتظر املنتجات والبضائع واخلدمات التالية يف املنطقة احلرة:  23حيث نصت املادة  2000

امللكية الفكرية، مبا يف ذلك البضائع املخالفة للقوانني والقواعد املتعلقة بالعالمات املنتجات املخالفة لقوانني - 
 التجارية وبراءات االختراع وحقوق الطبع والتصميم.

 املنتجات املقاطعة من قبل الدولة.- 

 مجيع البضائع واملنتجات واخلدمات املمنوعة مبوجب قوانني اإلمارات أو الدولة. -

صالحية حتديد أو تعديل قائمة املنتجات واخلدمات احملظورة مبوجب قوانني اإلمارة، كما تكون  وللسلطة
ات واألنشطة . وحيق لنا التساؤل عن املشكلة بالنسبة لبعض املنتج)4(هلا صالحية اإلعفاء من هذا احلظر

ا يف بعض الدول وممنوعة يف دول أخاملعروضة على الشبكة، واليت يكون مسموح رى وجدوى املنع وفعاليته ا
القيود القانونية ذات الطابع احمللي يف ظل عاملية شبكة االنترنت اليت ال ختضع ألي شكل من أشكال الرقابة و

  السيما وأن البيوع اليت تتم عرب الشبكة بيوع دولية عابرة للقارات يف الغالب؟
البد من اإلقرار حبقيقة ضعف، إن مل يكن انعدام الرقابة على شبكة االنترنت على املستويني الوطين  ابتداء

، مث عن أمور ممنوعة قانونا أو حمرمة شرعا خالق أو اإلعالنوالدويل، واألمور اليت جيري عرضها وهي منافية لأل
حجما وأشد ضررا مع التطور املضطرد يف  البد من تأكيد أن هذه التجاوزات ميكن أن تكون يف املستقبل أكثر

                                                           

  دين فرنسي.م 1130دين أردين واملادة م 160/2صري واملادة مدين م 131/2املادة وزائري جدين م 92أنظر املادة  -1
  .131سابق، صجماهد: التعاقد عرب االنترنت: مرجع  أسامة أبو احلسن -2
  .82مرجع السابق، صحممد سعد خليفة،  -3
  .165سابق، صلطفي، مرجع جممود حسام جممد  -2
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ف اجلهود من فقهاء الذي يتطلب ضرورة تكاث األمر ،الشبكة واليت أصبحت دد كيان الفرد واتمع بأسره
نعنا من طرح بعض احللول ت االتصال إلجياد احللول الفعالة، غري أن ذلك ال ميخمتصني يف جمال تقنياوالقانون 

  شأا تقييد حمل العقد اإللكتروين بالنصوص القانونية ومن هذه احللول.القانونية اليت من حيث 
شبكة اإلنترنت يف ضوء مراعاة الطبيعة العاملية للشبكة، ولعل لتوحيد القوانني الوطنية استنادا لتنسيق دويل .1

إللكترونية لن السبب وراء ذلك يكمن يف أن املنشأة الوطنية اليت ترغب مستقبال يف مباشرة أعمال التجارة ا
ليها، بل يتعني عليها أيضا أن ت العالقة يف الدولة اليت تنتمي إيكفيها أن تأخذ بعني االعتبار مجيع التشريعات ذا

 .)1(تأخذ باالعتبار مثل تلك التشريعات يف الدول اليت ميكن أن تبيع منتجاا فيها من خالل شبكة االنترنت

ن عبورها للحدود الدولية نت من البضائع والسلع املالية، فإاالنترنت إذا كاأن األموال املباعة عرب شبكة .2
يف حني حتتاج املنقوالت  )2(يعطي فرصة لرجال اجلمارك يف تطبيق الرقابة القانونية على مشروعية التعامل باملبيع

رب شبكة اإلنترنت (مثل برامج احملل فيها للتعامل مىت متت ع الية ملراقبة مشروعيتها وقابليةاملعنوية إىل تقنيات ع
واليت ميكن تسليمها عن طريق "اخلط"  معاجلة املعلومات احململة على الشاشة وكذلك األسطوانات أو الكتب).

  واليت تتوىل الرقابة على املنتجات واخلدمات اليت تتم عرب الشبكة. )3(،فإنه يوجد ما يسمى "شرطة اإلنترنت"
  اإللكترويناإللكترويناإللكترويناإللكتروين    السبب يف العقدالسبب يف العقدالسبب يف العقدالسبب يف العقد املطلب الثاين:املطلب الثاين:املطلب الثاين:املطلب الثاين:

ىل بطالن العقد وفقا ملا قررته املبادئ العامة من أركان العقد وختلفه يؤدي إ )4(يعترب السبب ركن أساسي
عن يتميز ا ة يصوصاإلنترنت؟ أم أن هذا األخري له خللقانون املدين، وهل ينطبق ذلك على العقد املربم عرب 

لإلجابة عن ذلك سنتناول مفهوم السبب يف الفرع األول على ركن السبب يف العقد املربم بالصورة التقليدية؟ 
  أن نتطرق يف الفرع الثاين ألهم شروطه.

الغرض الذي يقصد امللتزم الوصول إليه من  "السبب هو ::::فهوم السبب يف العقد اإللكتروينفهوم السبب يف العقد اإللكتروينفهوم السبب يف العقد اإللكتروينفهوم السبب يف العقد اإللكتروينالفرع األول: مالفرع األول: مالفرع األول: مالفرع األول: م
        .)6(الغاية أو الباعث الدافع للتعاقد، ويقصد به غاية امللتزم من التزامه أو هو .)5(رتضائه التحمل بااللتزام"إوراء 

        .)6(التزامه
االلتزام غري العقدي  عقد واإلرادة املنفردة) إذ أنوالسبب ذا املعىن يكون ركنا يف االلتزام اإلرادي فقط (ال

ن وراء التزامه، فالسبب ممل يقم على إرادة امللتزم حىت يصح السؤال عن الغرض املباشر الذي قصد إليه امللتزم 
واإلرادة أمران متالزمان، فإن وجدت اإلرادة وجود السبب وإذا انعدمت انعدم السبب معها، إال أن هذا 
االرتباط الوثيق بينهما ال ينفي كوما أمران مستقال عن بعضهما البعض، إذ السبب هو الغرض الذي انصرفت 

                                                           

  .124سابق، صسامة أبو احلسن جماهد، مرجع أ-1
  .158، ص2005القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،صاحل املرتالوي -2
 ة، اشار11، ص12/9/2003ملزيد من التفاصيل أنظر يف ذلك: جرائم األنترنت خطر يواجه األسرة املصرية مقال منشور جبريدة األهرام املصرية، بتاريخ اجلمعة -3

  .173أمحد سليمان، املرجع السابق، صاميان مأمون إليه 
  .71تونس، ص 2012، منشورات جممع األطرش للكتاب املختص، الطبعة األوىلالعقد،النظرية العامة لاللتزام  ،حممد حمفوظ -4
  344سابق، صلرزاق أمحد السنهوري، مرجع عبد اوكذا  428ص1984 موسوعة القانون املدين املصري، نظرية العقد واإلرادة املنفردة ،عبد الفتاح عبد الباقي-5
  .112سابق، صمرجع  ،فادي عماد الدين توكل-6
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) ينال مط، أن كل ما ينال من دور اإلرادة (كوا مصدرا لاللتزاترابإليه اإلرادة، غري أنه من بني نتائج هذا ال
  أيضا من السبب.

"يقصد بالسبب معناه  وقد جاء باملذكرة االيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري بأنه:
ومن القانون املدين  98و 97نفس مأخذ املشرع اجلزائري من خالل أحكام املادتني  وهواحلديث، 

،فهو ذه املثابة الباعث املستحدث يف التصرفات القانونية عامة ال فرق يف ذلك بني التربعات )1(اجلزائري
  .)2(واملعاوضات

السبب بالقول: بأن احملل هو: موضوع االلتزام ويتضمن اإلجابة عن السؤال: مباذا وويفرق الفقه بني احملل 
  )3(؟السبب: فهو الغاية املباشرة من االلتزام ويتضمن اإلجابة عن السؤال: ملاذا التزم املدين التزم املدين؟ أما

يقصد إليه امللتزم من وراء الذي السبب هو الغرض : : : : شروط السبب يف العقد اإللكتروينشروط السبب يف العقد اإللكتروينشروط السبب يف العقد اإللكتروينشروط السبب يف العقد اإللكتروين الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:
ا، وجيب لصحة صحيح،فهو يقوم على توافر ثالثة شروط اتفق أغلب الفقه عليها وهي أن يكون )4(التزامه

        كل على حدى فيما يلي: االسبب أن يكون موجودا كما يشترط أن يكون مشروعا وسنتناوهل
لسبب موجودا، فإذا كان سبب االلتزام يتمثل بالغرض املباشر الذي اجيب أن يكون  أوال: وجود السبب:أوال: وجود السبب:أوال: وجود السبب:أوال: وجود السبب:

عقد، وهذا األمر ال يتغري يف النوع ا وداخال يف الينه يعد وفقا لذلك عنصرا موضوعإيسعى املتعاقد لتحقيقه، ف
الواحد من العقود، فمثال عن عقود البيع كافة يكون سبب التزام البائع بنقل امللكية متمثال بشكل دائم برغبته 

يف احلصول على الثمن، ويكون سبب التزام املشتري بدفع الثمن متمثال برغبته يف احلصول على املبيع،  
رط فيه إال شرط واحد وهو أن يكون موجودا، فإن مل يكن كذلك بطل العقد، والسبب ذا املعىن ال يشت

ن زال أثناء تنفيذ العقد إووجود السبب جيب أن يكون متحققا عند انعقاد العقد وميتد ويبقى أثناء تنفيذه، ف
ربع وهو ، فإذا أكره شخص على التوقيع على سند مديونية وهو غري مدين أو أكره على ت)5(انفسخ هذا األخري

وهو ليست لديه نية التربع كان العقد باطال النعدام السبب، وهذا يعين أنه يف عقود املعاوضات يكون سبب 
  التزام أحد الطرفني هو يف ذاته حمل التزام الطرف اآلخر.

يكون السبب صحيحا عندما ال يكون مغلوطا أو صوريا والسبب املغلوط أو املوهوم غري ثانيا: صحة السبب: ثانيا: صحة السبب: ثانيا: صحة السبب: ثانيا: صحة السبب: 
أصال فقد يعتقد املتعاقد شيئا على غري حقيقته، حبيث يكون سبب التزامه غري صحيح األمر الذي موجود 

يؤدي إىل بطالن العقد على هذا األساس، أما الصورية فإا ال تصلح لوحدها ألن تكون سببا لبطالن العقد 
اها هي تأجري السيارة، والصورية كأن يتفق املتعاقدان ظاهريا على بيع سيارة ولكن العملية احلقيقية اليت باشر

  يف حد ذاا ال تبطل العقد إال إذا كان الغرض منها حتقيق هدف غري مشروع، ويف هذه احلالة نكون أمام عدم 
        مشروعية السبب وليس صوريته.

                                                           

  .104، ص1977ث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دبلوم الدارسات العليا، جامعة اجلزائر عنظرية البا ،راجع كل من حليمة آيت محودي -1
  .182صمسري حامد عبد العزيز اجلمال، املرجع السابق،  -2
  .199، ص11حممود مجال الدين زكي، املرجع السابق، بند  -3
  .428املرجع السابق، ص ،عبد الفتاح عبد الباقي -4
  .170بشار حممود دودين، املرجع السابق، ص -5
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لقيام العقد البد من وجود السبب إال أنه ال يكفي بذاته، فال يصلح أي سبب ليكون     ثالثا: مشروعية السبب:ثالثا: مشروعية السبب:ثالثا: مشروعية السبب:ثالثا: مشروعية السبب:
دعامة للعقد، بل يشترط أن يكون السبب مشروعا وهو ما أمجع عليه الفقه والقضاء وأكده املشرع، وفقا 

، أو كونه تزام يف حالة عدم وجود سبب لالل) من القانون املدين اجلزائري، فإن العقد يعترب باطال97للمادة (
أن يكون السبب مشروعا من حيث أن الباعث الدافع للتعاقد  ةوتظهر أمهي    .)1(خمالفا للنظام العام أو اآلداب

يعترب عنصرا يدخل يف تكوينه، فيالحظ أنه يف أغلب احلاالت اليت ال يعترب فيها السبب مشروعا يكون ذلك 
        .للنظام العام أو اآلداب العامةع راجعا إىل عدم مشروعية أو خمالفة الباعث الداف

وال يوجد للسبب يف القانون املدين اجلزائري إال شرط واحد وهو شرط املشروعية، وال يعين عنه ركن آخر 
(ال الرضا، وال احملل)، إال أنه ينبغي أن تقف مهمته عند هذا احلد فال متتد إىل محاية املتعاقد ضد الغلط يف 

ظرية الغلط تغين يف هذه احلالة عن نظرية السبب، بل وتفضلها من حيث صورة السبب الصحيح، حيث أن ن
) من القانون املدين اجلزائري على أن: " كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما 98وتنص املادة ( .)2(اجلزاء

على ما ويعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب احلقيقي حىت يقوم الدليل  مل يقد الدليل على غري ذلك.
خيالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن االلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما 

  .)3(يدعيه"
 رتضائهإوالنتيجة مما سبق هي أن السبب هو الغرض املباشر الذي يقصد امللتزم الوصول إليه من وراء 

  تالزم معها، فهو الغرض املقصود من العقد.مبتحمل املوجبات اليت التزم ا، وهو متميز عن اإلرادة ولكنه 
ة عن يبالتايل فإن العقد  االلكتروين املربم عرب تقنيات االتصال احلديثة ال يتمتع فيها ركن السبب بأية خصوص

 رط أن يكون غري خمالف للنظام العام واآلداب العامةركن السبب يف العقد املربم بالصورة التقليدية، الذي يشت
اليت ختتلف من دولة إىل أخرى وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق بني الدول  )4( (وإال كان باطال لعدم املشروعية)

  ، وتفعيل دور العقد اإللكتروين بني الدول املختلفة.)5(على املستويني الدويل واإلقليمي حىت يتم جتنب اخلالفات
  املختلفة.

        تنفيذ العقد اإللكتروينتنفيذ العقد اإللكتروينتنفيذ العقد اإللكتروينتنفيذ العقد اإللكتروين: : : : ل الثالثل الثالثل الثالثل الثالثالفصالفصالفصالفص
البيع عقود ا يف التعامالت عرب شبكة اإلنترنت، فهو كسائر يعترب عقد البيع اإللكتروين أكثر العقود انتشار

ذه، فأثر صورة، فإذا مت التراضي وتوافرت أركانه وشروط صحته انعقد العقد وانتقل طرفاه إىل مرحلة تنفياملت

                                                           

لبناين، واملادة مدين ) 196عراقي، واملادة (مدين  )132سوري، واملادة () مدين 138مصري، واملادة (مدين ) 136تونسي، واملادة () مدين 67يقابلها املادة ( -1
  فرنسي.دين م) من قانون 1133أردين، واملادة ( ) مدين165كوييت، واملادة () مدين 176(
  .634، ص293عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، بند  -2
  ) من القانون املدين املصري.138وتتطابق مع املادة ( -3
ال جيوز وري املصاحل العامة يف الدولة وإىل ضمان األمن واألخالق يف املعامالت بني األفراد جمموعة النظم والقواعد احملافظة على حسن مس ياآلداب العامة ه -4
  .أن يستبعدوها يف اتفاقامم هل
  .16، ص2002لعربية، الطبعة األوىل، البيئي) دار النهضة ا -السياحي–أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلاص النوعي (االلكتروين  -5
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  .)2(طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية )1(هواثر االلتزام هو تنفيذ زامالعقد هو إنشاء الت
  ويترتب على تنفيذ عقد البيع اإللكتروين نفس آثار عقد البيع التقليدي وهي عدة التزامات تقع على عاتق  

ضمان عدم التعرض واالستحقاق، ووضمان كل من البائع (التاجر) كالتزامه بنقل امللكية، وتسليم املبيع، 
  )3( .وتسلم املبيع النفقاتو) كالتزامه بدفع الثمن العيوب اخلفية، وأخرى تقع على عاتق املشتري (املستهلك

ريها التعاقد عرب اإلنترنت يف مبحثني نقتصر فيهما على أهم وجه اخلصوصية اليت يثهذا الفصل يف سنتناول 
بطريقة إلكترونية ال مادية مثلت وجها جديدا من أوجه اجلدة واحلداثة اليت الذي أصبح يتم مرحلة التنفيذ 

  ويكون التقسيم كما يلي: .)4(أوجدا التجارة اإللكترونية وعقودها
  التزامات البائع  :املبحث األول
  املشتري  تالتزاما :املبحث الثاين
        التزامات البائعالتزامات البائعالتزامات البائعالتزامات البائع: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

يدخل حيز النفاذ ويترب آثاره منذ حلظة انعقاده، فإذا انعقد العقد صحيحا أن العقد هي القاعدة العامة 
، فيلتزم البائع عرب اإلنترنت )5(مستوفيا ألركانه وشروطه التزام املتعاقد فيه بتنفيذ االلتزامات اليت يرتبها يف ذمته

ذات االلتزامات التقليدية املترتبة يف ذمة البائع يف عقد البيع عموما، من حيث التزامه بنقل امللكية والتزامه 
بالتسليم والتزامه بضمان العيوب اخلفية وضمان التعرض واالستحقاق غري أننا سنتناول االلتزامني األولني ومن 

  عن محاية املستهلك الحقا. ديثاألخرى عند احل تزاماتلاالعقد اإللكتروين تاركني ناحية اخلصوصية يف ال
        االلتزام بنقل امللكيةااللتزام بنقل امللكيةااللتزام بنقل امللكيةااللتزام بنقل امللكية: : : : ب األولب األولب األولب األولاملطلاملطلاملطلاملطل

 ) من القانون361نصت املادة (وتبعا لذلك  )6(يعترب أول التزام ينصب على عاتق البائع مبجرد إبرام العقد
اجلزائري بقوهلا: "يلتزم البائع بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل احلق املبيع إىل املشتري، وأن ميتنع عن  املدين

.فنقل امللكية هو جوهر البيع وغاياته، ويتحقق )7("مستحيال أو عسريا كل عمل من شأنه أن جيعل نقل احلق 
ا دون عائق، وهذا  مكن من االنتفاعف املشتري حبيث يتذلك بأن يضع السلعة املباعة أو اخلدمة حتت تصر

  ستثناءات، منها ما هو مقرر بنص القانون ومنها ما هو مقرر باالتفاق بني املتعاقدين.املبدأ عام ترد عليه ا
ا إذا كان معينا بذاته وبالنظر إليه فيم ع املنقول استنادا إىل طبيعتهأما االستثناء املقرر بالقانون فيتصور يف املبي

  نوعه، أو يف املنقول الذي له سجالت خاصة، أو يف حاالت انتقال ملكية العقار.ب أم معينا

                                                           

  .88حممود السيد عبد املعطي خيال، املرجع السابق، ص -1
) من القانون املدين املصري، وتقابلها نص 148/1) من القانون املدين األردين  ويقابلها املادة (202من القانون املدين اجلزائري وتقابلها املادة ( 107/1املادة  -2

  ) من القانون املدين الياباين.1) من القانون املدين اإليطايل ويقابلها املادة األوىل (1337من القانون املدين الفرنسي، وتقابلها املادة () 1134/3املادة (
  .217، ص2004حممد يوسف الزعيب، العقود املسماة، شرح عقد البيع يف القانون املدين األردين، مكتبة دار الثقافة، عمان  -3
  209، ص2012 القانون التجاري جامعة القاهرةرسالة دكتوراه يف ،األحكام القانونية للعقود اإللكترونية، دراسة مقارنة ،زة إبراهيم عيسى اهلواريصفوان مح -4
  .38، ص2011، رسالة ماجستري فرع العقود واملسؤولية كلية احلقوق بن عكنون اجلزائرر وسيلة، تنفيذ العقد اإللكتروينلزع -5
  .289اجلزائر، ص 2010املنتقي يف عقد البيع، دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة، دار هومة الطبعة الرابعة  ،ايلومسني بن الشيخ آث حل -6
  مدين فرنسي. 1138مدين أردين واملادة  485من القانون املدين املصري واملادة  428وتقابلها نص املادة  -7
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وملا كانت البيوع عرب اإلنترنت تقتصر وتتمركز يف جلها على األموال املنقولة من السلع واخلدمات فإن 
نتقال امللكية أوالً ال احلال يستوجب االقتصار على نوع املنقوالت املادية الوارد عليها البيع عرب اإلنترنت فنتناو

ا، و املعينة ا انتقال امللكية يف املنقوالتيف املنقوالت املعينة بنوعها وثانيامللكية يف األموال  أخرياً انتقالبذا
  املعنوية وذلك على النحو التايل:
  اإلنترنت على سلع  صرف معظم العقود املربمة عربتن: : : : األموال املعينة بنوعهااألموال املعينة بنوعهااألموال املعينة بنوعهااألموال املعينة بنوعهاالفرع األول: انتقال امللكية يف الفرع األول: انتقال امللكية يف الفرع األول: انتقال امللكية يف الفرع األول: انتقال امللكية يف 

تدخل يف احتياجات الناس اليومية غري أن هذه السلع ختتلف بطبيعتها فمنها ما هو معني بنوعه فال تنتقل امللكية 
من القانون املدين اجلزائري بقوهلا:  166ه نص املادة يقوم البائع بإفرازه وهذا ما أكدإىل املشتري إال بعد أن 

، طبقا )1(يين على شيء مل يعني إال بنوعه، فال ينتقل احلق إال بإفراز هذا الشيء""إذا أنصب االلتزام بنقل حق ع
على شراء كمية من القمح املكسيكي املعلن عرب الشبكة، فإن ملكية املشتري الكترونيا  للقانون فلو تعاقد مشترٍ

الكمية عن باقي الكمية اليت لديه  هلذه الكمية ال تنقل مبجرد التعاقد، وإمنا تنقل بعد أن يقوم البائع بإفراز هذه
فإذا قام بإفرازها أصبحت منذ هذه اللحظة ملكا للمشتري ولو مل يقم بتحميلها إليه، ولو قام البائع ببيع هذه 
الكمية املفرزة، لوقع بيعه على ملك الغري وكان تصرفه موقوفا على إجازة املالك (املشتري) فإذا أجازه أصبح 

وباملقابل فإن من حق املشتري التصرف يف املبيع  التصرف، وإذا رفضه أصبح باطالن، نافذا يف حقه من وقت
ن يقوم ببيعها مرة أخرى ولو مل يكن قد استلم املبيع، ذلك أن امللكية تنتقل إليه من التصرفات القانونية كأبأي 

ز طبقا للقانون، فيجوز للدائن أن أما احلالة اليت يرفض فيها البائع أن يقوم باإلفرا    ولو مل يقترن ذلك بالتسليم.
استئذان القاضي أو حىت دون استئذانه يف حالة بعد حيصل على  شيء من النوع ذاته على نفقة املدين 

        .)2(أن يطالب بقيمة الشيء من غري إخالل يف احلالتني حبقه يف التعويضله االستعجال كما جيوز 
تنتقل امللكية يف املبيع املعني بذاته مبجرد متام العقد دون : : : : املعينة بذاااملعينة بذاااملعينة بذاااملعينة بذاالكية يف األموال لكية يف األموال لكية يف األموال لكية يف األموال الفرع الثاين: انتقال املالفرع الثاين: انتقال املالفرع الثاين: انتقال املالفرع الثاين: انتقال امل

من القانون املدين اجلزائري واملقحمة يف املقتضيات  165حاجة ألي إجراء وهذا ما أوضحته صراحة املادة 
قوة ب أنه أن ينقلأي حق عيين آخر، من شاملتعلقة بالنظرية العامة للعقود بقوهلا: "االلتزام بنقل امللكية أو 

،ومنذ حلظة متام العقد )3(ين، إذا كان حمل االلتزام شيئا معينا بالذات ميلكه امللتزم.."القانون امللكية أو احلق العي
        على املنقول املعني بذاته يصبح للمشتري احلق بأن يتصرف فيه بالبيع أو أي تصرف قانوين آخر.

لوحة فنية نادرة فإن ملكيتها تصبح للمشتري منذ حلظة متام فلو تعاقد مشتري عرب اإلنترنت على شراء 
ملكه، كما  العقد وقبل استالمها، فلو قام بعدئذ ببيعها أو هبتها أو غري ذلك من تصرفات كان ذلك تصرفا يف

ؤدي يأا تدخل يف أمواله اليت جيوز احلجز عليها، ويف حالة إفالس البائع قبل تسليم املبيع، وبعد قبض الثمن ال 

                                                           

  مدين تونسي. 256مدين مصري واملادة  205/2لقانون املدين األردين واملادة من ا 1147وتقابلها نص املادة  -1
ودي شرح أحكام العقود املسماة بدين عراقي، عباس العم 248دين سوري واملادة م 206صري واملادة مدين م) 205/2جزائري وتقابله املادة ( دينم 166املادة  -2

  .126، ص2009الطبعة األوىل  ،الثقافة للنشر، عمانيف القانون املدين، البيع واإلجيار، دار 
  مدين تونسي. 257مدين عراقي واملادة  247مدين سوري واملادة  205صري واملادة مدين م 204تقابلها املادة  -3
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فيبقى مع ذلك حقا خالصا للمشتري الذي له احلق يف أخذه دون مشاركة من  ذلك إىل دخول املبيع يف تفلسته
  وكان حمال للتنفيذ عليه. أفلس املشتري لدخل املبيع يف تفلستهباقي الدائنني، يف حني لو 

على مصنفات أدبية أو فنية أو  اإللكتروينقد يرد عقد البيع : : : : قال امللكية يف األموال املعنويةقال امللكية يف األموال املعنويةقال امللكية يف األموال املعنويةقال امللكية يف األموال املعنويةانتانتانتانتالفرع الثالث: الفرع الثالث: الفرع الثالث: الفرع الثالث: 
براءة االختراع أو غري ذلك من األموال املعنوية ذات القيمة االقتصادية يف التعامل واليت يتصور ورود البيع فيها 
بشكل خمتلف عن األموال املادية كالربامج اليت يشيع تداوهلا عرب اإلنترنت واليت صنفتها الكثري من التشريعات 

        االختراع املسجلة أو ما شابه ذلك. أو كرباءة ،أدبية كمؤلفات
أن يتنازل عن اختراعه ببيعه للغري، بشرط أن يكون حمميا قانونيا أي  )1(فإذا كان األصل أنه جيوز للمخترع

ا انتقال حق استغالل االختراع للغري يعين ، إال أن انتقال ملكية )2(مسجالت وممنوحا براءة االختراع
نسبة االختراع إىل صاحبه فال تنتقل أصال إىل الغري بل  والذي يتم مبجرد متام العقد، أما ،للمستفيداالختراع 

  تبقى مسجلة لصاحبها األول (املخترع) باعتبارها حقا معنويا ال جيوز التصرف فيه أو التنازل عنه.
املؤلف بسط محايتها حيث تقرر معظم التشريعات اخلاصة حبماية حق كذلك بالنسبة لربامج احلاسوب 

حلقوق إنتاج كمصنفات أدبية له نوعان من احلقوق، احلقوق املعنوية واحلقوق املادية أما احلقوق املعنوية فال 
جيوز التنازل عنها وال تقع حمال لنقل امللكية فهي كما أسلفنا حقوق لصيقة بشخص املؤلف وله عليها حق 

الهلا ذات املصنف واليت قد يقع حمال لنقل امللكية فيجوز للمؤلف استغأما حقوقه املادية الواردة على  )3(األبوة
 باالنتفاع من موارد مؤلفه.

  االلتزام بالتسليمااللتزام بالتسليمااللتزام بالتسليمااللتزام بالتسليم: : : : ملطلب الثاينملطلب الثاينملطلب الثاينملطلب الثايناااا
إن االلتزام بالتسليم من أهم االلتزامات الواقعة على عاتق البائع مما جيعله ذات اهتمام يف تنفيذ  العقود 

السيما إذا أخذنا بعني االعتبار عدم احلضور املادي لكل من البائع واملشتري يف املربمة عن طريق اإلنترنت، 
مكان واحد حيث يفصل بينهما يف الغالب احلدود الدولية واإلجراءات اجلمركية وال يتصور قيام عنصر املناولة 

 مثليربم وينفذ داخلها منها ما  تاليدوية، ومن ناحية أخرى وعلى اعتبار أن البيوع املنعقدة عرب شبكة اإلنترن

  .)4(البضائع والسلعها ما يربم داخلها وينفذ خارجها مثل ومن ،الربامج واملؤلفات
باعتباره االلتزام الذي يرتبط به العديد من اآلثار  إىل مفهوم التسليماملطلب ق من خالل هذا وسنتطر 

ل فيه العديد من األعمال اليت يتعني على البائع إثباا قصد متكني املشتري من حيازة الشيء سسلنية وتالقانو
  يف التعاقد اإللكتروين.ركزين على وجه اخلصوصية ماملبيع، كما سنتناول موضوع وكيفية التسليم 

                                                           

) من قانون محاية 2واملادة ( 23/07/2003لـ 44 ج.رعاحلقوق ااورة واملتعلق حبقوق املؤلف  2003جويلية  19مؤرخ يف  03/06) من األمر رقم 2املادة ( -1
 35 ج.ر.عاملتعلق بالرسوم والنماذج افريل  28 لـ 66/86) من األمر رقم 3املادة (و 2001املعدل بالقانون املؤقت  1999 ـل 22حق املؤلف األردين رقم 

  )131املادة ( 1992القانون الفرنسي حلماية امللكية الفكري  ذاوك، 1999) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية األردين 3(املادة و 03/05/1966لـ
  .131املرجع السباق، ص ،نوري خاطر -2
 54املتعلق بالعالمات اجلريدة الرمسية رقم  2003جويلية لسنة  19املوافق ل 1424مجادى األول عام  19املؤرخ يف  03/06) من األمر رقم 9أنظر املادة ( -3

) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج 3وتقابلها نص املادة  ( 03/05/1966مؤرخة يف  35املتعلق بالرسوم والنماذج اجلريدة الرمسية رقم  07/08/2005مؤرخة يف 
  )131املادة ( 1992، وكذلك القانون الفرنسي حلماية امللكية الفكري الصادر يف سنة 1999الصناعية األردين لسنة 

  .50، ص2005قانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ، دار النهضة العربية، القاهرة، صاحل املرتالوي: ال -4
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        ه كما يلي:ىل أمهيتول أوال مفهوم التسليم مث نتطرق اسنتنا    الفرع األول: مفهوم التسليم وأمهيته:الفرع األول: مفهوم التسليم وأمهيته:الفرع األول: مفهوم التسليم وأمهيته:الفرع األول: مفهوم التسليم وأمهيته:
بيع حتت تصرف املشتري حبيث يتمكن من حيازته أو بأنه: "وضع امل    يعرف التسليم    : مفهوم التسليم:: مفهوم التسليم:: مفهوم التسليم:: مفهوم التسليم:أوالًأوالًأوالًأوالً

) 19يف املادة ( 1964ي بشأن البيع الدويل للبضائع لعام وعرفته اتفاقية الها    ،)1(االنتفاع به دون عائق أو مانع
منها على أنه ختلي البائع عن حيازة املبيع لصاحل املشتري مبا يتفق مع نص العقد ونص القانون  غري أن اتفاقية 

االلتزام دون أن تعطي لنا تعريفا ملفهوم التسليم وجاء نصها: "جيب  نصت على 30يف املادة 1980لعام فيينا 
لذي يقتضيه العقد وأن ينقل ملكية البضائع على النحو اعلى البائع أن يسلم البضائع واملستندات املتعلقة ا 

        )2("وهذه االتفاقية
من القانون املدين اجلزائري بقوهلا: "يتمثل التسليم يف وضع املبيع حتت تصرف  367وقد نصت املادة 

هو نقل السلطة أو السيطرة على بضائع  أو .)3(املشتري حبيث يتمكن من حيازته والتمتع به دون عائق..."
البضاعة حتت تصرف الشخص الذي  ، أو هو تلك العملية اليت من خالهلا وضع)4(مطابقة ملا مت التعاقد عليه"

. أو هو تلك العملية القانونية اليت مبوجبها يتعني على البائع اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة )5(ه استالمهايب علجي
، وبعبارة أخرى هو ختلي البائع عن املبيع لصاحل املشتري )6(ت تصرف املشتري أو وكيلهلوضع البضاعة حت

مت االتفاق يترتب مبجرد انعقاد العقد حىت وإن مل  ليتمكن من االنتفاع به جبميع أوجه االنتفاع وهو التزام
: "النقل الفعلي ، ويعرف أيضا على أنه)8(.كما يعرف كذلك بأنه: "نقل طوعي للحيازة من شخص)7(عليه

  .)9(للبضاعة إىل املشتري"
ن التسليم أنه عمل مادي يهدف البائع من خالله متكني سيقت بشأومما سبق يتبني من التعريفات اليت 

 من السيطرة على البضاعة إما بطريقة حقيقية أو حكمية على أنه ينبغي التأكيد أنه ليس هناك من رابط املشتري
  .)10(ونقل احليازةبني تسليم البضاعة حتمي 

إىل أنه  )11(إذ كان التسليم من الطرف املهمة يف نقل امللكية إىل املشتري يف القوانني القدمية    ثانيا: أمهية التسليم:ثانيا: أمهية التسليم:ثانيا: أمهية التسليم:ثانيا: أمهية التسليم:
مل يعد نقل امللكية متوقفا عليه، وإمنا أصبح جمرد التزام ل التشريعات املدنية احلديثة إذ فقد الكثري من أمهيته يف ظ

                                                           

  .137النشر، صفتحي عبد الرحيم عبد اهللا الوجيز يف العقود املدنية املسماة، الكتاب األول، عقد البيع، مكتبة دار األرقم املنصور، مصر بدون تاريخ  -1
  .23، ص1996، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1980مجال عبد العزيز ، االلتزام باملطابقة يف عقد البيع الدويل للبضائع وفقا لالتفاقية فيينا  -2
  أردين.مدين  494لبناين واملادة مدين  402مصري واملادة مدين  435فرنسي وكذا املادة مدين  1604وتقابلها نص املادة  -3
  128ومكتبة دار النهضة ، ص 2002الطبعة الثانية  العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدويل للبضائع،محو الشرقاوي،  -4

5-KAHN Philippe, la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, revue international de 

droit comparé, n° 04 paris, 1981, p970. 

  .29، ص2001كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر  ،جديد رياض، التزامات البائع يف عقد البيع الدويل، مذكرة ماجستري -6
، دراسة اجلامعة اجلديدة، 2004لسنة  15البيع عرب شبكة اإلنترنت ، دراسة مقارنة يف ضوء قانون التوقيع االلكتروين رقم  ،حممد حسن رفاعي العطاء -7

  .109، ص2007اإلسكندرية، مصر 
 . 1979من قانون بيع البضائع االجنليزي لسنة  61املادة  -8

9-M.G .Bridge, the sale of goods, (ox ford ; clarion press .1997).P.202 
التزام البائع بالتسليم واملطابقة، دراسة يف القانون  ،نسرين سالمة حماسنة لبناين. دينم 414دين فرنسي واملادة م 1614املادة دين أردين وم 489املادة  -10

  . 40، ص2011دار الثقافة عمان، األردن، الطبعة األوىل  ،)اتفاقية فيينا 1980(للبضائع األمم املتحدة للبيع الدويل  تفاقيةاواالجنليزي 
  .219، ص1998تاريخ القانون، طبع دار الثقافة، عمان، األردن  ،عباس العبودي -11
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البائع من مجلة االلتزامات اليت يرتبها عقد البيع على عاتقه، ولكن هذا األمر ال يقلل من دور يترتب يف ذمة 
ن املشتري ال يتمتع عمال بسلطة املالك إال بقيام البائع بالتسليم له، كما أن التسليم وما يرتبه من آثار مهمة، أل

ملبيع واطمئنانه عليه، فهو مينع من تطبيق قاعدة التسليم يف املنقول بعد عنصرا مهما يف محاية املشتري مللكية ا
        .)1(احليازة يف املنقول سند احلائز

  كان ا ولوفإذا باع شخص منقوالً معينا بالذات لشخصني بالتعاقب، فإن من تسلم املبيع أوالً يعترب مالكً
املعينة بالنوع، ألن ملكية هذه ا تبدو أمهية التسليم واضحة يف بيع األشياء وأخريتايل بتاريخ إبرام العقد. ال

األشياء ال تنتقل إال بفرز املبيع، وكما كان هذا الفرز ال يتم يف الغالب إال عند التسليم، ففي هذه احلالة متتزج 
  عملية انتقال ملكية املبيع املعني بالنوع بتسليمه.

أحكامه مبينا  لتنظيم 386إىل  364ألمهية التسليم هذه، فقد خصص القانون املدين اجلزائري املواد من ونظرا 
  موضوع التسليم وكيفيته، وجزاء اإلخالل بالتزام التسليم، وسنبحث هذه املسائل وما يتفرع عنها فيما يلي:

: "يلزم البائع بتسليم املبيع من القانون املدين اجلزائري على أن 364تنص املادة : الفرع الثاين: موضوع التسليمالفرع الثاين: موضوع التسليمالفرع الثاين: موضوع التسليمالفرع الثاين: موضوع التسليم
، فموضوع التسليم هنا هو السلعة املتفق عليها يف العقد أي )2(كان عليها وقت البيع"للمشتري باحلالة اليت 

....اخل، وقد  ةالشيء املباع، وقد تكون سلعة ذات الكيان املادي احملسوس كاألجهزة الكهربائية أو االلكتروني
لك برامج يكون موضوع التسليم أشياء ذات كيانات معنوية أي ليس هلا وجود مادي ملموس ومن ذ

، وقواعد البيانات والقطع املوسيقية وأفالم سينمائية...اخل، فيمكن يف هذه احلالة  أن يكون التسليم رالكمبيوت
إىل املتعاقد بدون اللجوء إىل الطرق  بالوسائل اإللكترونية، حبيث ميكن نقل هذه البيانات أو املعلومات الكترونياً

  لة املبيع ومقداره فيما يلي:سنتناول حاو)3(،التقليدية يف التسليم
عليها  تراض حالة املبيع اليت ينبغي أن يتم تسلمه فيها هي حالة املبيع وقت البيع وهي اليتحالة املبيع: حالة املبيع: حالة املبيع: حالة املبيع:     ::::أوالأوالأوالأوال

 شاهدهفلو كانت حالة املبيع ختتلف عما  ي اليت دفعت املشتري إىل التعاقد،فقد تكون هذه احلالة ه الطرفان
، فيجب على البائع أن يسلم املبيع إىل املشتري )4(للمشتري أن يتفق بشروط أفضل املشتري وقت التعاقد لكان

  .)5(املشتري باحلالة اليت تراضيا عليها عند إبرام العقد على أساسها مت االتفاق
ولكن قد يتم عمليا أن يتفق األطراف على تسليم املبيع حبالة غري اليت كان عليها عند التعاقد، فهنا يطبق 

، ويلتزم البائع بتسليم املبيع باحلالة اليت مت عليها االتفاق، وسواء أكانت هذه احلالة أفضل من ألطرافاتفاق ا

                                                           

  .130سابق صرجع مقود املسماة، البيع واإلجيار، عباس العبودي، شرح أحكام الع -1
  دين لبناين.م 414دين فرنسي واملادة م 1614املادة  و أرديندين م 489واملادة  دين سوريم 399صري واملادة مدين م 431وتقابلها املادة  -2
إىل أن مسالة امللكية تكون معظم هذه األشياء خاضعة حلماية خاصة يف القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية والصناعية واألدبية، وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد  -3

ة اإللكترونية وتظهر هذه املشاكل خاصة يف العقود االلكترونية اخلاصة برخص املنتجات املباعة واملخزنة داخل النظم الفكرية هي واحدة من حتديات التجار
امللكية الفكرية املغلفة مع املبيع، وكذلك حقوق امللكية الفكرية يف ميدان النشر االلكتروين وحقوق املؤلفني على حمتوى رخص التقنية كجزء من املبيع وأيضا 

بامللكية الفكرية االلكترونية كل هذه املشاكل استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية اخلاصة  التقنية اليت ترتل على اخلط أو تسوق عرب مواقع التجارة اتيالربجم
  www.arab.law.org:االلكتروين شور باملوقعرة االلكترونية، مقال مناجانظر يونس عرب، الت دولية يف ميدان البضائع واخلدمات،وربطها باألنشطة التجارية ال

  يلة أخرى.وتشمل املشاهدة هنا املشاهدة املباشرة كأن يرى املشتري املبيع أمامه، أو أن يراه على شاشة الكمبيوتر، أو بواسطة كتالوج، أو أية وس -4
  .290حممد الزعيب، املرجع السابق، ص -5
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حالة املبيع عند التعاقد، أم أسوأ منها، ألن التزام البائع بتسليم املبيع باحلالة اليت كان عليها عند التعاقد ليس من 
وعلى الطرف الذي يدعي االتفاق على حالة )1(،دةرغبة األطراف املتعاقحسب النظام العام، وجيوز تعديله 

ويقتضي تنفيذ االلتزام بالتسليم أن يكون املبيع (حمل التسليم) مطابقا ، املبيع إثبات وجود هذا االتفاق
قواعد العرف والتعامل أو تكون موافقة  يقتضيهاللمواصفات املطلوبة من قبل املشتري أو املتفق أو اليت 

 للشروط املذكور يف دفتر الشروط املرفق بالعقد.

هلذا املفهوم التزاما بتحقيق نتيجة يقتضي تسليم املبيع وفقا ملا يستلزمه العقد، وفقا ويعد االلتزام باملطابقة 
وأوصافها، وهذا ما أخذت به اتفاقية فاملعيار األساسي يف املطابقة هو العقد الذي يعني كمية البضائع ونوعها 

) : "على البضائع أن يسلم بضاعة تكون 35/1حيث نصت املادة ( 1986فيينا بشأن عقد البيع الدويل لعام 
  )2(كميتها ونوعها وأوصافها وفقا ملا يتطلبه العقد، وأن تكون تعبئتها أو تغليفها بالطريقة اليت اشترطها العقد".

ة النقض الفرنسية أنه: "ال يقتصر االلتزام بالتسليم فقط على تسليم ما هو عليه، لكن وقد جاء يف قرار حملكم
  .)3(أن يوضع حتت تصرف املشتري شيئا موافقا متام املوافقة يف كل النقاط للهدف املبحوث عنه"

األمريكية، واليت ) من قانون التجارة املوحدة يف الواليات املتحدة 134- 2وقد نصت على املطابقة املادة (
جيب أن يضمنها البائع بني ما ورد يف العرض وحقيقة البضاعة املسلمة، إال أن جمرد املبالغة يف إطراء السلعة 

  واحلث على شرائها من خالل إعمال الدعاية واإلعالن ال يدخل ضمن املواصفات اليت يضمن البائع وجودها.
توج املسلم مع املقاييس املعتمدة واملواصفات القانونية  وخبصوص القانون اجلزائري جيب أن يتطابق املن

  .)4(والتنظيمية اليت  مه ومتيزه
) من  اتفاقية فيينا 35/2لشروط اليت حتقق املطابقة فيمكن تطبيق نص املادة (اأما إذا خال العقد من حتديد 

 )5(أن ) ، اليت جاءت مبثابة القواعد املكمة إلرادة الطرفني ذا الش1982لعام (

األصل أن يسلم البائع املبيع حسب املقدار املتفق عليه يف العقد إىل املشتري وذلك إذا ما  ثانيا: مقدار املبيع:ثانيا: مقدار املبيع:ثانيا: مقدار املبيع:ثانيا: مقدار املبيع:
والزيادة يف  صني ملقدار املبيع، لكن ما حكم النقيكان هذا املقدار حمدد يف العقد، أما إذا مل يرد يف العقد تع

  مقدار املبيع؟
من القانون  365عاجل املشرع اجلزائري حالة نقص البيع أو زيادته من خالل األحكام الواردة يف نص املادة 

املدين بقوهلا: "إذا عني يف العقد مقدار املبيع كان البائع مسؤوال ما مل يوجد اتفاق خمالف عما نقص منه حبسب 
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    انون محاية املستهلك وقمع الغش.مطابقة املنتوجات من ق بإلزاميةمن الفاصل الثالث املتعلق  12واملادة  11أنظر املادة  -4
  CAPARIS, 5 ch., B, 2 novembre 1988, jurés- daté, n29009.CA Grenoble , ch1989, jurés ,..   وهذا ما أخذت به حمكمة التمييز الفرنسي ، أنظر: -5

jurés  
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لعقد لنقص يف البيع إال إذا أثبت أن النقص يبلغ ما يقضي به العرف غري انه ال جيوز للمشتري أن يطلب فسخ ا
  من األمهية درجة لو كان يعلمها املشتري ملا أمت البيع.

أما  إذا تبني أن قدر الشيء املبيع يزيد على ما ذكره بالعقد، وكان الثمن مقدرا حبسب الوحدة وجب على 
 إذا كانت الزيادة فاحشة ففي هذه احلالة جيوز املشتري إذا كان املبيع غري قابل للتقسيم أن يدفع مثنا زائدا إال

  .)1(أن يطلب فسخ العقد كل هذا ما مل يوجد اتفاق خيالفه"
من القانون املدين اجلزائري على أن "يتم التسليم بوضع املبيع  367تنص املادة : : : : كيفية التسليمكيفية التسليمكيفية التسليمكيفية التسليم    الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:

حتت تصرف املشتري حبيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو مل يتسلمه على النحو الذي يتفق 
        مع طبيعة الشيء املبيع.

 شتري قبل البيع أو كان وقد يتم التسليم مبجرد  تراضي الطرفني على البيع إذا كان املبيع موجودا حتت يد امل

  .)2(البائع قد استبقى املبيع يف حيازته بعد البيع لسبب آخر ال عالقة له بامللكية"
تسليم صورتني، إما أن يكون تسليما فعليا أو ماديا  وإما أن  يكون تسليما لليتبني من خالل النص أن 

  حكميا أو قانونيا سنبني ذلك فيما يلي:
، يد )3(أن يقوم البائع بتسليم البضاعة بشكل مادي ناقال احليازة فيها إىل املشتري  وهو أوال: التسليم الفعلي:أوال: التسليم الفعلي:أوال: التسليم الفعلي:أوال: التسليم الفعلي:

ن البائع املشتري من استالم املبيع من كّمي أن، وووضعه حتت تصرف املشتري هبيد أو بنقله من مكان
ات اليت يصدرها ، وقد يكون التسليم رمزيا عن طريق تسليم ما ميثل البضاعة مثل تسليم املستند)4(املخازن

  املشتري منالناقل أو املودع لديه البضاعة، على أن يكون ذلك بالطريقة اليت تتفق وطبيعة الشيء املبيع ومتكن 
  )6(ا الدولية.لبيوع التجارية خصوصا يف اعترب التسليم الفعلي األكثر شيوعيو)5(حيازته واالنتفاع به

يقصد به التسليم املعنوي الذي يتم دون أن تنتقل فيه حيازة املبيع املادية فعال من البائع  ثانيا :التسليم احلكمي:ثانيا :التسليم احلكمي:ثانيا :التسليم احلكمي:ثانيا :التسليم احلكمي:
كأن  ،ري يف احليازة الفعلية  للبضاعةإىل املشتري، إذ أنه اتفاق على تغيري صفة احلائز للشيء املبيع دون تغي

الوديعة ومرهونة حتت يده، أو غري ذلك أو تكون البضاعة قبل البيع مودعة لدى املشتري على سبيل اإلجياب 

                                                           

  .1980الدولية لسنة  للبيوعمن اتفاقية فيينا  52من القانون اإلجنليزي لبيع البضائع واملادة  30دين أردين واملادة م 492صري واملادة مدين م 433وتقابلها املادة  -1
: الزحلي، وهبة 290وكذا حممد الزعيب، املرجع السابق، ص  352وملزيد من شرح أحكام هذه املادة، انظر : حلسني بن الشيخ آث ملويا: املرجع السباق، ص

  .62، ص2005العقود املسماة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين، دار الفكر، دمشق، سورية 
دين م 1604دين عراقي، واملادة م 538من قانون املوجبات والعقود اللبناين، واملادة  402دين أردين واملادة م 494صري واملادة م دينم 435لها نص املادة وتقاب -2

  لييب. دينم 424دين سوري واملادة م 403واملادة  269فرنسي 
3-HENRY AITKEN, K.C, the Principe les low of goods, (Edinburgh : Livingstone, 1992) at p96, with reference to the low society of 
Scotland, the lows of Scotland, v01.20, (E din burgh : but terry earth’s, 1992) at , p346. 

سابق، عباس العبودي، مرجع  . وكذا99، ص 2005 األردن ،عمانللنشر، دار الثقافة  ،الطبعة األوىل ،رة االلكترونيةاجحكام عقود التأ،  نضال سليم برهم -4
  .135ص

أن يكون حائزها الفعلي بوصفه   مناطال سليما فعليا، بأنه "التزام البائع بتسليم العني املبيعة ت 29/12/1994قضت حمكمة النقض املصرية يف طعنها بتاريخ  -5
أحكام البيع التقليدية واإللكترونية والدولية ، شار إليه حممد حسني منصورأ و يف اتفاق الحق عليه".البيع أ على هذا التسليم يف عقد مالكا، او اتفاق املتبايعان

  .218، ص2006ومحاية املستهلك، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر 
6 -ROSSCRANSTON, consumers and the low, 2 d e d ( land an widen Feld et nice tsar , 1984) at p171. 
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قد حيتفظ و، شتري (احلائز) إىل مالك للبضاعةمن احليازة يقوم بشرائها، فيقتصر فعل التسليم على تغيري صفة امل
  البائع كذلك بالبضاعة بالنيابة عن املشتري كوكيل، ففي هذه  احلالة أيضا قد حيصل التسليم احلكمي.

عرب اإلنترنت فيأخذ مداه يف اخلصوصية باحلالة اليت يكون فيها تنفيذ االلتزام متصورا أما التسليم يف التعاقد 
عرب الشبكة كحالة  العقد الوارد على اخلدمات مثل عقود برامج احلاسوب أو القطع املوسيقية أو الكتب عرب 

خالل ترتيل أو حتميل اخلط او غري ذلك من صور األموال املعنوية األخرى، ويتم التسليم ذه األموال من 
من املوقع املتاح إىل اجلزء الصلب من جهاز العميل مثال أو بأي شكل   (copy)) أو النسخ downloadالربامج (
الصالحية بالدخول إىل موقع معني واستعراض املادة احململة أو  ر يتيح للمشتري االنتفاع به كمنحهتقين آخ

بيعن االعتبار أن ذلك ال يعين أن كل األموال غري املادية يتم تسليمها  املخزنة حمل التعاقد، غري أنه جيب األخذ
) الليزرية أو C.Dذه الطريقة عرب الشبكة، فيمكن أن حتمل على اسطوانات أو دعامات مادية كاألقراص (

  الضوئية أو املمغنطة ويتم التسليم فيها ماديا وخارج الشبكة.
ن واقعة التسليم فيها تأيت من خالل إرسال عرب الشبكة، فإشراؤها وما عدا ذلك من السلع أو منتجات يتم 

املبيع إىل املشتري وعندئذ ال يتم التسليم إال إذا جري إبطاله إليه، ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك، وحول 
 هذه النقطة نقارن بني التعاقد عرب اإلنترنت واألشكال األخرى من العقود عن بعد، كالتعاقد عن طريق

التلفزيون، او البيع باملراسلة، حيث يتصور وجود وسيط مكلف بالقيام بعمليات التوزيع والتسليم للبضائع 
  .)1(مكاتب وفروع البائع أو املنتج أو وكالئه يف مكان املشتريأو عرب اإلنترنت أو من خالل الربيد  املشترات

على ماله من أوجه يف اخلصوصية لدى التعاقد  أيت من خالل الوقوفنشري إىل أن االلتزام بالتسليم يوأخريا 
  عرب اإلنترنت من خالل زمان ومكان التسليم فيما يلي:

تعد مسألة حتديد زمان ومكان التسليم من املسائل اهلامة يف كل العقود، : : : : : زمان ومكان التسليم: زمان ومكان التسليم: زمان ومكان التسليم: زمان ومكان التسليمالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع
جيمعهما جملس واحد وال زمان موحد، السيما يف العقد اإللكتروين الذي يربم عن بعد ومن طرف أشخاص ال 

        وسنتناول أوال زمان التسليم وثانيا مكان التسليم كما يلي:
، وبالرجوع إىل لعقود املربمة عرب شبكة اإلنترنتيعترب وقت التسليم من املسائل املهمة يف ا : زمان التسليم:: زمان التسليم:: زمان التسليم:: زمان التسليم:أوالًأوالًأوالًأوالً

بيع بتحديد تاريخ معني لتسليم املنتجات القواعد العامة يف القانون املدين مل جند ما يلزم أطراف عقد ال
  في حتديده.، بل ترك احلرية للمتعاقد ينتراتاملش

اتفاق بشأن التسليم فإنه يتم مبجرد االنعقاد ما مل يتدخل العرف يف حتديد هذا أي وإذا مل يكن يف العقد 
نتيجة لتدخل ظروف الزمن، كما أن للقاضي أن يؤخر التسليم إذا استدعت حالة البضائع هذا التأخري، 

وميكن أن يكون التأخري ألجل  ر هذا التأخري باملشتري (الدائن)أال يضبشرط أال مينعه نص القانون، و استثنائية
على ذكر أن التسليم )3(،) من القانون املدين الفرنسي1160يف حني اكتفت املادة ( )2(.معني أو آلجال متتالية

                                                           

) أو D.H.Iتوجد شركات عمالقة متخصصة بعمليات التوزيع والتسليم للبضائع والسلع حول العامل منها ما أصبح دوليا ومنتشرا حول العامل كشركات ( -1
)T.N.T.وغريها باإلضافة إىل استخدام اسلوب الطرود الربيدية املسجلة عرب مصاحل الربيد احلكومية يف كل دولة (  
  .70ص مرجع سابق، ،برهم  ليمسنضال  -2

3-BENNAIENT Alain, droit civil, les obligations, man chrétien, paris, 2003.p 291. 
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فإذا مل يوجد اتفاق على ميعاد معني للتسليم فإن واجب الوفاء  األطراف  الوقت املتفق عليه بنيجيب أن يتم يف
إذ أن املعروف عرفا كاملشروط  رفحبسب العبااللتزام يكون وقت انعقاد العقد مع مراعاة املواعيد املقررة 

  شرطا.
أن يتم الوفاء فور ترتيب االلتزام  منه يفيد بأنه: "جيب 281أما يف القانون املدين اجلزائري فنجد نص املادة 

  .)")1ائيا يف ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك
لتنص بأنه "يتوجب على املهين يف كل عقد اجلزائري ) من قانون االستهالك 1L- 114املادة ( توقد جاء

ريد التقدمي فوريا أو املال أو توموضوعه بيع مال منقول أو توريد خدمات للمستهلك عندما ال يكون تسليم 
بني التاريخ األقصى الذي يتعهد فيه . أن ي)2(ذا كان الثمن املتفق عليه يتجاوز العتبات احملددة عن طريق تنظيمإ

ا يف عقود صبح لزام، فقد أ1992جانفي  18بتسليم املال أو تنفيذ التقدمي..." فمنذ صدور هذا القانون بتاريخ 
هين أن حيدد تاريخ التسليم صراحة وإن مل يفعل وجب عليه أن ال يتأخر يف التسليم عن االستهالك على امل

ن قانون محاية من إبرام العقد، مع اإلشارة بأا يوم) 60للمشتري حق فسخ العقد خالل ( واإلجيازأيام ) 07(
  زائري مل يتضمن مثل هذا املقتضي.املستهلك اجل

الشك  أن أمهية حتديد مدة التسليم يف املعامالت اإللكترونية تكمن يف محاية مصاحل الطرفني وتدعيم الثقة 
بينهما وحتديد املسؤولية عن األضرار النامجة عن التأخري، وإذا كان حتديد زمان التسليم يف بعض العقود سهل 

خارجية مثل إجراءات الشخص فإنه يصعب يف عقود أخرى، حيث يتوقف األمر أحيانا على ظروف 
واجلمارك، وإعداد اإلمكانيات املناسبة لتلقي اخلدمة، أو أن يكون احملل عمال ذهنيا يستدعي ابتكاره وتصميمه 
ومالءمته الحتياجات العميل فترة زمنية معقولة، حيث جيري العمل مثل هذه احلاالت على حتديد موعد 

  عة االلتزام وتعقيداته الفنية وصفة املدين به كمهين حمترف ال يقبل منه تقرييب، وهنا يتوقف األمر بدوره على طبي
  .)3(التنصل من املسؤولية عن التأخري يف التنفيذ

يتضح أنه إذا كان األصل يف القانون أن يتم التسليم فور العقد إال أن ذلك ليس من النظام  هومن ذلك كل
وعلى ذلك نالحظ أن غالبية ملتعاقدة االتفاق على ميعاد آخر، العام ومبفهوم املخالفة فإن ذلك جييز لألطراف ا

ا ضمن بند واضحا حيدد التسليم، ا خاصالعقود املتداولة للمركز االفتراضية عرب الشبكة قد جاءت متضمنة فراغً
وذلك استجابة ملا ورد يف العقد النموذجي بشأن املعامالت اإللكترونية الصادر عن اليونسترال حيث أفراد 

 30(بأن آخر موعد للتسليم هو... وإال فإن التسليم خالل  فراغا جيب تعبئته من قبل املتعاقدين باالتفاق مفاده:
يوما)، وكما أشار إىل ذلك العقد النموذجي الصادر عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية للمعامالت 

املستهلكني يف البيع باملراسلة أو عن بعد  ، وقد تضمن اإلرشاد األورويب اخلاص حبماية1998لسنة  ةااللكتروني
) يوما فإنه جيب عليه 30عرب احلدود نصا يفيد  بأنه إذا استحال على البائع أن يصدر البضائع املطلوبة خالل (

                                                           

  عراقي. مدين 536سوري واملادة مدين  344لبناين واملادة مدين  407أردين واملادة مدين  334مدين مصري واملادة  346يقابله نص املادة  -1
  ) يورو.800أوروبا (يف ويقصد بذلك القيمة احملددة لغايات حرية االثبات واليت اصبحت بعد توحيد العملة  -2
  .83حممد حسني منصور: املسؤولية اإللكترونية املرجع السابق، ص -3
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) على أنه: 33تنص يف املادة ( 1980ويف اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع لسنة  .)1(أن يعلم املستهلك بذلك
  لبائع أن يسلم البضاعة:"جيب على ا

 يف التاريخ احملدد أو القابل للتحديد طبقا للعقد..1

 املدة احملددة طبقا للعقد ما مل تبني من الظروف أن املشتري هو الذي خيتار تاريخ التسليم.ويف يف أي وقت .2

  "خالل مدة معقولة من تاريخ إبرام العقد يف أية حالة أخرى..3
زمان التسليم عرب اإلنترنت ميكن تصوره من وقت انعقاد العقد، أو يف الوقت الذي مما سبق ميكن القول أن 

ترك أن  من القواعد العامة، مع مراعاة يتفق عليه الطرفان وهو األصل، حيث أن وقت وزمان تسليم املبيع ليس
تشريعات خاصة  للبائع خيضع لسلطات الرقابة القضائية حلماية حقوق املستهلك يف الدول اليت تفردحتديده 

لذلك أو يف الوقت الذي يقرره عرف التعامل أو خالل املدة املعقولة، وهذا يف حالة عدم االتفاق الصريح على 
راف التعاقد عن بعد أو باملراسلة لتقدير املدة املعقولة ويف هذه ار إىل إعمال أطعني يف العقد، فيثحتديد زمان م

ن يسلم إليه املبيع خالل مدة معينة حيددها باألعذار، وتصبح هذه املدة احلالة نرى أن يعذر املشتري البائع بأ
  بعد ذلك آمرة يترتب على اإلخالل ا اجلزاء على عدم التنفيذ، ما مل تكن هناك ظروف قاهرة أو طارئة.

 مع ونرى أن السرعة يف إبرام العقود عرب اإلنترنت، جيب أن تقابل بالسرعة يف تسليم املنتجات وخاصة
لوج عصر السرعة وتوافر إمكانيات املراسالت السريعة، حبيث ال تتجاوز املدة أسبوعا من تاريخ العقد يف و

عني داخل حدود ايبام العقد إذا مت التعاقد بني متساعة من حلظة مت 48حالة التعاقد عرب احلدود وتكون املدة 
  .)2(املتفق عليه ، مع مراعاة إجراءات ونوعية الشحنالدولة الواحدة

إن البائع ملزم بتسليم البضاعة يف مكان حمدد ويعرف مكان التسليم بأنه املنطقة أو املوقع : : : : : مكان التسليم: مكان التسليم: مكان التسليم: مكان التسليمثانياثانياثانياثانيا
وإذا أخفق البائع يف ذلك فإنه يكون خمال بأحد التزاماته، على أن مكان  الذي يتحدد لتسليم املبيع إىل املشتري.

، مما يفسر بأن على )3(ألن املشتري يصبح مالكا عند تلك اللحظة التسليم هو مكان تواجد الشيء أثناء البيع،
، أما يف القانون اجلزائري فقد )4(املشتري سحب ودفع مصاريف النقل يف البيوع عن بعد يف القانون الفرنسي

من القانون املدين على أنه: "إذا وجب تصدير املبيع إىل املشتري فال يتم التسليم إال إذا وصل  368نصت املادة 
من ذات القانون على "...و حيصل السليم على  367، كما تنص املادة )5(غليه ما مل يوجد اتفاق خيالف ذلك"

  .)6(النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء املبيع"
حتت  infinieمن عقد  22البند  يمه، فينصالعقود املتداولة على تنظوخبصوص مسالة التسليم حرصت 

عنوان "تسليم السلع" على أن: "يتم تسليم السلع يف موطنك أو يف أي عنوان آخر ختتاره يف اإلقليم الفرنسي 

                                                           

1 -Int www.europa.eu.directive, n.97/7 ce, du 20, mai 1997@ 

  .300املرجع السابق، ص ،الزريقاتخالد عمر  -2
  .369سابق، صمصطفى موسى العجارمة، مرجع  -3
  .332حلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص -4
  مدين مصري.) 436و() 435وتقابلها نصي املادتني ( -5
  ) مدين مصري.435وتقابلها نصي املادتني ( -6
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.وتضيف )1(وتذكره يف طلبك ولن تتحمل بأية نفقات من أجل التسليم خبالف نفقات التصدير املذكور سالفا"
بعض العقود بعض الشروط اليت تستهدف مواجهة بعض املشكالت املرتبطة بالتسليم مثل ذلك الذي ينص 
على أنه: "إذا حدث وكانت السلعة تالفة عند تسليمها لك، فعليك أن تسلم حتفظا مكتوب من سلمها لك، 

  .)2(وسنلتزم عند تدخل مشكلتك على أكمل وجه"
نترنت، نستطيع القول إن واجب تصدير املبيع فيها للمشتري ظاهرا، تطبيق ذلك على حالة البيع عرب اإلو

فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه، أي يف مكان تواجده، وقد يذهب البعض إىل حد القول بان العرف يف 
ان القوت احلاضر يقضي عموما بتوصيل املبيع إىل املشتري مما يفيد بان التسليم ال يتم إال بوصول املبيع إىل مك

تواجد املشتري، فمن يتعاقد عرب اإلنترنت لشراء سلعة ما جنده يربم االتفاق بشرط التوصيل ومبعىن الطلبية 
أو  ونشري إىل أن ما نالحظه يف إعالنات العرض عرب صفحات الويب ).arder home deliveryاحملمولة (
مزاولة النشاط هي بالضرورة تقيد أماكن الربيد اإللكتروين واليت تتضمن عبارات تقيد مكان  عرب العروض

احملددة يف اإلعالن  نالتوزيع أو التسليم ضمن حدود املكان احملدد يف اإلعالن، فمن يتعاقد خارج هذه األماك
بالقواعد العامة اليت تقرر تسلم  املبيع يف أماكن تواجده، بل عليه أن يتحمل هو تسليم املبيع  االدعاءال يستطيع 

  اجده لدى البائع، وغري ذلك نراه خيضع التفاق جديد ومستقل بني املعلن واملشتري.من  مكان تو
عرب اإلنترنت تتواله شركات متخصصة بالتوزيع أو  املشتراتوملا كان إيصال أو إرسال البضائع أو السلع 

واليت قد ميكن تصوره من خالل إرساليات الربيد، ومن املتصور أحيانا أن حتدث بعض الصعوبات الربيدية 
تسبب بعض التأخري يف التسليم الذي ال يتجاوز ما هو متوقع عادة، ولذلك حرصت الشروط اخلاصة بأحد 

على أنه: "يتوقف تسليم أغلب الطلبات اليت يكون حملها ثالثة قطع أو اقل على  CDNOWاملركز األمريكية 
ليت تتضمن أربعة قطع أو أكثر أو اليت تكون ظروف خدمة الربيد يف الواليات املتحدة األمريكية، أما الطلبات ا

) دوالر أو أكثر، فسوف نرسلها لكم بالربيد السريع (مع مالحظة أنه قد يشترط التوقيع من أجل 100قيمتها (
)، وقد نقدم لكم خدمة الربيد السريع طالتتسليم الطرود املرسلة بالربيد السريع، وأنه قد ال يسلم يف أيام الع

  : )3(ت متاحة لنا مبقابل زهيد وذلك بالنسبة للطلبات اليت تتضمن ثالث قطع أو أقل"اختيار إذا كان
فإن حتديد تبعة اهلالك تبقى على عاتق البائع إىل أن يتسلم املشتري سلعته فإذا قام البائع بتسليمها إىل الناقل 
أو املوزع فال يعترب أن التسليم النهائي قد مت، وبالتايل ال يتحمل املشتري تبعة اهلالك إال منذ حلظة تسلمه هو 

لعقود املربمة عرب اإلنترنت بني املستهلكني وحمتريف التعاقد عرب املبيع، فنرى أن تنفيذ االلتزام بالتسليم يف ا
  ، ال يتم إال عند تسليم البضائع أو السلع إىل املستهلكني هذا ما مل يتم االتفاق على غري ذلك.األنترنت

  ومما تقدم خنلص إىل أن أماكن تسليم املبيع عرب اإلنترنت ميكن تصورها كما يلي:

                                                           

  على خالف القانون اجلزائري الذي جعل املخاطر على البائع قبل التسليم كقاعدة عامة . -1
2- BENNAIENT Alain, droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, 5 ème édition, monte hésitent, juillet 2001 p.118. 

  .102أبو احلسن جماهد، التعاقد عرب اإلنترنت، مرجع سابق، ص أسامة -3
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د البيع عرب اإلنترنت إذ ان كثريا من عقود ويف عق غالبة: وهذه الصورة اله إعالن البائعه إعالن البائعه إعالن البائعه إعالن البائعيف املكان الذي حيدديف املكان الذي حيدديف املكان الذي حيدديف املكان الذي حيدد.1
 ستطيع فيها املورد تقدمي خدماته.مزاولة النشاط اليت ي كنااملتاجر االفتراضية، تتضمن نصوصا حتدد فيه أم

  أو عمله أو ألي مكان آخر. سكنهمكان كان : سواًء يف املكان الذي حيدده املشترييف املكان الذي حيدده املشترييف املكان الذي حيدده املشترييف املكان الذي حيدده املشتري.2
 عرف تسجيل الطلبيات والذي يقضي بإيصاهلا إىل مكان تواجد املشتري. أي: املكان الذي حيدده العرفاملكان الذي حيدده العرفاملكان الذي حيدده العرفاملكان الذي حيدده العرف.3

وذلك يف حاالت الشراء عرب احلدود على سلع مينع تداوهلا يف مكان  :املكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيعاملكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيعاملكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيعاملكان الذي يوجد فيه املبيع وقت البيع.4
ن يباع ويشترى من فما ميكن أ الدول اليت حترم دخول املبيع إليها، املشتري، حيث نرى ضرورة مراعاة قوانني

   )1(.ويد مثال ال يسمح بتداوله يف اجلزائرسالسلع يف ال

        التزامات املشتريالتزامات املشتريالتزامات املشتريالتزامات املشتري    ::::الثاينالثاينالثاينالثايناملبحث املبحث املبحث املبحث 
  تعاقدان فإذا كان البائع عقد البيع االلكتروين كأي عقد ملزم للجانبني يترتب عنه التزامات متقابلة يف ذمة امل

ومها االلتزامان  ))))2222((((م الشيء املبيعبدوره ملزم بدفع الثمن وتسلّفهو نقل الشيء املبيع وتسليمه إىل املشتري ملزم ب
يف هذا املبحث دون سوامها باعتبارمها تأثرا بالبيئة االفتراضية اليت أبرم من خالهلا العقد،  سنتناوهلمااللذان 

  مطلبني كما يلي:وذلك يف 
        اإللكتروين)اإللكتروين)اإللكتروين)اإللكتروين)    وفاءوفاءوفاءوفاء(ال(ال(ال(ال )3(االلتزام بدفع الثمنااللتزام بدفع الثمنااللتزام بدفع الثمنااللتزام بدفع الثمن: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

، وهذا االلتزام يتميز خبصوصية يف عقد البيع )4(يعد دفع الثمن االلتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق املشتري
املربم عرب اإلنترنت من حيث طريقة الوفاء به، حيث أنه من املمكن أن ينعقد هذا العقد وينفذ يف مجيع مراحله 

رنت ، وبالتايل فإن أداء الثمن يتم أيضا عرب اإلنترنت فالنقود هي الوسيلة املثلى واألكثر شيوعا من عرب اإلنت
وسائل تسوية املعامالت، والدفع قد يتم بواسطة نقود سائلة أو بواسطة وسيلة أخرى حتل حمل النقود كما هو 

تار من وسائل الدفع، فإذا كان احلال يف الشيك فالبائع بشكل عام (شخص طبيعي أو معنوي) هو الذي خي
بالنقود السائلة لتسوية معامالته مع العمالء يف حني أن املشروعات الكبرية فإنه خيتار الدفع املشروع صغريا 

ة، ومع ذلك فإن الشيك وإن كان عفتتفضل الشيك وذلك كي تتمكن من مواجهة العمليات ذات األرقام املر
الذي يتم يف البيئة املادية، فإنه غري مناسب للتعامل الذي يتم يف البيئة يصلح كورقة مادية لتسهيل التعامل 

االلكترونية، وهذا األمر استدعى القيام بالبحث عن وسيلة سداد يتم من خالهلا دفع الثمن بالتوافق مع طبيعة 
مع تلك الطبيعة  التجارة االلكترونية اليت تتم عرب اإلنترنت، ومن هنا كان البد من ابتكار أسلوب سداد يتفق

  .)5(وألجل هذا كان الدفع اإللكتروين

                                                           

اقيات اإلقليمية إن العامل اليوم يقترب من توحدي القوانني اخلاصة باجلمارك بفضل الدخول يف اتفاقيات التجارة الدولية احلرة (اجلات) وغريها من االتف -1
  احلدود.والدولية اليت تسهل تسهيل السلع فيما بينها بدون قيود 

  من القانون املدين اجلزائري. 395إىل  387تناولت التزامات املشتري املواد من  -2
  .363صمرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري الوسيط، ، يعرف الثمن بأنه حمل التزام املشتري، وما يكون بدال للمبيع ويتعلق بالذمة -3
  من القانون املدين الفرنسي. 1650املادة  -4
  .98األباصريي، مرجع سابق، صفاروق  -5
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إن التطور الكبري يف التجارة االلكترونية عرب شبكة اإلنترنت فرض : : : : ل: حتديد ماهية الدفع االلكتروينل: حتديد ماهية الدفع االلكتروينل: حتديد ماهية الدفع االلكتروينل: حتديد ماهية الدفع االلكتروينالفرع األوالفرع األوالفرع األوالفرع األو
ائل ،وتتم هذه الوس)1(تطور مقابال يف وسائل الدفع لسداد مثن السلع أو اخلدمات اليت يتم التعاقد عليها عن بعد

يتطلب منا القيام  املبتكرة يف الدفع من خالل ما يسمى بالدفع االلكتروين ولتحديد ماهية الدفع االلكتروين
        فيما يلي:  هومكان هببيان مفهومه أوال مث التطرق خلصائصه وأخريا بيان زمان

القيام بأداء مثن املبيع الذي يعترب من  العناصر األساسية  نقصد بالدفع االلكتروين ::::أوال: مفهوم الدفع االلكتروينأوال: مفهوم الدفع االلكتروينأوال: مفهوم الدفع االلكتروينأوال: مفهوم الدفع االلكتروين
اليت جيب االتفاق عليها، كمحل يلتزم به املشتري مقابل التزام البائع بنقل امللكية وفقا ملا تقرره القواعد العامة، 

هرة يف ال أنه قد أصبح ذا خصوصية ظاإوكان ميكن تأجيل االتفاق عليه فيما بعد أو ترك تقديره ألجنيب ، 
كافة أشكال البيع عن بعد اليت تتم عرب شبكة اإلنترنت، حيث جنحت التوجهات التشريعية احلديثة إىل اعتباره 

ه العقد وذلك انطالقا من ضرورات بالركيزة األساسية اليت يتميز ا العرض االلكتروين العتباره إجيابا ينعقد 
ة اخلاصة حبماية املستهلك يف البيوع اليت تتم عن بعد عرب ستوجبتها التشريعات اجلديدإمحاية املستهلك اليت 

ومواصفاته  باإلضافة لعناصر املبيعالوسائل االلكترونية عموما أو اجلارية عرب شبكة اإلنترنت خصوصا، فتقتضي 
ة وكل ما يتعلق به من بيانات، جيب أن يتضمن عرض البائع عرب اإلنترنت حتديد الثمن املقابل للسلعة أو اخلدم

املعروضة، وذا يكون الدفع االلكتروين متفقا مع خصوصية التجارة االلكترونية ومقتضيات السرعة فيها، فقد 
اتسع نطاق التجارة االلكترونية وتشعبت أنواعها وجماالا وهذا ما أدى بدوره إىل تعدد التشريعات الدولية 

بشان محاية املستهلك يف العقود  1997لسنة  7رقم  ليه التوجيه األورويبإاملنظمة هلا ومن ذلك مثال ما أشار 
، وما تضمنته معظم )2(عن بعد إىل أن من املعلومات اليت جيب العلم ا حلظة اإلجياب وقبل إبرام العقد "الثمن"

القوانني احلديثة كالقانون التونسي بشان أن املعلومات االلكترونية من النص صراحة على وجوب أن يوفر 
ا يف كافة عقود املراكز ، وهو ما جنده ظاهر)3(للمستهلك بطريقة واضحة قبل إبرام العقد ..."سعر املنتج"البائع 

التجارية النموذجية املنتشرة عرب الشبكة واليت نشري صراحة إىل وجوب حتديد الثمن بدقة عن عرض السلعة 
كانية الوفاء بأي نوع من أنواع العملة اليت ، وبالنسبة لنوع العملة فال نرى مانع حيول دون إم)4(وقبل التعاقد

ن كانت ليست عملة املشتري أو البائع طاملا كانت حمل اتفاق املتابعني، ويؤكد ذلك ما إميكن التداول ا و
  .)5(يف القوانني احمللية" الواردةذهبت بعض النصوص 

االستثمارات، حيث لعبت وترتب على ذلك نتيجة هي أن صناعة املعلومات أصبحت اال اخلصب جلذب 
أنظمة وبرجميات املعلومات دورا هاما يف تطوير التجارة االلكترونية ووسائل حتقيقها، وبالتايل تضاءل دور 

                                                           

  .161نضال سليم برهم، مرجع سابق، ص -1
2-Directive n.97/7/ce du parlement européen et, du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de centra 
a distance. J o c e. juin 1997, N.L 144, p19. 

 /www.tunisie.com/businessinf/te/html/reforme.htmعلى القانون من خالل املوقع االلكتروين التايل:  االطالعميكن  -3
4-LAMY.op.no2552 ; p1493, des référence la infinie entrât « ibm Europe contrat »@ www.lamy.gawv.fr   

من قانون االلتزامات  84، واملادة 1994لسنة  38من قانون النقد املصري اجلديد رقم  01ملادة مدين كوييت و 174أردين واملادة مدين  481ومنها نص املادة  -5
  .268ص مرجع سابق،حسام الدين كامل األهواين، أنظر: الفرنسي  infinieمن الشروط العامة للمركز التجاري  1.1.8السويسري وكذا املادة 
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من خالل شبكة .)1(تروينكالنقود والدفع التقليدي بشكل تدرجيي ومطرد أمام ازدهار عمليات الدفع االل
 ".   télématique"اتصال السلكية موحدة عرب احلاسب 

"  société sans argentأننا على مشارف جمتمع بال أموال " )2(يرى البعض    ::::ثانيا: خصائص الدفع االلكتروينثانيا: خصائص الدفع االلكتروينثانيا: خصائص الدفع االلكتروينثانيا: خصائص الدفع االلكتروين
 انتشاروهذه العبارة ترمز إىل انتقال اتمع من التعامل باملعامالت الورقية إىل التعامل بالنقود االلكترونية، إثر 

وسائل االتصال احلديثة، لذا ظهر الدفع االلكتروين الذي يتم عن بعد  العقود اليت تتم عن بعد من خالل
ويتميز الدفع االلكتروين جبملة من اخلصائص )3(باستخدام أحد وسائل املعلوماتية املقترنة بتقنية االتصال عن بعد

تطورها املستمر جعلته حيتل مكانة رئيسية وأساسية يف ميدان التجارة االلكترونية وذلك مراعاة ملقتضيات 
        والسريع، وتتمثل هذه اخلصائص يف النقاط التالية:

  يتسم الدفع االلكتروين بالطبيعة الدولية أي أنه وسيلة مقبولة من مجيع الدول، حيث يتم استخدامه لتسوية . 1
  .)4(العاملاليت تتم عرب فضاء الكتروين مفتوح بني املستخدمني من كل أحناء  ةاحلساب يف املعامالت االلكتروني

يتم من خالل استخدام النقود االلكترونية وهي عبارة عن قيمة نقدية حمملة على بطاقة أو  الدفع االلكتروين .2
  كارت به ذاكرة رقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة اليت يمن على إدارة عملية التبادل.

أو العقود اليت يتم إبرامها عن بعد عرب شبكة  ةيستخدم الدفع االلكتروين لتسوية املعامالت االلكتروني .3
اإلنترنت ما بني أطراف متباعدين يف املكان  حيث يتم الدفع عرب شبكة اإلنترنت من خالل تبادل املعلومات 

  الالزمة إلعطاء أمر الدفع وفقا ملعطيات الكترونية  تفرضها الشبكة تسمح باالتصال املباشر ما بني طريف العقد.
 بأحد األسلوبني: فع االلكتروينيتم الد .4

نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض، ومن مث فإن الدفع ال يتم إال بعد اخلصم من النقود، وال ميكن  لمن خال - 
 تسوية معامالت أخرى عليها بغري هذه الطريقة ويشبه ذلك العقود اليت يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما.

ذا الغرض، بل إن املبالغ اليت يتم حيث ال توحد مبالغ خمصصة مسبقا هلمن خالل الكروت البنكية العادية،  - 
 السحب عليها ذا الكارت قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية أي معامالت مالية.

يلزم تواجد نظام مصريف معد إلمتام ذلك، أي توافر أجهزة تتوىل إدارة هذه العمليات اليت تتم عن بعد  .5
أساسية، عبء القيام ذه املهمة،  ينهم، وتتوىل البنوك بصفةعامل األطراف وتوفري الثقة فيما بلتسهيل ت

 . )5(ها خصيصا هلذا الغرضاإلضافة إىل منشآت أخرى يتم إنشاؤب

 يتم الدفع االلكتروين من خالل نوعني من الشبكات: .6

                                                           

  .119مرجع سابق، ص ،حممد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية -1
2- SEDALLIIAN(v) : droit de l’Internet, collection Audi, 1996.p219. 
3- ITEANU(o) internent et le droit, aperts juridique du commerce électronique, édition E Y R OLLES , 1996, p226.  

  .99، فاروق األباصريي، مرجع سابق، ص102املرجع ، ص نفس حممد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية  -4
  .103حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص -5
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شبكة خاصة يقتصر االتصال ا على أطراف التعاقد، ويفترض ذلك وجود معامالت وعالقات جتارية  - 
على البنوك وإمنا يعهد  دارة الدفع االلكتروينب هذا النوع من الشبكات عدم قصر إمالية مسبقة بينهم، ويتطلو

 .)1(بذلك إىل بعض املؤسسات اخلاصة األخرى العاملة يف هذا اال

عامة، حيث يتم من خالهلا التعامل بني العديد من املستخدمني ال توجد بينهم قبل ذلك أية روابط، شبكة  - 
دارة إجراءات الدفع االلكتروين حيث ال واء كانت عامة أم خاصة أن تتوىل إكما ميكن للجهات املختلفة س

 يقتصر األمر هنا على جهة معينة. 

7. ا أن حتدد  املدين الذي يقوم بالدفأبوسائل إما فنية من شا إن الدفع اإللكتروين يكون مصحوب ع والدائن
فإن فرضية السطور على أرقام  خالل فضاء معلومايت مفتوح، ولذا فع االلكتروين يتم منالذي يستفيد منه، فالد

لية الدفع عم، بل وأن فرصة حدوثها كبرية نسبيا، وعليه فإن )2(بطاقات الدفع أثناء عملية السداد تكون قائمة 
البنكي  فرة وذلك عن طريق استخدام برنامج معد هلذا الغرض حبيث ال يظهر الرقمغالبا ما تتم بطريقة مش

  )3( اليت مت السحب عليها باستخدام هذه الطريقة.إنه يتم إنشاء أرشيف خاص باملبالغ على الشبكة ، و
 ليه، ويقوم ذه املهمة اجلهة اليت تقدم خدمة الدفع االلكتروين، وبذلك فإن يكون من السهل الرجوع إ

  .)4(سر التجارة اإللكترونيةيالدفع االلكتروين يتميز بالفعالية األكيدة باعتباره وسيلة من الوسائل اليت ت
بواسطة الشيك أو عدم الرجوع يف الوفاء حيث أغلب وسائل الدفع ال تقبل الرجوع فيها، كما هو الدفع  .8

 ، فإن هذه اخلاصية تبدو أكثر مالئمة يف املعامالت االلكترونية اليت تتم يف العامل االفتراضي.)5(النقود السائلة

على أن "األمر أو االلتزام  1985جويلية لسنة 11، الصادر يف95- 85القانون الفرنسي رقم  ولقد تضمن
  .)6(بالدفع، والصادر مبوجب بطاقة دفع، غري قابل للرجوع فيه"

األول وهو حالة ما إذا مت التعامل فقط بالرقم الظاهر على بطاقة الوفاء  ،على هذه القاعدة نيويرد استثناء
بشان محاية املستهلك يف  97/7.والثاين جاء به التوجيه األورويب رقم )7(رب ذلك أمرا حقيقيا بالدفعتعال ي حيث

منه على أنه: "حترص الدول األعضاء على وجود إجراءات  08يف جمال التعاقد عن بعد حيث نصت املادة 
يف  لبطاقة الدفع اخلاص به، اء دفع، يف حالة االستخدام غري املشروعالئمة للمستهلك، إلمكانية طلب الغم

  .)8(، والداخلة يف نطاق هذا التوجيه"لعقود اليت تتم عن بعدإطار ا
، حيث يتحقق السابقني جيب إعمال قاعدة عدم الرجوع يف الوفاء االلكتروين يناالستثناءويف غري هذين 

ال ميكن الرجوع فيه، فهو مبثابة أمر  عفموثقة، لذا جيب اعتباره أمرا بالدهذا الوفاء بإجراءات حقيقية 

                                                           

  .167بق، صاسمرجع  فاروق األباصريي، -1
  .168، صاملرجعنفس فاروق االباصريي،  -2

3-VASSEUR(M) ,.le paiement électronique aspects juridiques.j.c.p.1985.p.3206.             105أشار إليه: حممد حسني منصور، نفس املرجع، ص  

  .102فاروق األباصريي، مرجع سابق، ص-4
5-SEDALIA (v) droit de l’internet, op.cit.p228. 
6-Article 22 de la loi n° 85/695 de 11 juillet 1985, unifiant le, droit en matière de chèques « et relatif aux cartes de paiement », inséré par la 
loi h° 91/1382 du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, j.o.n° 1 DU 01/01/1992.P12. 
7-HUETC(j) aspects juridiques du télépaiement, j.c.p.éd.g.1991, I3524, n° 5. 
8-Article 8 de la directive n°97/7/ce du parlement européen et du conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance, j.o.c.e.N° L144, p19. 
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ائيا عندما توضع يف خانة الدائن اخلاصة حبساب املنتفع، وهو ما حرصت على تأكيده  صبحبالتحويل، ي
  )1( .17/11/1988ن أنظمة الوفاء الصادرة يف بشأ 88/590التوصية األوروبية رقم 

يتوقف تنفيذ التزام املشتري بدفع مثن املبيع إىل البائع على معرفة الوقت  ثالثا: زمان ومكان الدفع االلكتروين:ثالثا: زمان ومكان الدفع االلكتروين:ثالثا: زمان ومكان الدفع االلكتروين:ثالثا: زمان ومكان الدفع االلكتروين:
  الذي سيتحقق فيه دفع الثمن أوال، مث مكان تنفيذ املشتري هلذا االلتزام ثانيا.

ا عند التعاقد وأن يتم دفعة واحدة يف هذا الوقت وطبقا : األصل أن يدفع الثمن فورزمان الوفاء بالثمنزمان الوفاء بالثمنزمان الوفاء بالثمنزمان الوفاء بالثمن ....1
388للقواعد العامة حيث نصت املادة 

 على أنه: "باستثناء اشتراط أو عرفاجلزائري . من القانون املدين )2(
قت الذي يقع فيه تسليم الشيء املبيع". يتضح من ذلك أنه وع مستحقا يف اليقضي خبالف ذلك، يكون مثن املبي

فقد يتفق على موعد معني للوفاء بالثمن  إىل إرادة املتعاقدين، زمان الوفاء بالثمن جيب الرجوع أوالًلتحديد 
ويستوي يف ذلك أن يكون هذا امليعاد قبل التسليم وبعده، فإذا مل يوجد اتفاق على زمان الوفاء بالثمن فريجع 

عرف فالقاعدة أن يكون اتفاق أو  العرف، فإن وجد عرف يف هذا الصدد وجب إتباعه، فإذا مل يوجدإىل 
 الثمن مستحق الوفاء يف الوقت الذي يسلم فيه املبيع.

 اليت تقضي بأن يكون الثمن مستحق الدفع فورا مبجرد  رج على القواعد العامةرع قد خبذلك يكون املشو

إذا كان هناك اتفاق على تأجيل التسليم دون االتفاق على وقت الوفاء بالثمن لوجب دفع  حبيث )3(البيع.
ذ االلتزامات بني التسليم ودفع الثمن حىت تنف الثمن يف احلال، لكن املشرع خرج على هذه القاعدة وربط

  .)4(املتقابلة يف وقت واحد 
ق على وقت التسليم أو وقت دفع الثمن كان رض البسيط عندما ال يكون هناك اتفافاليف وعلى ذلك فإنه 

على موعد للوفاء  اا، أما إذا اتفقا على ميعاد معني لتسليم املبيع ومل يتفقاألداء فور لتزامني مستحقكل من اال
ىل أن حيصل مشتري أن ميتنع عن دفع الثمن إلمبعىن ل ،يف هذا الوقت أيضا ابالثمن عندئذ يكون الثمن مستحق

من القانون املدين اجلزائري وذلك على خالف القواعد العامة،  388على التسليم طبقا للقاعدة الواردة يف املادة 
لكن إذا مت االتفاق على موعد لدفع الثمن قبل التسليم، كأن يدفع فورا مثال، فإنه جيب العامل ذا االتفاق 

فيسلم يف الوقت الذي حدد له  بعد ذلك، غري أن هذه القواعد ليست  فيدفع الثمن املتفق عليه أما تسليم املبيع
ام العام فيجوز للمتابعني أن يتفقا على خالف ذلك، كأن يتفقا على تأجيل أو تقسيط الثمن أو جتزئته نظمن ال

التعاقد وبالتطبيق على حالة البيع عرب اإلنترنت جند أن وقت الوفاء بالثمن يأيت عند  إىل قسمني معجل ومؤجل.
، لتزامه إزاء املشتري بنفس مطمئنةذ انفالشبكة ليوقبل التسليم، بل أنه يعد الضمانة الوحيدة للبائع عرب 

                                                           

1-Article (4.1d) de la recommandation européenne n°88/590/ CE du 17 novembre 1988, concernant les systèmes de paiement et en 
particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes j.o.c.e n° L317 du 24/11/1998.p55 et.s. 

موجبات  387 مدين عراقي واملادة 574مدين لييب واملادة  446مدين سوري واملادة  425مدين تونسي واملادة  676مدين مصري واملادة  457وتقابلها املادة  -2
  .وعقود لبناين

  مدين عراقي. 536جزائري وتقابلها املادة  281سوري واملادة  344مدين لبناين واملادة  407) مدين أردين واملادة 334صري وتقابلها املادة (م مدين)346املادة (-3
  .431نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص -4
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بدفع الثمن كوسيلة ضغط على املشتري لينفذ  هفيستطيع البائع أن يدفع بعدم التنفيذ حلني أداء املشتري اللتزام
  .)1(فسخهالتزامه ونراها وسيلة فعالة الستمرار العقد بدل 

بيد أن ذلك ال يعين أن دفع الثمن يف البيع عرب اإلنترنت يأيت دائما عند التعاقد قبل التسليم، فيجوز 
متزامنا مع االلتزام بالتسليم ، كما جيوز له أن جيعل التزامه بدفع الثمن الثمن حلني االستالم سبللمشتري ح

لكي يقوم عندها  بشحن السلعة وإرسال إيصال الشحن البائع أن يقوم منن يطلب املشتري ور ذلك بأويتص
  املشتري بإجياز الدفع أو إمتامه.

من القانون املدين اجلزائري على أنه: "يدفع مثن البيع من مكان تسليم  387نصت املادة  مكان دفع الثمن:مكان دفع الثمن:مكان دفع الثمن:مكان دفع الثمن:. . . . 2
تسلم املبيع وجب الوفاء به وقت فإذا مل يكن مثن املبيع مستحقا  املبيع ما مل يوجد اتفاق أو عرف بغري ذلك.

  ، ومها:ا لذلك التفرقة بني حالتنيوتبع يف املكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن".
يف حالة  شأن بالنسبة ملكان الوفاء بالثمنمثل ما هو عليه ال حالة انعدام اتفاق أو عرف بشأن مكان الوفاء:حالة انعدام اتفاق أو عرف بشأن مكان الوفاء:حالة انعدام اتفاق أو عرف بشأن مكان الوفاء:حالة انعدام اتفاق أو عرف بشأن مكان الوفاء: أ.أ.أ.أ.

. أن يكون الوفاء بالثمن يف املكان )2(مدين جزائري 387جبت املادة عدم وجود اتفاق أو عرف خمالف، أو
ليم املبيع بااللتزام بدفع الثمن فإن مكان وهذا نظرا الرتباط االلتزام بتس لذي حيصل فيه تسليم الشيء املبيعا

                                                                                                                             )3(.1651ادة امل موطن املدين لكن مكان التسليم، وهذه القاعدة جندها يف القانون املدين الفرنسي الوفاء ليس
 واليت تنص على أنه: "يتم الوفاء بالثمن يف مؤسسة البائع وإذا كان  57وكذا يف اتفاقية فيينا الدولية يف املادة 

من الواجب الوفاء به مقابل تسليم البضائع، ففي مكان هذا التسليم" ذلك أن القواعد العامة تقتضي أن يكون 
من القانون املدين اجلزائري، بقوهلا: " أما يف االلتزامات   282/2الوفاء بااللتزام يف موطن املدين طبقا للمادة 

املدين، أثناء الوفاء أو يف املكان الذي يوجد فيه مقر األخرى، فيكون الوفاء يف املكان الذي يوجد فيه موطن 
  مؤسسته إذا كان االلتزام متعلقا ذه املؤسسة".

وقت أعاله إذا مل يكن الثمن مستحقا  387/2لمادة للكن املشرع رجع إىل هذه القاعدة العامة طبقا 
مؤجل خبالف تسليم املبيع، فهنا  أنه ل تسليم املبيع بزمن معني أووهذا إما أن يكون الثمن مستحقا قب، التسليم

االلتزامني من الناحية الزمنية، فإن الوفاء بالثمن يتم يف املكان الذي يوجد فيه موطن  بنيونظرا لكونه ال ارتباط 
  املشتري وقت استحقاق الثمن، وهذا طبقا للقاعدة العامة املذكورة "الدين يطلب وال حيمل".

ألنه حيدد العملة واجبة االستعمال، فإذا كان يف اجلزائر وجب الوفاء بالدينار  ومكان الوفاء يف غاية األمهية،
اجلزائري، وإذا اشترط يف العقد أن يكون الوفاء بعملة أخرى، وهو ما ال يكون ممكنا إال يف البيوع الدولية، 

  وجب حتويل العملة إىل الدينار حسب سعر الصرف املعمول به يوم الوفاء. 
ذ كورة سابقا ليست من النظام العام، إإن القواعد املذ اتفاق أو عرف بشان مكان الوفاء:اتفاق أو عرف بشان مكان الوفاء:اتفاق أو عرف بشان مكان الوفاء:اتفاق أو عرف بشان مكان الوفاء:حالة وجود حالة وجود حالة وجود حالة وجود  ب.ب.ب.ب.

جيوز االتفاق على أن يكون الوفاء بالثمن ليس يف مكان تسليم املبيع، حىت يف حالة استحقاق الثمن وقت 

                                                           

  .309زريقات، مرجع سابق، صالعمر خالد  -1
  مدين عراقي. 573مدين لييب واملادة  45مدين سوري واملادة  424مصري واملادة مدين  456تقابلها نص املادة  -2
  .504ملويا، مرجع سابق، ص ثحلسني بن الشيخ آ -3
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القانون الطرفني على تسليم املبيع، بل يف موطن املشتري أو يف مكان آخر يتفق عليه الطرفان، كما قد جيرب 
رر الوفاء بالثمن يف مكان معني، كما هو عليه احلال يف البيوع العقارية، أين يتم الوفاء بالثمن عند املوثق احمل

من القانون املدين اجلزائري على أنه: "...وجيب دفع الثمن لدى  1مكرر  324للعقد، وطبقا لذلك نصت املادة 
 الضابط العمومي الذي حرر العقد".

. الذي يتم عن بعد عرب شبكة اإلنترنت فإن )1(أما خبصوص الدفع االلكتروين أو ما يعرف "الدفع عرب اخلط"
مكان االستالم هو مكان وجود البائع ما مل يتفق طريف العقد على خالف ذلك، حيث أن القانون اخلاص 

اليت أصبحت السمة الغالبة يف  .)2(ةبالدفع االلكتروين بني شروط الدفع وكيفية التعامل بالنقود االلكتروني
ا عرب العامل عن طريق نظام الدفع االلكتروين.التعامالت االلكترونية واملبادالت املالية الكتروني  

عرب شبكة االلكترونية  تقنية املعلومات وازدهرت التجارةلقد تطورت : : : : أنواع الدفع االلكتروينأنواع الدفع االلكتروينأنواع الدفع االلكتروينأنواع الدفع االلكتروين    ::::الثاينالثاينالثاينالثاينالفرع الفرع الفرع الفرع 
ابتكار وسائل جديدة يف عملية الوفاء االلكتروين باستخدام وسائل الدفع ىل اإلنترنت فظهرت احلاجة إ

. فظهرت )3(االلكترونية املختلفة حبيث تتالءم مع سرعة إجناز املعامالت التجارية االلكترونية بكل ثقة واطمئنان
ه احلديث التوج ات الذكية والشيكات االلكترونية، فضال عنالبطاقات املصرفية والنقود االلكترونية والبطاق

 للدفع بواسطة اهلاتف احملمول وغريها من األساليب التقنية احلديثة، واليت أصبحت حتل حمل النقود الورقية 

  لذا سنعرض ألهم أنوعها ما يلي:التطور وسريعة  ن وسائل الدفع اإللكترونية عديدةومبا أ ،والشيكات التقليدية
تتمثل هذه الطريقة يف القيام بتحويل مبلغ معني من حساب املدين إىل حساب  : التحويل االلكتروين:: التحويل االلكتروين:: التحويل االلكتروين:: التحويل االلكتروين:أوالًأوالًأوالًأوالً

فاملشتري هنا ليست لديه وسيلة الدفع بواسطة البطاقة أو الكارت اليت تتم من خالهلا télé virement  الدائن
وهي غالبا على إدارا عملية اجلهة اليت تقوم ال، ويتوىل الشبكةعملية الدفع االلكتروين بطريقة مباشرة عرب 

  .)4(ت هلذا الغرضنشألبنك أو جهة خاصة أُا
وهي عبارة عن بطاقات بالستيكية ممغنطة تصدرها البنوك  : البطاقات البنكية (النقود البالستيكية):: البطاقات البنكية (النقود البالستيكية):: البطاقات البنكية (النقود البالستيكية):: البطاقات البنكية (النقود البالستيكية):ثانياًثانياًثانياًثانياً

وبطاقة  (Master Carde)و  (visa carde)، وأشهر هذه البطاقات ))5ا بدال من محل النقودللتعامل لعمالئها 
(Américaine Xpress).  وقد ظهرت البطاقات االئتمانية ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية قبل احلرب

 . وهي بطاقات مستطيلة من البالستيك)6(العاملية األوىل، مث انتقلت بعد ذلك إىل فرنسا يف أواخر العشرينيات
واسم  حاملها وبشكل بارز على وجه اخلصوص رقمهاشعارها وتوقيع إحتمل اسم املؤسسة املصدرة هلا و

                                                           

 % 47عملية الشراء عرب اخلط أي عن طريق الدفع عرب اخلط أن نسبة  1998من مستخدمي اإلنترنت يف فرنسا قد نفذوا يف سنة   %25إن ما يقارب من  -1
، حيث 1997كانوا ميثلون نسبة اقل يف سنة  ءفع بواسطة الكارت البنكي (وهؤالمنهم يفضلون طريقة الد %25منهم يفضلون طريقة الدفع بواسطة الشيكات، او 

  "la part monnaie électroniqueترونية""يفضلون طريقة "احملفظة االلك %25فقط) وأن نسبة  %15كانوا 
   223سابق، صأمرية حسن الرفاعي، مرجع  -2

  .58، ص2013 اصر البوسعيدي، وسائل الدفع يف التجارة اإللكترونية، دار البشري، اإلمارات العربية املتحدةبن ن شيبب -3
  .104فاروق األباصريي، مرجع سابق، ص -4
رتباطها هذه البطاقات من ابتكار البنوك واملؤسسات املالية ويتم تصنيعها من طرف شركات متخصصة هلذا الغرض وتقوم البنوك بتوثيقها لعمالئها ال نإ -5

  .125، وكذا حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص2ص مرجع سابق،فياض ملغي القضاة، أنظر: باحلسابات املصرفية، 
  .105، ص1998، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة وانعكاساا على قانون العقوبات املعلومات حممد سامي الشوا، ثورة -6
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لها أن حيصل على ما حيتاجه نتهاء صالحيتها وبفضل هذه البطاقة يستطيع حامحاملها ورقم حسابه وتاريخ ا
مي بطاقته إىل أو بشيكات) وإمنا يكتفي بتقد اوخدمات دون أن يضطر إىل الوفاء بثمنها فورا (نقد من سلع

اا عادة باستخدام آلة طابعة الكترونية أو يدوية يف فاتورة من عدة نسخ يوقعها العميل، بيانالتاجر الذي يدون 
ويرسل التاجر نسخة من هذه الفاتورة إىل اجلهة املصدرة للبطاقة فتتوىل (ضامنة الوفاء يف حدود مبلغ معني) 

تاجر وخصمها يف نفس الوقت سداد القيمة للبسداد قيمتها وتقوم اجلهة املصدرة يف اية كل شهر بصفة عام 
  .)1(من احلساب اجلاري للعميل لديها

بدأ استخدام بطاقات الوفاء ألول مرة لدى حمطات البرتين وبعد ذلك انتقلت إىل جماالت السفر والسياحة و
  أنواع من البطاقات لعل أمهها ما يلي:عدة وهناك 

ل رغبة يف عدم يالبطاقات من جانب البنك للعميتم إصدار هذه : : : : (cash card)بطاقات السحب اآليل بطاقات السحب اآليل بطاقات السحب اآليل بطاقات السحب اآليل ....1
وجود زحام على شباك الصراف، وكذلك لتمكني العميل من صرف املبلغ الذي حيتاجه خالل الفترة اليت 

ن طريق إدخال هذه البطاقة يف الصراف اآليل اخلاص بالبنك وإدخال الرقم السري عيكون البنك فيها مغلقا، ف
ف اآليل حة املفاتيح املوجودة جبهاز الصرعة أرقام عن طريق الضغط على لووهو يتكون يف الغالب من أرب

(ATM) 
.يظهر على شاشة اجلهاز عدة اختيارات للعميل حبيث يستطيع عن طريق األرقام املوجودة جبهاز )2(

الصراف اآليل أن حيدد املبلغ املراد سحبه، وحيرر جهاز الصراف (فاتورة أو كشف حساب) باألموال 
من رصيده لدى البنك املسحوبة من قبل العميل مبينا مكان وتاريخ االئتمان وذلك ألن العميل سحب نقود 

 .)3(وتتم هذه العملية يف أقل من ثالثني ثانية

ختول هذه البطاقة حلاملها سداد مقابل مشترياته من سلع أو خدمات،  ::::(DEBIT CARD)بطاقات الدفع بطاقات الدفع بطاقات الدفع بطاقات الدفع  ....2
البطاقة  حساب التاجر (البائع) ويالحظ ان هذه حيث يتم حتويل ذلك املقابل من حساب العميل (املشتري) إىل

ضمن نوع من أنواع لذلك فهذا النوع من البطاقات ال يت ،تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك
الفرنسية ويالحظ أن الوفاء عن طريق  (la carte bleu)مثلة ذلك النوع من البطاقات بطاقة االئتمان، ومن أ

 .  ةهذه البطاقة قد يتم بطريقة يدوية وقد يتم بطريقة أوتوماتيكي

                                                           

، دار النهضة عبد الباقي الصغري، القانون اجلنائي والتكنولوجية احلديثة، الكتاب األول، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب اآليل، الطبعة األوىل مجيل -1
  .33، ص1992العربية، مصر 

الغ املودعة يف حساب العميل بواسطة البطاقات جهاز السحب اآليل هو عبارة عن ماكينة مربجمة حتفظ فيها النقود بطريقة معينة وتستخدم لسحب املب -2
ة يف البنك أيام العطل عوالذي أراد حل مشكلة احلصول على أمواله املود john boron shepherd قام بابتكار فكرة هذا اجلهاز رجل يدعي  ولقداملصرفية، 

يها ومت تركيب أول جهاز للسحب اآليل للبنك يف فرع مشال لندن وذلك يف والذي وافق عل Barclays الرمسية للمصارف، فيبادر بالفكرة للمدير العام للبنك 
امحد سفر، أنظمة الدفع االلكترونية، ،وتطورت بشكل كبري يف خمتلف أحناء العامل، ملزيد من التفاصيل راجع  األجهزةومنذ ذلك التاريخ انتشرت تلك  1968عام 

  .141، ص2008ألوىل منشورات احليب احلقوقية ، بريوت لبنان، الطبعة ا
  www.arablawinfo.comاحلماية اجلنائية لبطاقات االئتمان املمغنطة، حبث منشور عرب الدليل االلكتروين للقانون العريب، املوقع االلكتروين: ،غنام حممد غنام -3
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لتفصيل فبالنسبة للطريقة األوىل يتم الوفاء عن طريق تقدمي العميل بطاقته للتاجر الذي يأخذ مجيع بياناا با
يصدر التاجر الفاتورة بقيمة السلعة أو اخلدمة من عدة نسخ يوقع عليها العميل، وترسل إحدى ودوا عنده، يو

  .)1(هذه النسخ للجهة مصدرة البطاقة وإحدامها يأخذها العميل واألخرية حيتفظ ا التاجر لديه
العميل بطاقته للتاجر فيمررها يف جهاز خاص للتأكد من تقدمي فتتم عن طريق  ةأما الطريقة األوتوماتيكي

البنك املصدر  اجلهاز منصحة بيانات البطاقة ووجود رصيد كايف ويتحصل التاجر يف الغالب على هذا 
  للبطاقة.

تصدر البنوك هذا النوع من البطاقات لعمالئها من حاملي الشيكات  ::::(checks card)بطاقة الشيكات بطاقة الشيكات بطاقة الشيكات بطاقة الشيكات  ....3
يف حدود معينة) بقيمة الشيك الذي يصدره حاملها وعليه يتعني (ويضمن البنك مبقتضى هذه البطاقات الوفاء 

  على حامل البطاقة عند سحب الشيك ألحد التجار إبراز البطاقة وتدوين رقمها على ظهر الشيك وعلى التاجر 
 .)2(ن يتحقق من مطابقة البيانات على البطاقة مع البيانات املدونة على الشيكأ

تعترب بطاقة االئتمان من أكثر وسائل الدفع االلكتروين استعماال عرب شبكة  ::::(credit card)بطاقات االئتمان بطاقات االئتمان بطاقات االئتمان بطاقات االئتمان  ....4
. مبوجب هذا النوع )3(ة عرب الشبكة صناإلنترنت ، بالتايل فهي الوسيلة األكثر تعرضا خلطورة االعتداء أو القر

يتوىل البنك بعد ذلك ودف احلصول على املبيع املطلوب، مينح حللمها تسهيال ائتمانيا ميكنه من استعماهلا 
 )4(.السداد مث يقوم ن احلامل بسداد ما دفعه البنك مع الفوائد خالل أجل متفق عليه

عبارة عن وسيلة دفع الكتروين تتم لدى البنوك االلكترونية ويطلق  ::::(charge card)بطاقات الصرف البنكي:بطاقات الصرف البنكي:بطاقات الصرف البنكي:بطاقات الصرف البنكي:....5
عليها بطاقات الصرف اآليل، غالبا ما تكون فترة االئتمان يف هذا النوع من البطاقات فترة قصري حيث يتعني 

يطلق عليها أيضا بطاقة الصرف الشهري، و،)5(على العميل السداد أوال بأول خالل مدة االئتمان أو السحب
   )6(.ألن فترة االئتمان ال تتجاوز شهر من تاريخ السحب

عبارة عن رقيقة الكترونية فائقة القدرة على ختزين مجيع البيانات بعميلها : :(smart card)البطاقات الذكية: البطاقات الذكية: البطاقات الذكية: البطاقات الذكية: ....6
وهي بذلك تعترب حاسبا متنقال يؤمن محاية كبرية ضد التزوير وسوء االستخدام، حيث تتيح أجهزة قراءة 

تتميز هذه البطاقة ،و)7(البطاقات اليت توضع يف املواقع التجارية التدقيق يف تفاصيل احلسابات املالية لصاحبها

                                                           

  .132، مرجع سابق، صحممد أمني الرومي -1
الكتاب األول، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب اآليل الطبعة األوىل، دار النهضة  -عبد الباقي الصغري، القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة مجيل -2

  .35، ص1992بالقاهرة 
   : http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/productions.asp ?id.5841  أنظر املوقع االلكتروين التايل -3
جملة دراسات علوم  االئتمانملزيد حول  اجلوانب القانونية للدفع مبوجب بطاقات االئتمان أنظر القضاة فياض، "التزامات الناجتة عن استخدام بطاقات  -4

  .395، ص1999م لعا 26الشريعة والقانون العدد الثاين الد 
  .205، صسابق رجعمبشار حممود دودين،  -5
  . 133، ص2004التعاقد االلكتروين عرب اإلنترنت، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، الرومي، حممد أمني  -6
  .205، صاملرجع بشار حممود دودين، نفس -7
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بطاقة حتقيق الشخصية اليت تصدرها مصلحة األحوال مثل بأا قادرة على ختزين املدخل البيولوجي فهي تعد 
 .)1(املدنية

ة كبرية يف االستخدام حيث جتمع ما ونذكية تتسم مبر : هي بطاقات(mondex card)    املون دكساملون دكساملون دكساملون دكسبطاقات بطاقات بطاقات بطاقات ....7
بني مميزات النقود الورقية التقليدية وبطاقات الدفع االلكتروين احلديثة، حيث ميكن استخدامها كبطاقة ائتمان 

الدفع ذا النوع من البطاقات تتم دون اللجوء إىل  اتعملي ،بطاقة خصم فوري وذلك طبقا لرغبة العميلكأو 
حيث ميكن إجراء التحويل من رصيد البطاقة إىل رصيد بطاقة أخرى والسحب من رصيد احلساب البنك 

 .)2(اجلاري للعميل إىل رصيد البطاقة من خالل آالت الصرف الذايت أو اهلاتف

وتبعا لذلك فإن النقود  ارستمرباالتكنولوجية احلديثة  تطور األساليب إن    ثالثا: الوسائط اإللكترونية املصرفية:ثالثا: الوسائط اإللكترونية املصرفية:ثالثا: الوسائط اإللكترونية املصرفية:ثالثا: الوسائط اإللكترونية املصرفية:
        .)3( أيضا يف تطور مستمر حيث أا ظهرت بصورة وسائل الكترونية يتم تداوهلا من خالل عدة أشكال أمهها:

)3(.        
طوال  سا 24هو نوع من اخلدمات املصرفية اليت تقدم للعمالء على مدار  ::::(phone bonk)اهلاتف املصريف اهلاتف املصريف اهلاتف املصريف اهلاتف املصريف ....1

اليوم بدون انقطاع يستطيع العميل فيها أن يطلب من البنك حتويل مبلغ من املال مقابل السلعة أو اخلدمات اليت 
اشتراها عرب اإلنترنت إىل البائع، يتم ذلك بعد التأكد من شخصية العميل عن طريق إدخال الرقم السري 

لتعرف على رقم هاتف العميل وأنه جيري االتصال واملعطى له من قبل البنك وا (pin number) اخلاص بالعميل
من هاتفه املعروف أرقامه لدى البنك من قبل كما يستطيع العميل الكشف عن حسابه أو السحب من رصيده 

أو  مكتوبةأو اإلضافة إليه ويقوم املصرف بالرد على العميل بعد التأكد من هويته، عن  طريق إرسال رسالة 
به، وإذا مل يتأكد املصرف من هوية العميل ، كما لو ادخل رقما سريا خاطئا مثال، صوتية حتمل الرد على طل

 .(sorry unvalid pin)فإن املصرف يرد عليه، عن طريق رسالة تقول مثال: نأسف هذا الرقم غري صحيح 

  ةللدفع عرب اهلاتف احملمول، طريقة سهلة وسريعة وقليلة الكلفة، ومتوفر (sms)وتعترب طريقة استخدام الرسائل 

جلميع حاملي اهلواتف احملمولة، إذ أا ال حتتاج إىل بروتوكول معني من أجل إمكانية الدخول إىل الشبكة، 
  لذلك فمن املتوقع سرعة انتشار هذه الطريقة.

، كما يستطيع العميل شراء (wap)كة اإلنترنت كما يستخدم اهلاتف احملمول كوسيلة للدخول إىل شب
السلعة أو اخلدمة وإضافة حساا على فاتورة هاتفه احملمول، واليت تتوىل شركة االتصاالت اليت تتعامل معها 

تقوم الشركة بإضافة املبلغ املدفوع مث العميل بدفع مقابل السلعة أو اخلدمة اليت اشتراها من البائعني بدال منه 
  لسلعة على فاتورة املكاملات اخلاصة بالعميل.مقابل ا

جل هذا النظام مكان أوامر الدفع املصرفية، وظهر نظام التسوية  خدمات املقاصة االلكترونية املصرفية:خدمات املقاصة االلكترونية املصرفية:خدمات املقاصة االلكترونية املصرفية:خدمات املقاصة االلكترونية املصرفية:....2
اإلمجالية بالقوت احلقيقي، الذي يتم يف خدمات مقاصة الدفع االلكترونية للتسوية االلكترونية يف املدفوعات 

                                                           

  .141حممد أمني الرومي، نفس املرجع، ص -1
  .205، صرجع نفس املبشار حممود دودين،  -2
  .107، ص 2009حممد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  -3



    الباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروينالباب األول: انعقاد العقد االلكتروين
 

172 

لك ضمن نظام املدفوعات  االلكترونية للمقاصة، وهو ينطوي على عنصر اليقني حيث تتم بني املصارف، وذ
 املدفوعات يف نفس اليوم بدون إلغاء أو تأخري وبنفس قيمة اليوم.

اإلنترنت للبنوك التعامل مع العمالء من خالل خدمات املصرف  انتشار استخداماتأتاح  اإلنترنت املصريف:اإلنترنت املصريف:اإلنترنت املصريف:اإلنترنت املصريف:....3
هلا على اإلنترنت بدال من املقر العقاري، من مث يسهل على العميل التعامل مع  املرتيل حيث يتم إنشاء مقار

يف مرتله، وميكنه حماورة موظف البنك على شاشة الكمبيوتر ويتم إجراء كافة  والبنك عرب اإلنترنت وه
 ات املصرفية.العملي

: إن اخلشية من القرصنة اليت تطول األرقام السرية لبطاقات االئتمان واليت الوسائط االلكترونية اجلديدةالوسائط االلكترونية اجلديدةالوسائط االلكترونية اجلديدةالوسائط االلكترونية اجلديدة: رابعارابعارابعارابعا
يتم مبوجبها الدفع، أدى إىل البحث عن وسيلة آمنة واليت تتمثل يف الدفع االلكتروين عرب االستعانة بوسيط 

الدفع بني البائع واملشتري يف شبكة اإلنترنت حيث يقوم بالتوسط ويف ذلك يتوىل الوسيط إجراءات ، الكتروين
بني بنك التاجر من جهة، وبنك الزبون من جهة أخرى، وميكن االستعانة بوسيط إلمتام عملية الدفع أيا كان 

ويتم الدفع ذه الطريقة وفق عدة  نوعها سواء أكانت بالنقود االلكترونية أم باستخدام بطاقات االئتمان.
first virtual holdingظمة ومن أمهها نظام القابض األولنأ

  .cheque netوشيك النت incorporated.القابض)1( 
(globe id)نظام اهلوية الكونية نظام اهلوية الكونية نظام اهلوية الكونية نظام اهلوية الكونية .1

وتتم عملية الدفع وفق نظام  اهلوية الكونية والذي يعتمده الوسيط  ::::))))2222((((
(Klein)  :على النحو اآليت  

 .(Klein)باستخدام الرمز السري الذي مينحه الوسيط  (GLOBEID)يدفع الزبون بواسطة نظام *

 يرسل التاجر قسيمة الكترونية إىل الوسيط  لكي يقوم بتثبيت عملية الدفع.*

 نسخة إىل الزبون املعنوي للمصادقة عليها. (Klein)يرسل الوسيط *

 قسيمة من الصندوق تؤكد عملية الدفع حبيث يقوم بإرساهلا إىل التاجر. (Klein)يصدر الوسيط *

  أما عملية الدفع وفق النظام االفتراضي األول، تتم على النحو التايل:
 .(first Virtual)يدفع املستخدم للتاجر باستخدام الرمز السري الذي مينحه إياه الوسيط *

 تثبيت عملية الدفع.يوجه التاجر إىل الوسيط رسالة يطلب فيها *

عندما يصادق الزبون ويبعث ذه املصادقة إىل الوسيط يقوم الوسيط بتحويل قيمة العملية إىل البنك الذي *
  يتعامل معه التاجر لتتم بذلك عملية الدفع.

        منها  منهما ويتحقق وسيط بني املتعاملني يتلقى طلبات وبيانات كلعبارة عن  ::::(incorporated)القابض القابض القابض القابض ....2
 .)3(ويتوىل مباشرة عملية عرض اخلدمة والتسليم والوفاء نظري عملية معينة طريق موقعه على الشبكة عن

إصدار  سعيا وراء التطور قد جلأت العديد من الدول إىل (électronique-chèques)كات االلكترونية :كات االلكترونية :كات االلكترونية :كات االلكترونية :ييييالشالشالشالش....3
(E-check)، حتت تسمية )1(وكان ذلك ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية ةشبكات إلكتروني

اليت هي  )2( 

                                                           

   http://www.fv.com أنظر املوقع االلكتروين التايل:  -1
   http://www.kleine.frأنظر املوقع اإللكتروين التايل:  -2
  .108، صابقسالرجع املمد حسني منصور، املسؤولية االلكترونية ن حم -3
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عبارة بيانات يرسلها املشتري إىل البائع عن طريق الربيد االلكتروين املؤمن وتتضمن هذه البيانات ، البيانات 
اليت حيتويها الشيك البنكي من حتديد مبلغ الشيك واسم املستفيد واسم من اصدر الشيك وتوقيع مصدر الشيك 

 .)3(خاصةويكون توقيع مصدر الشيك االلكتروين عن طريق رموز 

يطلق عليه اسم جهة التخليص أو ما يعرف االلكترونية على وجود وسيط بني املتعالني وتعتمد الشيكات 
ويتم استخدام الشيك االلكتروين يف عملية الوفاء بأن يقوم كل من البائع واملشتري  (clearing House)مبصطلح 

كتروين وتوقيعه الكترونيا ومبجرد توقيع الشيك بفتح حساب لدى بنك حمدد ويقوم املشتري بتحرير الشيك االل
ل التوقيع عن يندمج التوقيع يف الشيك ويصبح كل منهما جزء واحد ال ميكن ألحد من األشخاص أن يفص

رين، حبيث ال يستطيع أحد من املتطفلني على الشبكة فش، وميكن أن يكون كل من الشيك والتوقيع مالشيك
على التوقيع، وممكن أن يكون مضمون الشيك معروف حبيث ميكن ألي معرفة مضمون الشيك او التعرف 

بعد ذلك يقوم املشتري بإرسال الشيك إىل ، را ال ميكن قراءتهشفشخص معرفة حمتوياته ولكن يظل التوقيع م
البائع (املستفيد) عن طريق الربيد االلكتروين مث يقوم البائع بعد ذلك بتوقيع الشيك االلكتروين عن طريق 

عتباره املستفيد من الشيك، مث يرسل البائع الشيك إىل البنك الذي يقوم باتوقيع االلكتروين اخلاص به، ال
مبراجعة الشيك والتحقق من التوقيعات وتوافر الرصيد الالزم إلمتام عملية الشراء، وبعد التأكد من كل هذه 

متت، أي خصم الرصيد من املشتري  ن العملية قدخطار كل من البائع واملشتري بأإاألمور يقوم البنك ب
  وإضافته حلساب البائع.

االلكترونية أحد أهم الوسائل املستخدمة يف الدفع االلكتروين  تعترب النقود خامسا: النقود االلكترونية:خامسا: النقود االلكترونية:خامسا: النقود االلكترونية:خامسا: النقود االلكترونية:
واختلفت مسمياا فقد مسيت بالنقود الرقمية، كما مسيت بالنقود الرمزية وأيضا النقود القيمية إال أا تؤدي 

 الوفاء بالثمن. يوظيفة واحدة ه

 يف املادة األوىل بأا: "عبارة 13/2002عرفتها الالئحة الصادرة عن جلنة التنظيم املصريف واملايل الفرنسي رقم  

عن وحدات ذات قيمة تسمى وحدات نقدية إلكترونية، وكل وحدة تشمل سند دين مدمج يف أداة الكترونية 
نون النقد واملال يقوم املصدر باحلصول على ما من قا 3/311وحتوز قبول الغري هلا كأداة وفاء". مبقتضى املادة 

املركزي األورويب بأا: "خمزون الكتروين لقيمة البنك عرفها و .)4(يعادل قيمتها نقدا أو بقيمة أعلى كمقابل هلا
 ين غري من أصدرها، دون احلاجة لوجودتعهدنقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام مبدفوعات مل

  .)5(حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدما"
  تتجسد النقود االلكترونية يف صنفني نقود جمسدة يف خمزون الكتروين ونقود ائتمانية.

                                                                                                                                                                                     

  /http://fstc.org/aboutملزيد من التفاصيل راجع املوقع االلكتروين التايل:  -1

  http://www.echek.orgملزيد من التفاصيل راجع املوقع االلكتروين التايل:  -2

   .145حممد أمني الرومي، املرجع السابق، ص -3
  .240- 239، ص ص 1999. جويلية 7، جملة القضاء والتشريع، العدد اشئة عن استخدام بطاقات االئتمانالقضاة، االلتزامات النملغي فياض  -4

5-European central bank (1998) , " report on. Electronic money " frank forth, Germany, august.p7. 
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فيتم التخزين على بطاقة هلا  (PME) : يتم ختصيص مبالغ يف حافظة نقود الكترونيةنقود املخزون اإللكترويننقود املخزون اإللكترويننقود املخزون اإللكترويننقود املخزون اإللكتروين....1
تستخدم يف  .)1(قابلة لالستعمال بعد انتهاء املبالغ احململة عليها وقد تكون هذه احلافظة افتراضية غري ذاكرة 

، prépayée. فهي بطاقة وفاء مصرفية مسبقة الدفع )2(سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل مباشرا وغري مباشر
  عملية جتارية أو خدمة.حيث يتم حتميل مبلغ من املال عليها، يسمح بالوفاء بقيمة أكثر من 

مزود  Micro Processorوتتكون هذه احملفظة من الناحية التقنية من بطاقة بالستيكية مثبت عليها من اخللف 
بذاكرة إلكترونية تسمح بتخزين معلومات ووحدات الكترونية تصلح للوفاء بالديون ضئيلة القيمة لدى التجار 

 االلكترونية، د استخدام هذه البطاقة بتحميلها عددا من الوحدات، ويقوم العميل عن)3(وعرب شبكة اإلنترنت
ل رقم ، ويتم بإدخامفتاح خاص بالشخص بتخصيصوذلك  (ATM)رف اآليل ويتم ذلك يف ماكينات الص

  تعرفه الشركات املصدرة (البنوك التجارية).سري خاص حبامل البطاقة كي 
، ملا توفره )4( لإلقبال عليهانيكاإلنترنت، وجيب تشجيع املستهللوفاء عرب وهذه احملافظ تعترب وسيلة جديدة ل

  من األمان القانوين الذي ينشده املتعاملون يف جمال وسائل الدفع االلكترونية.
 وهي متثل املفهوم احلقيقي للعملة االلكترونية لسببني: "النقود الرقمية"::::(PMV).النقود االئتمانية االلكترونية.النقود االئتمانية االلكترونية.النقود االئتمانية االلكترونية.النقود االئتمانية االلكترونية2

تسمح هذه النقود بالوفاء مباشرة باملقابل النقدي للعقد االلكتروين عن طريق اإلنترنت دون تدخل  األول:األول:األول:األول:
  وسيط، حيث تنتقل العملة مباشرة من املشتري إىل البائع دون تدخل البنك.

  راضية : تتمثل هذه النقود يف سلسلة األرقام اليت تعرب عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو االفتالثاينالثاينالثاينالثاين
CD-ROOMأو على  smart cardلعمالئها يتم احلصول عليها يف صورة نبضات كهرومغناطيسية على 

)5(.  
كخالصة لدراسة النقود االلكترونية ميكننا القول أنه مثلما أفرزت التجارة االلكترونية أساليب تتماشى 

 ولكي تكون وسيلة الدفع مقبولة يف  معها يف الكتابة والتوقيع فإا أفرزت طرقا جديدة للوفاء خاصة ا.

  )6( التعامل جيب أن تتمتع خبصائص أساسية كأي وسيلة دفع أمهها:
 أا وسيلة دفع قانونية.- 

 أن هلا خاصية اإلجراء القانوين.- 

 أا سهلة ومتوفرة يف التعامل.- 

 .مأمونة أا وسيلة- 

املشرع اجلزائري من التعامل ذه الطرق بالرغم من أنه عدل القانون التجاري ومسح  أما خبصوص موقف
حيول قانونا  ال بتداوهلا بالطرق االلكترونية دون أن ينص باختاذها الشكل االلكتروين مما يعين أنه ليس هناك ما 

                                                           

  100، ص مرجع سابقأسامة أبو حسن جماهد،  -1
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  241ص 2008جوان32السنة  2جامعة الكويت، العدد  ،جملة احلقوق جملس النشر العلمي ،املستهلك يف التعامالت االلكترونيةنبيل حممد أمحد صبيح، محاية  -3
  www.digicash.com :انظر املوقع االلكتروين التايل  -4

  .129حممد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -5
الة األردنية يف القانون والعوم السياسية،  25/4/2009فياض ملغي القضاة، اجلوانب القانونية للتعاقد االلكتروين يف التاجرة االلكترونية حبث مقدم بتاريخ  -6

  .100، ص2009الد األول العدد الثالث أكتوبر 
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يسمح  2006ا يف قانون املالية لسنة سداد، خاصة وأننا جند نصوصزائر من التعامل االلكتروين يف اليف اجل
 06يف  املؤرخ 02- 05. ومبوجب القانون رقم )1(بالتعامل مع اإلدارة اجلبائية بالطرق االلكترونية يف السداد

2005فيفري 
بأية يف وفاء السفتجة نص على أنه: "ميكن أن يتم التقدمي أيضا  414فقرة ثالثة للمادةأضاف . )2(

 502وهي نفس الفقرة اليت مت إضافتها للمادة  .حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول ما"وسيلة تبادل الكترونية 
  مبناسبة تقدمي الشيك للوفاء. 

وما  356مما حيتم النظر يف املسالة خاصة وأن املادة  انوين للنقود االلكترونية منعدمايبقى اإلطار القلكن 
  يليها من القانون املدين اجلزائري ركزت على األسس اليت يتم بناء عليها تقدير الثمن ومل تبني طبيعته.

أما خبصوص التعامل بنظام البطاقات االلكترونية مل يتبىن املشرع اجلزائري التعامل بصفة صرحية ضمن 
 69- 66ية من خالل مرونة نص املادتني يتم العمل بنظام البطاقات االلكترون )3(قانون النقد والقرض نصوص
 543يف املادة  )4(ا من خالل القانون التجاريأحكام هذه البطاقات بنصوص قانونية تطبق حمليتناول عدم وكذا 

يفيد عدم مسايرة التشريعات الوطنية للمشاكل النامجة مبا رع الفرنسي ش.وذلك على غرار امل23مكرر  543
  . )5(افتقار اتمع اجلزائري إىل الوعي املصريف ودوره يف خدمة االقتصادعن التطور التكنولوجي وكذا 

ن جواز التراجع عن الدفع عرب اإلنترنت، يفرق يف ذلك بني الدفع بواسطة بطاقات االئتمان وأخريا بشأ
البعض ذهب أما بالنسبة للدفع بواسطة بطاقات االئتمان عرب شبكة اإلنترنت فإن  وبني الدفع بالوسائل املبتكرة.

.حبجة عدم وجود )6(إىل عدم جواز نقض الدفع إذا حصل بالرقم الظاهر على البطاقة وحده، دون الرقم السري
،أما إذا استعمل الرقم الظاهر على البطاقة بالتزامن مع الرقم السري حلاملها فإن هذا )7(وجود أمر فعلي بالدفع

ن الشكلني املطلوبني ومها إبراز الرقم الظاهر وإدخال ال يؤدي إىل تطبيق مبدأ جواز التراجع عن الدفع وذلك أل
 .)8(الرقم السري يف اجلهاز املتخصص يعدان متحققني

 ،بالدفع: "األمر وااللتزام )9(على أن 1985سبتمرب11، الصادر يف85/695القانون الفرنسي رقم  ونص
  مبوجب بطاقة دفع غري قابل للرجوع فيه".والصادر 

لنقود االلكتروين عن طريق النقود االلكترونية أو عن طريق وسيط أو من خالل حمفظة اوبشأن الدفع 
، فإن املبدأ العام جييز نقض الدفع ودا عادية يتم حتويلها الكترونيا، ومبا أن النقود االلكترونية متثل نقااللكترونية

  ائية. مبعىن أا غري حساب التاجر، يف عمليات التحويل وإمكانية التراجع عنها إذا مل تقيد قيمة التحويل يف

                                                           

  .31/12/2005املؤرخة يف  2005لسنة  85جراءات اجلبائية اجلريدة الرمسية عدد وما بعدها من قانون اإل 51وما بعدها املعدلة للمواد  35املادة -1
  .11املتضمن القانون التجاري اجلريدة الرمسية عدد  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75 لألمراملعدل واملتمم  -2
  27/08/2003، الصادرة يف، 52، ج. ر، عدد26/06/2003مؤرخ يف  03/11معدل مبوجب أمر رقم16/04/1990الصادر يف 90/10رقمقانون  -3

  السالف الذكر. 2005فيفري  06املؤرخ يف  05/02القانون رقم  -4
  جامعة قسنطينة. 2005بن عميور أمينة، البطاقات اإللكترونية للدفع والقرض والسحب، رسالة ماجستري مقدمة يف سنة  -5

6-SEDALIA (V) : droit de l’internet, collection aui, p228.1996. 
7-HEUT (J) : aspects juridiques du télépaiement, j.c.p.éd.g.1991, I, 3524, n°5. 

  .323-320طوين ميشال عيسى، املرجع السابق ص -8
9-SEDALIA (V) droit de l’internet op.cit.p228. 
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ولكن البنوك واهليئات املصرفية يف اتفاقاا مع العمالء تؤكد عدم جواز مبدأ رفض الدفع يف التحويالت 
عنها، لكن قوانني االستهالك  االلكترونية حبجة أن عملية الدفع االلكترونية عملية حلظية ال ميكن التراجع

ستتبع ذلك التراجع عن كل العمليات اليت ياجع عن إبرام الصفقة يف مدة معينة واملستهلك رخصة للتر أعطت
إمنا جاء للتراجع عن إبرام الصفقة  ن التراجع عن الدفع. ولكن يف هذه املرة فإ)1(بنيت عليها ومنها عملية الدفع

الوفاء بالثمن بل ال تتوقف التزامات املشتري عند حد و الصفقة وليس إعماالً ملبدأ نقض الدفع بصفة مستقلة
  تتعداه إىل تسليم املبيع الذي تعاقد بشأنه وهو ما سنتناوله فيما يلي:

        م املبيعم املبيعم املبيعم املبيع: التزام املشتري بتسل: التزام املشتري بتسل: التزام املشتري بتسل: التزام املشتري بتسلاملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
م تصرف قانوين ومادي وسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل حتديد مضمون االلتزام وكيفيته يف إن التسل

  فيما يلي:الفرع األول مث بيان زامن ومكان التسلم 
م املبيع الذي يقابل التزام البائع بتسليم املبيع ولقد : يلتزم املشتري بتسلمضمون االلتزام وكيفيتهمضمون االلتزام وكيفيتهمضمون االلتزام وكيفيتهمضمون االلتزام وكيفيته الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:

: "يف غياب اتفاق أو عرف ينص على مكان وزمان )2(من القانون املدين اجلزائري بقوهلا 394نصت عليه املادة 
الشيء املبيع يف املكان الذي يوجد فيه وقت البيع وأن وزمان تسلم املبيع، وجب على املشتري أن تسلم 

يسحبه دون تأخري، باستثناء الوقت الضروري للقيام بالتسلم" يظهر أن واقعة التسلم ختضع التفاق الطرفني أوال 
مث ألحكام التعامل ثانيا، ويرى البعض بأنه أصبح من املتعارف عليه يف يومنا هذا بان يكون التسليم يف مكان 

شتري وال سيما يف حاالت التعاقد عن بعد واليت منها الشراء عرب اإلنترنت، فال يعقل أن يشتري شخص ما امل
إحدى السلع املعلن عنها عرب الشبكة ويذهب بنفسه لتسلمها من مكان تواجدها وإن كان فهو ليس الغالب 

  األعم.
ذلك يف حالة القبول الصريح بعد  ، ويتأكدتم يعين القبول ومطابقة الشيء للمواصفاواألصل أن التسل

م سلالفحص وإجراء التجارب السابقة، أما إذا كان املشتري غري متخصص بصدد املسالة الفنية موضوع الت
، عند اكتشاف عدم املطابقة بعد التسلم، على جيوز الرجوع حيث حيتاج األمر إىل خربة ال تتوافر لديه، هنا

غري  .)3(صالح على النحو الذي جيعل الشيء مطابقا للشروط املتفق عليهااملورد بالتعويض الالزم وإلزامه باإل
  شكلية معينة، ما مل يتفق املتعاقدان على خالف ذلك. ن االستالم ال حيتاج إىل إجراءاتأ

، فإنه غالبا ما ترونية وملا يثريه من مشاكل خاصةونظرا ألمهية عملية التسلم والقبول يف املعامالت االلك
فقد ، يفيد القبول ما مل يقترن بتحفظات معينةند تالتوقيع على مسك العقد شرطا يوضح كيفية التسلميتضمن 

  شبكة أو الربيد اإللكتروين أو األقراص املرنة.اليكون التسلم من خالل 

                                                           

بشان محاية املستهلك يف جمال التعاقد عن بعد على أن: "حترص الدول األعضاء  1997ماي  20املنعقد بتاريخ  97/7من التوجيه األورويب رقم  8نصت املادة  -1
طار العقود اليت تتم األعضاء على وجود إجراءات مالئمة للمستهلك ، إلمكانية طلب إلغاء دفع، يف حالة االستخدام غري املشروع لبطاقة الدفع اخلاصة به، يف إ

  عن بعد والداخلة يف نطاق هذا التوجيه".
 .مدين مصري 463ا نص املادة وتقابله -2

  222، صمرجع سابق ،حممد حسني منصور -3
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وميكن أن يكون االستالم ضمين ويستخلص ذلك يف حالة عدم اشتراط شكل معني، من الظروف احمليطة 
قبوال للشيء ومطابقته رور مدة دون اعتراض العميل، حيث يعد ذلك ثمن دون حتفظ، ومبه، كدفع ال

ه، وينتقل وإثبات عكسه، وهنا يلتزم املستلم بدفع املقابل املتفق علي تفاق، وهو افتراض بسيط يسهل دحضهلال
  وزمان تسلم املبيع.نتناول مكان ان كيفيته سبعدما تطرقنا إىل مضمون التسلم وبيإليه عبء حتمل املخاطر، 

 العميل من مبا أن االلتزام بالتسلم التزام مقابل اللتزام التسليم الذي ميكن : : : : الفرع الثاين: زمان ومكان التسلمالفرع الثاين: زمان ومكان التسلمالفرع الثاين: زمان ومكان التسلمالفرع الثاين: زمان ومكان التسلم

 )1(االستيالء على احملل، فإنه يتم تسليم احملل يف نفس املكان والزمان اللذين يتوجب إمتام عملية التسلم فيهما
فيتوجب  )2(مما جيعل هذا االلتزام واحد ة التسلم والتسليم ومكانه وزمانهألن هذا االلتزام متساو من حيث كيفي

  جتاه اآلخر.ا ذمتهما كلٌ لوفاء به ليتمكن الطرفان من إبراءعلى امللتزم بعد االنتهاء من اإلعداد ا
ىل طبيعة حمل التعاقد والبحث يف إ يتم الرجوعويف حال عدم حتديد وقت التسلم يف العقد أو مكانه ف

.فإنه )3(الظروف املرفقة إلبرام العقد، من خالل حتديد املدة اليت استقر عليها العرف يف إعداد مثل هذا احملل
املناسبة للبدء بعملية  ، ويئة الظروفسعي إىل متكني العميل من استالمهيتوجب عليه إعالم العميل بذلك لل

حالة من القانون املدين اجلزائري السالفة الذكر عل مكان التسلم وزمانه يف  394ادة ولقد نصت امل املطابقة
رف املنظم هلذه احلالة، فإن على املشتري للمبيع أن يتسلم املبيع يف املكان الذي يوجد عدم االتفاق أو انعدام الع

فإنه على كان موجودا يف خمزن أو مستودع  وألبائع يف موطن ا موجودافإن كان املبيع )4(فيه وقت البيع
ا ائق والذي يتم فورمان التسليم والتمتع به دون أي عأما خبصوص زمان التسلم فهو ز، ليهاملشتري التنقل إ

زمان على نص قانوين ف تفاق أو بناًءالتسليم، ويف احلاالت اليت يؤجل فيها التسليم باالبومبجرد نشوء االلتزام 
خبصوص نفقات التسلم وبالرجوع إىل التنظيمات اخلاصة باملعامالت االلكترونية و ،)5(ا لهتبعالتسلم يؤجل 

حيث أوجب  25وهو ما نص عليه قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي يف الباب اخلامس من الفصل 
على البائع أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة وقبل إبرام العقد...تكلفة تسليم املنتوج ومبلغ تأمينه واآلداءات 

منها مثن السلعة املستوجبة، وبالتايل فإن تكاليف الشحن واالرسال تكون على عاتق املشتري، وغالباً ما يتض
ل بالتسلم فيتمثل يف رفع دعوى الفسخ على املشتري ومطالبته أما اجلزاء املترتب عن اإلخالوتكاليف إرساهلا، 

بالتعويض، ومبا أن عملية التسليم واالستالم يترتب عنها حتديد تبعة هالك املبيع، فإن التشدد بالتزام املشتري 
 يقابلها ذه الواقعة كالتزام عقد يأيت منسجماً مع مقتضيات حسن النية والتعامل يف العقود املربمة عن بعد اليت

  .التشدد املقرر حلمايته كمستهلك ومنحه حقوقاً إضافيةً كحقه يف إرجاع املبيع واسترداد الثمن
ن وكيفية الوفاء ذه م ما هو إال وجه آخر للتسليم من حيث املكان والزمامما سبق جند أن التسل

أبرم من خالهلا العقد بيئة الرقمية اليت مل يتأثر كثريا بال م، لذا فإن تنفيذ التزام املشتري باالستالااللتزامات
                                                           

  .107، ص2011، الوجيز يف عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة، األردن املطالة ازحممد فو -1
  .249، ص 1998دار النهضة العربية، القاهرة  ،سعيد سعد عبد السالم، التوازن العقد يف نطاق عقود اإلذعان -2
  .153، ص1992حممد لبيب شنب، شرح أحكام عقد املقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة  -3
  .535حلسني بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص -4
  .193رح أحكام العقود املسماة "البيع واإلجيار"، مرجع سابق، صعباس العبودي: ش -5
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نفضل دوما االتفاق املسبق على مثل هذه املسائل باالستناد على معايري مكانية مبينة يف العقد واإللكتروين، 
  لتفادي الرتاعات احملتمل نشوؤها خبصوص املسألة.

زنا على أهم عناصر التزامات يركيتبني تا تناولناه يف تنفيذ التزامات طريف العقد االلكتروين ملكخالصة و
االلكترونية اليت تربم من خالهلا حىت وإن مل يكن التنفيذ عربها، وأن وجه اخلصوصية طرفيه اليت تأثرت بالبيئة 

فحص  منيف تنفيذ التزامات البائع هو مسألة املطابقة الذي يثري الكثري من املشاكل يف ظل عدم متكن املشتري 
فيينا من فصل االلتزام بالتسليم  ة املعتادة، ووجدنا بأن احلل هو ما توصلت إليه اتفاقيةالبضائع بالطرق التقليدي

ملا هو  ن يفرض على البائع تسليم بضاعة مطابقةلتزام مستقل له ذاتيته ومن شأنه أوااللتزام باملطابقة الذي يعد ا
و تأخره فتخضع لألنشطة أصوص التخلف عن التسليم ما خبليه يف العقد وخالية من كل عيب، أمنصوص ع

التجارية التقليدية كما هو الشأن ايضا بالنسبة ملعايري الزمان واملكان، اما خبصوص جزاء اخالل البائع بالتزاماته 
  . )1(ن كان ذلك ممكناوز للمشتري طلب التنفيذ العيين إيترتب عنه فسخ العقد مع التعويض كما جي

هو الوفاء االلكتروين الذي يتم عرب فضاء معلومايت مفتوح، مما  وجه اخلصوصية يف التزامات املشتريما أ
و إساءة استخدامها يف النصب على ى سوق بطاقات االئتمان لتزويرها أيغري ضعاف النفوس بالدخول عل

اطر االلكتروين وإذا ما مت احلد من املخمن االئتمان والثقة لدى املتعاملني مع نظام الدفع  التجار والبنوك مما يقلل
اليت تنتج عن نظام الدفع االلكتروين وتوافرت للعمالء سبل احلماية واألمان، فإم وال شك سيعمدون تدرجيياً 
إىل التعامل بوسائل هذا النظام على حساب النظام، أما خبصوص جزاء إخالل املشتري بالتزاماته فإن ذلك 

بعدم التنفيذ أو املطالبة بالتنفيذ العيين واحلصول  خيول للبائع عدة حقوق منها حبس املبيع طبقاً لقاعدة الدفع
على حقه بالتنفيذ اجلربي، كما جيوز له فسخ العقد إذا كان ممكناً أو طلب التعويض، باإلضافة إىل ما طرحته 

من خالل الشبكة ووفاء املشتري إثبات تنفيذ البائع اللتزامه  وهي )2(البيئة االلكترونية من إشكالية مهمة
ومدى انطباق  )3(وذلك بتداخل أكثر من وسيط عند التنفيذ عرب الشبكة وخاصة عند الوفاء بالثمن بالثمن،

 القواعد القانونية املستقرة فقهاً وقضاء على هذا النوع من العقود وهو ما سنتناوله يف الباب الثاين.

                                                           

  .258،ص 2006والدولية ومحاية املستهلك، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، حممد حسني منصور، احكام البيع التقليدية وااللكترونية -1

  8، ص2007 نادر عبد العزيز شايف، املصارف والنقود االلكترونية، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، الطبعة األوىل، -2

  30، ص2013، أحكام اإلثبات يف عقود التجارة االلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، هالة مجال الدين حممد حممود -3



        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين

لكتروينلكتروينلكتروينلكترويند اإلد اإلد اإلد اإلالعقالعقالعقالعق    ثباتثباتثباتثباتإإإإ
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        متهيد:متهيد:متهيد:متهيد:
نوع دى اىل ظهور أعرب شبكة االنترنت مما إبرام العقود وسائل االتصال احلديثة يف أتاح التطور التقين 

حيث يتم تبادل رسائل البيانات عرب شبكة ، لكتروينبالطابع اإليتميزان من الكتابة والتوقيع اللذين جديد 
ظر يف املبادئ التقليدية فرض ضرورة إعادة الن الواقع العمليفإن االنترنت وحتميلها على دعامات الكترونية 

من الدعامة املادية إىل عملية التحول ن أ ، حيثتقليديمنها بالتوقيع يف الشكل ال، خاصة ما يتعلق لإلثبات
اثبات وكيف يتم التحديات اليت تواجه اثبات العقود االلكترونية؟   التساؤل حوليثري، الدعامة االلكترونية

يتم تدوينه على الوسائط االلكترونية من قبيل  ما مدى اعتبارما و ؟التصرفات القانونية عند نشوب نزاع بشأا
الكتابة املعتد ا يف اإلثبات ومدى حجيتها عند متسك أحد األطراف ا وماهي طرق الطعن يف صحة 

ماهي وما مدى امكان النظام القانوين لإلثبات ان يستوعب هذه االمناط املستجدة من  احملررات االلكترونية.
  كما يلي: ثالثة فصول من خالل تقسيم هذا الباب اىل ئلةسنجيب على هذه االوس وسائل اثبات التعاقد؟

  الكتابة االلكترونية  :ولالفصل األ 
  التوقيع االلكتروين  :الفصل الثاين 
  التوثيق االلكتروين  :الفصل الثالث 

        لكترونيةلكترونيةلكترونيةلكترونيةاإلاإلاإلاإلالكتابة الكتابة الكتابة الكتابة : : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
أو إمهاهلا على املستوى القانوين على حنو يستدعي ال ميكن إغفاهلا ظاهرة تقنيات املعلومات تطور أصبح 

إلثبات  دة التفكري يف النظام املعمول بهضرورة أن يواكب القانون هذا التقدم، قاد رجال القانون إىل إعا
  التصرفات القانونية الذي يعتمد على مبدأ أولوية الكتابة الورقية والتوقيع اخلطي.

يدوي يتميز بالقدرة على جتسيد رضاء األطراف فإن الثورة الرقمية اليت إن احملرر الورقي املمهور بتوقيع 
بحت الكتابة طليقة من أية ختيم على جمتمع املعلومات ألقت بظالهلا على احلرب والورق من هذه الزاوية أص

بات اليت أسهمت يف صياغة نظام اإلث ةاألمر الذي يشكل ثورة حقيقية باملقارنة باألحداث التارخيي دعامة،
  م هذا الفصل اىل ثالثة مباحث كما يلي:ي، وسنتناول الكتابة االلكترونية من خالل تقسالتقليدي

  املبحث األول: ماهية الكتابة االلكترونية وأمهيتها
  املبحث الثاين: االنتقال من الدعامة الورقية اىل الدعامة االلكترونية

  املبحث الثالث: حجية الكتابة االلكترونية يف االثبات 
        وأمهيتهاوأمهيتهاوأمهيتهاوأمهيتها    لكترونيةلكترونيةلكترونيةلكترونيةلكتابة اإللكتابة اإللكتابة اإللكتابة اإلماهية اماهية اماهية اماهية ا: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

نعين باملفهوم التقليدي للكتابة ذلك املفهوم الذي حيصر الكتابة يف طابع مادي حبت سواء من حيث الدعامة 
هو مفهوم بال شك يتعارض مع استخدام اليت تدون عليها (الورق) أو من حيث األداة اليت تكتب ا، و

بعض اليت تتسم بطابع غري مادي، إال إذا مت ترويضه وحصره يف أضيق نطاق ممكن وإضفاء  احلديثة التقنيات
  ،املرونة عليه بشكل جيعله يستوعب هذه التقنيات اجلديدة
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        االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    لكتابةلكتابةلكتابةلكتابةاااا    ماهيةماهيةماهيةماهية: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ومباشرة بفكرة الكتابة يف ذاا، سواء على مستوى النصوص القانونية، بصورة حقيقية مل يهتم القانون 

  هين الفرنسي مت اعتباردففي القانون امل لى حماوالت فقهية لتعريف املصطلح.الفقه أو القضاء واقتصر األمر ع

  واملصري.وهو ذات النهج الذي سلكه املشرع اجلزائري  يدوية املوضوعة على دعامة ورقية،مماثال للكتابة ال

ف على الداللة اللغوية هلذا اللفظ مث صود باصطالح الكتابة ينبغي التعربيان املقل: : املقصود بالكتابة: املقصود بالكتابة: املقصود بالكتابة: املقصود بالكتابةالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  إلقاء الضوء على احملاوالت الفقهية لتعريفه.

الكتاب: أي عقد الكتابة يف اللغة العربية من كَتب مبعىن خطَّه، يقال كتب : : : : املدلول اللغوي للكتابةاملدلول اللغوي للكتابةاملدلول اللغوي للكتابةاملدلول اللغوي للكتابة: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
مبعىن صحف ض :تابالعقد، ويقال الكا . )1(بعضها إىل بعض م بذلك تكون الكتابة ما خيطه اإلنسان ليثبت

2(ا له أو عليهأمر( .        
من جهة أخرى تعترب التعريفات الواردة يف القواميس واملعاجم الفرنسية أكثر استخداما وأمهية يف شأن 

با على الورق باإلضافة إىل ما يكون مكتو  L’écritيعين لفظ كتابةRobert  ففي معجمالتحليل اجلاري إجراؤه، 
خيتلف عن لفظ  شفوي   الذهين املكتوب، باإلضافة إىل ذلك يرى املتخصصون يف اللغة أن لفظ كتابة العمل

كما مل يعد ذلك اللفظ يستند إىل  شكل حروف،ار حمددة ميكن أن تتخذ مع أا ميكن أن ينشأ عنها آث
  الدعامة اليت قد تتعرض للتغري عرب الزمان واملكان.  

أو عن فكر  Langageمن هنا فيقصد بالكتابة بوجه عام جمموعة الرموز املرئية اليت تعرب عن القول 
Pensée
)3(.  

اليت اتسمت حماوالته يف هذا  غريبال سنتناول تعريف الكتابة يف الفقه: : : : حملاوالت الفقهية لتعريف الكتابةحملاوالت الفقهية لتعريف الكتابةحملاوالت الفقهية لتعريف الكتابةحملاوالت الفقهية لتعريف الكتابةاااا: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
        لنرى مدى إسهاماته يف إجياد وتعريف الكتابة. العريبنتجه بعد ذلك صوب الفقه و ،الشأن بالغزارة

بنهج وظيفي للكتابة وخيتلف األخذ يتجه الفقه بوجه عام حنو تفضيل : : : : تعريف الكتابة يف الفقه الفرنسيتعريف الكتابة يف الفقه الفرنسيتعريف الكتابة يف الفقه الفرنسيتعريف الكتابة يف الفقه الفرنسي    ....1
أثر أو  :فحسب مفهومها لدى الفقه التقليدي فهي حتقق احملافظة على ذلك النهج وفقا للعصر الذي ساد فيه،

Caractère écritالوقائع أو التصرفات اليت يراد تأكيدها، فاملسألة تتعلق حبروف مكتوبة  داللة
)4(.        

يف وجهات النظر لدى  نأما مفهوم الكتابة لدى الفقهاء املتخصصني يف قانون املعلوماتية فنالحظ وجود تباي
هذا الفقه، فمن جانب يتحدث البعض عن اختفاء الكتابة، بينما يدافع آخرون عن استقالل الكتابة بالنسبة 
لدعامتها، ينتهي هذا الفقه إىل أنه: "ال ميكن تصور الكتابة من الناحية العملية أو من جهة املمارسة بدون 

  .)5( الدعامة الورقية..."

                                                           

 .526ص ،، املعجم الوجيز562حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار احلديث، القاهرة، مادة كتب، ص - 1

اجلامعة اجلديدة للنشر، دار رضا متويل وهدان، الضرورة العملية لإلثبات بصور احملررات طبقا لتقنيات االتصال احلديثة يف  الفقه اإلسالمي والقانون املدين،  -2
 .6، ص2003سنة 

3-Le Mini ROBERT, Langue français et noms propres, 1995, p230. 
4- BONNIER (E), traité théorique et portique des preuves, 42 édition, tom Ii, 1996, p2. 
5-LINANT (X), de belle fonds et. HOLLANDE (A), pratique du droit de l’informatique, délais, pari,1998. p288 
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قه إىل أنه من املعلوم جيدا أنه ينبغي من أجل االعتداء باحملرر يف اإلثبات أن ترتبط ذهب جانب من الف
قراءة والثبات وعدم سهولة الكبعض اخلصائص املرتبطة بدورها يف اإلثبات وتليب الكتابة بتوقيع صاحبها 

  . )1(ريفالقابلية للتح
الكتابة ذات القدر من األمهية لدى الفقه املصري مل تأخذ مسألة تعريف تعريف الكتابة يف الفقه املصري: تعريف الكتابة يف الفقه املصري: تعريف الكتابة يف الفقه املصري: تعريف الكتابة يف الفقه املصري:     ....2

نوع الدعامة املادية اليت يتم تدوينها جند تعريفا واضحا حيدد الكتابة ب على خالف الفقه الفرنسي، حيث ال
 عليها. 

دليال يف اإلثبات بوصفها األوراق أو احملررات  عتربةيشري إىل الكتابة امل.)2(حيث جند بعض الفقه املصري
/أ على أا: "كل 1يف املادة  2004لسنة  15يف قانون التوقيع املصري رقم  كأداة لإلثبات املكتوبة اليت تستخدم

  وسيلة أخرى مشاة وتعطي داللة قابلة لإلدراك".أو أية حروف أو أرقام 
إقرار املشرع اجلزائري لإلثبات بالكتابة إال أنه مل يقدم أي تعريف رغم  تعريف الكتابة يف الفقه اجلزائري:تعريف الكتابة يف الفقه اجلزائري:تعريف الكتابة يف الفقه اجلزائري:تعريف الكتابة يف الفقه اجلزائري:    ....3

، كما مل يول اهتماما بتحديد دعامة الكتابة ويتضح من نصوص التقنني املدين كتابة حيدد معناهايذكر لل
مكرر أنه:  323املتمم للقانون املدين، حيث نصت املادة واملعدل  2005/10اجلزائري املتعلقة باإلثبات رقم 

معىن مفهوم، ذات رموز أو  أية عالمات أو أوصاف أو أرقام أوحروف إلثبات بالكتابة من تسلسل ا"ينتج 
مكرر بني اإلثبات بالكتابة  323مهما كانت  الوسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا"، كما ساوت املادة 

يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل : "قوهلاعلى الورق واإلثبات بالكتابة يف الشكل االلكتروين بشروط ب
االلكتروين كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون 

  معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها".
لسنة  2من القانون رقم  9تنص املادة  :تعريف الكتابة يف قانون املعامالت التجارية االلكترونية إلمارة ديبتعريف الكتابة يف قانون املعامالت التجارية االلكترونية إلمارة ديبتعريف الكتابة يف قانون املعامالت التجارية االلكترونية إلمارة ديبتعريف الكتابة يف قانون املعامالت التجارية االلكترونية إلمارة ديب    ....4

و معاملة أو بينة أو نص على يكون خطيا أي بيان أو مستند أو سجل أ على أنه: "إذا اشترط القانون أن 2002
ملا مت االلتزام ل االلكتروين يستويف هذا الشرط طاترتيب نتائج معينة يف غياب ذلك فإن املستند أو السج

  .)3(من نفس القانون7/1بأحكام املادة 
 2001لسنة  58ينص هذا القانون رقم  املعامالت والتجارة االلكترونية األردين:املعامالت والتجارة االلكترونية األردين:املعامالت والتجارة االلكترونية األردين:املعامالت والتجارة االلكترونية األردين:    ننننقانوقانوقانوقانوتعريف الكتابة يف تعريف الكتابة يف تعريف الكتابة يف تعريف الكتابة يف     ....5

منه أنه: "يعترب السجل االلكتروين والعقد االلكتروين والرسائل االلكترونية والتوقيع  7وعمال بأحكام املادة 
ة) والتوقيع اخلطي يثائق واملستندات اخلطية (الكتابمنتجا لآلثار القانونية ذاا املترتبة على الوااللكتروين 

  .)4((الكتايب) مبوجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها ألطرافها أو صالحيتها يف اإلثبات"
   2000لسنة  83ينص القانون رقم  دالت والتجارة االلكترونية التونسي:دالت والتجارة االلكترونية التونسي:دالت والتجارة االلكترونية التونسي:دالت والتجارة االلكترونية التونسي:ااااتعريف الكتابة يف قانون املبتعريف الكتابة يف قانون املبتعريف الكتابة يف قانون املبتعريف الكتابة يف قانون املب    ....6

                                                           

1-I.DE LAMBERTERIE, l’écrit dans la société de l’information.p123. 

 .79، ص2003حسن فرج، قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، تنقيح عصام توفيق حسن فرج، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،توفيق  -2

 209، ص2009الياس ناصيف، العقود الدولية، العقد االلكتروين يف القانون املقارن، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -3

 .210املرجع ، صالياس ناصيف، نفس  -4
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  .)1( يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الكتابية بالشكل املرسلة به لتعد كوسيلة لإلثبات..."مبقتضاه 
الدليل الكتايب وسيلة اإلثبات الناشئة عن الكتابة واليت : : : : ملتعلقة بالدليل الكتايبملتعلقة بالدليل الكتايبملتعلقة بالدليل الكتايبملتعلقة بالدليل الكتايب: املفاهيم األساسية ا: املفاهيم األساسية ا: املفاهيم األساسية ا: املفاهيم األساسية االفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

القانون إلثبات التصرفات القانونية وإذا كانت قواعد الدليل الكتايب قد مت التفكري فيها وصياغتها يف  يتطلبها
        السياق الورقي فإن نقلها للعامل الرقمي يدعو إىل تقييمها مع نظرة ألوجه االختالف.

ة مع ذلك غالبا ما يقصد به تعبري "الدليل الكتايب" لكل شكل لإلثبات بالكتاب    يشري: : : : أوالً: تنوع األدلة الكتابيةأوالً: تنوع األدلة الكتابيةأوالً: تنوع األدلة الكتابيةأوالً: تنوع األدلة الكتابية
نص واملقصود باألدلة الكاملة: تلك الوسائل اليت احملررات املوقعة خباصة احملررات الرمسية واحملررات العرفية، 

        ا.  عة املدعىعلى صحة الواقللتدليل عليها القانون وهي كافية بذاا 
، منح مبدأ التدرج بني أدلة اإلثباتضع ، املشرع املصري واملشرع اجلزائري وكل من املشرع الفرنسي

ية على سائر األدلة، يف حني قيد أدلة اإلثبات وها مبدأ األولابة حجية مطلقة يف اإلثبات وأعطامبقتضاه الكت
  .)2(األخرى "الشهادة، القرائن القضائية، املعاينة واخلربة". ومنحها قوة حمدودة يف اإلثبات

يتعني أن تأخذ الكتابة شكال معينا يطلق عليه لفظ "حمرر" سواء : وأنواعهاوأنواعهاوأنواعهاوأنواعهاالقالب الذي تصب فيه الكتابة القالب الذي تصب فيه الكتابة القالب الذي تصب فيه الكتابة القالب الذي تصب فيه الكتابة .1
م بدورها يف جمال اإلثبات إىل حمررات رمسية أخرى تقليدية أو الكترونية لتقس أفرغت على الورق أو أية دعامة

ا دون أن تبلغ . وال تتساوى هذه احملررات من حيث قوا يف اإلثبات فهي تتفاوت فيما بينه)3(وحمررات عرفية
  .)4(هات احلجية هلا ويف طريقة إثبات عكسحد احلجية املطلقة أما التفاوت بينها فهو يف ثبو

. احملرر )5(نص املشرع الفرنسي على مخسة أنواع من األدلة الكتابية هي: شريعي لألدلة الكتابيةشريعي لألدلة الكتابيةشريعي لألدلة الكتابيةشريعي لألدلة الكتابيةالتنظيم التالتنظيم التالتنظيم التالتنظيم الت.2
السندات املؤيدة والتأييدية، أما املشرعني صور احملررات،  Taillesالرمسي، احملرر العريف، احملررات املسماة 

  .)6(املصري واجلزائري فقد قسما األدلة الكتابية اليت تصلح دليال لإلثبات إىل حمررات رمسية وحمررات عرفية
 : متييز الدليل الكتايب عن التصرف القانوين الذي يتضمنه: متييز الدليل الكتايب عن التصرف القانوين الذي يتضمنه: متييز الدليل الكتايب عن التصرف القانوين الذي يتضمنه: متييز الدليل الكتايب عن التصرف القانوين الذي يتضمنهثانياًثانياًثانياًثانياً

  Acte استعمل املشرع الفرنسي عند تناوله ألنواع احملررات لفظ :إثباتهإثباتهإثباتهإثباته.اخللط بني التصرف القانوين وأداة .اخللط بني التصرف القانوين وأداة .اخللط بني التصرف القانوين وأداة .اخللط بني التصرف القانوين وأداة 1
القانوين ذاته األمر الذي أدى إىل  ى التصرفلعابية واليت تستعمل أيضا للداللة داة اإلثبات الكتأللداللة على 

Instrumental داة إثباته أو Negationاخللط بني التصرف القانوين 
إىل لغة القانون  . ولقد تسرب هذا اللبس)7(

 )8(العربية فاستعمل لفظ "العقد" للداللة على التصرف القانوين مث استخدام نفس اللفظ للداللة على أداة إثباته
ق مهم بني العقد ووسيلة إثباته، فالعقد كيان قانوين قوامه خللط، فهناك فارلذا جيب التحرز من مثل هذا ا

                                                           

 .211، صسابقمرجع الياس ناصيف،  -1

 .157م، ص1991، دار الكتب القانونية "شتات" املنشورات احلقوقية، الطبعة اخلامسة سليمان مرقس، األدلة املطلقة -2

 سنتطرق إىل احملررات الرمسية واحملررات العرفية بشكل تفصيلي يف املبحث الثالث. -3

 .163رجع ، صسليمان مرقس، نفس امل -4

 .142، ص2004ثبات، آثار االلتزام، تنقيح املستشار امحد املراغي، منشأة املعارف، د الرزاق السنهوري، الوسيط، االعب -5

 ستعرض الدراسة ألحكام كل من تنوعي احملررات بالتفصيل يف التشريعيني املصري واجلزائري يف املبحث الثالث. -6

 .180، ص2009، الطبعة األوىل، روين عرب االنترنت، دراسة مقارنةالدمياطي، إثبات التعاقد االلكتتامر حممد سليمان  -7

 .141مرجع ، ص نفسعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، اإلثبات،  -8
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. ما يترتب عليه استقالل كل منهما )1(ر كوسيلة إثبات هو أمر مادياإلرادة وهو أمر معنوي يف حني أن احملر
عن اآلخر فبطالن احملرر ال يؤثر على صحة التصرف الذي يتضمنه والذي ميكن إثباته بأية وسيلة أخرى مىت 
ه كان مستوفيا ألركانه وشروطه القانونية كما قد يكون العقد باطال على الرغم من استيفاء احملرر الذي يثبت

  .)2(لالشتراطات اليت يتطلبها القانون
عليه تسميات خمتلفة  ةالدليل الكتايب "يستخدم للدالل"تعبري : : : : السندالسندالسندالسند    - - - - ةةةةالورقالورقالورقالورق    ----داة اإلثبات الكتابية: احملررداة اإلثبات الكتابية: احملررداة اإلثبات الكتابية: احملررداة اإلثبات الكتابية: احملررأأأأ....2

لفظ "الورقة" عليه ق ملدين امللغى مث عدل عن ذلك وأطلفاملشرع املصري يستعمل لفظ "السند" يف القانون ا
. والذي خصص الباب السادس منه للقواعد )3(بإصدار القانون املدين 1948لسنة  131مبقتضى القانون رقم 

) وقد اثر املشرع املصري استعمال لفظ "الورقة" باعتباره أعم يف 417-389اخلاصة بإثبات االلتزام (املواد من 
. أما يف قانون اإلثبات )4(األدلة الكتابية املهيأة وغري املهيأةاملعىن من لفظ السند من حيث داللته على نوعي 

، فقد استبدل املشرع يف تنظيمه لألدلة الكتابية على ما يكتب على الورق، باإلضافة 1968لسنة  25احلايل رقم 
        .)5(لإلثبات أما ال اإىل أن لفظ "احملرر" يعرب عن الدليل الكتايب سواء كان معد

        االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    لكتابةلكتابةلكتابةلكتابةاااا    ائصائصائصائصخصخصخصخص: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
أشارت الدراسة فيما سبق إىل أن الكتابة تعترب إحدى املفاهيم األساسية يف العامل القانوين بصفة عامة ويف 
جمال اإلثبات بصفة خاصة ومل يكن يوجد هلا تعريف قانوين حىت عهد قريب، يف إطار ما تقدم جيدر إلقاء 

بشكل فعال يف إدراك مدى احلاجة  بعض الضوء على خصائص الكتابة االلكترونية ومراحل إنشائها ما يسهم
  لتطوير مفهوم الكتابة على حنو جيعله يشمل الكتابة االلكترونية. 

أدى ظهور تقنيات املعلومات إىل حدوث : : خصائص الكتابة االلكترونية ومراحل إنشائها: خصائص الكتابة االلكترونية ومراحل إنشائها: خصائص الكتابة االلكترونية ومراحل إنشائها: خصائص الكتابة االلكترونية ومراحل إنشائهاالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  تأثريات عميقة على شكل الكتابة وأصبحت تتميز بطابع ال مادي.

إن أهم ما مييز الكتابة واحملررات االلكترونية أا تدور يف فلك شبكة : الكتابة االلكترونيةالكتابة االلكترونيةالكتابة االلكترونيةالكتابة االلكترونيةخصائص خصائص خصائص خصائص أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
االنترنت بذلك فإا تستفيد من تقنيتها التكنولوجية العالية حيث تتحول املعلومات إىل شكل رقمي بواسطة 

  يات.شفرات حسابية تستخدم اللغة الثنائية وقد تكون هذه املعلومات موضع عدة عمل
عنه جمتمع بدون ورق لكن  إن التطور االلكتروين قد ينشأ: الدعامة االلكترونية ال تؤدي إىل اختفاء الورقالدعامة االلكترونية ال تؤدي إىل اختفاء الورقالدعامة االلكترونية ال تؤدي إىل اختفاء الورقالدعامة االلكترونية ال تؤدي إىل اختفاء الورق....1

ة الورقية اليت تتميز مشيئا من هذا القبيل مل حيدث فما زال الورق حيظى مبكانته يرجع ذلك إىل طبيعة الدعا
ريف باإلضافة إىل استقالل دوامها أو عدم قابليتها للتحة أو خبصائص عديدة خباصة ما يتعلق منها بقراءة الكتاب

  الدعامة الورقية على غرار املستند االلكتروين.
                                                           

 .50، ص2003حممد شكري سرور، موجز أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، دار النهضة العربية،  -1

 8، ص1999دمة لكلية احلقوق جامعة عني مشس،رسالة دكتوراه مق دما يف اإلثبات املدين،طالب، دور احملررات العرفية املعدة مقحاج حممد بن عبد الوهاب  -2

 8ص

 .1948جويلية  29مكرر (أ) الصادر يف  108، العدد الوقائع املصرية -3

 .352.مطبعة أمحد خميمر، ص3لقانون املدين، ججمموعة األعمال التحضريية ل مذكرة املشروع التمهيدي، -4

 .56، ص1998حسني منصور، قانون اإلثبات، مبادئ اإلثبات وطرقه، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  دحمم -5
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حموها تتيح الكتابة االلكترونية إمكانية تعديل النصوص أو حىت : : : : عديل وتغيري الكتابة االلكترونيةعديل وتغيري الكتابة االلكترونيةعديل وتغيري الكتابة االلكترونيةعديل وتغيري الكتابة االلكترونيةإمكانية تإمكانية تإمكانية تإمكانية ت    ....2
تعلق بالتحري عن شكل ذلك خطرا حقيقيا فيما يوقد ي عن طريق اإلمكانيات املتعددة لربامج معاجلة النصوص،

املعىن أو عن احلقيقة اليت يرغب املتعاقدون يف التعبري عنها عن طريق الكتابة إال أنه ينبغي التعامل مع تلك 
االلكترونية إال من حيث الوسيلة الكتابة األخطار على أا نسبية، نظرا ألن الكتابة التقليدية ال ختتلف عن 

        .)1(يف حتريرها أو الدعامة اليت تسجل عليها املستخدمة

متر عملية إعداد الكتابة االلكترونية بعدة مراحل تتم عن طريق : مراحل إنشاء الكتابة االلكترونيةمراحل إنشاء الكتابة االلكترونيةمراحل إنشاء الكتابة االلكترونيةمراحل إنشاء الكتابة االلكترونيةثانيا: ثانيا: ثانيا: ثانيا: 
  واليت من أمهها: استخدام جهاز احلاسوب

  تضم هذه املرحلة ثالث نشاطات فنية:: مرحلة تدوين الكتابة وحفظهامرحلة تدوين الكتابة وحفظهامرحلة تدوين الكتابة وحفظهامرحلة تدوين الكتابة وحفظها....1
: يتم ذلك بأن يقوم مستخدم احلاسوب بتغذيته بالبيانات املراد معاجلتها عن طريق إدخال البياناتالبياناتالبياناتالبياناتإدخال إدخال إدخال إدخال     أ.أ.أ.أ.

 .)2(عالمات أو رموز حة املفاتيح يف صورة حروف، أرقام،البيانات إىل ذاكرة احلاسوب باستعمال لو

 Microsoft Word: حتتاج هذه العملية إىل برامج "معاجلة الكلمات والنصوص" من أشهرها تتتتمعاجلة البيانامعاجلة البيانامعاجلة البيانامعاجلة البيانا    ب.ب.ب.ب.
على البيانات املدخلة  عملياتفيقوم بإجراء بعض الMicrosoft office الذي يوجد ضمن برامج اموعة املكتبية 

 .)3(ومات مقروءةوفقا للتعليمات اليت يتلقاها من املستخدم لتظهر على شاشة احلاسوب يف صورة معل

: تلي هذه املرحلة مرحلتا التدوين واملعاجلة ودف إىل احملافظة على البيانات حفظ البيانات وختزينهاحفظ البيانات وختزينهاحفظ البيانات وختزينهاحفظ البيانات وختزينهاج. ج. ج. ج. 
 املدخلة السترجاعها عند احلاجة ويتم ختزينها وحفظها على أدوات تقنية معدة خصيصا هلذا الشأن مثالً

 عن ختزينها على مواقع الويب. األقراص املرنة والصلبة فضالً

ى املخرجات وهي ابة يتم يف صور وأشكال خمتلفة تسمإظهار الكت: عليهاعليهاعليهاعليها    لالطالعلالطالعلالطالعلالطالع.مرحلة إظهار الكتابة .مرحلة إظهار الكتابة .مرحلة إظهار الكتابة .مرحلة إظهار الكتابة 2
  وحدات ملحقة باحلاسوب واليت ميكن إجيازها على النحو التايل:

، ألن من أهم صفات االثبات: وحدة العرض املرئي ال تعد من قبيل الدعامة املعتد ا يف شاشة احلاسوبشاشة احلاسوبشاشة احلاسوبشاشة احلاسوب    أ.أ.أ.أ.
 الدعامة أن تؤدي إىل دوام الكتابة أو ثباا فهي إذن تقتصر على العرض فقط.

أن هذه الصورة من إظهار الكتابة قد تدعو إىل اللبس  )4(: يرى بعض الفقهطباعة الكتابة على ورقطباعة الكتابة على ورقطباعة الكتابة على ورقطباعة الكتابة على ورق    ب.ب.ب.ب.
ية فهي خمتزنة يف ي بينما احلقيقة الفنر ورقي تقليدواخللط فينظر إىل الكتابة املخرجة على الورق على أا حمر

 ذاكرة احلاسوب.

: يتم اإلرسال بني احلواسيب بواسطة شبكة االنترنت، فيكون مرحلة اإلرسال والتبادل االلكتروين للكتابةمرحلة اإلرسال والتبادل االلكتروين للكتابةمرحلة اإلرسال والتبادل االلكتروين للكتابةمرحلة اإلرسال والتبادل االلكتروين للكتابة    ج.ج.ج.ج.
 على شكل صفحات الكترونية.

  ن الكتابة االلكترونية أا ال ختتلف يف طبيعتها عن كوا جمرد كتابة تعرب عن وا سبق ملراحل تكَس ممنلم

                                                           

 .225ص ،مرجع سابق تامر حممد سليمان الدمياطي، -1

 .27، ص1995، احلاسوب القانون، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة األوىل، ةحممد املرسي زهر -2

 .31حممد حممد أبو زيد، حتديث قانون اإلثبات "مكانة احملررات االلكترونية بني األدلة الكتابية، ص -3

 .32، صحممد حممد أبو زيد، نفس املرجع -4
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  إمنا اجلديد هي وسيلة إنشائها والدعامة اليت تدون عليها املعلومات. املتعاقدين، فكر وإرادة
حنو  تعريف الكتابة بشكل قانوين على إن: : ضرورة وجود تعريف حمايد و"غري حتديدي" للكتابة: ضرورة وجود تعريف حمايد و"غري حتديدي" للكتابة: ضرورة وجود تعريف حمايد و"غري حتديدي" للكتابة: ضرورة وجود تعريف حمايد و"غري حتديدي" للكتابةالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

، لذا يفترض التعريف ينطوي على وضع العديد من الثوابتمينحها بعض احلياد ليس باملسألة امليسورة إمنا 
  تمع املعلومات خاصة نقل الكتابة ودوامها.ة أيضا فهم املسائل اهلامة يف جمالقانوين للكتاب

عدم التقيد باستخدام تكنولوجيا أو دعامة يعين احلياد التقين بوجه عام : الستناد إىل مبدأ احلياد التقينالستناد إىل مبدأ احلياد التقينالستناد إىل مبدأ احلياد التقينالستناد إىل مبدأ احلياد التقين: ا: ا: ا: اأوالًأوالًأوالًأوالً
  معينة نظرا خلاصية السرعة بالتايل ضرورة األخذ بنهج مرن مبا يتعلق بالتقنيات املستخدمة يف الكتابة.

يقصد بالتعريف احملايد للكتابة وضع تعريف واسع هلا على حنو يشمل الكتابة الورقية والكتابة االلكترونية 
  .)1(بني أنواع الكتابة على أساس الدعامة اليت تقع عليها لينطوي على عدم التمييز

Vincent Guêtrais يعرف األستاذ 
. أنه: ميكن ضبط مفهوم احلياد التقين من زاويتني: األوىل أن هذا املفهوم )2(

من جانب آخر يعتقد أن املعاجلة اآللية ملستند ما  البحث عن تفضيل لتقنية عن أخرى، يفترض بداية عدم
تستقل عن الدعامة املستخدمة وجيب أن تأول وتقيم قانونا باإلشارة لطبيعية حمتواها ودون اإلشارة املباشرة 

  لدعامتها".
ذي د التقين، الأخذت غالبية الدول اليت اجتهت لتعديل تشريعاا من اجل مسايرة التقدم التقين مببدأ احليا

  .)3(مبدأ النظري الوظيفي"، وقد أخذ به كل من املشرع الفرنسي املصري و اجلزائرييشبه إىل حد ما "
فتني: مرونتها أن احملررات الرقمية تتسم بص David G. masseيرى األستاذ:  مسألة نقل الكتابة:مسألة نقل الكتابة:مسألة نقل الكتابة:مسألة نقل الكتابة:: : : : ثانياثانياثانياثانيا

أرقام ثنائية مدونة على دعامة الكترونية"  واستقالهلا، فاحملرر الرقمي يعترب مرنا نظرا ألنه يتكون من سلسلة من
كذلك يعترب احملرر الرقمي مستقال نظرا ألنه ميكن فصله عن دعامته دون أن يفقد صفته األولية بيد أن هذا 

        رب يف حد ذاته فرصة للترخيص بتفوق الوثيقة املادية.يعتألن نقل الكتابة االلكترونية ال  ،االجتاه غري مقبول
إىل أن التعريف القانوين للكتابة يلزم أيضا األخذ يف احلسبان االعتبارات املتعلقة بنقل الكتابة ا تقدم ممخنلص 

  .عتبار اخلاص بكوا حمايدة تقنياباإلضافة لال
إن املشرع حينما يسعى لتعريف مفهوم الكتابة جيب أن يتذكر أمهية عدم التمييز بني : : : : : مسألة دوام الكتابة: مسألة دوام الكتابة: مسألة دوام الكتابة: مسألة دوام الكتابةلثًالثًالثًالثًاثاثاثاثا

نه ينبغي أال يغفل املشرع خاصية الدوام الواجب تماد على مبدأ احلياد التقين بيد أدي باالعالدعامات ما يؤ
توافرها يف الدعامة حىت ميكن للكتابة أنه تدوم ما يدعو إىل اللجوء يف العامل الرقمي إىل دعامات "دائمة" 

        .)4(للكتابة بشكل حيفظ أثر للمعاملة اليت جرت بني األطراف عرب الشبكة
أن إطالق عبارة "دائمة" عل دعامة الكتابة ال تعين مطلقا أن  ،Marcel FONTAINEأخريا وكما أكد األستاذ 

  تستمر الدعامة إىل األبد، إمنا يكفي أن تستمر فترة من الزمن تتفق وطبيعة املعلومات املدونة عليها، األمر الذي 

                                                           

 .311، صباته، كلية احلقوق، جامعة عني مشسشرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، تكوين العقد وإث أمحد - 1
-2  GAUTRAIS Vincent le contrat électronique au regarde de la loi concernant. Thémis.2002.p11. 

 .229تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابقن ص - 3

1- DEMOULIN Mireille, la notion de" support durable " dans les contrats à distance : une contrefaçon de l’écrit ? Revue européenne de droit 

de la consommation, 2000, n°4, pp361-377. 
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 يعطي بعدا معقوال لدوام الدعامة يتوافق مع غايتها.

 ية الكتابة االلكترونية وشروطهاية الكتابة االلكترونية وشروطهاية الكتابة االلكترونية وشروطهاية الكتابة االلكترونية وشروطهاأمهأمهأمهأمه: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

فترة ل ،من الناحية القانونية جاء ملا تتميز به من تثبيت للمعلومات واألفكار على دعامة مام الكتابة اإن استلز
  طويلة جدا من الزمن لذا فهي تستلزم توفر عدة شروط كي تكتمل أمهيتها.

تميز به عن باقي األدلة من تجاءت الكتابة على رأس أدلة اإلثبات ملا : االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    الفرع األول: أمهية الكتابةالفرع األول: أمهية الكتابةالفرع األول: أمهية الكتابةالفرع األول: أمهية الكتابة
الثبوت واالستقرار فال ختضع للنسيان والتقادم فهي ثابتة بثبات الدعامة املثبتة عليها، بالتايل يؤدي ذلك إىل 

  .)1(اعتبار الكتابة هي األفضل واألسهل إلثبات االلتزام
هذا ما جعل املشرع املصري يتوج الكتابة املرتبة األوىل يف وسائل اإلثبات فيما يتعلق بالتصرفات القانونية، 

ا ألمهية الكتابة فقد . نظر)2(أما باقي الوسائل من الشهادات والقرائن...فليس هلا ذات القوة بل قوا حمدودة
ى ضرورة أن يكون شرط التحكم مكتوبا سواء يف عقد اشترطت بعض االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم عل

  .)3(اتفاق أو غري ذلك
وسيلة وشكل معني أو على مادة معينة وذلك حىت تستوعب ا صرها كوقعدم ا ألمهية الكتابة يلزم كيدتأ

كل ما يستجد من وسائل تقنية حديثة، ذلك يتحقق بتغيري وتعديل بعض النصوص القانونية كي تستوعب 
  ل احلديثة املستمرة دون توقف، فإذا نظرنا إىل بعض النصوص جند التالزم والترابط بني الورق والكتابة.الوسائ

من  1316ذلك ما قام به املشرع الفرنسي من تعديل لبعض مواده كي تواكب التطور، من ذلك املادة 
تابع أحرف أو أشكال أو أرقام اإلثبات اخلطي أو بالكتابة من ت ملدين الفرنسي حيث نصت على: "ينشأالتقنني ا

  مته أو وسائل نقله".اأو أية إشارات أو رموز هلا داللة قابلة لإلدراك، وذلك أيا كانت دع
اتفق الفقه على مجلة من الشروط اليت جيب أن تستجمعها الكتابة : االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    وط الكتابةوط الكتابةوط الكتابةوط الكتابةررررشششش    الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:

  دورها يف اإلثبات ومجلة الشروط هي كاآليت:حىت ميكن االعتداد ا قانونا بالتايل تأدية 
 ،يعين ذلك أن يكون املستند املتضمن الكتابة املراد جعلها دليال ناطقا مبا فيه: أن تكون الكتابة مقروءةأن تكون الكتابة مقروءةأن تكون الكتابة مقروءةأن تكون الكتابة مقروءة    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  .)5(. وكذا أن ميكن إنسابه إىل صاحبه)4(به وإدراك حمتواهتيعاليتسىن فهمه واس
مكرر من التقنني املدين اجلزائري اليت نصت  323جند هذا الشرط قد تضمنه القانون اجلزائري يف نص املادة 

على أنه: ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم.." 
  ءة ألمر مكتوب.واملعىن املفهوم نرى القصد منه إمكانية قراءته ألنه ال فهم دون قرا

  هذا الشرط يستدعي أن تستمر إمكانية قراءة الكتابة مدة من الزمن : شرط االستمرارية الكتابة ودوامهاشرط االستمرارية الكتابة ودوامهاشرط االستمرارية الكتابة ودوامهاشرط االستمرارية الكتابة ودوامها    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

                                                           

 .17ص ،2010اهرة مصطفى أمحد إبراهيم نصر، وسائل إثبات العقود االلكترونية، دراسة مقارنة، درا النهضة العربية، الق -1

 .18نفس املرجع، ص مصطفى أمحد إبراهيم نصر، -2

 .93، ص.م.ند،2003 ،د.نأمحد شرف الدين، جهات االختصاص القضائي مبنازعات التجارة االلكترونية،  -3

 .20، ص2000حسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات اليت يتم إبرامها عن طريق االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4

 .20، ص2003بشار طالل أمحد املومين، مشكالت التعاقد عرب االنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة، مصر  -5
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.وهو ما أشارت إليه املادة )1(حىت يتسىن الرجوع إليه كلما تعني ذلك، أيا كانت الدعامة احملفوظة عليها الكتابة
االلكترونية بصدد ذكرها للشروط الواجب توافرها يف للتجارة النموذجي  /أ) من قانون اليونسترال10/1(

 اها يف الرجوع إليهلواردة فيها على حنو يتيح استخدامعلى املعلومات ا  االطالعبنصها: " املستند االلكتروين
بأنه: "عندما يشترط القانون أن تكون من ذات القانون صراحة على هذا الشرط  6الحقا"، كما نصت املادة 

لواردة فيها على حنو على  البيانات ا االطالعإذا تيسر املعلومة مكتوبة، تستويف رسالة البيانات ذلك الشرط 
  الحقا". اها بالرجوع إليهيتيح استخدام

القانون نها املدين حلديثة يف جمال اإلثبات القانوين مومها النصني اللذين تأثرت ما العديد من القوانني ا
) اليت اشترطت أن تكون الكتابة االلكترونية كالكتابة الورقية بشرط 1316/1الفرنسي املعدل يف نص مادته (

إمكانية حتديد الشخص الذي أصدرها أو أن يكون تدوين الكتابة وحفظها قد مت يف ظروف ذات طبيعة تضمن 
 1مكرر  323املشرع اجلزائري أيضا يف تعديله األخري للتقنني املدين يف املادة  هو نفس اجتاهو. )2(تكاملها
"...وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها" ويفهم من اإلعداد واحلفظ أن يكون ذلك  بالنص:
  الدوام واالستمرار. لغرض
املستند الكتايب دون ادين تعديل أو تغيري من يقصد به حفظ : شرط الثبات أو عدم قابلية الكتابة للتعديلشرط الثبات أو عدم قابلية الكتابة للتعديلشرط الثبات أو عدم قابلية الكتابة للتعديلشرط الثبات أو عدم قابلية الكتابة للتعديل    ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:

حذف، حمو أو حشو، ليتسىن بعد ذلك االعتداد باحملرر املكتوب، إذ أن قدرة احملرر يف اإلثبات تتقرر مبدى 
/ب) من قانون 10/1. وهو املعىن الذي أخذت به املادة ()3(سالمته من أي عيب قد يؤثر يف شكله اخلارجي

بنصها على: "االحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو استلمت اليونيسترال النموذجي 
به أو بشكل ميكن إثبات أن ميثل بدقة املعلومات اليت أنشأت أو أرسلت أو استلمت "،وهو شرط جند غالبية 

ية كدليل مته القانونالتشريعات قد اشترطته حبيث أوجبت حفظ احملرر من أي تعديل أو عمل قد ينقص من قي
بالنص:  1مكرر  323األخرية من املادة  عبارةوهو ما نص عليه أيضا املشرع اجلزائري يف ال يف اإلثبات،

  "....يف ظروف تضمن سالمتها".
ستمرارية والثبات وإمكانية مع توفر الشروط املتطلبة يف الكتابة يف صورا التقليدية من إمكانية القراءة واال

قتضاء، وعدم قابليتها للتعديل إال بترك أثر واضح يدل على ذلك التعديل واليت ميكن ليها عند االالرجوع إ
  ة جمال اإلثبات.حتققها كلها يف الكتاب

مل يبق لنا أدىن شك يف اعتبارها من األدلة الكتابية لإلثبات، وعليه فإن اختالف األداة املستخدمة والوسيط 
 املستعمل ال يؤثران يف قيمة الوثيقة االلكترونية يف اإلثبات. 

        االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    دعامةدعامةدعامةدعامةاالنتقال من الدعامة الورقية إىل الاالنتقال من الدعامة الورقية إىل الاالنتقال من الدعامة الورقية إىل الاالنتقال من الدعامة الورقية إىل ال: : : : املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين
  تعامل الورقي إىل مرحلة التعامل االلكتروين يف جماالت التجارة دون يئة ال شك أن االنتقال من مرحلة ال

                                                           

1-VERBIEST Thibault, la protection jurions du cuber consommateur, lité, paris, 2002, p80. 

 .110بشار طالل أمحد املويف، مرجع سابقن، ص -2

 .201، ص2006دار النهضة العربية، مصر  اقد عرب تقنيات االتصال احلديثة، دراسة مقارنة،مسري حامد عبد العزيز اجلمال، التع -3
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للبيانات من شأنه ديد حقوق املتعاملني كما يقلل  بيئة قانونية مالئمة للمعطيات التقنية يف التبادل االلكتروين
  من فرص االستفادة من التطور التقين يف وسائل االتصال. 

لعديد من احملاوالت من أجل معاجلة وضع احملررات االلكترونية يف ضوء على هذا األساس فقد بذلت ا
  قواعد اإلثبات القائمة عن طريق تأويل هذه القواعد لكي تستوعب احملررات االلكترونية وحواملها يف اإلثبات.

        تعديل القواعد التقليدية للدليل الكتايبتعديل القواعد التقليدية للدليل الكتايبتعديل القواعد التقليدية للدليل الكتايبتعديل القواعد التقليدية للدليل الكتايب: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
لتكنولوجيا س املتعلق بتطويع قانون اإلثبات مار 13اجته الفقه قبل صدور القانون الفرنسي الصادر يف 
بشأن تنظيم التوقيع االلكتروين إىل  2004لسنة  15املعلومات والتوقيع االلكتروين والقانون املصري رقم 

  بات القائمة دون احلاجة لتعديل تشريعي هلا.بالكتابة االلكترونية يف اإلثبات يف ظل قواعد اإلث االعتدادإمكانية 
أشارت الدراسة إىل أن عدم : اإلثبات القائمةاإلثبات القائمةاإلثبات القائمةاإلثبات القائمةقواعد قواعد قواعد قواعد باحملرر االلكتروين يف ظل باحملرر االلكتروين يف ظل باحملرر االلكتروين يف ظل باحملرر االلكتروين يف ظل     االعتداداالعتداداالعتداداالعتداد: حماوالت : حماوالت : حماوالت : حماوالت الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

الكتابة بدعامات التوافق بني أحكام النظام القانوين يف مصر، فرنسا واجلزائر، القائم على صدارة الدعامة املادية 
قواعد اإلثبات لتعديل من جهة والدعامة االلكترونية الالمادية من جهة أخرى، قد دفع الفقه والقضاء املعارض 

  باحملرر االلكتروين. االعتدادإىل حماولة تفسري هذه القواعد  من أجل 
 لفكرة الكتابة (فقها وقضاء)لفكرة الكتابة (فقها وقضاء)لفكرة الكتابة (فقها وقضاء)لفكرة الكتابة (فقها وقضاء)استيعاب احملرر االلكتروين استيعاب احملرر االلكتروين استيعاب احملرر االلكتروين استيعاب احملرر االلكتروين أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

. )1(إن نظام اإلثبات بالكتابة جيعل من قبول احملرر اإللكتروين يف اإلثبات عملية حساسة :املعوقات القانونيةاملعوقات القانونيةاملعوقات القانونيةاملعوقات القانونية....1
مع القيود املادية  دامليل كتايب يف اإلثبات صعوبات االصطأو مبعىن آخر يواجه االعتراف باحملرر االلكتروين كد

  لنظام "اإلثبات بالكتابة" وفقا ملفهومه التقليدي.
ذهب جانب من الفقه إىل حماولة تأويل القواعد واألحكام القانونية : واحملررات االلكترونيةواحملررات االلكترونيةواحملررات االلكترونيةواحملررات االلكترونيةاإلعتداد بالكتابة اإلعتداد بالكتابة اإلعتداد بالكتابة اإلعتداد بالكتابة ....2

، وتأيت نقطة البداية باحملرر اإللكتروين كدليل كتايب باالعتدادالتقليدية املتعلقة بالدليل الكتايب على حنو يسمح 
تابة سواء بشأن املادة اليت تكتب عليها أو لدى أنصار هذا االجتاه من القول بأنه ال يشترط شكال معينا يف الك

  .اليت تكتب ا
ذ أن القانون يف ، إ: جاءت من حتليل نصوص القانوناحلجة األوىلاحلجة األوىلاحلجة األوىلاحلجة األوىل .)2(يستند هذا االجتاه إىل عدة حجج

إىل نصوص بعض احلجة الثانية احلجة الثانية احلجة الثانية احلجة الثانية . تستند )3(ثالثة شروط ررات الرمسية مل يتطلب بشأا سوىتنظيمه للمح
 واتفاقية األمم املتحدة لعقود البيع الدويل، 1972. كاتفاقية نيويورك بشأن التقادم عام )4(الدوليةاالتفاقيات 
، حيث خيلص هذا االجتاه إىل عدم وجود ارتباط بني فكرة الكتابة ووجوب 1980وقعة يف فيينا عام للبضائع وامل

  لها بصرف النظر عن الدعامة ككان ش اًتدوينها على دعامة ورقية، األمر الذي يسمح باالعتداد بالكتابة أي

                                                           

 .238الدميياطي، مرجع سابق، صتامر  حممد سليمان  -1

الكويت، كلية احلقوق  حسام الدين كامل األهواين، إثبات عقود التجارة االلكترونية، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون وحتديات املستقبل يف العامل العريب، جامعة -2
 .442-435،  ص ص1999أكتوبر  27- 25ومركز البحوث العربية، 

 من القانون املدين اجلزائري. 323من التقنني املدين الفرنسي يقابلها املادة  1317من قانون اإلثبات املصري، يقابلها املادة  10املادة  ملزيد من التفاصيل راجع -3

 .28، ص2002حممد إشارة خاصة لبعض قوانني البلدان العربية، النسر الذهيب للطباعة، القاهرة،  -4
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  املثبتة عليها.
ذهب اجتاه قضائي جرئ حملكمة النقض الفرنسية، قبل سريان : الورقيةالورقيةالورقيةالورقيةغري غري غري غري لمحررات لمحررات لمحررات لمحررات للللقبول القضاء الفرنسي قبول القضاء الفرنسي قبول القضاء الفرنسي قبول القضاء الفرنسي ....3

إىل إمكانية قبول احملررات االلكترونية كأدلة كتابية كاملة يف  2000مارس  13القانون اجلديد الصادر يف 
اإلثبات، مىت توافرت فيها ضمانات معينة فقد قضت الدائرة التجارية مبحكمة النقض الفرنسية يف حكمها 

  . )1(جبوار  إثبات قبول احلوالة عن طريق رسالة مرسلة بالفاكس 1997ديسمرب  7الصادر 
أبعد من ذلك تصدت لوضع تعريف حديث للدليل الكتايب مستقال عن الدعامة كما ذهبت احملكمة إىل 

الورقية يتفق ومقتضيات التجارة االلكترونية بقوهلا إن "الكتابة ميكن أن تتمثل على أية دعامة طاملا أن سالمتها 
  ونسبتها إىل مرسلها قد حتققت دون منازعة".

يأخذ مببدأ حرية من  اتعيشرأن من الترأينا : اد باحملرر االلكترويناد باحملرر االلكترويناد باحملرر االلكترويناد باحملرر االلكترويناالستعانة مببدأ حرية اإلثبات لالعتداالستعانة مببدأ حرية اإلثبات لالعتداالستعانة مببدأ حرية اإلثبات لالعتداالستعانة مببدأ حرية اإلثبات لالعتدثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
اإلثبات يف جمال األعمال املادية واملواد التجارية والتصرفات املدنية، ومفاد مبدأ حرية اإلثبات هو عدم تقييد 

لطرق مبا يف اإلثبات، إمنا يكون له إثبات ما يدعيه بكافة ا إثبات ما يدعيه بطريق معني من طرقاملدعي يف 
  .)2(ذلك الشهود والقرائن القضائية

إن جمال األخذ باحملرر االلكتروين يف اإلثبات من خالل مبدأ حرية اإلثبات يف : التصرفات القانونية التجاريةالتصرفات القانونية التجاريةالتصرفات القانونية التجاريةالتصرفات القانونية التجارية....1
للجوء إىل مبدأ ذلك أن حماولة ا ارية، ليس فقط جمال حمدود النطاق، إمنا أيضا ذو قوة حمدودة ومؤدىاملواد التج

الوصول  جاءت خميبة لآلمال املنعقدة على إلثباتيف اذ لالعتداد باحملرر االلكتروين كدليل حرية اإلثبات كمنف
  .)3(ىل مرتبة الدليل الكتايب الكاملبه إ

حماولة االستعانة مببدأ حرية اإلثبات رأينا أن : التصرفات القانونية املدنية اليت ال تتجاوز نصاب اإلثبات بالبينةالتصرفات القانونية املدنية اليت ال تتجاوز نصاب اإلثبات بالبينةالتصرفات القانونية املدنية اليت ال تتجاوز نصاب اإلثبات بالبينةالتصرفات القانونية املدنية اليت ال تتجاوز نصاب اإلثبات بالبينة....2
نة مل حيققا اهلدف املأمول نطاق املعامالت التجارية والتصرفات املدنية اليت ال تتجاوز نصاب اإلثبات بالبييف 

. لذا نرى أنه من األوفق يف هذا )4(واملتمثل يف قبول احملرر االلكتروين يف اإلثبات يف مرتبة الدليل الكتايب الكامل
حجية يف اإلثبات مساوية احلجية  روين ذه املكانة ومنحهرر االلكتالصدد التدخل التشريعي لالعتراف للمح

  احملرر الورقي والقول بغري ذلك يؤدي إىل الوقوف حجر عثرة أمام ازدهار التعامالت االلكترونية.
 فضل: االعتداد باحملرر االلكتروين يف ظل االستثناءات الواردة على قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابةاالعتداد باحملرر االلكتروين يف ظل االستثناءات الواردة على قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابةاالعتداد باحملرر االلكتروين يف ظل االستثناءات الواردة على قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابةاالعتداد باحملرر االلكتروين يف ظل االستثناءات الواردة على قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابة    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

ا واجبا يف التصرفات اليت تزيد قيمتها على قيمة حمددة أو فيما املشروع الكتابة على البي نة وجعل اإلثبات
.أجاز املشرع إثبات هذه التصرفات بشهادة الشهود والقرائن يف فروض )5(خيالف أو جياوز ما هو ثابت بالكتابة

حالة تعذر احلصول على دليل كتايب ملانع مادي أو أديب استثنائية تتمثل يف حالة توافر مبدأ الثبوت بالكتابة و

                                                           

 .438التجارة االلكترونية، مرجع سابق، صحسام الدين كامل األهواين، إثبات  -1

 .41، ص1990حممد حيي، القرائن القانونية، وحجيتها يف اإلثبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  نييس -2

 .94ص  حممد حممد أبو زيد، مرجع سابق، -3

 .246ص ان الدمياطي، مرجع سابق،تامر حممد سليم -4

 .529، ص4،1998نشورات احلقوقية "صادر"، الطبعة"شتات، امل وما جيوز إثباته ا وما جيب إثباته بالكتابة، دار الكتب القانونية سليمان مرقس، األدلة املقيدة-5
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 /ب63مدين فرنسي)، وأخريا حالة فقد السند الكتايب بسبب أجنيب( املادة  1348/أ إثبات املادة 63(املادة 
  مدين فرنسي). 1348إثبات املادة 

، عن طريق التقليدية لإلثباتيف ظل القواعد ذهب جانب من الفقه إىل إمكانية االعتداد باحملرر االلكتروين 
. وفيما يلي سنعرض إثر هذه االستثناءات على إمكانية اإلثبات باحملررات االلكترونية )1(االستعانة باستثناءات

  مع بيان الصعوبات اليت قد تنشأ عن ذلك.
من قانون اإلثبات  62من قانون اإلثبات مدين جزائري ويقابلها املادة  323املادة تشري : مبدأ الثبوت بالكتابةمبدأ الثبوت بالكتابةمبدأ الثبوت بالكتابةمبدأ الثبوت بالكتابة.1

من التقنني املدين الفرنسي إىل مبدأ الثبوت بالكتابة باعتباره أحد  االستثناءات  1347يقابلها املادة واملصري 
الواردة على قاعدة اإلثبات بالكتابة بنصها على أمه: "جيوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان جيب إثباته 

 بة".بالكتابة إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتا

جيعل التصرف ملدعي قريب يقصد مببدأ الثبوت بالكتابة: "كل كتابة تصدر من اخلصم ويكون من شأا أن 
ود  مبدأ الثبوت ، يتضح من ذلك أن وج)مدين فرنسي 1348/2اثبات مصري،  62/2" (املادة االحتمال

أن *.)2(خبط يد اخلضم أو موقعه منهيلزم أن تكون وأن تكون هناك كتابة *بتوافر شروط ثالثة: بالكتابة يرتبط 
يشترط أن يكون من شأن هذه الكتابة أن جتعل *.)3(تكون هذه الكتابة صادرة من اخلصم الذي حيتج عليه ا

التصرف املدعي به قريب االحتمال، وهو أمر خيضع لسلطة القاضي التقديرية لكن جيب أن ال يقتصر األمر 
الشروط السابقة يف الكتابة فإن ما يترتب على وجود مبدأ الثبوت بالكتابة . إذ ما توافرت )4(على جمرد افتراض

ا اليت يتمسك ا اخلصم جاز الترخيص له يف اإلثبات بالبينة أو القرائن حىت ولو كان اإلثبات بالكتابة مشترطً
. )5(لدليل الكتايبما اشتمل عليه ا بنص لقانون أو باتفاق األطراف، أو كان املطلوب إثبات ما خيالف أو جياوز

. ومىت وجد مبدأ الثبوت بالكتابة وتعزز تكملة هذا املبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل )5(الكتايب
  الكتايب الكامل يف اإلثبات.

من القانون املدين اجلزائري تقابلها املادة  323املادة  :احلصول على الدليل الكتايب أو من تقدميهاحلصول على الدليل الكتايب أو من تقدميهاحلصول على الدليل الكتايب أو من تقدميهاحلصول على الدليل الكتايب أو من تقدميهمن من من من قيام مانع قيام مانع قيام مانع قيام مانع ....2
الصادر  80- 525من التقنني املدين الفرنسي املعدلة بالقانون رقم  1348من قانون اإلثبات املصري واملادة  23
1980 جويلية 12يف 

. يستفاد منها أنه توجد حالتان تشتركان من ناحية قيام املانع يف كل منهما ولكن )6(
  تتميز إحدامها عن األخرى.

  ا على هذه الفكرة فإن للمدعى وفقا هلذه االستحالة أن يثبت تأسيس: املانع من احلصول على دليل كتايباملانع من احلصول على دليل كتايباملانع من احلصول على دليل كتايباملانع من احلصول على دليل كتايبأ. أ. أ. أ. 

                                                           

3- CHAMOUN( F), la loi du 12 juillet 1980.une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve, op, n°11 et s.  

 .531املقيدة، مرجع سابق، صسليمان مرقس، األدلة  -2

 .407وهو ما أشارت إليه األعمال التحضريية للتقنني املدين املصري احلايل، الد الثالث، ص -3

 .15، ص1981نشر، دار سهري منتصر، مبدأ الثبوت بالكتابة يف القوانني املصري والفرنسي، بدون  -4

 .75النافذة مرجع سابق،صاالثبات محود، مدى حجية احملرر االلكتروين يف اإلثبات يف املسائل املدنية يف ضوء قواعد  عبد العزيز املرسي -5
6-loi n080-525 du juillet 1980 relative  à la preuve des actes juridiques,j.o.13 juillet.1980, p1755. 
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التعاقد بكافة الرق، من بينها القرينة املستمدة على وجود احملرر االلكتروين على الوسائط املغنطة أو النسخة 
جع إىل الظروف . فهنا بصدد التحدث عن املانع املادي، أما املانع األديب فري)1(املستخرجة منها بواسطة الطابعة

ن هذه الصلة شريطة أن يكون من شأاليت مير فيها التعاقد أو الصالت اليت تربط املتعاقدين  وقت إبرام التعاقد 
الشخص وطلب دليل كتايب إلثباته، وهنا االستحالة معنوية تتمثل فيما بني أو الظروف إجياد حرج أديب حيول 

مات الكترونية دون أن كة االنترنت من إبرام العقود على دعايقتضيه عرف التعامل اجلاري العمل به على شب
ا يف أوراق مكتوبة، يف حني ال يوجد يف أغلب األحيان أي حرج أديب أو عالقة شخصية بني يدون مضمو

 .)2(املتعاقدين عرب االنترنت حيول دون احلصول على سند كتايب بوجود ومضمون التعاقد

/ب من قانون اإلثبات املصري 63: أجازت املادة بسبب أجنيببسبب أجنيببسبب أجنيببسبب أجنيباملفقود املفقود املفقود املفقود املانع من تقدمي الدليل الكتايب املانع من تقدمي الدليل الكتايب املانع من تقدمي الدليل الكتايب املانع من تقدمي الدليل الكتايب . بببب
) للدائن الذي فقد سنده الكتايب 1980لسنة  525من التقنني املدين الفرنسي (املعدلة بالقانون رقم  1348واملادة 
ني أوهلما: سبق وجود دليل كتايب على وجود اجنيب البد له فيه اإلثبات بشهادة الشهود على توافر شرطبسبب 

ومضمون التصرف الذي يراد إثباته والثاين: وجود سبب أجنيب خارج عن إرادة الدائن أدى إىل فقد هذا 
الدليل الكتايب، مثل القاهرة أو حالة الضرورة... ويف كل األحوال ال يقبل متسك الدائن بأي سبب يرجع إىل 

 .)3(و تراخفعله ولو كان جمرد إمهال أ

لالعتراف للمحرر صفوة القول لدينا أن اللجوء إىل نظام االستثناءات على مبدأ اإلثبات بالكتابة كوسيلة 
يف اإلثبات مل يعد أمرا مقبوال يف ظل االنتشار املتنامي للمعامالت االلكترونية اليت تتم عرب  االلكتروين حبجيته

با من مواجهة واقع التعامل باحملررات االلكترونية االستثناءات إال رلجوء إىل تلك شبكة االنترنت، وال يعدو ال
األمر الذي ال يشكل أساسا سليما يتم بناء عليه االعتراف والتكافؤ بني احملررات االلكترونية واحملررات الورقية 

 .)4(من حيث قبوهلا وحجيتها يف اإلثبات

بات من الواضح احلاجة إىل تعديل تشريعي : إلثبات القائمةإلثبات القائمةإلثبات القائمةإلثبات القائمة: احلاجة إىل تعديل تشريعي لقواعد ا: احلاجة إىل تعديل تشريعي لقواعد ا: احلاجة إىل تعديل تشريعي لقواعد ا: احلاجة إىل تعديل تشريعي لقواعد االفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
للقواعد التقليدية املنظمة إلثبات التصرفات القانونية من أجل وضع قواعد من شاا أن تكفل االعتراف للكتابة 

  االلكترونية واحملررات االلكترونية حبجية يف اإلثبات مساوية للكتابة واحملررات على دعامة ورقية.
باتت احلاجة ملحة إىل تعديل قانون اإلثبات اراة التطورات : مربرات التعديل التشريعي القواعد اإلثباتمربرات التعديل التشريعي القواعد اإلثباتمربرات التعديل التشريعي القواعد اإلثباتمربرات التعديل التشريعي القواعد اإلثبات    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  وخباصة يف ضوء زيادة حجم املبادالت والتعامالت اجلارية على الشبكة.

                                                           

  .55،ص1994حممد حسام حممود لطفي، اإلطار القانوين للمعامالت االلكترونية، دراسة يف قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، القاهرة،  -1
 .83عبد العزيز املرسي محود، نفس املرجع، ص -2

 .153حممد شكري سرور، موجز أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص -3

 .67حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص -4
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جرياا يف إن ازدهار التجارة االلكترونية يتوقف على  :احلاجة إىل األمان القانوين على املستوى الوطيناحلاجة إىل األمان القانوين على املستوى الوطيناحلاجة إىل األمان القانوين على املستوى الوطيناحلاجة إىل األمان القانوين على املستوى الوطين....1
  وحيمي حقوق وحريات أطرافها وحييط ملصاحل املتعلقة بالنظام  )1(وسط قانوين يكفل األمن القانوين للمعامالت

  العام سواء الداخلي أو الدويل بسياج متني من احلرية.
على املستوى الفقهي كان الوضع متأرجحا بني املطالبة بتعديل قواعد اإلثبات القائمة بشكل يستوعب 
احملررات االلكترونية بوصفها كتابيا كامال مع  وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك وبني األصوات املنادية 

وص على حنو حيقق للمحررات بعدم جدوى التعديل التشريعي لقواعد اإلثبات واالكتفاء بتفسري مرن للنص
  االلكترونية حجية يف اإلثبات.

استخدام التقنيات احلديثة يف التعامالت  ف القضاء الفرنسي موقف املتفرج منمن جانب آخر مل يق
االلكترونية بل تصدى مبكرا لبحث املسالة وقطع خطوات واسعة يف سبيل املساواة بني احملرر االلكتروين 

  .)2(حنو مهد للتعديل التشريعي لقواعد اإلثبات من أجل استيعاب احملرر االلكتروينواحملرر الورقي على 
يثور التساؤل حول ضرورة فرض نصوص  :اخلالف بشأن جدوى التدخل التشريعي لتعديل قواعد اإلثباتاخلالف بشأن جدوى التدخل التشريعي لتعديل قواعد اإلثباتاخلالف بشأن جدوى التدخل التشريعي لتعديل قواعد اإلثباتاخلالف بشأن جدوى التدخل التشريعي لتعديل قواعد اإلثباتأ.أ.أ.أ.

لوظيفي، يف هذا قانونية من أجل االعتداد باحملررات االلكترونية يف اإلثبات تعتمد بصورة عامة على ج النظري ا
  كل اجتاه مربراته اليت يدعم ا موقفه.لاخلصوص تباينت نظر الفقه ما بني مؤيد ومعارض هلذا التعديل و

: ذهب جانب من الفقه الفرنسي إىل عدم جدوى التعديل التشريعي لقواعد احلجج الرافضة للتعديل التشريعياحلجج الرافضة للتعديل التشريعياحلجج الرافضة للتعديل التشريعياحلجج الرافضة للتعديل التشريعي*
هذا االجتاه أنه ميكن منح الثقة للقاضي ألجل تطوير إثبات التصرفات القانونية املعمول ا، وحجج أنصار 

 .)3(النصوص احلالية وأن بعض األحكام القضائية فسرت مفاهيم الكتابة والتوقيع بطريقة متطورة للغاية

: يعارض جانب كبري من الفقه الفرنسي، اجلزائري واملصري هذا االجتاه ة للتعديالت التشريعيةة للتعديالت التشريعيةة للتعديالت التشريعيةة للتعديالت التشريعيةدددديييياحلجج املؤاحلجج املؤاحلجج املؤاحلجج املؤ*
السابق ويرى ضرورة تعديل قواعد اإلثبات القائمة لالعتداد باحملرر االلكتروين يف اإلثبات وعدم ترك األمر  

ما ينعكس  لسلطة القاضي التقديرية ألا مل تعد قادرة يف ظل هذا الواقع على أا احلقيقة يف كل األحوال،
على الثقة يف املعامالت االلكترونية، وقد وجه هذا الفقه النقد للحجج الرافضة للتعديل التشريعي من عدة سلباً 

وجوه فمن جهة، يرى أن األحكام الصادرة يف هذا الصدد تعد منفردة وغري كافية بشكل واضح ألحداث 
إلقامة الدليل أمام القضاء  )قد تطول(ترة من الوقت . ومن جهة أخرى فإن انتظار ف)4(انقالب يف القضاء احلايل

على وجود العقد االلكتروين ومضمونه ميكن أن يولد زيادة الشعور بعدم األمان القانوين، مما يؤدي إىل إحجام 
  األفراد عن اللجوء إىل تلك الوسيلة يف التعاقد.

تطور األحكام القضائية يف هذا اال املشرع لقد دفع  :التطور القضائي الفرنسي يف جمال الدليل الكتايبالتطور القضائي الفرنسي يف جمال الدليل الكتايبالتطور القضائي الفرنسي يف جمال الدليل الكتايبالتطور القضائي الفرنسي يف جمال الدليل الكتايبب.ب.ب.ب.
كي تتالءم مع التكنولوجيا لقواعد اإلثبات الواردة يف القانون املدين  عالفرنسي إىل التدخل من اجل تطوي

                                                           

 .7ص مرجع سابق،أمحد شرف الدين،  -1

 .260تامر حممد سليمان الدميياطي، مرجع سابق، ص -2
3-GOBERT. la sécurisation des échanges par la reconnaissance de la signature électronique et perspectives, droit de la preuve- formation 
permanente C U P volume X I X. octobre 1997.p98. 

 .99حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص -4
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وتطورت االحكام ،2000مارس  13لقانون  هاحلديثة والتوقيع االلكتروين، وهو ما ظهرت نتائجه يف إصدار
باإلضافة اىل حبث  جمال حبث مدى قبول الكتابة واحملررات غري الورقية يف االثبات، القضائية بشكل ملموس يف

  التطور بصورة واضحة هذا وميكن أن نلمس مالمح مدى قبول حجية التوقيعات االلكترونية يف اإلثبات 
  فيما يلي : بالنسبة لدعامة الكتابة

الصادر  سوف نقتصر على التعليق على حكم الدائرة التجارية :تطور القضاء الفرنسي يف جمال دعامة الكتابةتطور القضاء الفرنسي يف جمال دعامة الكتابةتطور القضاء الفرنسي يف جمال دعامة الكتابةتطور القضاء الفرنسي يف جمال دعامة الكتابة*
حيث كانت املشكلة تدور حول ما إذا كان ميكن إثبات قبول  1997ديسمرب  2من حمكمة النقض الفرنسية يف 

، وذهبت احملكمة إىل إمكانية قبول احملررات االلكترونية كأدلة )1(حوالة احلق عن طريق رسالة مرسلة بالفاكس
ع حمكمة النقض كاملة يف اإلثبات مىت توافرت فيها ضمانات معينة، كما ميكن مالحظة أنه كان يف وس كتابية

مدين فرنسي) أو استنادا  1348املرسلة بالفاكس على أا جمرد صورة دائمة ومطابقة (للمادة  االعتداد باحلوالة
دت حمكمة النقض بوضوح الشروط . وهكذا حد)2(مدين فرنسي) 1347إىل مبدأ الثبوت بالكتابة (املادة 

  لضرورة حلجية احملرر الناشئ بوسيلة الكترونية، واليقني بأن الكتابة صادرة من اخلصم.
، إال أا تتبىن تفسرياً وظيفياً هلذا املفهوم، لكنها الكتابةمفهوم أن احملكمة مل تتناول سوى من على الرغم 

به إال إذا كانت وظائف الكتابة قد مت التحقق منها أو كانت من جانب آخر أضافة بأن هذا التقسيم ال يعتد 
يستفاد أمران على جانب كبري من األمهية من اجتاه حمكمة النقض الفرنسية  غري متنازع فيها. ونرى أنه ميكن أن

  أوهلما، مقبولية احملررات االلكترونية وثانيهما: حجية احملررات االلكترونية يف اإلثبات.
فضال عن االعتبارات ذات الطابع الوطين يقود النهج املقارن إىل : التنسيق على املستوى الدويلالتنسيق على املستوى الدويلالتنسيق على املستوى الدويلالتنسيق على املستوى الدويلاحلاجة إىل احلاجة إىل احلاجة إىل احلاجة إىل ....2

مالحظة أنه توجد يف أغلب الدول "عقبات قانونية" تواجه االعتراف بالعقود االلكترونية ووسائل إثباا غري 
  التقليدية.

ررات االلكترونية ومنحها احلجية يف اإلثبات من أجل توحيد وتنسيق القواعد القانونية اخلاصة باستخدام احمل
النموذجي بشان  ونستراليبإعداد قانون الجلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل قامت على املستوى الدويل 

يساعد مجيع الدول يف تعزيز تشريعاا اليت تنظم بدائل لألشكال الورقية  1996التجارة االلكترونية لصادر عام 
 .)3(لالتصال وختزين املعلومات وعلى صياغة هذه التشريعات يف حالة عدم وجودها

: سنشري يف هذا الصدد إىل التوصيات اهلادفة لالعتراف االقتراحات اهلادفة لتطويع تشريعي لقواعد اإلثباتاالقتراحات اهلادفة لتطويع تشريعي لقواعد اإلثباتاالقتراحات اهلادفة لتطويع تشريعي لقواعد اإلثباتاالقتراحات اهلادفة لتطويع تشريعي لقواعد اإلثباتأ. أ. أ. أ. 
  االلكتروين يف اإلثبات يف القوانني.حبجية احملرر 

تبين القانون املتعلق  بادر قبلو  م املشرع الفرنسي الستخدام احملررات االلكترونية بصورة جزئية،نظفقد 
بالتدخل حنو تنظيم قبول وحجية احملررات االلكترونية يف  2000مارس  13بتعديل القواعد العامة يف اإلثبات يف 

                                                           

2- J .M.HOCQUARD, Télécopie et preuve, petites affiches du 29 mai 1996, p24. 
 .263تامر حممد سليمان الدمبياطي، مرجع سابق، ص -2

 .16، ص1996دليل تشريع قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية،  -3
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االثبات بصدد املعامالت أو التصرفات القانونية اليت جتري عرب االنترنت واتسم تدخل املشرع الفرنسي يف هذا 
  التكافؤ بشكل عام بني الرسالة االلكترونية والكتابة.بالصدد باحملدودية، ألنه مل يقم 

تقدمي سارعت بعض جهاا ب    اليتو يف فرنساالعتراف حبجية احملرر االلكتروين اجلهود اخلاصة باإن 
  واكبة التطور التقين املتسارع ومنو واستخدام االنترنت ملاقتراحات من أجل تطويع النصوص احلالية لإلثبات 

  :)1(يف إجناز املعامالت ومن بعض تلك اجلهات جند
  .1997يف تقرير الصادر يف ماي  (CNCT)الس الوطين لالئتمان  *
  .GIPجمموعة "القانون والعدالة" وهي جمموعة من أساتذة القانون اجتمعوا حتت رعاية  *
  .1998جويلية  2تقرير جملس الدولة الفرنسي بشأن "األنترنت والشبكات الرقمية الصادر يف  *

بني )2(قبل صدور قانون ينظمه 1994ساوى املشرع املصري يف قانون األحوال املدنية الصادر عام كما 
أيضاً ، واالعتراف باحملررات االلكترونيةمن القانون  /ج3ة وااللكترونية حيث تقرر املادة السجالت الورقي

حة والدقيقة للمسائل ع بني الرؤية الواضمج الذي 2001مشروع قانون املعامالت االلكترونية املصري عام
  .)3(للتطورات التكنولوجية الدائمة واملتسارعةالواقعة ملواكبة القانونية و

سنتناول فيما يأيت دور جلنة األمم  :السياق الدويل واإلقليمي لالعتراف حبجية احملرر االلكتروين يف االثباتالسياق الدويل واإلقليمي لالعتراف حبجية احملرر االلكتروين يف االثباتالسياق الدويل واإلقليمي لالعتراف حبجية احملرر االلكتروين يف االثباتالسياق الدويل واإلقليمي لالعتراف حبجية احملرر االلكتروين يف االثبات. بببب
مث نعرض جلهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأعمال اللجنة  ونيسترالليااملتحدة للقانون التجاري الدويل 

  .)4(األوروبية املتعلقة باالعتراف باحملررات االلكترونية
يف هذا اخلصوص العديد من الدراسات اليت  ونيسترالاليتحدة للقانون التجاري الدويل جلنة األمم املقدمت 

تستهدف كيفية إزالة العقبات القانونية اليت حتول دون االستفادة من التطور التقين احلادث يف جمال املعاجلة 
عداد القانون النموذجي يضع تنظيما بكافة جوانب اسوب وقد أمثرت جهود اللجنة يف ااآللية للبيانات عرب احل

باعتبارها حجر  2001عات االلكترونية يفينية مث توجهت أعماهلا بأعداد قانون منوذجي للتوقالتجارة االلكترو
  .)5(الزاوية يف االعتداد باحملررات االلكترونية وتوفري الثقة يف املعامالت االلكترونية بوجه عام

إقرار عدد من إىل  املؤمتر جهودها من خاللفانصبت ) OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (أما 
اآلليات وحتديد مناطق االهتمام القانوين الرئيسية ومشلت التوصيات اليت صدرت عن املؤمتر ضرورة محاية 

  تها.ن من موثوقيتجارة االلكترونية ومراعاة التيقاخلصوصية وأمن الشبكات ومحاية املستهلك يف معامالت ال
على ضرورة تكييف  1997أكتوبر  8أعمال جلنة االحتاد األورويب اليت ركزت يف بياا الصادر يف  أما
يعات الوطنية دف االعتراف بالقيمة القانونية للمحررات االلكترونية املوقعة من حيث قبوهلا وحجيتها رالتش

 احملررات الورقية.يف اإلثبات اليت جتري من خالل وسائل االتصال احلديثة وذلك على غرار 

                                                           

1-Sedalia Valérie, preuve et signature électronique, op, ect, note1. 

 .1994جوان  9يف الصادرة  23اجلريدة الرمسية العدد  -2

 فؤاد مجال عبد القادر ، إطاللة على مشروع التجارة االلكترونية ، متاح على األنترنت  -3

 293ص حممد السيد عرفة، التجارة الدولية االلكترونية مفهومها والقواعد القانونية اليت حتكمها ومدى حجية احملررات يف اإلثبات، مرجع سابق، -4

 .39أمحد شرف الدين، مرجع سابق، ص-5
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        املطلب الثاين: عناصر الكتابة والتطور التقيناملطلب الثاين: عناصر الكتابة والتطور التقيناملطلب الثاين: عناصر الكتابة والتطور التقيناملطلب الثاين: عناصر الكتابة والتطور التقين
أساسيني: أوهلما شكل الكتابة مبعىن العمل املادي وهو ما ميكن أن  ينتتضمن الكتابة بصفة عامة مظهر

نسميه بنية الكتابة، وثانيهما هو موضوع أو مضمون الكتابة وهو التعبري عن حقيقة ومعىن وصدق اإلرادة أو 
  .كتابةلىن آخر جتسيد الفكر وميكن ان نطلق عليه تسمية البعد املعنوي لمبع

يتمثل الغرض الذي نناقشه هنا، يف حتديد الشكل الذي جيب أن تتسم به الكتابة االلكترونية، يف املقابل يثري 
مدى امتداد مضمون هذه احملررات املنبثقة عن التطور التقين مشكلة لرجل القانون تتعلق بصعوبة الوقوف على 

تأثري التطور التقين هلذا العنصر على عكس شكل الكتابة اليت تبدو مالمح التأثري التقين عليها واضحة، بينما 
  موضوع الكتابة عنصر معنوي يتم التعبري عنه من خالل األدوات املستخدمة يف الكتابة على دعامة.

"جتسيد األقوال واألفكار على دعامة بواسطة  :تعترب الكتابة وسيلة تعمل على: : شكل الكتابة: شكل الكتابة: شكل الكتابة: شكل الكتابةالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
على هذا الوصف ال يوجد ما حيول  . بناًء)1(عالمات متفق عليها هي وسيلة ظهور هذا الفكر للواقع امللموس"

  دون اعتبار الكتابة االلكترونية نوعا من الكتابة.
 هاب يتعارض مع اإلدراك القانوينتميز باإلسيبدو أن هذا التعريف املعمول به يف الواقع التقليدي والذي ي

ما ة إثبات حمررة على دعامة وموقعة إمن هذا املفهوم بشكل حيصر الكتابة يف كوا عمال قانونا عبارة عن أدا
بواسطة أصحاب الشأن وحدهم (احملرر العريف) أو بواسطة موظف عام (احملرر الرمسي) سواء أنشئت الكتابة 

  يته. إلثبات العقد أو لصحته أو لرمس
خصائص مادية تثري التساؤل حول نوعية  (من جهة)ترتيبا على ذلك تستلزم الكتابة الضرورية لإلثبات 

الدعامات احلاملة للكتابة، مما يؤدي إىل استفسار آخر يتعلق مبدى ضرورة أن تكون الكتابة واضحة ومفهومة 
تظهر حني جيب أن تتسم الكتابة  مباشرة وحلظية، من جهة أخرى توجد مسالة على قدر كبري من األمهية

  خبصائص تتعلق باإلثبات وهي تعلق مبدى ضرورة أن تكون تلك الكتابة خطية وموقعه خبط اليد.
ن أن امكاملعلومات احلديثة مل يكن يف اال قبل التطور التقين وظهور تقنيات :اخلصائص املادية للكتابةاخلصائص املادية للكتابةاخلصائص املادية للكتابةاخلصائص املادية للكتابةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

 ت مادية لتدوينها، مع ذلك نلمس منورقية، واليت تستلزم أدوانلمس الكتابة بشكل عملي بدون توافر دعامة 
 األدلة الكتابية أنه ال حيصر الكتابة نيفرنسي) بق.م.  1333اجتاه املشرع الفرنسي إىل إدراج احملررات (املادة 

  امة.ال تعدو الدعامة الورقية إال أن تكون منوذجا خاصا من بني النماذج أخر للدعلذى يف دعامتها الورقية 
أنه مع افتراض أن الدعامة الورقية يف حد ذاا قد ال  إال ذهب جانب من الفقه الفرنسي :دعامة الكتابةدعامة الكتابةدعامة الكتابةدعامة الكتابة.1

الورقية، إال أن بعض اخلصوصيات اليت متنحها الدعامة بالكتابة تشكل حجة تعترض مساواة الكتابة االلكترونية 
الورقية للكتابة قد تشكل عقبات يف هذا الشأن حيث أن : "الكتابة ال تعرب شيئا بدون دعامة ورقية...."متنحها 

  .)2(وجودها وذلك بأن تربط ا قرينة عدم القابلية للتحريف"

                                                           

2- FROGER Didier et Morin pascal science et raison du droit, in code civil M les défis d’un nouveau siècle 100 congrès des notaires de 
France, paris16-19 mais 2004, éd crédit agricole, p398. 

 .184تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابق، ص-2
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قا: "للمفهوم التقليدي هي أن تكون مادية، ملموسة، أما وهكذا جند أن اخلاصية األوىل الدعامة الكتابية وف
تكفل دعامة الكتابة وظيفة أساسية ، قابليتها للتعديل أو التحريفعدم هي واخلاصية الثانية لدعامة الكتابة 

لصاحب الشأن أال وهي وظيفة "التنبيه"، حيث تؤدي إىل تنبيه صاحب الشأن إىل أنه مدفوع إىل االلتزام 
، من ناحية أخرى تؤدي هذه الوظيفة يرضى به صراحة أو ضمنا حيرره ا يكفل إملامه الكامل مبامبضمون ما 

عليها بسهولة كما تؤدي  لالطالعدورا مهما بالنسبة إىل "الغري" حني تكون الدعامة متاحة للكافة وقابلة 
عليها" ذلك حني تتخذ شكال الدعامة وظيفة عل قدر نفس األمهية تتمثل يف "ضمان سالمة املعلومات املدونة 

  دائما وغري قابل للتحريف.
، تتمثل إرسال رسالة البيانات عرب الشبكةفضال عن ذلك توجد وظيفة ثالثة جديدة ينبغي كفالتها يف حالة 

كترونية) أن تفسح اال لتحديد مكان وسرعة ليف أمان االتصال عن بعد، لذا يتعني على الدعامة اجلديدة (اال
االستالم، وحتديد هوية الشخص املنسوب إليه مضمون احملرر والتحقق من سالمة املعلومات املرسلة اإلرسال و

  وتلك اليت يتم استالمها ويف أغلب األحيان يقوم التوقيع بأداء هذه الوظيفة.
ة، حيث ة يف حترير التصرفات القانونيدميوجد تداخل بني الدعامة واألداة املستخ :األدوات الالزمة للكتابةاألدوات الالزمة للكتابةاألدوات الالزمة للكتابةاألدوات الالزمة للكتابة....2

تبع استخدام أداة النقل الفكر اإلنساين إىل الدعامة من جهة أخرى إذا كان تعبري أن التدوين على الدعامة ي
الدليل الكتايب يثري موضوع استخدام احلروف "مبعىن عالمات خطية مستخدمة يف تدوين الكالم" فإن األمر 

  ك احلروف على الدعامة.يدق بالنسبة للمادة املستخدمة يف الكتابة أو أداة وضع تل
أدوات الكترونية يف الكتابة من بداية إنشاء النص حىت ظهوره  وأيف جمال االنترنت يتم استخدام وسائل 

  على الشبكة أو تبادله بني األفراد عن طريق الربيد االلكتروين أو الويب.
ا وسيلة فنية للتعبري عن ة وهي أالفقه الفرنسي اخلاصية العملية للكتاب من جهة أخرى يربز جانب من

. كما حرص ذلك )1(الفكر وقد تعرض التقنني املدين الفرنسي مسألة أدوات الكتابة لدى تناوله شكل الوصية
أو الرمسية أو  املوصي. عند تعرضه للوصية احملررة خبط )2(القانون على إيضاح "الطريقة املستخدمة يف الكتابة

أم اآللية" بيد أن النصوص املرجعية يف هذا الشأن تعترب حمدودة للغاية على "اليدوية  على حنو أدق أداة الكتابة
  القضاء الفرنسي أن يعمل مرات عديدة على تقنية ما حييط ذه املفاهيم من غموض.

إن بنية الكتابة تستند إىل الدعامة اليت يتم عليها تدوين  :. مشاركة القضاء الفرنسي يف تكييف بينة الكتابة. مشاركة القضاء الفرنسي يف تكييف بينة الكتابة. مشاركة القضاء الفرنسي يف تكييف بينة الكتابة. مشاركة القضاء الفرنسي يف تكييف بينة الكتابة3
أو األرقام أو أي رموز من شأا أن تعرب عن فكر وإرادة صاحبها ، كما تعتمد أيضا على األداة احلروف 

قر القضاء الفرنسي صحة أو الرموز املعربة عن الفكر وقد أاملستخدمة يف تسطري هذه احلروف أو األرقام 
 التعبري عن إرادة حمرر الكتابة.واليت تتيح  التصرفات اليت تتم على دعامات مادية  خمتلفة عن الدعامة الورقية

                                                           

 من التقنني املدين الفرنسي. 976، 972، 970راجع املواد  -1

 ، من التقنني املدين الفرنسي.973راجع املادة  -2
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ترتبط حجية الكتابة يف اإلثبات بصورة مباشرة بإمكانية تعيني هوية صاحبها  :اخلصائص اإلثباتية للكتابةاخلصائص اإلثباتية للكتابةاخلصائص اإلثباتية للكتابةاخلصائص اإلثباتية للكتابةثانيا: ثانيا: ثانيا: ثانيا: 
  من ناحية وإثبات صلته الوثيقة مبضمون الرسالة اليت حتتويها هذه الكتابة من ناحية أخرى.

يؤديان دورا بالغ األمهية يف هذا الشأن من ناحية حتقيق هاتني الوظيفتني، والواقع أن الكتابة اخلطية والتوقيع 
على أن املسألة تقتضي التأمل قليال يف حالة ما إذا كانت الكتابة اخلطية والتوقيع مطلوبني كذلك من الناحية 

  القانونية جلواز اعتبار الكتابة االلكترونية من قبيل الكتابة املعتد ا يف اإلثبات.
فيمكن ان تكون مكتوبة باآللة الكاتبة أو  ط أن تكون الكتابة بالضرورة خطيةي املقام األول ال يشترفف

مطبوعة أو منقوشة أو حمفورة، غري أنه يربز يف هذا اخلصوص بعض االشتراطات القانونية اليت تستلزم وجود 
ي قبل تعديلها بالقانون الصادر يف من التقنني املدين الفرنس 1326كتابة خطية، من ذلك كانت تفرضه املادة 

من أنه يف احملررات العرفية اليت تثبت عقودا ملزمة جلانب واحد ينبغي أن يكتب املدين قيمة  2000مارس  13
املشار إليها ختضع هذه احملررات الشكلية خاصية  1326. إىل جانب ذلك جند أن املادة )1(االلتزام خبط يده

مسبوقة بعبارة يعتمد ا  اأرقام هي أن يكتب املدين قيمة االلتزام، حروفا الو "يطلق عليها "شكلية االعتماد
  املدين قيمة التزامه.

لب األحيان ال تكون هلا قيمة إال نظرا للتوقيع الذي يصاحبها من هذا غويف املقام الثاين فإن الكتابة يف أ
التوقيع ميثل من حيث املبدأ عالمة مميزة خاصة بصاحبه، صحيح  . إن)2(املنطلق ينبغي أن تكون الكتابة موقعة

 اسمكتابة وقيع يف معناه العادي يعود إىل . لكن "إذا كان الت)3(أن اللقب يستخدم يف الغالب األعم كتوقيع
ية غري األسرة بالتايل كتابة كل احلروف اهلجائية اليت يتكون منها، فينبغي أال جنعل من هذا التعريف قاعدة قانون

  .)4(قابلة للتغيري ومطلقة"
ن هوية صاحب ك سواء يف شأ"ال يترك التوقيع جماال ألي ش: يف هذا الصدد يقتضي القضاء الفرنسي أن

  إرادته حنو املوافقة على بنوده".  انصرافو اجتاه احملرر أ
تلك الوظائف يف البيئة نه من الضروري أن تكفل لطرق التقنية املستخدمة يف التوقيع أداء يتبني من ذلك أ

االلكترونية عالوة على ذلك ميكن أن تثري تلك الطرق احلديثة يف التوقيع خماطر االعتراض سيما وأن نقل 
ولذا يتعني يف هذا الشأن إجياد آليات لتأمني املعامالت اليت  من خالل شبكة لالتصاالت عن بعد، التوقيع يتم

لتوقيع االلكتروين، ويف هذا الصدد تشكل تقنيات التشفري أهم تربم عرب الشبكة والضمان صحة وموثوقة ا
، إذ يعتمد التوقيع الرقمي املستخدم يف التجارة االلكترونية يف اليت تسمح بتلبية هذه االشتراطاتاآلليات 

  الوضع التكنولوجي الراهن على تقنيات التشفري.
ا كذلك غري ا بل معنويا أو هيكليا بنيويلكتابة بعدل إن: : موضوع الكتابة (البعد املعنوي للكتابة): موضوع الكتابة (البعد املعنوي للكتابة): موضوع الكتابة (البعد املعنوي للكتابة): موضوع الكتابة (البعد املعنوي للكتابة)الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

األنظمة  ، ومنحتلإلثباتأن هذا البعد املعنوي ال يتوافر وجوده بوضوح يف النصوص القانونية املنظمة 
                                                           

 من التقنني املدين الفرنسي. 1326راجع املادة  -1

 وينطبق ذلك على احملررات الرمسية واحملررات العرفية. -2
3- CORNU G. Vocabulaire juridique, op.cit. vo signature 
4- NORMEND Emaile, de la signature des actes authentiques et prives, thèse rênes 1930, p26 
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القانونية حجية كاملة يف اإلثبات تفوق غريها من األدلة، ملا تتمتع به من ضمانات فالدليل الكتايب يثبت بدقة 
األمور املدونة فيه يسهل معه اكتشاف أي تعديل او حتريف يلحق به مما يقلل احتماالت الرتاع حوله، وقد 

ز أن يثبت ا هلا حيث قرر هلا القانون قوة يف اإلثبات وجيوصاحب هذا اإلقرار االجتماعي للكتابة إقرار قانوين 
كانت قيمتها واألعمال املادية، كما قام القانون بدوره بإضافة ضمانات  تصرفات قانونية أياًمجيع الوقائع من 

أن لذا ميكن القول  ،وشروط خاصة ينبغي توافرها يف الدليل الكتايب ضاعفت مما يتمتع به من حجية يف االثبات
نه ال يتسىن تأكيد ساس إىل إقرارها االجتماعي إال أقوة االثبات اليت حتظى ا إحدى طرق االثبات ترجع يف األ

  .)1(هذا اإلقرار إال من خالل إقرارها القانوين
قواعد االثبات اليت تضمنتها التشريعات احلالية للدول املختلفة طفرة  أيتمل ت :اإلقرار االجتماعي للكتابةاإلقرار االجتماعي للكتابةاإلقرار االجتماعي للكتابةاإلقرار االجتماعي للكتابة    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

واحدة، شأا شأن سائر قواعد االثبات، بل جاءت مثرة تطور طويل على مر العصور املختلفة تبلورت فيه هذه 
على مر  القواعد وصقلت لتساير التطورات االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت عاشتها اتمعات البشرية

  .)2(الزمان
لكتابة يف العصور الوسطى قوة يف االثبات مبفردها بل كان لمل يكن  :الصراع بني الدعامات املختلفة للكتابةالصراع بني الدعامات املختلفة للكتابةالصراع بني الدعامات املختلفة للكتابةالصراع بني الدعامات املختلفة للكتابة....1

يلزم االستعانة بالشهادة بصورة متكررة يف ذلك العهد، ويف حالة الرتاع كان القاضي يطلب تدخل قوى غري 
اللجوء إىل العرافني..) وكان االعتراض على تلك احلجية يعد تدنيسا طبيعية (مثل التعذيب باملاء والنار ، 

نة القولية ال تعارضها اخلطية" مبعىن أن الشهادة فوق الكتابة ي"الب :للمقدسات ما أدى لسيادة املثل القائل بأن
باملعتقدات منذ ذلك احلني أصبح األمر يستلزم أن يكون نظام االثبات" وثيق الصلة حبركة التفكري البشري و

  .)3(السائدة يف اتمعات اليت يطبق فيها"
منذ ما يقارب من قرنني من  :االحتكار الورقي لدعامة الكتابة وبداية اخللط بني الكتابة ودعامتها الورقيةاالحتكار الورقي لدعامة الكتابة وبداية اخللط بني الكتابة ودعامتها الورقيةاالحتكار الورقي لدعامة الكتابة وبداية اخللط بني الكتابة ودعامتها الورقيةاالحتكار الورقي لدعامة الكتابة وبداية اخللط بني الكتابة ودعامتها الورقية....2

اد معها اخللط بني الكتابة والدعامة املرجعية األوىل للكتابة، لدرجة سالزمان أصبح الورق يشكل الدعامة 
من أجل وضع حد  17،18الورقية، حيث نالحظ اإلقرار االجتماعي للدليل الكتايب يف أوروبا يف القرن 

  لالستعانة بشهادة الشهود والقوى اخلارقة وطرق اإلثبات العشوائية اليت تثقل املعامالت.
ن الكتابة وبني الورق ليس ارتباطا عضويا وأ ن االرتباط بينهاغري أن املتمعن يف تاريخ الكتبة يتبني له جبالء أ

باعتبارها ضرب من ضروب الرموز املتفق عليها يف إطار اجتماعي معني قد ظهرت منذ عدة قرون، ويف خضم 
هذا التطور كان الورق آخر هذه الدعامات إال أن تطوره وتدعيمه بأساليب الطباعة جعل زمن املضمون 

 .تابة يرتبط ارتباطا وثيقا بشكله املادي الورقي إىل درجة التمازج واالنصهاراملتمثل يف الك

مت إقرار نظام االثبات الكتايب لتصرفات القانونية يف القانون الفرنسي القدمي باألمر  :االقرار القانوين للكتابةاالقرار القانوين للكتابةاالقرار القانوين للكتابةاالقرار القانوين للكتابة ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ثبات التصرفات  القانونية إلصداره الدليل الكتايب إموالن) وقد شيد هذا األمر مبدأ (أمر  1566الصادر عام 

                                                           

 .198تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابق، ص -1

 .39حممد بن عبد الوهاب حاج طالب، مرجع سابق، ص -2
3-GILISSEN John., la preuve en Europe (XVI-XIX s.).in Recueils de la société jean Bodin ; t .XVII, 1965 ;P 757. 
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 ىقتصر هذا التطور على ذلك بل أداالثبات املعروفة آنذاك، ومل ي بطرقيف فرنسا، مؤكدا على زعامة الكتابة 
بعد والدليل الكتايب والدعامة الورقية، إقرار ذلك املبدأ واالستعمال التقليدي للورق إىل حدوث خلط تام بني 

وهو قانون لويس الرابع عشر يف اإلصالح القضائي الذي يقضي  1667مائة عام صدر أمر آخر يؤكده يف عام 
 1704بوجوب تدوين املعامالت اليت تزيد قيمتها على مائة جنيه مث أخذ به القانون املدين الفرنسي الصادر عام 

ر الكتابة الورقية املوقعة وذلك فيما عدا من هذا الوقت يقوم القانون الفرنسي بصورة جوهرية على احتكا
" والذي أصبح نادر الستخدام les taillesمدين اخلاصة باحملررات املسماة " 1333االستثناءات الواردة يف املاجة 

  .)1(مضي الوقت
حها ثبات تعتمد يف احلقيقة على أسس ثالثة: أوهلا: درجة الثقة اليت ميكن منالإن قوة الكتابة أو احملرر يف ا

، وثانيها: تفوق تلك املمنوحة للمحرر العريف لصاحب احملرر، لذا مينح قانون االثبات قوة اثبات للمحرر الرمسي
ا: تسهم شدة العقوبات أن قوة وسيلة االثبات تنتج من مراعاة أوضاع شكلية دقيقة ينص عليها القانون واخري

من شأنه دعم قوة  األطرافاملفروضة على عدم مراعاة أثر الردع الناتج عن ذلك سيولد شعورا باألمان لدى 
  هذه الوسيلة يف االثبات.

        األجنلوسكسويناألجنلوسكسويناألجنلوسكسويناألجنلوسكسوين    ننننإجازة االثبات املعلومايت يف القانوإجازة االثبات املعلومايت يف القانوإجازة االثبات املعلومايت يف القانوإجازة االثبات املعلومايت يف القانو: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث
بتني جسيمتني أمام قبول الوثائق الرقمية لسند يعرف القانون االجنلوسكسوين مبدأين أساسيني يعدان عق

االثبات املعلومات اليت يتضمنها لكن دول القانون املشترك تدرك االستخدام اهلائل للوثائق املعلوماتية، مما دفعها 
  .لإلثباتلتعديل نظمها جلعل الوثائق املعلوماتية أداة 

القانون غري ب اليت تأخذ دولالتوجد ب: األجنلوسكسويناألجنلوسكسويناألجنلوسكسويناألجنلوسكسوين: عوائق اإلثبات االلكتروين يف القانون : عوائق اإلثبات االلكتروين يف القانون : عوائق اإلثبات االلكتروين يف القانون : عوائق اإلثبات االلكتروين يف القانون الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  عن طريق الوثائق املعلوماتية مها: لإلثباتا والذي يعرف بالقانون العريف قاعدتان تشكالن عائقً املكتوب

ا أن وفقا هلذه القاعدة فإن الشهادة  هلا دور كبري يف اإلثبات، ويشترط لقبوهل: قاعدة الشهادة السماعيةقاعدة الشهادة السماعيةقاعدة الشهادة السماعيةقاعدة الشهادة السماعيةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
، مبعىن أن الوثيقة ال تقبل يف اإلثبات مباشرة بالواقعة املراد إثباا علمه صلاتتكون صادرة من الشخص الذي 

 مبضموا أمام احملكمة. (أي حمررها)إال إذا شهد منشئها 

إىل أنه عند إدخال  ني، فقد ذهب الفقهاء األجنلوسكسونيوينوبتطبيق هذه القاعدة على الوثائق االلكتر
معلومات باحلاسب اآليل فأا تعرض يف صورة وثائق صادرة عن احلاسب اآليل، مما يستنتج أن املعلومات 

  ذا يؤدي إىل عدم قبول الوثائق االلكترونية وفقا لتلك القاعدة.االصلية تنتقل  بني عدة أشخاص، ه
ل إثبات الستحالة شهادة فاعلها الذي أمل مبضموا فالوثيقة املعلوماتية ال ميكن إال أن تكون مقبولة كدلي

  .)2(شخصيا، أي أن قاعدة الشهادة السماعية يتبعها إذا منع اإلثبات عن طريق الوثائق املعلوماتية

                                                           

 .204تامر حممد سليمان الدمياطي، مرجع سابق، ص -1

 .229، ص2008عقد التجارة االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، وين وإثباته اجلوانب القانونية لميان مأمون أمحد سليمان، إبرام العقد االلكترإ -2
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إال إذا قدمت يف شكلها مقبولة مبقتضى هذه القاعدة ال تكون الوثيقة : و األفضلو األفضلو األفضلو األفضلقاعدة الدليل األصل أقاعدة الدليل األصل أقاعدة الدليل األصل أقاعدة الدليل األصل أثانيا: ثانيا: ثانيا: ثانيا: 
الوثيقة األصلية ويترتب على ذلك نتيجة مفادها عدم قبول االثبات عن طريق خمرجات التقنيات األصلي، أي 

  .احلديثة واليت هي يف أغلبها صور املستندات مث تسجيلها على احلاسب اآليل
إن التواجد هلذه القواعد بالقانون املشترك مع االستخدام املتزايد للوثائق االلكترونية، ألزم الدول تعديل 

  أنظمتها القانونية لإلثبات لألخذ باإلثبات املعلومايت.
  لقد مت تعديل القاعدتني حىت جييزا االثبات : املعلوماتيةاملعلوماتيةاملعلوماتيةاملعلوماتية    ققققائائائائ: االستثناءات وتطبيقها على الوث: االستثناءات وتطبيقها على الوث: االستثناءات وتطبيقها على الوث: االستثناءات وتطبيقها على الوثالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

  بالوثائق املعلوماتية.
 االستثناءات على قاعدة الشهادة السماعيةاالستثناءات على قاعدة الشهادة السماعيةاالستثناءات على قاعدة الشهادة السماعيةاالستثناءات على قاعدة الشهادة السماعيةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

قاعدة الشهادة ( : حيكم قانون االثبات االجنليزي، بوصفه منوذجا للقانون األجنلوسكسوين.القانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزي.1
أورد قانون  1968في عام ف ، واليت أن تصدر الشهادة ممن لديه علم مباشر بالواقعة حمل االثبات.)السماعية

، بالواقعية حمل االثباتمباشرة االثبات املدين االجنليزي قواعد تسمح بقبول الشهادة السماعية ملن اتصل 
وبتطبيق هذه القواعد على الوثائق املعلوماتية فهذه القاعدة تعين أن الوثيقة املعلوماتية تكون مقبولة إذا حضر 

 ا وثبت أن له معرفة شخصيةحصل عليها من شخص لديه ا أو أنه نظرا لطبيعة عمله، قد من أدخل بيانا
يفرض عليهم عملهم بالبيانات املستخرجة شريطة أن يكون اتصاهلما هذه املعرفة الشخصية أو من أشخاص 

نه إذا كانت الوثيقة ال جتد أصلها يف حمرر اتصل به له معرفة شخصية ا، مبعىن ذلك أ هذا عن طريق شخص
  .)1(علم أي شخص بصفة مباشرة، فال تطبق عليها هذه القواعد العامة يف الشهادة السماعية

  )2( ربعة يتعني توافرها بالوثيقة وهي:ون شروطا أا القانوقد أورد هذ
  أن تكون الوثيقة صادرة من حاسب آيل يستخدم بانتظام يف أنشطة مستغل احلاسب.*
 .أن تتم تغذية احلاسب بانتظام ببيانات من نفس نوع البيانات الواردة بالوثيقة املقدمة*

 أن يعمل احلاسب بصورة طبيعية وقت تسجيل البيانات.*

 تكون املعلومات اليت تتضمنها الوثيقة املقدمة قد مت نسخها أو أخذها من معلومات مقدمة للحاسب. أن*

باإلضافة هلذه الشروط األربعة، فقد أوجب هذا القانون ضرورة تقدمي شهادة تتضمن وصف الطريقة اليت 
  صدرت ا الوثيقة واجلهاز الذي صدرت منه.

، بات عن طريق الوثائق املعلوماتيةالذي سهل اإلث 1995عام  بإجنلتراد قد صدر قانون اإلثبات املدين اجلدي
احيث عربذلك وسع املشرع االجنليزي من نطاق "أي شيء يتم تسجيل أية معلومات عليه" :ف الوثيقة بأ ،

الوثائق ليتسع الغري الوثائق املكتوبة، وعلى ذلك فإن كل بريد الكتروين أو تسجيل معلومايت بصفحة الويب 

                                                           

 41ص2000أمحد شوقي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية احلديثة وأثره على قواعد اإلثبات املدين، دار النهضة العربية، القاهرة،  أسامة -1

 .231، صسابق مرجعإميان مأمون أمحد سليمان،  -2
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يكون جزءا من السجالت التجارية أو كانت صادرة من  باألنترنتيكون يف صورة نسخة معلوماتية تتواجد 
  . )1(ثبات دون حاجة ملزيد من األدلةسلطة عامة وأقرت بقبوهلا يف  اإل

بقاعدة الشهادة السماعية ولكن يف نطاق حمدود،  )2(يأخذ املشرع الفيدرايل األمريكي :القانون األمريكيالقانون األمريكيالقانون األمريكيالقانون األمريكي....2
لشهادة أو االستماع ختتلف عن تلك الصادرة من الشخص نفسه أثناء ا- ف الشهادة السمعية بأا: "عبارةوتعر

  :أمورويشترط إلعمال هذا االستثناء عدة  كدليل على حقيقة املوضوع املطروح". تقدم لإلثبات-أمام احملكمة
 أن يتعلق  األمر مبحرر جتاري.*

 أن يتم استخراج احملرر وفقا للسري الطبيعي لعملية تسجيل البيانات اليت يتضمنها لضمان سالمة هذه البيانات.*

 )3( يتم استخراج احملرر يف زمن معاصر لعملية التسجيل. أن*

الوثيقة املنقولة عرب االنترنت واليت أعدت خالل ارى فإن وعلى هذا النحو فإنه يف القانون األمريكي، 
العادي لنشاط املشروع تقبل كأداة اثبات بشرط أن تكون حمال لتأييدها بشهادة من شخص ملم بنظام تسجيل 

  .)4(مدى دقة نظام التسجيل وسالمتهلكي حيدد عطيات االلكترونية أو حفظ امل
 االستثناءات على قاعدة االثبات باألصلاالستثناءات على قاعدة االثبات باألصلاالستثناءات على قاعدة االثبات باألصلاالستثناءات على قاعدة االثبات باألصلثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

أمام احملكمة واليت  حتكم القانون اإلجنليزي قاعدة الدليل األفضل بالنسبة لقبول األدلة :القانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزيالقانون اإلجنليزي....1
  صل احملرر إلثبات احلقيقة. تتطلب وجود أ

من قاعدة ضرورة تقدمي األصل، وهو ان نسخ  استثناًء 5بفصله  1968وقد أورد قانون اإلثبات املدين لسنة 
  .)5(الوثائق الصادرة من احلاسب اآليل تكون مقبولة إذا أمكن إثبات تطابقها مع األصول أمام احملكمة

اليت االكتفاء بصورة الرمسية أو إمكانية  )9-8(والذي أورد بفصليه  1995من بعد هذا القانون صدر قانون 
  . )6(بالشهادة الشفوية إلثبات األصل تعترب جزءا من سجل جتاري أو

تقتضي قواعد اإلثبات الفيدرالية بضرورة تقدمي الدليل األصل، إال أن الصورة ميكن  :القانون األمريكيالقانون األمريكيالقانون األمريكيالقانون األمريكي....2
االستناد إليها كدليل إثبات على سبيل االستثناء يف حاالت حمددة من ذلك الصورة املطابقة لألصل يتم قبوهلا 

شريطة أال  إثبات ، كذلك حالة فقد األصل أو تلفه ميكن االكتفاء بالصورة كدليلنفس قيمة األصلومنحها 
  صل يرجع للمدعي.يكون الفقد والتلف لأل

باإلثبات مىت كان وفقا ملا سبق فإن أي نسخ للربيد االلكتروين أو للوارد بصفحة الويب يعد مبثابة أصل 
  ومبقتضى ذلك أن قواعد اإلثبات الفيدرالية جتيز اإلثبات عن طريق الوثائق  املعلوماتية. مطابقًا

                                                           

 .48أسامة أمحد شوقي، مرجع سابق، ص -1

يت تطبقها احملاكم الفيدرالية عن تلك اليت تطبقها احملاكم احمللية بكل والية، وتقتصر الدراسة على تتعدد تشريعات القانون األمريكي الختالف القواعد ال -2
 القواعد الفيدرالية لإلثبات اليت تطبق يف مجيع الواليات األمريكية.

 .82حممد حسام حممود لطفي، احلجية القانونية للمصغرات الفيلمية، دار الثقافة، ص -3

 .53، ص أسامة أمحد شوقي، مرجع سابق -4

 .235إميان مأمون أمحد سليمان، مرجع سابق، ص -5

 .49، صنفس املرجعأسامة أمحد شوقي،  -6
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        االلكترونية (السجل أو السند)االلكترونية (السجل أو السند)االلكترونية (السجل أو السند)االلكترونية (السجل أو السند)    حجية الكتابةحجية الكتابةحجية الكتابةحجية الكتابة: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
ظل احملرر الورقي فترة طويلة من الزمن يعلو على احملررات الكتابية يف إثبات االلتزام ولكن ينافس احملرر 
الورقي اآلن نوع آخر هو احملرر االلكتروين ما أدى إىل ظهوره هو ازدياد التعاقدات اليت تتم من خالل وسائل 

  ثة.االتصال احلدي
يف حالة حدوث نزاع بني حمرر الكتروين وحمرر ورقي، وكان كالمها يتضمنان نفس العقد، لكن كان هناك 

  ضي؟القا ارض بينهما، فأي منهما سوف يرجحتع
        قوة ثبوتية احملررات االلكترونية العرفية والرمسيةقوة ثبوتية احملررات االلكترونية العرفية والرمسيةقوة ثبوتية احملررات االلكترونية العرفية والرمسيةقوة ثبوتية احملررات االلكترونية العرفية والرمسية: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

تروين عريف مثل احملرر الورقي ولكل منهما ينقسم احملرر االلكتروين إىل حمرر الكتروين رمسي وحمرر الك
حجية يف اإلثبات ختتلف يف القوة عن اآلخر فالقوة الثبوتية للمحرر الرمسي أكرب من القوة الثبوتية للمحرر 

  العريف هذا ما تضمنته قوانني اإلثبات احلديثة اليت تناولت حجية احملررات االلكترونية يف اإلثبات.
هو "احملرر الذي يصدر من األفراد وال  )1(العريف احملرر: : : : ثبوتية للمحرر االلكتروين العريفثبوتية للمحرر االلكتروين العريفثبوتية للمحرر االلكتروين العريفثبوتية للمحرر االلكتروين العريف: القوة ال: القوة ال: القوة ال: القوة الالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

لقوة ن التجارة االلكترونية ملسالة ال النموذجي بشأونيستراالي.تعرض قانون )2(يدخل موظف عام يف حتريره
منه حيث تضمنت حكمني مت النص عليهما يف الفقرة  9العريف، وذلك يف املادة  الثبوتية للمحرر االلكتروين

ي حكم من اإلثبات، وأنه ال جيوز أن حيول أ مسألة قبول احملرر االلكتروين يف 9/1فقد تضمن املادة  1،2
ملسالة حجية احملرر  2أحكام قانون اإلثبات من قبول احملرر االلكتروين كدليل إثبات، مث تعرضت الفقرة 

        هو إقرار قبول احملرر االلكتروين ومنحه حجية يف االثبات. 9بالتايل فالغرض من املادة     بات.االلكتروين يف اإلث
ا من قانون االثبات على أنه: "يعترب احملرر العريف صادر 14/1تنص املادة : إنكار احملرر االلكتروين العريفإنكار احملرر االلكتروين العريفإنكار احملرر االلكتروين العريفإنكار احملرر االلكتروين العريف    أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

معىن هذا النص أن  أو ختم أو بصمة".ممن وقعه مال مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء 
  .)3(احملرر العريف له حجية مؤقتة على من وقعه إىل أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع

يظهر االختالف بني احملرر االلكتروين العريف واحملرر الورقي العريف يف نقطة إذا ال ميكن تصور أن يطلب من 
من احملكمة أن تأمر بتحقيق اخلطوط وذلك ألن احملرر االلكتروين غري مكتوب يتمسك مبحرر الكتروين عريف 

هنا  التوقيع االلكتروين املوجود على احملرر االلكتروين؟ ن، بالتايل ما هو احلل يف حالة إنكار املدينخبط املدي
  .)4(على حسب حالتنياحلل خيتلف 

                                                           

يف حني استخدم املشرعان: األردين والسوري  (écrit-acte)استخدما مصطلح "احملرر" يف قانون اإلثبات ويسمى بالفرنسية  املشرعني املصري واإلمارايت -1
  الكوييت استخدم مصطلح "األوراق". عاصطالح "احلجج املكتوبة"، واملشر مأما املشرع التونسي فقد استخد  (titre)مصطلح "السند"، ويسمى بالفرنسية 

 .152، بدون ناشر، ص2005وفاء حلمي أبو مجيل ، حماضرات يف انقضاء االلتزام وإثباته،  -2

 .846عبد الودود حيي، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، مرجع سابق، ص -3

 .556ص ،2008سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرب االنترنت، دراسة مقارنة ، كلية احلقوق ، جامعة الزقازيق، دار الكتب القانونية، مصر  -4
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 املوجود على هذا احملرر االلكتروين خاص به، يف هذه  احلالة : أن ينكر املدين أن التوقيع االلكترويناحلالة األوىلاحلالة األوىلاحلالة األوىلاحلالة األوىل
سيكون احلال سهال، إذ يقع على عاتق من يتمسك ذا احملرر أن يقوم يتقدم شهادة التصديق االلكتروين 

  اخلاصة باملوقع.
منه، هنا هذه  : أن يعترف املدين أن هذا التوقيع االلكتروين خاص به، لكن ينكر حصول التوقيعاحلالة الثانيةاحلالة الثانيةاحلالة الثانيةاحلالة الثانية

احلالة مماثلة للحالة اخلاصة بالتوقيع باخلتم دون رضاء صاحبه حيث يعترف صاحب اخلتم بان اخلتم املوجود 
م خبتمه على احملرر، بالتايل هذا كاف  لثبوت حجية احملرر، صعلى احملرر هو ختمه ولكنه ينكر أن يكون قام ب

التوقيع خبتمه، أن يقيم الدليل على ما يدعيه وذلك بأن يقيم الدليل وجيب على من حيتج عليه باحملرر إذا أنكر 
  على كيفية وصول ختمه على هذا احملرر، وهذا يعترب دعوى تزوير جيب أن يتم السري فيها بطريقها القانوين.

  رر العريف من قانون اإلثبات املصري فإن احمل 15وفقا للمادة : التاريخ الثابت للمحرر االلكتروين العريفالتاريخ الثابت للمحرر االلكتروين العريفالتاريخ الثابت للمحرر االلكتروين العريفالتاريخ الثابت للمحرر االلكتروين العريفثانيا: ثانيا: ثانيا: ثانيا: 
ال يكون حجة على الغري من حيث التاريخ إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت يف 

  حاالت حددها القانون وهي:
 من يوم أن يقيد بالسجل املعد لذلك.*

 من يوم أن يثبت مضمونه يف حمرر آخر ثابت التاريخ.*

 من يوم أن يؤشر عليه موظف خمتص.*

و بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيال امن ومي وفاة أحد ممن هلم على احملرر أثر معترف به من خط أو إمضاء *
 على أحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة يف جسمه.

 من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا يف أن احملرر قد صدر قبل وقوعه.*

احلالة األوىل والثانية ال ميكن تصورها بالنسبة للمحرر االلكتروين أما باقي ااالت ميكن تصورها إن مسألة 
ثبوت التاريخ بالنسبة للمحرر االلكتروين ميكن حلها بسهولة من خالل اجلهة اليت يقوم حبفظ احملرر، إذا أا 

حديد تاريخ إنشاء احملرر االلكتروين ذلك يعترب شرطا من من الالئحة التنفيذية للقانون بت 8تلتزم وفقا للمادة 
  .)1(شروط منح احلجية للمحرر االلكتروين يف اإلثبات

املشرع الفرنسي ورغبة منه يف حل املشكالت الناجتة عن إنكار احملرر : السلطة التقديرية لقاضي املوضوعالسلطة التقديرية لقاضي املوضوعالسلطة التقديرية لقاضي املوضوعالسلطة التقديرية لقاضي املوضوعثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: 
واسعة يف التأكد من نسبة هذا احملرر االلكتروين للمدين، االلكتروين العريف، فقد منح القاضي سلطة تقديرية 

 1436االلكتروين، لذلك أصدر املرسوم  ن يف احملرر االلكتروين والتوقيعومدى توافر الشروط اليت تطلبها القانو
2002لسنة 

)2(
أو  من قانون اإلجراءات املدنية تنص على : "إذا كان اإلنكار يرد على حمرر 287فقرة إىل املادة  

من  1316/4ن القاضي عليه أن يتحقق مما إذا كنت الشروط اليت مت النص عليها يف املادة إتوقيع الكتروين، ف
 حتققت".قد القانون املدين واخلاصة بصحة احملرر والتوقيع االلكتروين 

                                                           

 .559سامح عبد الواحد التهامي، نفس املرجع، ص -1
2-décrit n°2002-1436 du 3 décembre 2002.j.o.du 12 d Décembre 2002, p :20482, n° :7, disponible sur www.regifrance.gouv.fr  
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نص إىل قانون التوقيع االلكتروين يعطي القاضي السلطة  جيب أن يقوم بإضافة يونرى أن املشرع اجلزائر
 القاضي الرجوع إىل سلطة التصديق التقديرية الواسعة يف حالة إنكار احملرر أو التوقيع االلكتروين حىت يستطيع

  االلكتروين باعتبارها صاحبة الدور األكرب يف إثبات التعاقد االلكتروين.
صور احملررات العرفية ال حجية هلا يف اإلثبات إال مبقدار ما دي إىل : عريفعريفعريفعريفصور احملرر االلكتروين الصور احملرر االلكتروين الصور احملرر االلكتروين الصور احملرر االلكتروين الرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 

األصل بتطبيق هذه القواعد على الصورة االلكترونية للمحرر االلكتروين العريف وهي صورة ال حتمل توقيعا 
  "الكترونيا" للمدين فإن هذه الصورة ال تتمتع بأي حجية يف اإلثبات.

رقية للمحرر االلكتروين وهي الورقة الناجتة عن طباعة احملرر االلكتروين على دعامة أما بالنسبة للصورة الو
  ورقية فهي ال تتمتع بأي حجية يف االثبات وذلك ألا ال حتمل توقيعا الكترونيا أو خطيا".

هذه الصورة  إلكترونيا، ومت التوقيع الكترونيا على هذه الصورة االلكترونية فإن إذا مت نسخ احملرر االلكتروين
  تعترب اصال يف هذه احلالة طاملا مت التوقيع عليها الكترونيا وتتمتع بنفس حجية األصل.

من قانون اإلثبات املصري، فإن احملرر  10وفقا للمادة : : القوة الثبوتية للمحرر االلكتروين الرمسي: القوة الثبوتية للمحرر االلكتروين الرمسي: القوة الثبوتية للمحرر االلكتروين الرمسي: القوة الثبوتية للمحرر االلكتروين الرمسيالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
الرمسي هو ذلك احملرر الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت على يده أو ما تلقاه من 

  ذوي الشأن طبقا لألوضاع القانونية ويف حدود سلطته واختصاصه.
يف اإلثبات للمحرر االلكتروين  منح حجية 2000لسنة  230القانون املدين الفرنسي بعد تعديله بالقانون 

  :)1(الرمسي وذلك يف موضعني
: "أنه أن يتم تم إضافة فقرة ثانية هلا تنص على(اخلاصة باحملرر الرمسي) ي 1317نصت على أنه املادة  2املادة  *

إنشاؤه على دعامة الكترونية إذا مت إنشاؤه وحفظه وفقا للشروط اليت سوف يصدر ا املرسوم من جملس 
 الدولة".

من القانون املدين على أنه إذا مت وضع التوقيع  1316إىل املادة  4واليت أضافت الفقرة  4نص يف املادة *
 االلكتروين بواسطة موظف عام فإنه يضفي الرمسية على احملرر.

فاحملرر الرمسي ميكن أن يكون صادرا من موظف غري خمتص بالتوثيق وذلك مثل أي حمرر يصدر من جهة 
ي من القانون املدين الفرنس 1316/4إدارية ويكون موقعا من املوظف املختص، وهذا ما أشارت إليه املادة 

  ه يكتسب صفة الرمسية.أن احملرر إذا مت التوقيع عليه الكترونيا من موظف عام فإنعندما أشارت إىل 
  منه. 15هذا ما اجته إليه قانون التوقيع االلكتروين املصري يف املادة 

حىت يسمح بتوثيق  2005لسنة  973أصدر املشرع الفرنسي املرسوم رقم : إنشاء احملرر االلكتروين الرمسيإنشاء احملرر االلكتروين الرمسيإنشاء احملرر االلكتروين الرمسيإنشاء احملرر االلكتروين الرمسيأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
شاء نظام املعاجلة املوثق بإنن يقوم اهو ضرورة  16احملرر االلكتروين، وأول أمر نص عليه املرسوم يف املادة 

  :)2(، هذا النظام جيب أن يتوافر فيه ثالثة شروطونقل البيانات
 أن يتم اعتماده من الس األعلى للموثقني..1

                                                           

1-Herbert(v), le preuve dans les télécommunication,op.cit.p44. 
2-Samarcq (N)., les actes authentiques électroniques , une réalité au 1 er février, art disponible sur www.droit-ntic.com ,la date de mise en 
ligne est 14 nouvembre.2005. 
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 أن يتضمن سالمة وسرية حمتويات احملررات اليت يتم نقلها عربه..2

 يكون متصال مع األنظمة األخرى اليت يتم إنشاؤها من قبل املوثقني، اآلخرين يف فرنسا. أن.3

تسمح بتداول أي وثائق  "real"اجلدير بالذكر أن املوثقني يف فرنسا قاموا بإنشاء شبكة داخلية بينهم تسمى
أو حمررات بني املوثقني داخل هذه الشبكة، ووجود هذه الشبكة هو الذي شجع املشرع على إصدار املرسوم 

  .2005لسنة  973رقم 
فهرس الكتروين يقوم بتسجيل كل بيانات احملررات  بإنشاءيلتزم املوثق : حفظ احملرر االلكتروين الرمسيحفظ احملرر االلكتروين الرمسيحفظ احملرر االلكتروين الرمسيحفظ احملرر االلكتروين الرمسيثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

ا من رئيس جملس املوثقني جيب أن ا الكترونية اليت يقوم بإنشائها هذا الفهرس يكون موقعااللكترونية الرمسي
يتوافر يف توقيعه الشروط اليت تنص عليها القانون ويتضمن الفهرس تاريخ احملرر االلكتروين الرمسي، طبيعة العقد 

الذي يقع على عاتقه تسجيل احملرر وأمساء أطراف العقد، يف حالة تدخل أكثر من موثق فإن املوثق الرمسي هو 
  من املرسوم. 25-23يف هذا الفهرس، هذا كله وفقا للمواد 

مل ينص املشرع املصري على مثل هذه القواعد اليت تنص عليها املرسوم الفرنسي، واألمر حيتاج إىل تعديل 
1947لسنة  68يف قانون 

)1(.  
طاملا مت إنشاء احملرر االلكتروين الرمسي وفق الشروط : االلكتروين الرمسيااللكتروين الرمسيااللكتروين الرمسيااللكتروين الرمسيحجية البيانات الواردة يف احملرر حجية البيانات الواردة يف احملرر حجية البيانات الواردة يف احملرر حجية البيانات الواردة يف احملرر ثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: ثالثًا: 

  اليت نص عليها القانون، فإنه يتمتع بنفس احلجية اليت يتمتع ا احملرر الرمسي يف قانون اإلثبات.
منها بنفسه أما االختالف فتختلف حجية البيانات الواردة يف احملرر الرمسي بالنسبة للبيانات اليت حتقق املوثق 

والبينات اخلاصة بإمتام االجراءات اليت وتوقيع املوثق وتشمل التاريخ املكان وحضور ذوي الشأن وتوقعام 
السابقة تتمتع  فإن هذه البياناتبالسمع أو البصر يتطلبها القانون وما صدر عن ذوى الشأن ويدركها املوثق 

املتعلقة مبضمون ما أفاده األطراف أمام املوثق، هذه البيانات ال ، أما للنوع الثاين من البيانات حبجية على الكافة
تتمتع باحلجية السابقة، إذ جيوز الطعن عليها بغري طريق الطعن بالتزوير، تقتصر هذه احلجية على األطراف 

  وخلفائهم العام واخلاص أما بالنسبة للغري فإن ما أفاده صاحب الشأن ال يكون حجة عليهم إذا أنكره.
من املرسوم على األحكام اخلاصة بتكوين صورة  37نصت املادة : حجية صورة احملرر االلكتروين الرمسيحجية صورة احملرر االلكتروين الرمسيحجية صورة احملرر االلكتروين الرمسيحجية صورة احملرر االلكتروين الرمسيعاً: عاً: عاً: عاً: رابرابرابراب

الكترونية من احملرر الرمسي سواء كان ورقيا: "فيجوز للموثق أن يقوم بتسليم صورة الكترونية ا أو الكتروني
  . "ألصل حمرر ورقي رمسي أو حمرر الكتروين رمسي

  جيب توافر عدة بيانات يف هذه الصورة: تنييف كال احلال
 تاريخ إنشاء هذه الصورة االلكترونية.أ.

 التوقيع االلكتروين للموثق وإن تتوافر يف هذا التوقيع كل الشروط اليت تطلبها القانون.ب.

القابلة و الشاشة تتم إما عن طريق املاسح الضوئي أ صورة رقمية من اخلتم اخلاص باملوثق وهذه الصورةج.
 للكتابة عليها.
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 إشارة من املوثق على أن هذه الصورة االلكترونية مطابقة متاما لألصل املوجود لديه.د.

الذي مسح به املرسوم هو أن يتم تسليم هذه الصورة االلكترونية للمحرر الرمسي بطريقة الكترونية  دواجلدي
والتقنية اليت تسمح باحلفاظ على سالمة الصورة  توافر الظروف الفنيةمن بينها  لكن مشروط بعدة شروط تقنية

 االلكترونية أثناء نقلها من املوثق إىل املستلم.

        حملرر الورقي واحملرر االلكتروينحملرر الورقي واحملرر االلكتروينحملرر الورقي واحملرر االلكتروينحملرر الورقي واحملرر االلكتروينالتنازع بني االتنازع بني االتنازع بني االتنازع بني ا: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
هذا النوع من التنازع هو شكل جديد من أشكال التنازع بني احملررات الكتابية مل يكن موجودا من قبل، 

إىل أن القانون أعطى للمحرر االلكتروين الذي تتوافر فيه كل الشروط اليت تنص عليها حجية وهذا راجع 
  مساوية للمحرر الورقي.

حال هلذه  2000لسنة  230من القانون املدين الفرنسي بعد إضافتها بالقانون  2- 1316وضعت املادة 
ألدلة الكتابية بكل الوسائل املمكنة عن : "يفصل القاضي يف التنازع القائم بني اأن املشكلة، حيث نصت على

كانت الدعامة املستخدمة يف تدوينه ما مل يكن هناك نص أو الدليل األقرب إىل االحتمال أياً طريق ترجيح 
  اتفاق بني األطراف".

إذا كان هناك تنازع أو تعارض بني حمرر الكتروين : : وجود نص أو اتفاق ينظم تنازع احملررات: وجود نص أو اتفاق ينظم تنازع احملررات: وجود نص أو اتفاق ينظم تنازع احملررات: وجود نص أو اتفاق ينظم تنازع احملرراتالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
ر ورقي بالنسبة لذات العقد، فإن القاضي يرجع أوال إىل القانون ويعمل بالنص، أما إذا كان اتفاق بني وحمر

ذا االتفاق إذا كان صحيح ا.الطرفني يف هذه احلالة يتقيد  
النص القانوين يعطي األفضلية ألحد احملررين على اآلخر، فيجب على  :وجود نص ينظم تنازع احملرراتوجود نص ينظم تنازع احملرراتوجود نص ينظم تنازع احملرراتوجود نص ينظم تنازع احملرراتأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

، وهناك ا رمسيا واآلخر عرفياًيف هذه احلالة أن يعمل إثر النص، فمثال إذا كان أحد احملررين حمرر القاضي
، بالتايل جيب على القاضي أن أقوى من احملرر العريف يف احلجيةتعارض بينهما، فوفقا للقانون، احملرر الرمسي 

كان هناك حمرر رمسي الكتروين وحمرر ورقي عريف وكان مضمون  . فإذا)1(يأخذ مبا هو ثابت يف احملرر الرمسي
  احملرران به تعارض، فإن القاضي يأخذ مبا هو وارد يف احملرر االلكتروين الرمسي.

قد أشارت يف كثري من أحكامها إىل الفرنسية جند أن حمكمة النقض     وجود اتفاق ينظم تنازع احملررات:وجود اتفاق ينظم تنازع احملررات:وجود اتفاق ينظم تنازع احملررات:وجود اتفاق ينظم تنازع احملررات:ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
االثبات بالبينة يف األحوال اليت جيب فيها االثبات بالكتابة ليست من النظام العام وجيوز أن قاعدة عدم جواز 

        .)2(االتفاق صراحة أو ضمنا على خمالفتها
قد  2000لسنة  230من القانون املدين بعد إضافتها بالقانون  1316/2بالنسبة للقانون الفرنسي، فإن املادة 

، كما أن الفقه والقضاء كان بتنظيم مسائل االثبات املوضوعية اعترفت صراحة بصحة االتفاقات املتعلقة
  يعترف صحة مثل هذه االتفاقيات قبل إضافة هذه املادة.

تعاقدين احلق يف تنظيم قواعد االثبات املوضوعية اتفاقا وإذا وجد مثل مفلل وفقا للقانون الفرنسيفإنه بالتايل 
االتفاق فإن للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف احلكم مبدى صحة هذا االتفاق من عدمه، فالشرط اخلاص  هذا

                                                           

1-CAPRIOILI Eric ;, écrit et preuve électroniques dans la loi n :2000.230.du 13 mars, 2000, art. 
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من قانون االستهالك  132/1باإلثبات والوارد يف عقد بني الطرفني، ميكن أن يعترب شرطا تعسفيا وفقا للمادة 
   حيكم بالبطالن ألن الشرط تعسفي.فالقاضي  هذا الشرط يكون باطال وفقا ألحاكم القانون الفرنسي الفرنسي

من القانون املدين املصري فللقاضي إن  100وإذا توافر يف اتفاق اإلثبات خصائص عقد الذعان وفقا للمادة 
من القانون  149من هذا الشرط وفقا للمادة  هذا االتفاق أن يعطي لطرف املذعن كان هناك شرط تعسفي يف

املدين، بالتايل فإن اتفاق اإلثبات خيضع للسلطة التقديرية للقاضي فله أن حيكم باعتبار الشرط الوارد يف هذا 
االتفاق شرط تعسفي وبالتايل حيكم ببطالنه وفقا للقانون الفرنسي، أو يعفي الطرق املذعن منه يف القانون 

أفضلية ألحد  ثبات صحيحا، فإنه يأخذ مبا ورد به من إعطاءاملصري، أما إذا حكم القاضي باعتبار اتفاق اال
، فإذا كان هذا االتفاق ينص على أن االثبات ال يكون إال باحملرر االلكتروين وأنه يستبعد احملررين على اآلخر

واألخذ مبا ورد فيه وإذا كان  االتفاق  الورقي، ففي هذه احلالة جيب إعطاء األفضلية للمحرر االلكتروين
  العكس فإن القاضي سيعطي األفضلية للمحرر الورقي ويأخذ مبا ورد فيه.ب

لنفرض أن القاضي أمامه حمرر الكتروين مقدم : : : : نص أو اتفاق ينظم تنازع احملرراتنص أو اتفاق ينظم تنازع احملرراتنص أو اتفاق ينظم تنازع احملرراتنص أو اتفاق ينظم تنازع احملررات: عدم وجود : عدم وجود : عدم وجود : عدم وجود الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
من أحد أطراف الرتاع وحمرر ورقي مقدم من الطرف اآلخر، كالمها يتعلق بذات العقد وهو مربم عرب 
االنترنت ويوجد اختالف يف مضمون احملررين، واملشكلة هنا أنه ال يوجد أي نص أو أي اتفاق بني أطراف 

 االحتمال أي الذي يأخذ الرتاع ينظم هذه املسألة هنا يقع على عاتق القاضي حتديد احملرر األقرب إىل
كمة النقض، طاملا أقام قضاءه لرقابة حمبسلطة تقديرية واسعة غري خاضعة  ، يتمتع القاضي يف ذلكمبضمونه

  .)1(على أسباب سائغة
إذا كانت احملررات متساوية من حيث القوة، واستوىف كل حمرر شروط اعترباه دليل كتايب كامل وكان 

بسلطة تقديرية واسعة لتحديد ما  ألخذ، فإن التنازع يثور، وعلى القاضي أن يتمتعاً مضمون أحدها متعارض
قة وأن يستعني يف ذلك بكافة الوسائل لتكوين عقديته فله أن يستعني خببري، ويستعني هو الدليل األقرب للحقي

  )2( بتاريخ احملرر..
        طرق الطعن يف صحة احملررات االلكترونيةطرق الطعن يف صحة احملررات االلكترونيةطرق الطعن يف صحة احملررات االلكترونيةطرق الطعن يف صحة احملررات االلكترونية: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

اكتفى بل  ،الرمسيةومل يتعرض املشرع األردين واملصري لكيفية الطعن باحملررات االلكترونية العرفية، منها 
  ل مبوجبه إىل نصوص قانون االثبات.من قانون التوقيع االلكتروين الذي أحا 17املشرع املصري بنص املادة 

احملرر إذا أقر املوقع بصحة  ميكن إنكارها وعدم االعتراف ا كما ميكن الطعن ا بالتزويراحملررات العرفية 
ا إال بالتزوير. اااللكتروين صراحة أو ضمن أما احملررات الرمسية فال جيوز الطعن ،  

اإلجراءات من جمموعة  هو بالتزوير االدعاء: بتزوير احملررات الرمسية والعرفية االلكترونيةبتزوير احملررات الرمسية والعرفية االلكترونيةبتزوير احملررات الرمسية والعرفية االلكترونيةبتزوير احملررات الرمسية والعرفية االلكترونية    االدعاءاالدعاءاالدعاءاالدعاء: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  .)3(اليت أوجبها القانون إلثبات تزوير احملررات الرمسية أو العرفية

                                                           

 .38، ص2002، كلية احلقوق، القاهرة، لتوقيع االلكتروين، جملة القانونعلي السيد قاسم، بعض اجلوانب القانونية ل -1
2- CAPRIOILI Eric., écrit et preuve électroniques dans la loi n° : 230 du 13 mars.2000, art précis 
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بالتزوير على احملررات الرمسية وحتديدا على البيانات اليت قام املوظف العام بإثباا يف حدود مهمته،  واإلداء
 10من قانون البيانات األردين ويف املادة  7أو وقعت من ذوي الشأن حبضوره وذلك وفق ما ورد بنص املادة 

كتابة بالتايل من أراد أن ال يعترف ا إثبات مصري، والبيانات اليت أثبتها املوظف العام هي حجية على ال
وجب عليه أن يطعن ا بالتزوير، كما هو احلال بالنسبة لتاريخ احملرر الرمسي سواء العادي أو االلكتروين 
وكذلك إثبات حضور األطراف لدى كاتب العدل وتوقيع األطراف فهذه الوقائع ال يطعن ا إال تزويرا سواء 

  .)1(دي أم الكتروينأوردت يف حمرر رمسي تقلي
عرف املشرع األردين يف التزوير يف قانون العقوبات بأنه: "حتريف مفتعل للحقيقة يف الواقع والبيانات اليت 

  حيتج مبا جنم أو ميكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو مقبول أو اجتماعي". طوطيراد إثباا بصك أو خم
  ال أو حبذف بيانات ضرورية كانت موجودة أو تغيري ويتم التزوير إما بإضافة بيانات مل تكن موجودة أص

منه، وطاملا أن السند االلكتروين يتضمن كتابة فإن  وتبديل بعض البيانات وذلك حبذف بيان وإضافة آخر بدالً
  )2( يتعرض للتزوير لسهولة القيام به.أن من املمكن 

األردين واملصري يف قانون املعامالت االلكترونية، والتوقيع االلكتروين جلرمية تزوير  قد تعرض املشرع
. ومل ينظم كال املشرعني إلجراءات الطعن بالتزوير بالتايل فإنه البد من اللجوء إىل )3(احملررات االلكترونية

بيعة احملررات االلكترونية أي تطبيق األردين ومواءمتها  مع ط تالطرق الواردة يف قانون اإلثبات املصري والبيانا
هذه النصوص مبا يتفق مع طبيعة احملررات االلكترونية ما يهمنا يف هذا املقام هو إمكانية قيام من احتج عليه 

 االدعاءبسند الكتروين أي يدعي تزوير هذا املستند أو التوقيع وعندها فإن على احملكمة التحقق من صحة هذا 
لقانون ، سواء باللجوء إىل اخلربة واملضاهاة واستعمال وسائل تقنية وفنية يف هذا بالطرق اليت حددها ا

اخلصوص، أو ينقل عبء اإلثبات للطرف اآلخر ويشار هنا إىل أن قانون العقوبات يعاقب على التزوير يف 
   )4( .السند الكترونياًفيها املستندات الرمسية واخلاصة واليت يعد 

ئية أمام ، وأن يقوم اخلصم برفع دعوى جزااجنائي اء بالتزوير قد يتخذ شكالًاالدعالبد من التأكيد أن 
ين بالتزوير ويتبع يف ذلك اإلجراءات املد االدعاءة العامة للطعن به، كما قد يتخذ شكل املدعي العام أو النياب

 23السالفة الواردة يف قانون اإلثبات، حيث إن املشرع املصري نظم إجراءات الطعن بالتزوير اجلنائي يف املادة 
من قانون التوقيع االلكتروين وأتى على ذكر بعض صور هذا التزوير، كأن يتم التزوير باالصطناع أو التعديل 

ا أمام ظهور أي طريقة قد تعززها التكنولوجيا حديثا فأضاف عبارة (أو شرع الباب مفتوحأو التحوير وترك امل

                                                           

 . 290، ص2012، االدرن،رفية، دار الثقافة الطبعة األوىلواملصيوسف أمحد النوافلة، اإلثبات االلكتروين يف املواد املدنية  -1

، وما بعدها من قانون العقوبات املصري والذي مل يورد تعريفا للتزويد كما فعل 212، 211من قانون العقوبات األردين ويقابلها نص املادة  260املادة  -2
 املشرع األردين.

 .292يوسف أمحد النوافلة، نفس املرجع، ص -3

  من قانون العقوبات املصري. 215-211من قانون العقوبات األردين، ويقابلها املواد  271حىت  260وهي عقوبات وردت يف املواد  -4
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أي طريق آخر) إال أن املشرع املصري مل ينظم طرق الطعن بالتزوير االلكتروين املدين وأحال بذلك لقانون 
  .)1(ن احملرر الورقياإلثبات وكان من األجدر به أن ينظم هذه الطرق  الختالف طبيعة احملرر االلكتروين ع

مل يبني املشرع األردين يف قانون : : سلطة احملكمة يف تقدير مدى صحة احملررات االلكترونية: سلطة احملكمة يف تقدير مدى صحة احملررات االلكترونية: سلطة احملكمة يف تقدير مدى صحة احملررات االلكترونية: سلطة احملكمة يف تقدير مدى صحة احملررات االلكترونيةالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
البيانات أو املعامالت االلكترونية سلطة القاضي يف تقدير قيمة السند االلكتروين الذي تعرض إىل حمو أو كشط 
أو إضافة كما فعل املشرع األردين والعراقي ذا الصدد، والذي أعطى القاضي حرية تقدير قيمة السند الذي 

من قانون  35/2قيمته يف اإلثبات مع وجوب تعليل ذلك يف القرار فتنص املادة  تعرض للتزوير سواء بإسقاط
البيانات العراقي على أنه: "للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط واحملو والتحشية وغري ذلك من العيوب 

العيب يف ل على صحة وجوب ت أو إنقاص هذه القيمة على أن تداملادية يف السند من إسقاط قيمته يف اإلثبا
من قانون اإلثبات املصري على أن: "للمحكمة أن تقدر ما يترتب  28. تنص املادة )2(قرارها بشكل واضح"

  .على الكشط واحملو والتحشية وغري ذلك من العيوب املادية يف احملرر من  إسقاط قيمته يف االثبات أو إنقاصها"
أعطى صالحية تقديرية واسعة للمحكمة الذي األردين انات وهذا النص الذي مل جند ما يقابله يف قانون البي

لتقدير قيمة الدليل الكتايب االلكتروين والعادي يف االثبات فقد يدعي أحد األطراف كما أسلفنا تزوير مستند 
كمة صالحية يف تقدير قيمة السند االلكتروين يف اإلثبات فقد تقرر احملكمة الكتروين، فهنا أعطى املشرع احمل

به وذلك  السند ائيا من عداد البيانات وقد تعطيه قيمة ناقصة يف اإلثبات على صحة االجتاه الذي أخذإسقاط 
  .)3(السند االلكتروين وأثرت على قيمته يف اإلثبات ببيان العيوب اليت اعترت

ى يتضح من النصوص السابقة أن احملكمة تتمتع بصالحية واسعة يف تقدير صحة السند االلكتروين املدع
ت إىل كمة العيوب اليت أصابت السند ودعتزويره، إال أن ذلك جيب أن يكون بقرار معلل وان توضح احمل

  إسقاط قيمته أو إنقاصها، ال أن يكون رأيها مطلقا" يف ذلك دون تعليل أو تسبيب.
يبقى دور و ،حمرر عريف ورقيإىل احملكمة مبحرر عريف الكتروين ويالحظ بأنه من املمكن أن يتقدم اخلصوم 

 ردين أو املصري أو املقارن قد سوىاأل اجلزائري أو القاضي فيما بعد للفصل يف هذا األمر، إن التشريع سواء
بني حجية احملرر العريف االلكتروين والورقي بالرغم من قيام قرينة املوثوقية إىل جانب احملرر االلكتروين إال أن 

العريف  شريع األفضلية للمحرر االلكتروينكال احملررين متساوين يف القيمة القانونية أمام القاضي ومل مينح أي ت
عا يف مضموما، توافرت حجية كال احملررين وكانا متعارضني م بالرغم من قيام قرينة الصحة إىل جانبه ، فإذا

لسند على آخر، لكن يقوم القاضي بالترجيح بينهما وفقا لواقع الدعوى والبيانات الواردة فيها فإنه ال أفضلية 
  واحملرر الذي يراه القاضي أقرب إىل احلقيقة من اآلخر دون أدىن تفضيل بينهما. 

                                                           

 .135- 132األنصاري حسن النيداين، مرجع سابق، ص ص -1

 .124، ص2002، احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف االثبات املدين، دار الثقافة، العبوديعباس  -2
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ق بني األطراف على ترجيح احملرر العريف االلكتروين على احملرر العريف الورقي أو أما إذا كان هناك اتفا
العكس فإن القاضي يف هذه احلالة يأخذ باتفاق الطرفني ويرجح احملرر الذي اتفق األطراف على ترجيحه على 

  .)1( القاضياآلخر، اما املشرع الفرنسي فقد ترك سلطة الترجيح بني األدلة املتساوية يف احلجية لضمري
        التوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروين: : : : الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

إمجاع عتراف باحلجية للورقة العرفية وعلى الرغم من املكانة املتميزة اليت حيتاجها التوقيع فيها يتعلق باال
القضاء على اعتباره الشرط اجلوهري الوحيد لصحتها و اعتبار دليال كامال يف اإلثبات، إال أن كل من املشرع 
  أو القضاء مل يورد تعريفا ملاهية التوقيع، األمر الذي حدا بالفقه إىل بذل اجلهد يف حماولة لوضع مفهوم للتوقيع. 

  عالمة على السند للتعبري عن القبول مبا ورد فيه.هناك من يعرف التوقيع بأنه، التأشري أو وضع 
 ذلك على التجارية تتم بواسطة وسائل االتصال احلديثة، معتمدة يفاصل أن معظم املعامالت املالية واحل

احملررات االلكترونية، هلذا من الضروري توثيق هذه احملررات من أطراف التعاقد، وذلك الكتابة االلكترونية و
  هلذا الغرض نقسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث وهي:ع االلكتروين. بواسطة التوقي

  .مفهوم التوقيع االلكتروين، صوره ووظائفهاملبحث األول: 
  املبحث الثاين: شروط التوقيع االلكتروين، دوره يف االثبات ونطاق حجيته.

  املبحث الثالث: احلماية القانونية للتوقيع االلكتروين.
        مفهوم التوقيع االلكتروين، صوره ووظائفهمفهوم التوقيع االلكتروين، صوره ووظائفهمفهوم التوقيع االلكتروين، صوره ووظائفهمفهوم التوقيع االلكتروين، صوره ووظائفه: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

رموز أو  أو أرقام أو تتخذ هيئة حروفل كتابة مدرجة يف شكل الكتروين والتوقيع االلكتروين هو ك
خيتلف التوقيع االلكتروين عن اخلط التقليدي يف ة إىل موقعها وميكن عن طريقها نسبة هذه الكتابإشارات و
فالتوقيع االلكتروين هو نتاج حركة يد املوقع يف صورة إمضاء أو بصمة عرب  الشكل: ناحيةمن فالناحيتني: 

  وسيط مادي يتم عرب وسيط الكتروين عن طريق جهاز احلاسب اآليل.
للقاضي رونية وفالتوقيع االلكتروين عبارة عن بيانات مدونة على وسائط الكت اخلصائص املادية: ناحيةمن  أما

  يف مراعاة توفر ضوابط الكتابة االلكترونية.لدليل االلكتروين املقدم أمامه وة اسلطة واسعة يف تقدير مدى قيم
        مفهوم التوقيع االلكتروينمفهوم التوقيع االلكتروينمفهوم التوقيع االلكتروينمفهوم التوقيع االلكتروين: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

يف ووسائل حديثة يف التعامل ال تتفق متاما مع فكرة التوقيع التقليدي، ه الواقع العملي إىل إدخال طرق ويتج
علومات، اليت له مكان أمام انتشار نظم املعاجلة االلكترونية للم ظل هذه الظروف قد ال جند التوقيع التقليدي

  تعتمد اعتمادا كليا على اآللية، وال جمال لإلجراءات اليدوية يف ظلها.بدأت تغزو العامل و
مل يرد يف قانون األمم املتحدة النموذجي : : : : مفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام االجنلوسكسوينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام االجنلوسكسوينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام االجنلوسكسوينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام االجنلوسكسوين    الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:

اكتفى يف املادة السابعة منه بتحديد الشروط تعريفا للتوقيع االلكتروين و 1996تجارة االلكترونية لعام بشأن ال
صدر قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن  2001جويلية05 نه بتاريخ:الواجب توافرها يف التوقيع. إال أ
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االلكتروين بأنه: "بيانات يف شكل الكتروين /أ تعريف التوقيع 2الذي تضمن يف املادةو )1(التوقيعات االلكترونية
وقع بالنسبة جيوز أن تستخدم لتعني هوية امل    افة إليها أو مرتبطة ا منطقيامدرجة يف رسالة بيانات، أو مض

) من دقد ورد يف الفقرة(و. "لبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البياناتلرسالة البيانات، و
ما إحائز على بيانات إنشاء توقيع، ويتصرف إما باألصالة عن نفسه، و شخصتعريف املوقع بأنه: "هذه املادة 

        ".بالنيابة عن الشخص الذي ميثله
حدد الشروط الواجب توافرها فيه ح املقصود بالتوقيع االلكتروين ويتضح مما سبق أن هذا القانون قد وض

ا أو طبيعيا نه يستوي أن يكون الشخص املوقع شخصكما أ وم وشروط التوقيع التقليديعلى حنو يتفق مع مفه
  ا. ، وأنه جيوز للشخص أن يقوم بالتوقيع بنفسه أو بواسطة شخص ميثله قانونمعنوياً

كما عرف الفقه األمريكي التوقيع االلكتروين بأنه: "وحدة قصرية من البيانات اليت حتمل عالقة رياضية مع 
  الوثيقة". البيانات املوجودة يف حمتوى 

  فقد عرف التوقيع االلكتروين بأنه: "شهادة رقمية تصدر  2000جوان  30أما القانون األمريكي الصادر يف 
وثيقة أو عقد جتاري أو ميكن أن يستخدمها يف إرسال أي و عن إحدى اهليئات املستقلة ومتيز كل مستخدم

  )2(تعهد أو قرار".
صدر التوجيه األوريب رقم  1999ديسمرب13 بتاريخ: : : : مفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام الالتيينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام الالتيينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام الالتيينمفهوم التوقيع االلكتروين يف النظام الالتيين    الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:

يان عبارة عن ب" :منه على أن التوقيع االلكتروين هو 2/1تنص املادة و )3(بشأن التوقيع االلكتروين 1993- 99
اليت تصلح كترونية أخري (كرسالة أو حمرر) ومبعلومات أو بيانات ال أو معلومة معاجلة الكترونيا ترتبط منطقياً

  ."حتديد هويتهكوسيلة لتميز الشخص و
قد أضفى هذا التوجيه على التوقيع االلكتروين نفس احلجة القانونية يف اإلثبات املمنوحة للتوقيع التقليدي 

ا أن حتدد اليت مجلميع صور التوقيع و شامالًا وكما تبىن مفهوما واسع للتوقيع االلكتروين حيث جاء عامن شأ
  متيزه عند استخدام تقنيات االتصال احلديثة. صاحب التوقيع، و

بيد أن هذا التوجيه قد ميز بني: التوقيع االلكتروين املتقدم و التوقيع االلكتروين البسيط، فاألول هو الذي 
ذلك بعد هذا التوقيع، وح شهادة تفيد صحة مينويكون معتمدا من أحد مقدمي خدمات التصديق االلكتروين، 

  )4(التحقق من نسبة التوقيع إىل صاحبه.
                                                           

ميثل هذا القانون و 2001جويلية 13إىل  25، املعقودة يف فيينا يف الفترة من 34صدر هذا القانون من جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، الدورة -1
ني جديدة بشأن تنظيم القواعد اليت ينبغي على الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تضعها يف االعتبار عند تعديل قوانينها احلالية، أو وضع قوانجمموعة من 
  التوقيعات االلكترونية.املعامالت و

القواعد لتزامات بني الشريعة اإلسالمية والنظم واالاحلقوق ود بن الشد، التوقيع االلكتروين وأثره يف إثبات سليمان بن حممإبراهيم بن شايع العقيل و - 2
، املنظمة 2006املنعقدة يف الرباط اململكة املغربية يف جوانة يف ندوة التوقيع االلكتروين، والقانونية، قاضيان بديوان اململكة العربية السعودية، ورقة عمل مقدم

  .220ص:.2008العربية للتنمية اإلدارية، أعمال املؤمترات،
ريب اختاذ يتكون هذا التوجيه من مخس عشرة مادة، متبوعة بأربعة مالحق ووفقا ألحكام هذا التوجيه فانه ينبغي على الدول األعضاء يف االحتاد األو - 3
  .2001جويلية 19لتوجيه، أي بتاريخشهرا من تاريخ نفاذ هذا ا 18تطويع قوانينها الداخلية لتتوائم معه يف مدة أقصاها جراءات الالزمة لتطبيق أحكامه واإل
  .208ص  مرجع سابق،مسري حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة،  - 4
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  من هذا التوجيه، فانه ينبغي أن يتوافر يف التوقيع املتقدم املتطلبات اآلتية:  2-2ا لنص املادة ووفقً
 مميزا له عن غريه من األشخاص. قادرا على حتديد شخصية املوقع، وأن يكون *

 إجراءات تقنية تقع حتت سيطرة املوقع.أن ينشأ باستخدام وسائل و *

 )1(ف أية حماولة تعديل هذه البياناتأن يرتبط باملعلومات اليت يتضمنها احملرر االلكتروين بطريقة تسمح بكش*
 مىت توافرت هذه الشروط يكون للتوقيع املتقدم احلجية القانونية الكاملة يف اإلثبات.

يف حالة إنكاره يقع على عاتق من نونية يف حالة عدم إنكاره، والقاأما التوقيع البسيط فيتمتع باحلجية 
عني يف حالة ما إذا وجد ازدواجية بني توقيو ،قد مت بطريقة تقنية موثوق ا يتمسك به إقامة الدليل بأنه

يف  ألنه يتمتع بعناصر أمان وثقة ال تتوافر الكترونيني، أحدمها: متقدم واآلخر بسيط، فإن األولوية تكون لألول
  النوع الثاين.

مبجرد أدائه "وصفيا" للتوقيع، يسمح باالعتراف به  يتضح مما سبق أن التوجيه األوريب قد وضع تعريفا
حجيته انونية بسيطة على صحة التوقيع، وكما انه قد أنشأ قرينة ق )2( حتديد هوية موقعه.لوظائفه وهي متييز و

  ن جهة ومتخصصة ختضع يف إنشائها، شهادة باعتماد، التوقيع مالقانونية يف اإلثبات، بشرط أن يتم تقدمي 
  ممارستها لعملها لرقابة الدولة.و

املواد إال انه مل يكن و )3(املراسيمد من العديالتوقيع يف على الرغم من أن التقنني املدين الفرنسي قد أشار إىل 
 1316/4بشأن التوقيع االلكتروين، حيث جاءت املادة  200/230ضع تعريفا له، إىل أن صدر القانون رقم قد و

ذي حيدد هوية من حيتج به الضروري إلكمال التصرف القانوين، وأشارت إىل تعريف التوقيع بأنه: " التوقيع الو
عندما يتم التوقيع مبعرفة موظف عام لتزامات الناشئة عن هذا التصرف ويعرب عن رضاء األطراف باالعليه، و

يكون التصرف رمسيا. عندما يكون التوقيع الكترونيا، ينبغي استخدام وسيلة آمنة لتحديد الشخص حبيث 
  تضمن صلته بالتصرف الذي وقع عليه...."

، االلكتروينمل يفرق بني التوقيع التقليدي وا موسعا للتوقيع وضع مفهومأن املشرع الفرنسي قد و يتضح
يتم بإجراءات ا كان هذا التوقيع مييز صاحبه، وحيث يكون لكل منهما نفس احلجية القانونية يف اإلثبات، طامل

آمنة تضمن سرية بيانات هذا التوقيع بالتايل فان معظم الدول األوربية قامت يف تعريفها للتوقيع االلكتروين 
من بني تلك الدول نذكر منها النمسا حيث و 1999- 93بنقل التعريف الوارد بتوجيه اللجنة األوربية رقم 

، يف 2001نوفمرب30قانون يف ، ويف بلجيكا صدر 2000جانفي01صدر قانون خاص بالتوقيع االلكتروين يف 
 2000لسنة  27، يف ايرلندا أيضا مت نقل هذا التوجيه بالقانون رقم 2000ماي31يف  417الدامنارك القانون رقم 

  )4(.كذلك اجنلترا نقلت التوجيه بالقانون اخلاص بالتجارة االلكترونيةاخلاص بالتجارة االلكترونية و
                                                           

1 FAUSSE Yanaon: La signature électronique, DUNOD, Paris, 2001, P.87ets. 

   95- 94حسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم إبرامها عن طريق االنترنت، مرجع سابق ص  -2
 2002أفريل  18بتاريخ من بيانات التوقيع االلكتروين. والذي يتضمن القواعد واألحكام بشأن محاية وأو 272-2001صدر املرسوم رقم  2001مارس  30بتاريخ  -3

  والذي يتضمن القواعد واألحكام اخلاصة حبماية وأمن عرض املنتجات وأنظمة املعلومات. 535-2002صدر أيضا املرسوم رقم 

  250ص  ،مرجع سابقإميان مأمون أمحد سليمان،  -4
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سنعرض ملفهوم التوقيع االلكتروين يف : التنظيم القانوين للتوقيع االلكتروين يف التشريعات العربيةالتنظيم القانوين للتوقيع االلكتروين يف التشريعات العربيةالتنظيم القانوين للتوقيع االلكتروين يف التشريعات العربيةالتنظيم القانوين للتوقيع االلكتروين يف التشريعات العربية الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:
  االلكتروين والتجارة االلكترونية وذلك على النحو التايل:الدول العربية اليت أصدرت قوانني لتنظيم التوقيع 

مؤرخ يف  162- 07عرف املشرع اجلزائري التوقيع االلكتروين حسب املرسوم التنفيذي رقم : يف اجلزائريف اجلزائريف اجلزائريف اجلزائر أوال:أوال:أوال:أوال:
واملتعلق بنظام  2001ماي  09املؤرخ يف  123- 01، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2007ماي  30

ق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات االستغالل املطب
مكرر يقصد بالتوقيع االلكتروين: "معطى ينجم عن استخدام  3املواصالت السلكية والالسلكية، وحسب املادة 

املؤرخ يف  75/58من األمر رقم  1مكرر  323مكرر و 323أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف املادتني 
   )1(".1975سبتمرب  26

بشأن املبادالت والتجارة االلكترونية  2000لسنة  8مل يرد نص يف القانون التونسي رقم : يف تونسيف تونسيف تونسيف تونسثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
يتضمن تعريفا للتوقيع االلكتروين واكتفى بتعريف العناصر املؤدية له، حيث تناولت املادة الثانية منه تعريف 
منظومة أحداث اإلمضاء بأا: "جمموعة وحيدة من عناصر التشفري الشخصية أو جمموعة من املعدات الشخصية 

  إمضاء الكتروين".املهيأة خصيصا إلحداث 
كما ورد يف ذات املادة تعريف منظومة التدقيق يف اإلمضاء بأا: "جمموعة من عناصر التشفري العمومية أو 

  جمموعة من املعدات اليت متكن من التدقيق يف اإلمضاء االلكتروين".
 85عرف املشرع األردين التوقيع االلكترونية يف املادة الثانية من القانون رقم : يف اململكة األردنية اهلامشيةيف اململكة األردنية اهلامشيةيف اململكة األردنية اهلامشيةيف اململكة األردنية اهلامشية ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
بشأن املعامالت االلكترونية بأنه: "األصوات االلكترونية أو الرموز أو املعاجلة أو التشفري الرقمي  2001لسنة 

بغرض املوافقة على اليت تبني هوية الشخص املعين الذي وضع هذه اإلشارات على املستند من أجل توقيعه و
من ذات القانون فقد منح املشرع األردين احلجية القانونية الكاملة للتوقيع  7ووفقا للمادة  مضمونه".
  شأن التوقيع التقليدي. شأنه يف ذلكااللكتروين 

 2عرف املشرع اإلمارايت التوقيع االلكتروين يف املادة الثانية من القانون رقم  :يف اإلمارات العربية املتحدةيف اإلمارات العربية املتحدةيف اإلمارات العربية املتحدةيف اإلمارات العربية املتحدة ::::رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
بشأن املعامالت والتجارة االلكترونية بأنه: "توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت  2002لسنة 

يق أو اعتماد أو نظام معاجلة ذي شكل الكتروين وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة الكترونية وممهور بنية توث
  تلك الرسالة".

عرف املشرع البحريين التوقيع االلكتروين يف املادة األوىل من قانون التجارة : يف مملكة البحرينيف مملكة البحرينيف مملكة البحرينيف مملكة البحرين خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
تكون موجودة يف سجل الكتروين  بأنه: "معلومات يف شكل الكتروين 2002سبتمرب  14االلكترونية الصادر يف 

  ن للموقع استعماهلا إلثبات هويته".أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا، وميك
 15من القانون رقم  /ج1عرف املشرع املصري التوقيع االلكتروين يف املادة : سادساً: يف مجهورية مصر العربيةسادساً: يف مجهورية مصر العربيةسادساً: يف مجهورية مصر العربيةسادساً: يف مجهورية مصر العربية

بشأن تنظيم التوقيع االلكتروين وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات بأنه: "ما يوضع  2004لسنة 

                                                           

 .13-12ص ص  2007جوان  7 املؤرخة يف 37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -1
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فرد شارات أو غريها، ويكون له طابع منعلى حمرر الكتروين ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إ
  يسمح بتحديد شخص املوقع ومييزه عن غريه".

فقد عرف مشروع نظام التعامالت االلكترونية السعودي التوقيع  :يف اململكة العربية السعوديةيف اململكة العربية السعوديةيف اململكة العربية السعوديةيف اململكة العربية السعودية    سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
تستخدم )مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا أو(االلكتروين بأنه: "بيانات الكترونية مدرجة يف معامل الكتروين

يع إلثبات هوية املوقع وموافقته على التعامل االلكتروين واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوق
  )1(عليه".

  .املطلب الثاين: صور التوقيع االلكترويناملطلب الثاين: صور التوقيع االلكترويناملطلب الثاين: صور التوقيع االلكترويناملطلب الثاين: صور التوقيع االلكتروين
ا عديدة من التوقيعات االلكترونية حملاولة استيفاء التوقيع االلكتروين للشروط أوجدت التقنيات احلديثة صور

ا.الالزم توافرها يف التوقيع التقليدي وبالتايل اعتماده واالعتداد به قانون  
البيومتري الذي يعتمد على الصفات واخلصائص اجلسدية والسلوكية للشخص، هذه الصور هي التوقيع 

  والتوقيع بالقلم االلكتروين، والتوقيع الكودي أو السري والتوقيع الرقمي اليت تعتمد على التشفري وربطه مبفاتيح 
  خاصة لفك الشفرة.

، أي استخدام )2(بأحد اخلواص املميزة لكل شخص يتم التوقيع البيومتري: التوقيع البيومتريالتوقيع البيومتريالتوقيع البيومتريالتوقيع البيومتري    الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
هويته، لذا يطلق عليه التوقيع باخلواص الذاتية. تعتمد هذه الصورة على حقيقة علمية هي أن لكل شخص 
صفات ذاتية خاصة به ختتلف من شخص إىل آخر تتميز بالثبات النسيب، فالصفات اجلسدية أو البيومترية اليت 

بيومتري متعددة من أمهها: البصمة الشخصية، بصمة شبكية العني، بصمة الصوت، بصمة يعتمد عليها التوقيع ال
  الشفاه، خواص اليد البشرية، التوقيع الشخصي...

يؤخذ على هذا التوقيع أنه بالرغم من دقته واألمان والثقة املتوافرة به، إال أنه ليس بعيدا عن التزوير فيمكن: 
، طالء الشفاه مبادة معينة جتعلها مطابقة للبصمة األصلية كذلك تزوير تسجيل بصمة الصوت مث إعادة بثها

بصمة العني بتقليدها عن طريق بعض أنواع العدسات الالصقة... بل إن هناك إمكانية خضوع الذبذبات 
وعليه فإن كل  .)3(احلاملة للصوت أو الصورة للنسخ وإعادة االستعمال مما يؤدي الفتقادها لألمن والسرية

لة تقوم بوظيفيت التوقيع ومها تعيني صاحبها والتأكد من انصراف إرادته إىل االلتزام مبضمون ما وقع عليه وسي
  تصلح ألن تكون توقيعا.

                                                           

، 2006اململكة املغربية يف جوان  ،التوقيع االلكتروين وحجيته يف اإلثبات، ورق عمل مقدمة يف ندوة التوقيع االلكتروين، املنعقدة يف الرباطرشيد لكتامي،  -1
 .221، ص 2008االلكترونية، للتجارة عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعمال املؤمترات، عنوان: النظم والقواعد القانونية 

فية االلكترونية بني راهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعامالت االلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق اجتاه الغري املتضرر، حبث مقدم مبؤمتر "األعمال املصرإب -2
 .1854، ص ، اجلزء اخلامس2003ماي  12- 10الشريعة والقانون" املنعقدة بدولة اإلمارات العربية، غرفة جتارة صناعة ديب، يف الفترة 

 وعبد اهللا إمساعيل عبد اهللا، ضمانات األمن والتأمني يف شبكة االنترنيت، حبث مقدم مبؤمتر "القانون والكمبيوتر واالنترنيت"، املنعقد ،عادل حممود مشرف -3
 .2000ماي  3- 1بدولة اإلمارات العربية املتحدة، العني، يف الفترة من 
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 التوقيع بالقلم االلكتروين هو طريقة حديثة من طرق التوقيع البيومتري: التوقيع بالقلم االلكتروينالتوقيع بالقلم االلكتروينالتوقيع بالقلم االلكتروينالتوقيع بالقلم االلكتروين ::::الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
ويتم هذا التوقيع بقيام الشخص بالتوقيع على شاشة جهاز احلاسب اآليل باستخدام قلم الكتروين خاص، 

  يستوجب جهاز حاسب آليا ذا مواصفات خاصة متكنه من أداء مهمته يف التقاط التوقيع من شاشته.
الكتروين موقع لتوقيع الشخص بذاكرة احلاسب اآليل، وعندما يرسل مستند اهذه الصورة يتم حفظ صورة 

يتم املضاهاة بني التوقيع املرسل والتوقيع املخزن بذاكرة احلاسب. يتم  االلكتروين خبط يده عن طريق القلم
التحقق من صحة التوقيع باالستناد إىل حركة القلم االلكتروين واألشكال اليت يتخذها من احنناءات أو التواءات 

  املوقع.وغري ذلك من مسات خاصة بالتوقيع، اخلاص ب
التوقيع على املستندات  إذا كان تزوير هذه الصورة من صور التوقيع االلكتروين يفوق يف الصعوبة تزوير

ذلك أن عملية املقارنة بني التوقيع بالقلم ونسخة التوقيع خبط اليد تتم من خالل تقنية تتسم بدقة كبرية الورقية 
جة من األمان الالزم توافرها بالتوقيع حىت ميكن االعتداد فإا ال تتمتع بأي در ،حبيث يسهل اكتشاف التزوير

ا يف اإلثبات، إذ أن املرسل إليه صورة التوقيع يستطيع أن حيتفظ بصورة من ذلك التوقيع مث يعيد وضعها على 
  أي وثيقة من الوثائق احملررة على الوسائط االلكترونية وينسبها لصاحب التوقيع.

  بكات أكثر أمانا من ) وهي شExtranet) أو (Intranetعرب شبكات ( )1(اإلمضاء بيد أنه يفضل استعمال هذا
  ، إذ أن املتعاملني عليها بصفة عامة يعرفون بعضهم البعض.Internetشبكة 

غالبا ما يرتبط التوقيع السري : التوقيع عن طريق البطاقة املقترنة بالرقم السري (التوقيع الكودي)التوقيع عن طريق البطاقة املقترنة بالرقم السري (التوقيع الكودي)التوقيع عن طريق البطاقة املقترنة بالرقم السري (التوقيع الكودي)التوقيع عن طريق البطاقة املقترنة بالرقم السري (التوقيع الكودي)    الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:
بالبطاقات البالستيكية والبطاقات املمغنطة وغريها من البطاقات احلديثة املشاة واملزودة بذاكرة الكترونية، 
ويتم توقيع التعامالت االلكترونية وفقا هلذه الطريقة باستخدام جمموعة من األرقام أو احلروف أو كليهما، 

. وتسمى هذه الطريقة )2( له وملن يبلغه بهخيتارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته وال تكون معلومة إال
  ".P.I.Nاختصارا " باإلجنليزية

ينتشر استعمال التوقيع السري أو الكودي يف عمليات املصارف والدفع االلكتروين حيث حترص البنوك 
 مثل: )3(على تنظيم عملية اإلثبات مبقتضى اتفاق مع حامل البطاقة يف العمل توجد صور عدة هلذه البطاقات

" Off-Lineتعمل هذه البطاقات بنظامني مها نظام " ".American Express"" وMaster cardو""VISAبطاقة "
  ))))4444((((ب النقدي أو السداد بالبطاقة يف:تنحصر إجراءات التوقيع باملوافقة على عمليات السحو "On-Lineونظام "

  البطاقة واليت حتتوي على البيانات اخلاصة بالعميل يف جهاز الصرف اآليل. إدخال*
 إدخال الرقم السري اخلاص بالعميل والذي ال يعلم به سواه.*

                                                           

االلكترونية واخلدمات املصرفية واملالية عرب االنترنيت"، احتاد املصارف لقضاء، حبث منشور مبجلة  "التجارة االلكتروين أمام ااملنصف قرطاس، حجية اإلمضاء  -1
 .237، ص 2000العربية، 

 .1853إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص  -2

 .67بدون ناشر، ص  جنوى أبو هيبة، التوقيع االلكتروين، دار النهضة العربية، القاهرة، -3

 .263إميان مأمون أمحد سليمان، مرجع سابق، ص  -4
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إصدار األمر بالسحب أو بالسداد باملوافقة على العملية بالضغط على املفتاح الذي يكتمل به التعبري عن *
 رف املبلغ املطلوب أو سداده مث تعاد البطاقة للعميل.اإلرادة يف قبول العملية حيث يتم ص

أقر القضاء الفرنسي مبكرا التوقيع االلكتروين بالبطاقات االلكترونية املقترنة بالرقم السري واعترف هلا 
احلجية الكاملة يف اإلثبات، حيث استند القضاء الفرنسي يف منحه احلجية القانونية على االتفاقات اليت تربم ب

وعليه فإن هذا النوع من أنواع التوقيع ال يصلح إلعداد الدليل "املستند" الكتايب املهيأ  ذوي الشأن.بني 
  لإلثبات، ألنه ال يتم إحلاقه بأي حمرر كتايب، إمنا يتم تسجيله يف وثائق البنك منفصال عن أي وثيقة تعاقدية.

" حملتوى املعاملة اليت يتم HASHقام مطبوعة تسمى "التوقيع الرقمي عبارة عن: "أر: التوقيع الرقميالتوقيع الرقميالتوقيع الرقميالتوقيع الرقمي الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:
   ))))1111((((التوقيع عليها بالطريقة ذاا، أي باستخدام األرقام".
" بتحويل احملرر املكتوب والتوقيع الوارد Le cryptographicيتم احلصول على التوقيع الرقمي عن طريق التشفري"

  باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة "لوغاريتمات".عليه من منط الكتابة العادية إىل معادلة رياضية 
أن املرسل يستخدم املفتاح اخلاص لتوقيع الوثيقة الكترونيا بصورة مشفرة واملستقبل يتحقق من  قولميكننا ال

  صحة التوقيع عن طريق استخدام املفتاح العام للمرسل لفك الشفرة.
   ))))2222((((ألمان لعدة أمور هي:جات الثقة واإن التوقيع الرقمي حيقق أعلى در

  باستخدام التوقيع الرقمي يتحقق االرتباط بني املستند الكتايب والتوقيع الوارد عليه.*
 يضمن عدم إمكان التدخل يف مضمون التوقيع أو مضمون احملرر الذي يرتبط به.*

موقع إنكار أن املستند يؤدي إىل التحقق من هوية املوقع، وأن الرسالة املوقعة منه تنسب إليه، فال ميكن لل*
 املوقع منه ال ينسب إليه، ويرجع ذلك إىل االرتباط التام بني املفتاح العام واخلاص.

يعرب بطريقة واضحة عن إرادة صاحبه لاللتزام بالتصرف القانوين وقبوله ملضمونه، بذلك فهو حيقق كافة *
 القانون يف احملرر لكي يصلح أن يكون دليال كتابيا كامال. الشروط اليت يتطلبها

يضاف إىل ما سبق أن التوقيع الرقمي حيقق سرية املعلومات اليت تتضمنها احملررات االلكترونية حيث ال ميكن *
 قراءة تلك احملررات إال ممن أرسلت إليه وباستخدام املفتاح العام للمرسل.

التشفري اخلاصة بالتوقيع االلكتروين فقد وجدت احلاجة إىل طرف ثالث يف لضمان األمان يف عملية  - 
طة توثيق التوقيع عملية التجارة االلكترونية يكون حمل ثقة طريف العقد والذي يتمثل يف هيئة خمتصة يكون هلا سل

  )3(ء. العلى طلب العم ة يف إصداره بناًءصخصتيتم تسجيل التوقيع الرقمي لدى جهات م االلكتروين، لذا

جيب عدم اخللط بني أمرين مها: تشفري التوقيع وتشفري الرسالة، فإذا كانا يتفقان على أنه ميكن تشفريمها  - 
  إال أن الفارق هو أن تشفري الرسالة االلكترونية يشملها بأكملها مبا يف ذلك التوقيع.

                                                           

 .1856إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص  -1
2-BENSOUSSAN (A). Le commerce électronique, aspects juridiques, op, cit. P 45. 

 .63، ص 2001ثروت عبد احلميد، التوقيع االلكتروين، دار النيل للطباعة والنشر، مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة،  -3
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خالصة القول هي أن هذه الصور تتباين فيما بينها من حيث درجة الثقة وذلك حبسب اإلجراءات املتعبة يف 
إصدارها وتأمينها والتقنيات اليت تتيحها وال شك أن هذه التقنيات يف تطور مستمر دف إجياد نظام آمن 

  يضمن احلفاظ على احلقوق.
        وظائف التوقيع االلكتروينوظائف التوقيع االلكتروينوظائف التوقيع االلكتروينوظائف التوقيع االلكتروين: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

الفقهي له والحظنا أن الكثري من التشريعات وبينا ماهية التوقيع االلكتروين والتعريف التشريعي أن بق وس
عرفت التوقيع من خالل الوظائف اليت يؤديها وهي متييز الشخص املوقع والتعبري عن إرادته باملوافقة على 

  مضمون التصرف، لذا نلخص الوظائف فيمايلي:
وهو الشخص امللتزم بالتوقيع وهذا من أساسيات  :شخصية أو هوية الشخص املوقعشخصية أو هوية الشخص املوقعشخصية أو هوية الشخص املوقعشخصية أو هوية الشخص املوقع    ددددحتديحتديحتديحتدي الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:

  التوقيع، إذ أن الغاية من التوقيع هو نسبة ما ورد يف احملرر أو السند للشخص املوقع.
إن معظم الفقه يرى أن التواقيع االلكترونية يتم بواسطتها حتديد هوية املوقع، إذا ما روعيت وسائل األمان 

تبعة، كما أن التوقيع يستطيع تأدية هذه الوظيفة باختالف نوع التواقيع االلكترونية املستخدمة، فمثال امل
استخدام تقنية املاسح الضوئي الذي يقوم بنقل التوقيع الصادر إىل شاشة الكمبيوتر ال ميكنه تأدية هذه الوظيفة 

قبل العابثني، ذلك عكس ما عليه احلال يف التوقيع يف ظل التقدم التكنولوجي وإمكانية استخدام هذه التقنية من 
  ))))1111((((ي الذي يستخدم وسائل أكثر أمانا.الرقم

  أخريا جيب اإلشارة إىل أنه قد ظهرت يف خمتلف الدول شركات متخصصة وتقنيات متطورة من أجل تنفيذ 
ب من قانون املعامالت /32عملية محاية التوقيع االلكتروين وتأمينها. وقد أشار املشرع األردين يف املادة 

االلكترونية إىل ضرورة إصدار شهادة التوثيق من جهة مرخصة أو معتمدة سواء يف األردن أو يف دولة أخرى. 
من الالئحة التنفيذية واخلدمات اليت تقدمها  7،9 ادتنيار إىل هيئة التصديق يف املكما أن املشرع املصري أش

تأمني التوقيع االلكتروين وخدمات الفحص االلكتروين وحتديد  هيئة تنمية تكنولوجيا املعلومات من أجل
   ))))2222((((وقع على احملرر االلكتروين.شخص امل

بأنه: "شخص طبيعي يتصرف حلسابه اخلاص أو  ))))3333((((مكرر 3املوقع يف املادة ولقد عرف املشرع اجلزائري 
هنا هاز إنشاء التوقيع االلكتروين". حلساب الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي ميثله ويضع موضع التنفيذ ج

حدد املشرع اجلزائري هوية املوقع أو شخصيته بتعبري عن احلساب اخلاص للموقع أو حساب الشخص الطبيعي 
  أو املعنوي الذي ميثله، فهو قد حدد ذاتية الشخص أو ذمته.

"وثيقة يف شكل الكتروين الشهادة االلكترونية بأا: مصطلح املشرع اجلزائري يف نفس املادة  عرفكما 
تثبت الصلة بني معطيات فحص التوقيع االلكتروين واملوقع" ويعين ا التحقق من هوية الشخص املوقع من 

  خالل الشهادة االلكترونية.
                                                           

 .45، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط مجيعي،  -1

 .99، ص مرجع سابقيوسف أمحد النوافلة،  -2

 .13، ص 2007جوان  7، الصادرة بتاريخ، 37 .ع،ر.ج ،2007ماي 30املؤرخ يف  07/162املرسوم التنفيذي رقم -3
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ثق واملؤمن وفالتوقيع االلكتروين امل: : : : : التعبري عن ارادة الشخص املوقع مبضمون السند (احملرر): التعبري عن ارادة الشخص املوقع مبضمون السند (احملرر): التعبري عن ارادة الشخص املوقع مبضمون السند (احملرر): التعبري عن ارادة الشخص املوقع مبضمون السند (احملرر)الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
والصادر وفق الضوابط الفنية والتقنية قرينة على أن الشخص املوقع قد وافق على مضمون احملرر االلكتروين 

        ذلك.لوالبيانات الواردة فيه مامل يثبت خالف 
ب من قانون املعامالت األردين على أنه: "إذا مل يكن السجل االلكتروين أو التوقيع /32نصت املادة 

  وثقاً فليس له أي حجية."االلكتروين م
من قانون البيانات األردين خبصوص حجية السند العادي يف اإلثبات بأن من يريد إنكار  11وتضمنت املادة 

مضمون السند احملتج به اجتاهه عليه أن ينكر توقيعه الوارد عليه. بالتايل فإن التوقيع االلكتروين له وظيفة هامة 
االلكتروين وأن قيام الشخص املوقع يف التعبري عن إرادة الشخص املوقع بااللتزام والقبول مبا ورد يف احملرر 

للتعبري عن رضا  حسب األصول يعترب أداةبالتوقيع االلكتروين على احملرر مىت كان التوقيع موثقا ومؤمنا 
   ))))1((((ع مبا ورد يف احملرر االلكتروين.الشخص املوق

أنه يؤدي الوظيفة ذاا  فالتوقيع االلكتروين باستخدام إحدى صور التوقيع االلكتروين املشار إليها سلفا يعين
  اليت يؤديها التوقيع التقليدي وهي التعبري عن رضا املوقع مبا ورد يف السند.

ضرورة اقتران التوقيع االلكتروين بوسائل األمان والثقة خوفا من إساءة استخدام التوقيع من قبل ل    يشار هنا فقط
  ))))2((((    استخدامه.لحفاظ على التوقيع االلكتروين وضمان عدم إساءة لاآلخرين وإتباع إجراءات التوثيق واألمان 

ال يقصد بذلك أن التوقيع يضفي احلجية على سالمة العقد وصحته : إثبات سالمة العقدإثبات سالمة العقدإثبات سالمة العقدإثبات سالمة العقد :الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
وحجيته، إمنا قرينة تقبل إثبات العكس على سالمة حمتوى العقد وصحته وعدم املساس مبضمونه أو العبث به، 

حىت لو ثبتت سالمة العقد من خالل استخدام التوقيع االلكتروين املؤمن واملشفر والذي يضمن عدم إذ أنه 
   ))))3((((ية احملرر االلكتروين أو بطالنه.العبث مبحتوى العقد فإن من املمكن إثبات عدم حج

من قانون املعامالت االلكترونية األردين على أن التوقيع االلكتروين يكون موثقا عندما  د/31تنص املادة 
هـ من الالئحة /2يرتبط بالسجل بصورة ال تسمح بإجراء أي تعديل على احملرر بعد توقيعه وتضمنت املادة 

ت االلكترونية ختتفي بيئة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروين املصري على ذات املضمون حيث أنه ويف احملررا
الورق وتظهر لدينا بيئة احلاسبات وشاشات الكمبيوتر اليت حتفظ ا املعلومات على دعامات يسهل التالعب 

  ا، وهنا تظهر لنا أمهية التوقيع االلكتروين.
ألمان يف القول أن التوقيع االلكتروين يستطيع أن يؤدي دوره يف اإلثبات خاصة أن وسائل ا ميكنيف األخري 

  ))))4((((جمال العقود االلكترونية مهمة صعبة وشاقة. 
        ونطاق حجيتهونطاق حجيتهونطاق حجيتهونطاق حجيته    شروط التوقيع االلكتروين، دوره يف اإلثباتشروط التوقيع االلكتروين، دوره يف اإلثباتشروط التوقيع االلكتروين، دوره يف اإلثباتشروط التوقيع االلكتروين، دوره يف اإلثبات: : : : املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

                                                           

 .50، ص 2004سعيد السيد قنديل، التوقيع االلكتروين، ماهيته، صوره، حجيته يف اإلثبات، دار اجلامعة اجلديدة،  -1

 .46حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص  -2

 .101يوسف أمحد النوافلة، مرجع سابق، ص  -3

 .155، ص 2003، التوقيع االلكتروين، دراسة مقارنة، املنشورات احلقوقية، ضياء أمني مشيمش -4
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إن منح القيمة القانونية للتوقيع االلكتروين ومساواته بالتوقيع التقليدي يعتمد على توافر شروط معينة تعزز 
اليت يتطلبها  فيثور التساؤل حول مدى استكمال التوقيع االلكتروين للشروطمن هذا التوقيع وتوفر فيه الثقة، 

ومدى وجود أنظمة معلوماتية عالية  ،حىت ميكن منح احملرر حجيته يف اإلثبات )بصفة عامة( القانون ي التوقيع
  عتماد.الثقة واألمان ميكن التعويل عليها يف منح احملررات االلكترونية املستخرجة منها القبول واال

        التوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينشروط شروط شروط شروط : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
حىت يكون للتوقيع االلكتروين أثر قانوين فيجب توافر بعض الشروط اليت تضمن قيامه بالدور املنوط 

وبالتايل فإذا مل تتوافر يف التوقيع االلكتروين هذه الشروط فإنه ال يكون له أثر قانوين يف  ،بالتوقيع بصفة عامة
الشروط الواجب توافرها يف التوقيع االلكتروين نصت عليها كل القوانني اليت نظمت حجية إن  اإلثبات.

  التوقيع االلكتروين يف اإلثبات.
على أنه: "ال تفقد املعلومات مفعوهلا  1996عام لليونيسترال من القانون النموذجي ا 5دة فقد نصت املا

يف شكل رسالة بيانات". مؤدى ذلك أنه ال ميكن رفض التوقيع القانوين أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ رد أا 
  االلكتروين رد كونه قدم يف شكل الكتروين.

فقد أورد شروطا متقاربة للشروط  2001النموذجي للتوقيع االلكتروين والصادر عام  اليونسترالاليونسترالاليونسترالاليونسترالفقانون  
منه يشترط لالحتجاج بالتوقيع االلكتروين أن يكون موثوقا به، وقد أوضحت املادة  6/1السابقة فوفقا للمادة 

  ))))1111((((إذا توافرت به أربعة شروط  وهي: من ذات القانون أن التوقيع يكون موثوقا به 6/3
  أن تكون بيانات إنشاء التوقيع االلكتروين مرتبطة بالشخص املوقع.*
 تكون بيانات إنشاء التوقيع االلكتروين خاضعة لسيطرة الشخص املوقع. أن*

 إمكان اكتشاف أي تغيري يف التوقيع االلكتروين.*

أن يكون الغرض من التوقيع تأكيد سالمة املعلومات اليت يتعلق ا وإمكان اكتشاف أي تغيري جيري بتلك *
 املعلومات بعد التوقيع عليها.

اتفاقات اإلثبات اليت مبوجبها يتفق أطرافها على شروط قبول التوقيعات  األورويباألورويباألورويباألورويبكما أقر التوجيه 
  ))))3333((((توافرها يف التوقيع املعزز وهي: الشروط اليت يتعني 2/2 ةاديف املوقد أوضح  ))))2222((((.االلكترونية يف اإلثبات

  أن يرتبط فقط بالشخص املوقع.*
 أن يسمح بتحديد شخصية أو هوية الشخص املوقع.*

 يتم بوسائل يستطيع الشخص املوقع من خالهلا االحتفاظ به والسيطرة عليه بشكل حصري. أن*

 أن يرتبط ببيانات خترجه يف شكل يسمح بإمكانية كشف كل تعديالت الحقة على هذه البيانات.*
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لعام  2 رقم اإلمارايتهذه الشروط هي ذاا الشروط اليت أوردها قانون املعامالت والتجارة االلكترونية 
  .شأن حتديد شروط التوقيع االلكتروين احملميب 20يف املادة  2002

حىت مينح 18يف املادة  2004لسنة  15رقم التوقيع االلكتروين اخلاص بقانون الفقد اشترط  مصرأما يف 
   ))))1111((((هي: والتوقيع احلجية يف اإلثبات أن تتوافر فيه عدة شروط 

  يرتبط التوقيع االلكتروين بالشخص املوقع وحده دون غريه. أن*
 أن يسطر الشخص املوقع وحده دون غريه على الوسيط االلكتروين.*

 إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات احملرر االلكتروين أو التوقيع االلكتروين.*

تتشابه يف وضع شروط للتوقيع نالحظ من خالل ما سبق أن كل التشريعات السابقة الذكر تقترب أو 
 االلكتروين حىت ميكن االحتجاج به.

املادة يف نص و ،غري أن القانون الفرنسي صاغ هذه الشروط على الوسيلة املستخدمة يف التوقيع االلكتروين
مارس  13الصادر يف  2000لسنة  230من القانون املدين بعد إضافة هذه الفقرة مبقتضى القانون  1316/4
، فقد أحال إىل مرسوم يصدر بعد ذلك ليحدد الشروط الواجب توافرها حىت يتمتع التوقيع االلكتروين 2000

منه  2وقد حددت املادة  2001لسنة  272برقم  2001مارس  30بقرينة الثقة، قد صدر هذا املرسوم يف 
تمتع باحلجية أو قرينة الثقة. ذلك الشروط الواجب توافرها يف األداة اليت يتم إنشاء التوقيع االلكتروين ا حىت ي

  بصفة عامة مث تناوهلا بالتفصيل يف مواد أخرى من املرسوم.
  بالتايل املرسوم ينص على ثالثة شروط جيب توافرها يف الوسيلة املستخدمة يف إنشاء التوقيع االلكتروين حىت 

  يتمتع باحلجية وهي: 
  أن يكون التوقيع االلكتروين توقيعا آمنا.*
 م إنشاؤه مبقتضى أداة آمنة.أن يت*

 أن يتم التأكد من صحته بشهادة تصديق معتمدة.*

دين املعدلة بالقانون من القانون امل 327/2التوقيع االلكتروين ألول مرة يف نص املادة  اجلزائري اعتمد املشرع
مكرر..." وذلك  323واليت تنص على: "...يعتد بالتوقيع االلكتروين وفق الشروط املذكورة يف املادة  05/10

من أجل إضفاء احلجية على احملررات االلكترونية بصفة عامة والتوقيع االلكتروين بصفة خاصة حىت ميكن 
  :فرعني كما يلي ولتناول هذه الشروط نقسم هذا املطلب إىل االعتداد به يف اإلثبات.

 2001لسنة  272الفرنسي رقممن املرسوم  1/2فقد نصت عليه املادة  :التوقيع االلكتروين اآلمنالتوقيع االلكتروين اآلمنالتوقيع االلكتروين اآلمنالتوقيع االلكتروين اآلمن الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:
على املقصود بالتوقيع االلكتروين اآلمن (الذي يطلق عليه التوجيه األورويب مصطلح التوقيع االلكتروين املتقدم) 

   )2(كتروين الذي حيقق الشروط اآلتية:بأنه: "التوقيع االل
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  بالشخص املوقع. أن يكون خاصاً*
 يتم إنشاؤه بوسائل تقع حتت سيطرة الشخص املوقع وحده. أن*

 )1(أن يرتبط باحملرر ارتباطا وثيقا حبيث أن كل تعديل يف احملرر أو السند بعد ذلك يتم اكتشافه"*

مكرر  3الشروط الواجب توافرها يف التوقيع االلكتروين املؤمن يف املادة فقد أورد  اجلزائرياملشرع  أما
  "هو توقيع الكتروين يفي باملتطلبات اآلتية: :بقوله أن: التوقيع االلكتروين املؤمن

*ا باملوقع.أن يكون خاص  
 أن يتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ ا املوقع حتت مراقبته احلصرية.*

 .أن يضمن مع الفعل املرتبط به صلة حبيث يكون كل تعديل الحق للفعل قابال للكشف عنه"*

التوقيع االلكتروين إنشاء أورد املشرع اجلزائري تعريفا ألداة  ::::إنشاء التوقيع االلكتروين اآلمنةإنشاء التوقيع االلكتروين اآلمنةإنشاء التوقيع االلكتروين اآلمنةإنشاء التوقيع االلكتروين اآلمنةأداة أداة أداة أداة     الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:
مكرر فعرفه بأنه: "جهاز إنشاء توقيع الكتروين  3مساها جبهاز مأمون إلنشاء توقيع الكتروين يف املادة املؤمن و

يفي باملتطلبات احملددة" فاستعمل املشرع عبارة املتطلبات احملددة يعين ا الشروط اليت تتعلق حبماية البيانات 
        التكنولوجيات املستجدة.تماشى وقيع لكنه مل حيصر هذه الشروط حىت تواملعطيات إلنشاء التو

ن الفرنسي والتوجيه األورويب شروطا جيب توافرها يف األداة املستخدمة يف إنشاء أورد كل من القانوكما 
، 2001لسنة  272من املرسوم رقم  3التوقيع االلكتروين. فقد أورد املشرع الفرنسي هذه الشروط يف املادة 

ونيسترال النموذجي ترد مثل هذه الشروط يف قانون الي وأوردها التوجيه األورويب يف امللحق الثالث له، ومل
  كما أوردها املشرع املصري يف الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروين. ،للتوقيعات االلكترونية

تتعلق بالوسائل التقنية  ،الشروط اليت تطلبها املرسوم والتوجيه األورويب هي أربعة، الثالثة شروط األوىل منها
على أن  اة إنشاء التوقيع أال تكون عائقاًخري يهدف إىل أن يتضمن أدوالشرط األ ،حلماية معطيات إنشاء التوقيع

يعلم املوقع علم2222((((رر املوقع.تغيري يف احمللا مبضمون احملرر قبل التوقيع عليه، وأن ال تؤدي أداة التوقيع ا تام((((   
  ) ) ) ) 3333((((ية معطيات إنشاء التوقيع هي:االشروط الثالثة اليت تتعلق حبم

  إنشاء بيانات التوقيع أكثر من مرة وأن تكون سريتها مكفولة.ال ميكن أن يتم *
 أن ال ميكن استنباط بيانات التوقيع أو تقليدها.*

 أن يتم محاية بيانات التوقيع بواسطة الشخص املوقع ضد أي استعمال من لغري.*

احملرر املوقع وأن ال أما الشرط الرابع هو أن ال تؤدي أداة إنشاء التوقيع إىل حدوث أي تغيري يف مضمون 
 تكون هذه األداة عائقا يف إمكانية معرفة الشخص املوقع التامة مبضمون احملرر قبل أن يقوم بالتوقيع عليه.

كل هذه الشروط السابقة دف إىل أن يكون التوقيع االلكتروين نظريا وظيفيا للتوقيع التقليدي حىت ميكن 
  تمتع بنفس اآلثار القانونية.للتوقيع االلكتروين أن يتمتع باحلجية وي
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2-LAMBERTERIE et J.F0BLANCHETTE ? Le décret du 30 Mars 2001 relative à la signature électronique, art, Précis. 
3- Art 3/1/1 de Décret n° 2001-272 I-un dispositif sécurisé de création de signature électronique. 
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الشرط الثالث من شروط متتع التوقيع االلكتروين باحلجية هو أن إن : شهادة التصديق املعتمدةشهادة التصديق املعتمدةشهادة التصديق املعتمدةشهادة التصديق املعتمدة الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:الفرع الثالث:
الشرط تقريباً  يتم التحقق من هوية الشخص املوقع من خالل شهادة تصديق الكتروين معتمدة، وقد تطلب هذا

  .جل القوانني املهتمة ذا األمر يف
من التوجيه األورويب على أن التوقيع االلكتروين الذي يتمتع حبجية مساوية حلجية  5/1فقد نصت املادة 

ا على شهادة تصديق معتمدة.التوقيع اخلطي من أحد شروطه أن يكون مبني  
على أن من أحد شروط  2001لسنة  272من املرسوم رقم  2للقانون الفرنسي فقد نصت املادة  أما يفو

ا على شهادة تصديق معتمدة وكانت الشهادة تتضمن متتع التوقيع االلكتروين بقرينة الثقة هو أن يكون مبني
  من ذات املرسوم. 6/1البيانات اليت نصت عليها املادة 

وقيع االلكتروين على الشرط أ من الالئحة التنفيذية لقانون الت/9بالنسبة للقانون املصري فقد نصت املادة أما 
فجهة التصديق املرخص هلا هي  اخلاص بوجوب ارتباط التوقيع االلكتروين بشهادة تصديق الكتروين معتمدة.

  ))))1111((((عتمدة فهي جهة التصديق األجنبية.جهة التصديق اليت تتمتع باجلنسية املصرية أما جهة التصديق امل
لشهادة االلكترونية على ا 07/162املرسوم  منمكرر  3اجلزائري فقد نصت املادة  قانونلخبصوص اأما 

فالشهادة االلكترونية هي: "وثيقة يف شكل  ا:تعريفً املصطلحنيوالشهادة االلكترونية املوصوفة وأعطت كال 
الشهادة االلكترونية املوصوفة هي:  وأما الكتروين تثبت الصلة بني معطيات فحص التوقيع االلكتروين واملوقع".

  "شهادة الكترونية تستجيب للمتطلبات احملددة".
  االلكتروين بشهادة الكترونية كال الشهادتني تفي بوجوب ارتباط التوقيع أن من خالل النصني  نالحظف

  من جهة تصديق الكتروين معتمدة. وهذه األخرية ال تأيت إال
        االلكتروين يف اإلثباتااللكتروين يف اإلثباتااللكتروين يف اإلثباتااللكتروين يف اإلثباتدور التوقيع دور التوقيع دور التوقيع دور التوقيع : : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

الوظائف املنوطة بالتوقيع التقليدي، أي حتديد  داءأأن التوقيع االلكتروين يعجز عن  قد يبدو ألول وهلة
  يرجع ذلك إىل الوسيلة اليت يتم ا.و التعبري عن رضائه مبضمون احملررهوية الشخص املوقع و

االلكتروين لكونه منفصال عن شخصية صاحبه ووجوده ضمن احملرر على وسيط الكتروين، ال  فالتوقيع
حيقق نفس ضمانات التوقيع التقليدي، إذ ميكن للقراصنة اختراق أنظمة املعلومات والتقاط صورة التوقيع أو 

مان، باإلضافة إىل لتزوير بطاقات االئتم صاحبه. وكذا ظهور حاالت عديدة فك شفرته مث استخدامه بدون عل
الفريوسات اليت دد بإتالف امللفات احملفوظة مما يؤدي إىل اضطراب التعامل. كل ذلك يدعو إىل التشكيك يف 

 هذا املطلب إىلسنقسم هلذا الغرض  التوقيع االلكتروين ويف أدائه لدوره مما يعرقل يف إعطائه قيمته القانونية.
  :كاآليتفرعني 

التوقيع بصفة عامة عنصر أساسي حلجية الدليل املعد لإلثبات، فاحملرر : وقيع االلكتروينوقيع االلكتروينوقيع االلكتروينوقيع االلكترويندور التدور التدور التدور الت ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  ))))1111((((وهي:دون توقيع ليس له حجية ملزمة للقاضي، وبوجه عام ميكن القول أن التوقيع له ثالثة أدوار رئيسية 
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من حتديد شخصية املوقع  نكّمالتوقيع ي أن ،مفاد ذلك: التوقيع وسيلة لتحديد هوية الشخص املوقعالتوقيع وسيلة لتحديد هوية الشخص املوقعالتوقيع وسيلة لتحديد هوية الشخص املوقعالتوقيع وسيلة لتحديد هوية الشخص املوقعأن أن أن أن أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
متييزه عن غريه، كما يتيح حتديد سلطة الشخص املوقع للتوقيع، فالشخص املوقع قد يكون هو الطرف و

عن الشخص  ا على القاصر أو ممثالًا أو وصيأو ولي األصيل يف التعاقد وقد ال يكون كذلك كما لو كان وكيالً
 ))))2222((((ويته كما يوضح سلطته يف التوقيع.الشخص املوقع أن حيدد هاملعنوي، ففي مجيع هذه احلاالت جيب على 

فعندما يضع الشخص املوقع توقيعه على احملرر : التوقيع تعبري عن رضاء الشخص املوقع مبضمون احملررالتوقيع تعبري عن رضاء الشخص املوقع مبضمون احملررالتوقيع تعبري عن رضاء الشخص املوقع مبضمون احملررالتوقيع تعبري عن رضاء الشخص املوقع مبضمون احملررأن أن أن أن ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 
يكون حىت  فهو يعرب عن التزامه مبضمون احملرر وإقراره له، وقد جرت العادة على وضع التوقيع يف آخر احملرر،

منسجما بعدم اإلضافة به بعد التوقيع دون علم الشخص املوقع.ا على مجيع البيانات الواردة باحملرر وأمن 

التوقيع باإلمضاء دليل على احلضور اجلسدي : التوقيع دليل على احلضور اجلسدي للشخص املوقعالتوقيع دليل على احلضور اجلسدي للشخص املوقعالتوقيع دليل على احلضور اجلسدي للشخص املوقعالتوقيع دليل على احلضور اجلسدي للشخص املوقعأن أن أن أن ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 
 ))))3333((((لصاحبه وإقراره ملا ورد باحملرر.

عيب النفصاله عن غري أن التوقيع باخلتم يشوبه ال ،التوقيع باخلتم وببصمة األصبعباملشرع املصري أقر ف
  م ويتم التوقيع به دون علم صاحبه.ؤخذ اخلتوقد يأحيث يسهل تقليده  شخص صاحبه

 ببصمة األصبع كطريقةمل يقر الذي املشرع الفرنسي  جند، أقره املشرع املصريوعلى عكس الوضع الذي 
على ذلك فإن التوقيع  ز التوقيع ببصمة اخلتم إال يف املسائل التجارية اليت أجاز ا التوقيع باخلامت.مل جيوللتوقيع، 

  .باخلتم فقط ال يدل على احلضور اجلسدي للشخص املوقع
إذ أن  ،هي مسألة حتديد أهلية الشخص املوقعو ،هناك مسألة أخرى تتصل باحلضور الشخصي للموقع

احلضور الشخصي لطريف العقد يمغري متوفر بالعقد  هلية كل طرف للتعاقد، وهذا األمرن من التحقق من أك
  االلكتروين بالتايل تتواجد احتمالية أن يكون أحد أطراف التعاقد غري ذي أهلية.

للتجارة االلكترونية يف مادته قد نص القانون النموذجي : مدى أداء التوقيع االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع االلكتروين لدوره :الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
يانات تعترب السابعة اليت حتدد مصطلح "التوقيع" على أنه: "عندما يشترط القانون توقيع شخص ما فإن رسالة الب

إذا استخدمت طريقة تسمح بتمييز هذا الشخص وحتديد هويته والتدليل على موافقته  )4(مستوفية هلذا الشرط
ة بالتعويل عليها بالقدر املناسب لة البيانات، فكانت تلك الطريقة جديرومات الواردة ضمن رساعلى املعل

  ."مبا يف ذلك أي اتفاق متصل باألمرللغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات يف ضوء كل الظروف 
وهي قدرته  ،يف اإلثبات ث وظائف وذلك حىت يؤدي دوره الكامللقد عرضنا فيما سبق قيام التوقيع بثال

تحديد الدقيق لشخصية صاحبه، وقدرته على التعبري عن إرادته يف الرضا بالتعاقد والقبول بااللتزام به، على ال
  على احلضور اجلسدي لصاحبه.قدرته للداللة وأخريا 
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بيد أن هذه الوظيفة األخرية إذا كانت تتفق مع التوقيع التقليدي حيث يربم العقد حبضور طريف العقد يف 
ا، فإن األمر خيتلف يف ا وجسديعلى حضور الشخص املوقع شخصي حيث يكون ذلك دليالً ،جملس واحد

التوقيع االلكتروين الذي يتم عرب وسائل االتصال احلديثة بالتايل ينعدم االلتقاء املادي للطرفني. وعليه سنتطرق 
  ملدى أداء التوقيع االلكتروين لدوره حسب صورة التوقيع املتبعة.

إن التوقيع الرقمي يعتمد على تقنيات تكفل قيامه بوظائف التوقيع : التوقيع الرقمي لدورهالتوقيع الرقمي لدورهالتوقيع الرقمي لدورهالتوقيع الرقمي لدوره    داءداءداءداءأأأأمدى مدى مدى مدى  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
راره ملضمون مما يعين إق ،وضع توقيعه على الرسالة منالتقليدي من حيث تعيني هوية صاحب التوقيع وأنه هو 

   ))))1111((((ما وضع توقيعه عليه.
إن استخدام التوقيع االلكتروين : املقترنة بالرقم السري لدورهاملقترنة بالرقم السري لدورهاملقترنة بالرقم السري لدورهاملقترنة بالرقم السري لدورهمدى أداء التوقيع عن طريق البطاقة مدى أداء التوقيع عن طريق البطاقة مدى أداء التوقيع عن طريق البطاقة مدى أداء التوقيع عن طريق البطاقة ثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

اليت املصحوب بتقنيات متقدمة تكفل الثقة به وبإجراءات خاصة لتأمينه من العبث به، ميكن أن يقوم بالوظائف 
   ))))2222((((يقوم ا التوقيع التقليدي.

  إن هذا النوع من التوقيع االلكتروين ال حيقق أي قدر من : مدى أداء التوقيع بالقلم االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع بالقلم االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع بالقلم االلكتروين لدورهمدى أداء التوقيع بالقلم االلكتروين لدوره ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
الثقة يف حتديد شخصية من صدر منه، ويرجع السبب يف ذلك إلمكانية تلقف صورة التوقيع من أي شخص 
واستخدامها دون علم صاحب التوقيع مع ذلك فإن منح الثقة ذا النوع من التوقيع تعتمد على نوع 

   ))))3333((((يت تعمل على تأمني التوقيع.مة الالتكنولوجيا املستخد
  ا سبق يتبني لنا أن التوقيع االلكتروين يؤدي ذات دور التوقيع التقليدي وأن وجه االختالف بينهما يرجع مم

لطبيعة العقد املوقع عليه، فالتوقيع التقليدي يكون بالعقد االلكتروين والذي يربم عرب وسائل االتصال 
مال التقنية، حيث يوجد عائق قانوين مينع ال تدخل يف نطاق القانون بل يف استع لذا فإن املشكلة .ةااللكتروني

  من منح التوقيع االلكتروين حجيته القانونية أسوة بنظريه التقليدي.
  املطلب الثالث: نطاق حجية التوقيع االلكتروين وضوابطهااملطلب الثالث: نطاق حجية التوقيع االلكتروين وضوابطهااملطلب الثالث: نطاق حجية التوقيع االلكتروين وضوابطهااملطلب الثالث: نطاق حجية التوقيع االلكتروين وضوابطها

إن معظم التشريعات اليت أولت اهتمامومل تعارض استخداماته يف املعامالت ا بالتوقيع االلكتروين، ا كبري
  حجية تتماشى وحتقيق األثر القانوين املراد من التوقيع.ه االلكترونية بني األشخاص يف مجيع املستويات جعلت ل

ميكن القول أن القانون النموذجي جاء لوضع األسس والقواعد : : : : الفرع األول: نطاق حجية التوقيع االلكتروينالفرع األول: نطاق حجية التوقيع االلكتروينالفرع األول: نطاق حجية التوقيع االلكتروينالفرع األول: نطاق حجية التوقيع االلكتروين
نص يف املادة حيث العامة اليت حتكم التوقيع االلكتروين يف مجيع ااالت املعلوماتية (جتارية، إدارية، مدنية...) 

يف  الكترونياً ااألوىل منه واملعنونة بـ: "نطاق االنطباق" على ما يلي: "ينطبق هذا القانون حيثما يستخدم توقيع
         )4(املستهلكني".سياق أنشطة جتارية وهو ال يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها محاية 
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إن املربر األكثر جناعة يف إثبات كون القانون النموذجي ميتد يف نطاق تطبيقه إىل أكثر من جمال هو دليل 
ال التحضريية جند أساس ذلك هو إعطاء شتراعه من جهة، إذ بالرجوع إىل الغرض من القانون وفق األعمإ

للتوقيع االلكتروين حجية يف اعتماده، كما أن التشريعات الالحقة لقانون اليونيسترال واملتأثرة به حددت نطاق 
قوانينها املتعلقة بالتوقيع االلكتروين يف مجيع ااالت من جهة أخرى، يبقى أن مضمون املادة األوىل من قانون 

اء كسند تارخيي حبكم أن القانون جاء مبدئيا حلماية املعامالت املتعلقة باألنشطة التجارية وهي اليونيسترال ج
1(ا على املستوى الدويل.املسألة األكثر رواج(   

من قانون تنظيم التوقيع االلكتروين تنص على أن للتوقيع  14وبالرجوع إىل القانون املصري جند أن املادة 
واملدنية واإلدارية ذات احلجية املقررة يف أحكام قانون اإلثبات يف املواد  املعامالت التجاريةروين يف نطاق االلكت

املدنية والتجارية إذا روعي يف إنشائه وإمتامه الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية 
  احملددة يف الالئحة التنفيذية.

بغ حجية مطلقة للتوقيع االلكتروين يف املعامالت يالحظ على هذا النص أن املشرع أص وعلى ذلك فأوىل ما
  وقد أحال املشرع يف شأن طبيعة هذه احلجية وحقيقتها إىل نفس  املدنية والتجارية وكذلك املعامالت اإلدارية.

  ) 2(ات يف املواد املدنية والتجارية.حجية التوقيع املقررة يف أحكام قانون اإلثب
ومن املعامالت اإلدارية قيام اإلدارة بإبرام عقد توريد مع أحد املوردين خبصوص إنشاءات أو مواد الزمة 

   )3(ا يف نطاق ما يسمى باحلكومة االلكترونية.الكتروني ميكن توقيعهجلهة اإلدارة، وقيامها بإبرام عقد مقاولة 
   الفصل األول منه أن هذا القانون يضبط جاء يف 2000 لسنة 83يف التشريع التونسي فإن القانون رقم 

القواعد العامة للمبادالت والتجارة االلكترونية، وهو ما يفيد أن نطاق تطبيق القانون التونسي هو مجيع 
املبادالت سواء إدارية، مدنية أو جتارية، غري أن املشرع التونسي أفرد بابا خاصا باملعامالت التجارية 

بواب وهو ما يفيد أن القانون التونسي جاء من أجل تنظيم املعامالت يف شىت أ 07االلكترونية من أصل 
على تلك ااالت على خالف ما فعل املشرع املصري الذي نص صراحة على  مع العلم أنه مل يفصح ااالت

  نطاق تطبيق القانون املتعلق بالتوقيع االلكتروين.
منه إىل نطاق حجية التوقيع  02االلكترونية يف املادة  ولقد تعرض املشرع األردين يف قانون املعامالت

االلكتروين، أي تطرق إىل ااالت اليت يتم فيها التوقيع االلكتروين وتكون له احلجية، إذ جند املشرع عرف 
املعامالت بأا: "إجراء أو جمموعة إجراءات تتم بني طرفني أو أكثر إلنشاء التزامات على طرف واحد أو 

  ت تبادلية بني أكثر من طرف ويتعلق بعمل جتاري أو التزام مدين أو بعالقة مع دائرة حكومية".التزاما
النموذجي هذا األخري الذي جاءت مادته األوىل تربط  من تأثره بقانون اليونيستراللرغم فاملشرع األردين با

القانون باألنشطة التجارية رغم عمومية وصالحية جممل املواد يف تطبيعها يف شىت املعامالت، إال أن املشرع 
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منه ليتسع نطاق تطبيق التوقيع االلكتروين  02األردين عمم قانون املعامالت االلكترونية بصريح نص املادة 
  )1(الت التجارية املدنية واإلدارية. كافة ااوحجيته يف

وبالرجوع إىل التوجيه األورويب فإننا جنده حيد العالقة العقدية بني املورد أو املهين يف جمال البيع أو أداء 
اخلدمات. كما تضمن التوجيه األورويب محاية املستهلك وبذلك فإن نطاق تطبيق التوقيع االلكتروين وحجيته 

املعامالت االلكترونية اليت دف إىل محاية املستهلك، مع العلم أن عبارة "مستهلك" تستخدم يف تكون يف 
اال االقتصادي بوجه عام والتجاري بوجه خاص، ما يفيد أن نطاق تطبيق التوجيه األورويب يف بدايته كان 

التطبيقية يف شىت ااالت اليت  يف األنشطة التجارية، إال أنه سرعان ما أصبح مرجعا أساسيا للدول األعضاء
  تستلزم إدراج التوقيع االلكتروين إلثبات املبادالت االلكترونية بوجه عام.

ويعترب املشرع الفرنسي الذي تأثر بالتوجيه األورويب وكان لزاما عليه تعديل النصوص القانونية املتعلقة 
املنظم للتعاقد عن بعد، وكان التعرض  741- 2001بقواعد اإلثبات، أول املشرعني تأثرا، إذ صدر املرسوم رقم 

لذلك بوجه عام أي يف نطاق املعامالت مجيعها (التجارية، املدنية واإلدارية) وسرعان ما تدخل املشرع 
  )2(سوم يف تقنني االستهالك الفرنسي.الفرنسي بإدراج نصوص املر

قليدية ظلت جامدة خبصوص منع االعتراف أما بالنسبة للتشريع املغريب ميكن القول أن قواعد اإلثبات الت
املتعلق بالتبادل  53- 05تاريخ إصدار قانون رقم  2007للتوقيع االلكتروين ومساواته يف اإلثبات إىل غاية سنة 
إىل قواعد اإلثبات بالكتابة يف ظهري االلتزامات  417- 3االلكتروين للمعطيات القانونية والذي أضاف الفصل 

"تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع الكتروين مؤمن واملختومة زمنيا بنفس قوة اإلثبات اليت والعقود، حيث أصبحت 
قد مشل املشرع الغريب مجيع وهنا  )3(تتمتع ا الوثيقة املصادق على صحة توقيعها واملذيلة بتاريخ ثابت"

  املعامالت دون استثناء من معامالت جتارية، إدارية أو مدنية.
بينما املشرع اجلزائري فقد اعتد بالتوقيع االلكتروين يف نطاق مجيع املعامالت، ذلك أنه أخذ مببدأ التكافؤ 

من القانون املدين هي اليت  327الوظيفي بني اإلثبات التقليدي واإلثبات االلكتروين، وباعتبار أن نص املادة 
مة، فإنه ال خالف يف قبول استعمال التوقيع االلكتروين جاءت باملبدأ، وحبكم أن القانون املدين هو الشريعة العا

  يف نطاق املعامالت بشىت أنواعها.
نية والتجارية واإلدارية، ما مل كون يف شىت املعامالت املدينتيجة فإن نطاق حجية التوقيع االلكتروين كو

ا وتركيزا من أجل تعارض مع وجود أحكام خاصة تقيد ذلك، وحبسب الشروط اليت يوليها املشرع اهتمامي
  ضبط تلك احلجية.

مع عدم اإلخالل بالشروط السالفة الذكر واملتعلقة حبجية : : : : االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    توقيعتوقيعتوقيعتوقيعضوابط حجية الضوابط حجية الضوابط حجية الضوابط حجية الالفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: 
التوقيع االلكتروين استلزمت بعض التشريعات توافر ضوابط حىت يكون للتوقيع احلجية التامة، وهي ضوابط 
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الذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  162-07للمرسوم التنفيذي اجلزائري رقم  فنية وتقنية. وبالرجوع
مكرر والذي يضبط يف شأن التوقيع االلكتروين بأن يكون مؤمنا وله حجيته الكاملة يف  3يف املادة  123- 01

        اإلثبات أن تتوفر فيه عدة متطلبات وهي:
  أن يكون التوقيع االلكتروين خاصا باملوقع..1
 أن يتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ ا املوقع حتت مراقبته احلصرية..2

 أن يضمن مع الفعل املرتبط به، صلة حبيث يكون وكل تعديل الحق للفعل قابال للكشف عنه..3

اخلاصة بقانون التوقيع االلكتروين  2005لسنة  109من الالئحة التنفيذية رقم  08وبالرجوع إىل املادة 
قق حجية اإلثبات املقررة للكتابة االلكترونية واحملررات االلكترونية الرمسية أو العرفية ملنشئها، إذا املصري، تتح

 توافرت الضوابط الفنية والتقنية اآلتية:

  أن يكون متاحا فنيا حتديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة االلكترونية أو احملررات االلكترونية..1
 ر إنشاء الكتابة االلكترونية أو احملررات االلكترونية.أن يكون متاحا فنيا حتديد مصد.2

يف حالة إنشاء وصدور الكتابة االلكترونية أو احملررات االلكترونية دون تدخل بشري جزئي أو كلي، فإن .3
لك حجيتها تكون متحققة مىت أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث ذه الكتابة أو ت

   )1(احملررات.
تبقى أن تلك الضوابط رغم أن منظم التشريعات مل تتعرض هلا ذا الطرح إال أا تعرضت هلا سواء يف إطار 

  )2(التوقيع تأمني حتديد اإلجراءات الالزمة لتوثيق التوقيع كما فعل املشرع التونسي، أو يف إطار حتديد مسألة
 من قانون املعامالت االلكترونية. 08دة مبا يرتب األثر القانوين كما فعل املشرع األردين يف املا 

        احلماية القانونية للتوقيع االلكترويناحلماية القانونية للتوقيع االلكترويناحلماية القانونية للتوقيع االلكترويناحلماية القانونية للتوقيع االلكتروين: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
إن محاية التوقيع االلكتروين هو مطلب مجيع املتعاملني بواسطة الوسائط االلكترونية، ذلك أن كل طرف 

القانونية يف مواجهة األطراف األخرى ا يسعى من خالل معامالته تلك أن ترتب مجيع آثارها متعاقد الكتروني
  وكذا يف مواجهة الغري.

كما أن مجيع الدول اليت عاجلت منظومة التوقيع االلكتروين يف تشريعاا اقتداء باهودات الدولية يف ذلك 
  أصبح متطلبها األساسي واجلوهري هو البحث عن محاية حقيقية للتوقيع االلكتروين.

        محاية التوقيع االلكتروينمحاية التوقيع االلكتروينمحاية التوقيع االلكتروينمحاية التوقيع االلكتروينضوابط ضوابط ضوابط ضوابط : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
مل تضع التشريعات سواء األجنبية أو العربية ضوابط معينة من أجل محاية التوقيع االلكتروين ولعل السبب 

إال أن من التشريعات اليت ذكرت بعض التقنية القائمة، مرتبطة باستمرار مع يف ذلك هو كون الضوابط 

                                                           

 .288حممد حسن منصور، اإلثبات التقليدي وااللكتروين، مرجع سابق، ص  -1

 من ذات القانون. 02من قانون املعامالت األردنية على ضوابط يتحقق من خالهلا ترتيب األثر القانوين للسجل االلكتروين حسب املادة  08تنص املادة  -2
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وهو الشيء الذي جيعلنا نتطرق لتلك حلماية لتوقيعه، طالب االضوابط األساسية واملرتبطة بنشاط املوقع 
  الضوابط مع مقارنة مدى األخذ ا من طرف التشريعات.

يقصد ذا الشرط، ضرورة توافر ضوابط : : : : التوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروين    منظومةمنظومةمنظومةمنظومةاذ احتياطات ضبط اذ احتياطات ضبط اذ احتياطات ضبط اذ احتياطات ضبط اختاختاختاخت    الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:الفرع األول:
حىت ميكن احلفاظ على  - ص بصاحب التوقيعاخلا- ومواصفات معينة تتعلق بكيفية حصول التوقيع االلكتروين 

ولذلك  ،على وثائق الكترونية تكون حجة يف اإلثبات فيما بعد لطرف اآلخر الذي سيوقع لهلدى اته مصداقي
        هي:وميكن احلصول على التوقيع االلكتروين بإتباع خطوات حمددة 

  هلا بإصدار الشهادات اليت تتعلق بالتوقيع االلكتروين. اللجوء إىل جهة خمتصة ومرخص .1
 يتم ذلك مقابل مايل سنويا، لقاء مراجعة األوراق وإصدار منظومة التوقيع مث التصديق على الشهادة. .2

 العام واخلاص للمستخدم اجلديد. )1(تصدر شهادة التوقيع االلكتروين ومعها املفتاح. 3

ري الرسالة باستخدام املفتاح العام واخلاص وتكون فشتالتوقيع بإرسال رسالته االلكترونية، و يقوم صاحب .4
 كذلك موقعة بتوقيعه االلكتروين.

بإرسال نسخة من التوقيع االلكتروين إىل اهليئة اليت  -وحسب برنامج خاص-يقوم املستقبل للرسالة  .5
 ع وأنه مطابق أم ال.أصدرت شهادة التوقيع وذلك للتأكد من صحة التوقي

مبراجعة قاعدة البيانات اخلاصة ا والتصديق  -لدى هيئة التصديق -تقوم أجهزة احلاسب اآليل املتخصصة  .6
 على صحة التوقيع، مث تعاد النتيجة واملعلومات اخلاصة بالشهادة إىل األجهزة لدى اهليئة مرة أخرى.

والنتيجة إىل املستقبل مرة أخرى وذلك حىت يتأكد من صحة وسالمة تقوم هيئة التصديق بإرسال املعلومات  .7
رسالة املستقبل وذلك عن طريق استخدام مفتاحه اخلاص إن كان التشفري قد مت بطرق املفتاح العام، أو بواسطة 

 الرقم العام للمرسل وجييب املرسل إليه على املرسل باستخدام نفس الطريقة وهكذا تتكرر العملية.

تعريف اىل حبيث أشار  اجلزائرياجلزائرياجلزائرياجلزائريليست بصيغة مباشرة، اعتمدها املشرع  تاخلطوات وإن كان كل هذه
صطلحات بعض املصطلحات بشكل عام وجعلها مرتبة بترتيب ينطبق على اخلطوات املذكورة سابقًا. هذه امل

 :))))2222((((واليت هي مكرر 3مدرجة ضمن املادة 

 التوقيع االلكتروين املؤمن .1

 املوقع..2

 معطيات إنشاء توقيع الكتروين..3

 جهاز مأمون إلنشاء توقيع الكتروين..4

 معطيات فحص التوقيع االلكتروين..5

 جهات فحص التوقيع االلكتروين..6
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 الشهادة االلكترونية..7

 الشهادة االلكترونية املوصوفة..8

 مؤدي خدمات التصديق االلكتروين..9

 أهلية مؤدي خدمات التصديق االلكتروين..10

باإلضافة للشروط الفنية اليت يتعني إرفاقها بطلب الترخيص بصدور منظومة التوقيع االلكتروين، فإن هناك 
شروط أخرى يلزم ا صاحب التوقيع االلكتروين املزمع إصداره والذي يتوىل بعد ذلك إبرام الصفقات ضمن 

 منظومة التجارة االلكترونية ومن هذه الشروط:

  على الوسائل الفنية اليت تسهل عملية االتصال بينهما عرب شبكة االنترنيت.اتفاق أطراف العقد 1.

شروط أمان تتعلق بضمان سالمة التعامل بني أطراف العقد االلكتروين، وذلك كتحديد نوع الرسالة اليت 2.
 ميكن اعتمادها يف العالقات التجارية املتبادلة بينهما.

 أرشيف الكتروين ضمن ملف خاص داخل احلاسب اآليل اخلاص به.جيب على التاجر االلكتروين أن حيتفظ ب.3

 بدفاتره التجارية ملدة زمنية معينة وتعاقبه جزائياًحيتفظ وتفصيل ذلك أن القوانني التقليدية تلزم التاجر بأن 
فقواعد غرفة التجارة الدولية حتبذ هذا التصرف، كما أن القانون ، على عدم االحتفاظ ذه السجالت

كما فعل أيضا املشرع اجلزائري و، النموذجي أشار إىل ضرورة حفظ الوثيقة االلكترونية مبعرفة شخص ثالث
مكرر من  3الذي أشار إىل ضرورة االحتفاظ بأرشيف الكتروين يف تعريفه للتوقيع االلكتروين املؤمن يف املادة 

  نفس املرسوم.
من شروط التوقيع : : : :  املشروعة للتوقيع االلكتروين املشروعة للتوقيع االلكتروين املشروعة للتوقيع االلكتروين املشروعة للتوقيع االلكتروينإعالم جهة التصديق باالستعماالت غريإعالم جهة التصديق باالستعماالت غريإعالم جهة التصديق باالستعماالت غريإعالم جهة التصديق باالستعماالت غري    الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:الفرع الثاين:

أو ما يسمى مبؤدي خدمات التصديق االلكتروين  ملزود خدمة التصديقااللكتروين أن يفصح صاحب التوقيع 
وبأي استعمال غري  )وهي اجلهة اليت تصدر الشهادة الرقمية بصحة توقيعه االلكتروين(حسب املشرع اجلزائري 

الذي صدر عنه، والسبب يف ذلك أن مؤدي خدمات التصديق االلكتروين يعطي شهادة  مشروع هلذا التوقيع
ا صحيح. األمر الذي يرتب آثار ا تضمن حق الطرف رقمية للطرف اآلخر يف املعاملة مفادها أن التوقيع املراد

ق االلكتروين األخري. ولذلك لو مت استعمال هذا التوقيع بطريقة غري مشروعة وصادق مؤدي خدمات التصدي
فضال عن  - يعلم بذلك االستعمال غري املشروعمىت كان - على ذلك العترب شريكا يف املسؤولية اجلزائية 

        مسؤوليته املدنية يف حالة العلم.
ى قانون اليونيسترال بشأن التوقيع االلكتروين مل يضع الضوابط املتعلقة باحلماية يف مواجهة إحدإن 

حبسب خروجه عن السلوك  جعل املسؤولية يف جتاوز تلك الضوابط لكلٍ لاألطراف دون الطرف اآلخر ب
ا.الواجب قانون  
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"كل شخص يف  ))))1111((((ه:ملؤدي خدمات التصديق االلكتروين بأن هتعريف عندما أشار يف اجلزائرياملشرع أما 
أو يقدم ، يسلم شهادات الكترونية 2000أوت  05املؤرخ يف  03-2000من القانون رقم  8/8مفهوم املادة 

أهلية مؤدي خدمات التصديق  عندما عرفكما أشار أيضا و خدمات أخرى يف جمال التوقيع االلكتروين".
كل مباشر بل تستنتج مل حيدد الضوابط بشات مطابقة ملتطلبات نوعية خاصة". االلكتروين بأنه: "...يقدم خدم

مطابقة ملتطلبات نوعية يقدم خدمات و( )يقدم خدمات أخرى يف جمال التوقيع االلكتروين( من خالل عباريت:
أا مطابقة بفعل وب ملزم بالتحري لدقة التوقيع االلكتروينالتصديق االلكتروين  ألن مؤدي خدمات خاصة)

  قبل إصدار شهادة البيانات الرقمية اخلاصة بالتوقيع االلكتروين. ضوابط معينة
كل طرف له عالقة سواء  وتلزم ،لكتروين املوقعاحلفاظ على حمتوى العقد االجل التشريعات تضع مسؤولية 

  وهي: على ثالث أطراف رئيسيةفغالبا ما يقع  ،فهو سلوك البد منهبه، مباشرة أو غري مباشرة 
بشأن التوقيعات االلكترونية املوقع بأن  ))))2222((((لقد ألزم املشرع يف قانون اليونيسترال النموذجي: سلوك املوقعسلوك املوقعسلوك املوقعسلوك املوقعأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

ا غري مأذون به. كما أن املشرع أكد ميارس عناية معقولة الجتناب أي استخدام البيانات إنشاء توقيعه استخدام
  على أن إخالل املوقع عن الوفاء مبا سبق ذكره يرتب حتمل هذا األخري التبعات القانونية.

قع بأنه: "شخص طبيعي يتصرف حلسابه اخلاص أو حلساب الشخص أما املشرع اجلزائري فقد عرف املو
التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع االلكتروين" يستفاد من هذا التعريف أن موضع الطبيعي أو املعنوي الذي ميثله ويضع 

مل ترتب عليه حتهو مدون يف احملرر الذي وقعه  مثل عدم الوفاء وعدم االلتزام مبااملوقع إذا عمل خبالف ذلك 
  التبعات القانونية.

لقد أوجب املشرع يف قانون اليونيسترال النموذجي بشأن التوقيع : : : : ثانياً: سلوك مقدم خدمات التصديقثانياً: سلوك مقدم خدمات التصديقثانياً: سلوك مقدم خدمات التصديقثانياً: سلوك مقدم خدمات التصديق
االلكتروين بأن يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد التوقيع االلكتروين وإعطائه مفعوال قانونيا بصفته 

للتأكيدات اليت يقدمها وأن ميارس العناية لضمان دقة واكتمال  توقيعا، وأن من بني التزاماته أن يتصرف وفقا
مقاصده اجلوهرية ذات الصلة بالشهادة طيلة فترة سرياا، وأكد على أن إخالل مقدم خدمات التصديق عن 

         ))))3333((((الوفاء مبا سلف ذكره يرتب حتمل هذا األخري تبعات قانونية. 
دمات مطابقة خدمات التصديق االلكتروين بعبارة "...يقدم خيف حني أشار املشرع اجلزائري لسلوك مقدم 

أي بأن يلتزم بتصرفاته وفقا ملا متليه عليه مهنته وإال فسيترتب عليه حتمل التبعات  ))))4444(((( "ملتطلبات نوعية خاصة
  القانونية.

خطوات معقولة وجب على الطرف املعول اختاذ يف قانون اليونيسترال أ املشرع: سلوك الطرف املعولسلوك الطرف املعولسلوك الطرف املعولسلوك الطرف املعولثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 
  للتحقق من موثوقية التوقيع االلكتروين كما ألزمه باختاذ خطوات معقولة إذا ما كان التوقيع مؤيدا بشهادة.
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يعترب ضابط إعالم جهة التصديق باالستعماالت غري املشروعة للتوقيع االلكتروين من بني الضوابط القانونية 
أخذت مبنظومة التوقيع، ذلك أن عدم إعالم جهة التصديق  والعملية اليت حيتاجها كل تشريع يف الدول اليت

باالستعمال غري املشروع يعترب تأكيدا ورضا من صاحب التوقيع على سالمة املعاملة االلكترونية املربمة وبذلك 
  يتحمل مجيع اآلثار املترتبة عن تلك املعاملة.

 8سلوك املوقع يف املادة قانون اليونيسترال  حدد ماحين: صدق املعطيات املقدمة جلهة التصديقصدق املعطيات املقدمة جلهة التصديقصدق املعطيات املقدمة جلهة التصديقصدق املعطيات املقدمة جلهة التصديق    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
استخدام  ومن بني هذه االلتزامات:املوقع وفق مفاهيم عامة اليت على عاتق تزامات لفإنه أراد أن حيدد اال

ن يقدم كلما يؤكد صدق املعطيات املقدمة جلهة يوفرها له مقدم خدمة التصديق، وبذل جهده أل الوسائل اليت
  التصديق.

صدق املعلومات، أي أن يكون التوقيع  وهولموقع، من وراء تعريفه لكذلك املشرع اجلزائري  أرادهوهو ما 
احلاصل وغري املشروع ليس حلسابه اخلاص أو ليس حلساب الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي ميثله، وأنه مل 

مجيع طرق اإلثبات ليثبت  يوضع موضع تنفيذ جهاز إنشاء التوقيع االلكتروين، بالتايل له احلق يف استعمال
  صدق املعطيات اليت يقدمها ملؤدي خدمات التصديق االلكتروين.

  ولقد رتب املشرع التونسي مسؤولية على عاتق صاحب الشهادة أي "املوقع" بشأن االحتفاظ على سرية 
وسالمة البيانات اخلاصة بتوقيعه، ورتب أيضا مسؤولية مزود خدمة التصديق على كل ضرر ناتج للغري، رغم 
تزويد مقدم اخلدمة باملعلومات واملعطيات الصادقة واليت تؤمن سلوك املوقع، وذلك يف الفصل الواحد 

   ))))1111((((والعشرين من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية. 
من قانون املعامالت االلكترونية على عاتق كل  36األردين رتب مسؤولية جزائية يف املادة كما أن املشرع 

  .من يقدم إىل جهة توثيق املستندات معلومات غري صحيحة
وبذلك فيمكننا القول أن صدق املعطيات املقدمة جلهة التصديق يرتب تواجد منظومة التوقيع االلكتروين 

  .من طرف األشخاص ذوي الصلة هاستخدامالقانونية حني ا جلميع آثارها بةًرتم سليمةً
إن احلق يف التعويض جراء اإلخالل بااللتزام املترتب يف ذمة : : : : حالة املخالفةحالة املخالفةحالة املخالفةحالة املخالفة    حق التعويض يفحق التعويض يفحق التعويض يفحق التعويض يف    الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:الفرع الرابع:

        صاحبه هو حق يستأثر به كل متضرر من ذلك اإلخالل.
يق مبعلومات غري صحيحة أو خيل مبا ترتب يف ويف إطار املسؤولية العقدية فإن املوقع الذي يديل جلهة التصد

  ذمته من التزامات قانونية يكون ملزما بالتعويض عن الضرر الالحق.
ورمبا األمر يف هذا الشأن ويف منظومة التوقيع االلكتروين ال حيتاج إىل نصوص تقر ذلك احلق ألنه يف األصل 

غري أننا وعند ذكرنا لبعض التشريعات اليت أقرت ، مكرس يف القواعد العامة لكافة التشريعات الوطنية للدول
احلق يف التعويض فإن ذلك ال يعين عدم أحقية املتضرر يف التعويض إذا ما مل تقره القوانني اخلاصة املتعلقة 

  مبنظومة التوقيع بل أن ذلك احلق حمفوظ مبوجب القواعد العامة يف إطار املسؤولية العقدية.
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فإنه حدد تبعات سلوك  2001نيسترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة فبالرجوع إىل قانون اليو
املوقع وسلوك مقدم خدمات التصديق االلكتروين يف حالة إخالل كل طرف بااللتزامات امللقاة على عاتقه، 
والذي يفهم أيضا من خالل عرض املشرع اجلزائري ملفهوم ما يقصد باملوقع ومؤدي خدمات التوقيع 
االلكتروين وأهلية مؤدي خدمات التوقيع االلكتروين على أن كل من املوقع ومؤدي (مقدم) خدمات التوقيع 
االلكتروين يتحمل التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء باالشتراطات أو بالتزاماته. ولقد ترك حتديد التبعية 

  القانونية للنصوص القانونية يف إطارها املدين أو اجلزائي.
إىل أن املوقع يتوجب عليه اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع االستعمال غري املشروع لعناصر مما سبق لص وخن

التشفري أو املعلومات الشخصية اليت تتعلق بتوقيعه والتزامه باإلعالم عن أي استعمال غري مشروع لبيانات 
  ة املصادقة االلكترونية.إمضاءه وكذا حتري الصدق يف كافة البيانات اليت يديل ا ملزود خدم

 ق حبسن نيته يف الضمانات املقدمة،كما أن ملزود اخلدمة مسؤولية إذا تسبب خبطئه يف ضرر للغري الذي وث
وأنه قد يتحمل مسؤوليته يف إطار املسؤولية التقصريية إذا ما كان هناك وجود عالقة بني اخلطأ والضرر مبوجب 

  رابطة السببية.
لتها عادة ما ترتبط جبوانب تقنية هلا آثار قانونية إذا ما نص عليها املشرع كون تلك تبقى أن الضوابط يف مج

الضوابط تضمن يف النصوص التشريعية االلتزامات على عاتق األطراف املشاركني املتدخلني يف منظومة التوقيع 
  االلكتروين ويف عامل املبادالت االلكترونية.

        التوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينالتوقيع االلكتروينأمناط محاية أمناط محاية أمناط محاية أمناط محاية : : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين
إن محاية منظومة التوقيع االلكتروين هلا جانبني أحدمها تقين واآلخر قانوين، فأما احلماية التقنية فهي مرتبطة 
بآليات احلماية التقنية واليت سنعرضها يف الفصل األخري من هذا الباب، واملتمثلة يف آلية التصديق االلكتروين، 

املسؤولية يف حد  حاملرتبطة بأمناط وأشكال احلماية، هذه األخرية اليت نسقيها من أما احلماية القانونية فهي م
ومن مث جعله  اليت أقرها املشرع من أجل وضع حصانة للتوقيع االلكتروين مبا يضمن عدم املساس به،وذاته 

  الثقة، واالئتمان.االلكترونية وهي: السرعة ،  جديراً بالثقة واألمان، وأن يتم حتقيق ثالثي أبعاد العالقة
وأخرى إدارية  ،جتارية ،ية مدنيةارسه الفقه إىل محادتية حبسب ما أقرته التشريعات وتتعدد أمناط احلما

  على ذلك فإنه يتم التعرض إىل أمناط احلماية حبسب منط املسؤولية وأساسها فيما يلي: بناًء، جزائية
رف لقد نصت جل التشريعات على احلماية املدنية ألي تص: : : : ماية املدنية للتوقيع االلكتروينماية املدنية للتوقيع االلكتروينماية املدنية للتوقيع االلكتروينماية املدنية للتوقيع االلكتروين: احل: احل: احل: احلالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

على إحدى أسس املسؤولية إما عقدية أو تقصريية، غري أن املتمعن يف مفهوم  خارج عن األطر القانونية بناًء
        احلماية جيد أا تتماشى وفق طرح زمين، أي محاية الحقة وأخرى سابقة.

عام يرتبط أكثر باإلجراءات والتقنيات والوسائل املتوفرة اليت  إن احلماية كمفهوم: : : : احلماية السابقةاحلماية السابقةاحلماية السابقةاحلماية السابقةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
احلماية أساسها يف مجيع املستويات حتدد ف    ،تستهدف وضع حصانة للتوقيع االلكتروين كمنظومة قائمة بذاا

يف ذاته ر واالعتداد اضبط الوسائل الكفيلة باحلفاظ على التوقيع االلكتروين يف شكله واستمراريته وترتيبه لألثتو
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كننا القول بأن احلماية السابقة ال تتطلب خطأ قائما رتب الضرر، إمنا يكفي أن ومي    ،ويف مضمون احملرر املوقع
        تكون هناك إخالل بالتزام مل يرتب ضرار بعد، من هنا فإن الضرر حمتمل الوقوع وليس واقعا.

: أن من بينها عبارة )1(االلكتروين املؤمنضمان التوقيع  فعن املشرع اجلزائري أشار للمتطلبات اليت من شأا
يضمن مع الفعل املرتبط به، صلة حبيث يكون كل تعديل الحق للفعل قابال للكشف عنه" فهذه العبارة سابقة "

، فاملشرع هنا مل حيدد يت بعد عملية التوقيع االلكتروينسبق التوقيع وأثرها يأتومشترطة لوقوع التوقيع أي أا 
، فهذا األخري الذي ع اإلخالل بالشرطاالشتراط لتوق القانونية لتخلف املوقع باالشتراطات ولكن وضعالتبعة 
الشتراط وحيمله مسؤولية يكون املشرع قد محل املوقع مسؤولية عقدية إن عمل با، بالتايل يةقانونال ةتبعاليرتب 

  ن أمهل االشتراط.إتقصريية 
هذه احلماية هو جرب الضرر احلاصل نتيجة اخلطأ املرتكب من طرف املتدخل إن مناط : : : : احلماية الالحقةاحلماية الالحقةاحلماية الالحقةاحلماية الالحقة ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

، هذه ية احلماية الالحقة هي املسؤوليةوتعترب مرجع    ،يف منظومة التوقيع االلكتروين بأي صورة من الصور
        األخرية اليت تقوم مبجرد توافر اخلطأ والضرر والعالقة السببية.

بعدم وجود محاية  تستهدف جرب الضرر أهم مرجع للحماية، غري أن القائلني تعترب املسؤولية املدنية اليتكما 
هلم إذا ما مت اعتمادهم عن مصطلح احلماية فبحسب ذلك أن جرب الضرر إحدى نتائج احلماية، الحقة ال مربر 

ها ألثارها كون أن أساس احلماية الالحقة يف هذا الشأن هو عدم ترتيب منظومة التوقيع االلكتروين املعتدى علي
مت تقه مبوجب العالقة العقدية اليت اجتاه أطراف التعاقد، وهي محاية للموقع من االلتزامات الواقعة على عا

  كسرها والدخول إليها.
إن مبدأ التعويض أو جرب الضرر كما هو معلوم نصت عليه : : : : للتوقيع االلكتروينللتوقيع االلكتروينللتوقيع االلكتروينللتوقيع االلكتروين: احلماية التجارية : احلماية التجارية : احلماية التجارية : احلماية التجارية الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

العامل يف الشريعة العامة، بذلك فإن مناط احلماية التجارية يف أصله يعود إىل احلماية مجيع التشريعات يف دول 
        املدنية اليت سلف وأن تطرقنا إليها.

  أن يف دراستنا للحماية التجارية يكون من خالل تطبيق بعض القواعد اخلاصة اليت تتضمنها التشريعات عند 
حبكم طبيعة العالقة إذا كانت جتارية. ميكن التطرق إىل احلماية ممارسة عمل جتاري أو مبناسبة نشاط جتاري أو 

  التجارية من خالل بعض املبادئ نذكر منها:
إن العالقة العقدية االلكترونية يف جمال النشاطات التجارية إما أن تكون بني : : : : طبيعة األشخاص املتعاقدةطبيعة األشخاص املتعاقدةطبيعة األشخاص املتعاقدةطبيعة األشخاص املتعاقدةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

االقتصاديني وعون اقتصادي آخر أو بني تاجر التجار فيما بينهم بأن تكون بني التاجر كأحد األعوان 
ذ صدر يف إستهلك اهتمام كبريا باملستهلك، ومستهلك، وقد عنيت معظم التشريعات اليت أقرت حبماية امل

والذي ينظم التعاقد عن بعد أين مت إدخال النصوص القانونية  2001-741التشريع الفرنسي املرسوم رقم 
، كما أن 1996جويلية  26الصادر يف  93- 949الواردة يف هذا املرسوم يف تقنني االستهالك الفرنسي رقم 

على محاية املستهلك يف إبرام العقد وتنفيذه  2أكد يف مادته  1997ماي  20التوجيه األورويب الصادر يف 
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االلتزام بإعالم املستهلك وااللتزام باملطابقة وكذا أكد التوجيه على محاية املستهلك من االعتداء على  السيما يف
 بطاقة الدفع املستخدمة من طرفه. 

ملشرع حبماية فطبيعة الشخص املتعاقد حتدد طبيعة احلماية الواجبة، فاملستهلك بصفته هذه فقد خصه ا
ىل محاية املستهلك واليت تنشط إشرع فيض له اجلمعيات اليت دف خاصة كما أن امل خاصة بإدراجه نصوصاً

  .)1(يف كافة دول العامل
إن املستهلك يف عالقته مع العون االقتصادي يهدف إىل حتقيق إشباع حاجاته بأسس : : : : عالقةعالقةعالقةعالقةطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة ال ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

األمثان، رحبا للوقت واألموال غري أن ذلك جيعل من طبيعة العالقة حتدد مدى توافر تلك احلماية  الطرق وبأخبس
من عدمها، فالعمل التجاري حبسب الشكل جيعل من املستهلك ميارس العمل التجاري وله ضمانات اإلثبات 

كما أن العمل التجاري حبسب املوضوع يوفر  ،فيما حلقه من ضرر يف مواجهة التاجر أو العون االقتصادي
غري أن العمل التجاري بالتبعية يوفر الضمانات السيما يف اإلثبات ألطراف  ،للمستهلك نفس الضمانات

العالقة العقدية أي التجار وفقا لتوافر شروط اعتباره فطبيعة العالقة وكذا طبيعة األشخاص توفر محاية 
  ، وكذا مرجعية تقييم التعويض.قة العقدية أو نفيهاإلثبات للعالللمستهلك من حيث ا

إن مرجعية التعويض يف االعتداء على منظومة التوقيع االلكتروين تركز على جانبني : : : : مرجعية التعويضمرجعية التعويضمرجعية التعويضمرجعية التعويض ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
        مها: ما فات من كسب وما حلق من خسارة.

فالعون االقتصادي إذا ما حلقه ضرر من جراء: سواء إخالل املتعامل معه الكترونيا كالبنوك االلكترونية أو 
تية نتيجة اختراق وكسر سرية بيانات التوقيع، فإن تقدمي التعويض وأساسه يكون بناء على املعطيات املعامال

يؤخذ بعني االعتبار ما فته من كسب عن ذلك التجارية اليت يربمها يف ذات الظروف الزمنية واملكانية، كما 
  إضافة إىل ما حلقه من ضرر وفقا للقواعد العامة.

بذلك فإن مرجعية التعويض يف احلماية التجارية جتمع بني تعويض الضرر وفقا للقواعد العامة يف الشريعة العامة 
  ة واالئتمان (ما فاته من كسب).(جرب الضرر) وبني التعويض عن خصوصية العالقة اليت متتاز بالسرعة والثق

إن ظهور مصطلح احلكومة االلكترونية وذلك مع توسيع : : : : اية اإلدارية للتوقيع االلكترويناية اإلدارية للتوقيع االلكترويناية اإلدارية للتوقيع االلكترويناية اإلدارية للتوقيع االلكتروين: احلم: احلم: احلم: احلمالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
استخدام اإلدارات العمومية للمعامالت االلكترونية مع املتعاملني معها، أظهر معه ما يترتب عن تلك املعاملة 

ظهرت احلماية اإلدارية لقواعد البيانات االلكترونية املتضمنة بيانات األشخاص من حقوق وواجبات، بذلك 
املتعاملني معها، وكذا احلماية اإلدارية للمراسالت الواردة والصادرة واليت تعترب بعد توقيعها سندا هاما يف 

        ر وهي:طألك احلماية اإلدارية وفقا لثالث اإلثبات عند قيام املنازعات اإلدارية ميكن ذكر ت
إن اإلدارة ملزمة حبماية قاعدة البيانات اليت تضع فيها مجلة الوثائق اإلدارية : : : : محاية منظومة البياناتمحاية منظومة البياناتمحاية منظومة البياناتمحاية منظومة البيانات أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:    

  .ني املواطن املتعامل معها من جهةاخلاصة باملتعاملني معها من جهة ومحاية سرية املعامالت القائمة بينها وب

                                                           

  .19شحاته غريب شلقامي، مرجع سابق، ص -1



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينثبات العقد اإلثبات العقد اإلثبات العقد اإلثبات العقد اإلإإإإ    الباب الثاين:الباب الثاين:الباب الثاين:الباب الثاين:     
 

234 

 

تعديل مضمون املعاملة االلكترونية وبذلك كسر منظومة  فاختراق منظومة قاعدة البيانات قد يؤدي إىل
  التوقيع االلكتروين باإللغاء أو اإلضافة لاللتزامات أخرى عليها.

دارة الضرائب للمكلف إات واإلنذارات املوجهة من طرف إن اإلشعار: : : : محاية املراسالت الصادرةمحاية املراسالت الصادرةمحاية املراسالت الصادرةمحاية املراسالت الصادرة    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
احتجاج بشأا، تعترب وثائق إدارية تستوجب حفظها  من أجل دفع ما عليه أو تقدمي أي مالحظات أو بالضريبة

ملا ترتبه من آثار السيما فيما يتعلق باآلجال اليت حتددها اإلدارة للمكلف من أجل االحتجاج، فاالعتداء على 
منظومة التوقيع قد ميس بطبيعة تلك املراسلة أو ما يثبت مصدرها، من مثة فإن سند وصول اإلشعار للمكلف 

ربيد االلكتروين مثال جيعل من اإلدارة تلجأ إىل حساب املواعيد وهو ما جيعل املكلف يف مشكل عن طريق ال
عدم العلم لعدم وصول ذلك اإلشعار، وتصبح الضريبة غري املطعون فيها يف اآلجال يسبب مساس املنظومة 

تكون قد أحلقت به ضررا توجب تعويضه، السيما إذا ما كنت هناك غرامة تأخريية على  ،وامللزمة للمكلف
  عاتق املكلف الذي ال ذنب له يف التأخر، بل كان ذلك بسبب املساس باملنظومة املعلوماتية مجلة.

بيعيني أو لإلدارة واجب محاية املراسالت الواردة إليها من األشخاص الط: : : : محاية املراسالت الواردةمحاية املراسالت الواردةمحاية املراسالت الواردةمحاية املراسالت الواردة    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
ا م املسبق الذي يقدمه من مصدر يف مواجهته قرارظلاملعنويني ملا ترتبه تلك املراسالت من آثار قانونية، فالت

وكان وفق الضوابط الفنية والتقنية فإن املساس ما مت إرساله لإلدارة الكترونياً ا يستوجب تظلما مسبقا إذاإداري ،
م املوقع الكترونيا، يؤدي بالضرورة لظتدارة أو تعديل مضمون الخلاصة باإلئه من قاعدة البيانات ابه سواء بإلغا

قانونا بعد حتصينه بانعدام ع آثاره يجلم إىل إحلاق ضرر باملتعامل مع اإلدارة هذه األخرية اليت جتعل قرارها مرتباً
التوقيع االلكتروين من جل احلفاظ على منظومة أاإلدارية تتطلب تقنيات عالية من م، بذلك فإن احلماية لالتظ

جهة توقي حتمل املسؤولية اإلدارية من جهة أخرى، وذلك املتطلب ميثل احلماية السابقة كما يتطلب على 
اإلدارة جرب الضرر إذا ما أحلق باملتعامل معها ضررضارٍ أو فعلٍ بالتزامٍ ا عن إخاللٍا كان نامج.        

رمي األفعال اليت من خالهلا يتم االعتداء من الطبيعي أن يتم جت: : : : روينروينروينروينااللكتااللكتااللكتااللكت: احلماية اجلزائية للتوقيع : احلماية اجلزائية للتوقيع : احلماية اجلزائية للتوقيع : احلماية اجلزائية للتوقيع الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع
على منظومة التوقيع االلكتروين ببياناا وكذا االعتداء على املنظومة املالية االلكترونية، واليت يعترب فيها التوقيع 

من التشريعات اليت ف ،ياااللكتروين سند اإلجياب والقبول يف العالقة العقدية أثناء سحب أو دفع األموال آل
  أخذت بالتوقيع االلكتروين كالتشريع اجلزائري فإننا ميكن أن نتعرض هلا من خالل حتديد مسؤولية الغري 

        املتدخل يف منظومة التوقيع االلكتروين.
بالتوقيع منظومة خاصة املشرع اجلزائري وحبكم عدم أفراده : : : : ية اجلزائية ملقدم خدمات التصديقية اجلزائية ملقدم خدمات التصديقية اجلزائية ملقدم خدمات التصديقية اجلزائية ملقدم خدمات التصديقاملسؤولاملسؤولاملسؤولاملسؤولأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

ملسؤولية مقدم خدمات التصديق، إال أنه تناول بصفة عامة يف قانون العقوبات مل يتعرض بذلك ، االلكتروين
، ية للمعطياتلبأنظمة املعاجلة اآلاملعدل لقانون العقوبات جرائم املساس  04/15مبوجب القانون رقم 

مكرر  394، اين عاقب بصفة عامة املشرع مبوجب املادة 6مكرر  394مكرر إىل غاية  394فاستحدث املواد 
على الدخول والبقاء عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة املعاجلة اآللية للمعطيات أو حاول ذلك، 

دينار، وضاعف العقوبة إذا ترتب عن  100.000إىل  50.000باحلبس زمن ثالث أشهر إىل سنة وغرامة من 
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ات املنظومة، أما إذا مت ختريبها فتكون العقوبة من ستة أشهر إىل سنتني وغرامة من ملعطي ريذلك حذف أو تغي
كل تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر  2مكرر  394دينار، كما جرمت املادة  150.000إىل   50.000

فشاء أو نشر أو جتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق معلومة معلوماتية وكل حيازة او إاأو 
  ابقة.استعمال ألي غرض كل املعطيات املتحصل عليها يف إحدى املعطيات الس

سالبة للحرية وأخرى مالية فتتمثل العقوبات السالبة بعقوبات على صور التجرمي لقد عاقب املشرع املغريب  
        )1(وعقوبة السجن. يةسبيف عقوبات ح 53- 03للحرية اليت نص عليها مبقتضى القانون رقم 

ذ يعاقب كل من قدم إا باختالف الفعل اجلرمي املرتكب املنصوص عليه يةسبفتختلف العقوبات احل
أو  21ة االلكترونية املؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة دقخدمات للمصا

  ).29و سلم أو دبر شهادات الكترونية مؤمنة...(املادة أواصل نشاطه رغم سحب اعتماده 
ليه يف إطار ممارسة نشاطاته أو إمن أفشى املعلومات املعهود ا  ويعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر كل

  ).30وظيفته على نشرها أو ساهم يف ذلك (املادة 
يتعرض هلا من استعمل وسيلة التشفري لتهديد أو ارتكاب جناية أو فقد للعقوبة السالبة للحرية وبالنسبة 

  على النحو التايل:لعقوبة السجن يث يرفع احلد األقصى حب 33املادة  حسبومتهيد ارتكاا جنحة أو لتسهيل 
سنة  15ـ:ا بسنة إن كان معاقب 20، سنة من السجن 30 ـ:على اجلرمية ب معاقباً د إذا كانالسجن املؤب*

 سنوات من احلبس. 3 :سنوات من السجن إن كانت اجلرمية معاقب عليها بـ 6من السجن و

تترواح ما بني  53-05أما فيما خيص العقوبات املالية حتدد بغرامة مالية منصوص عليها يف القانون رقم 
  .)2(درهم مغريب كحد أقصى يف جمملها 500.000درهم كحد أدىن و 10.000
10-97ن املشرع اجلزائري ومبناسبة تعديله لألمر رقم أكما 

وسع فإنه  03/05. املعدل واملتمم باألمر )3(
دمج تطبيقات اإلعالم اآليل ضمن املصنفات األصلية وعرب عنها مبصنفات قواعد أقائمة املصنفات احملمية حيث 

ىل ثالث إاقب باحلبس من ستة أشهر تع 03/05من األمر  151البيانات وبرامج اإلعالم اآليل أين جند املادة 
دينار جزائري عن كل كشف غري مشروع ملصنف فين أو أداء  1000.000إىل  500.000سنوات وغرامة من 

فين واملساس بسالمة مصنف أو أداء فين وعن استنساخ مصنف أو أداء أو استرداد نسخ مقلدة أو تصديرها، أو 
  بيع نسخ مزورة أو تأجري مصنف أو عرضه للتداول.

فإنه وضع محاية لقواعد  04/15قانون واملالحظ أن املشرع اجلزائري يف تعديله لقانون العقوبات مبوجب ال
فإنه بالرغم من اعترافه  03/05مبوجب األمر  97/10البيانات املرتبطة باملعاجلة اآللية، كما انه يف تعديله لألمر  

بربامج اإلعالم اآليل وقواعد البيانات إال أنه خصص احلماية يف قواعد البيانات للمعاجلة اآللية وقواعد بيانات 
 09/04الفنية دون تغطية عامة جلميع الربامج، ما دفع املشرع اجلزائري إىل إصدار القانون رقم املصنفات 

                                                           

  127ص ، 2010مراكش، الطبعة األوىل،  دار اآلفاق املغربية،، محاية عقود التجارة االلكترونية يف القانون املغريب، دراسة مقارنة ،  إدريس النوازيل -1

  .128ص مرجع سابق، ، إدريس النوازيل -2
  املتعلق باملساس ألنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. 1997مارس  6املؤرخ يف  10- 97األمر رقم  -3
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05/08/2009املؤرخ يف 
والذي تضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  ،)1(

  .واالتصال ومكافحتها
 بعض األفعال املرتكبة من طرف مزود ميجرقد تعرض لت ذا الشأن أن املشرع اجلزائري، ميكننا القول 

. )2(خدمات املبادالت االلكترونية أي مزود خدمات االتصال بواسطة منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت
التزام مقدم اخلدمات بأن يكتم سر العمليات ومل  09/04من القانون  10إال أن املشرع اجلزائري حدد يف املادة 

وبة خمالفة ذلك جزائيا، وهو ما جيعل مسؤولية مقدم اخلدمات بوجه عام ومقدم خدمات التصديق يضع له عق
بوجه خاص يف التشريع اجلزائري يف اإلطار اجلزائي حيتاج إىل تشريع خاص بذلك، رغم أن هناك من يرى بأن 

قبة املتدخل يف منظومة يف معا كاف 04/15التعديل الذي أجراه املشرع يف قانون العقوبات مبوجب القانون 
  املعاجلة اآللية للمعطيات مبا فيها مقدم خدمات االتصال واالنترنت.

من قانون  47تناول املشرع التونسي مسؤولية  املوقع من خالل الفصل  املسؤولية اجلزائية للموقع:املسؤولية اجلزائية للموقع:املسؤولية اجلزائية للموقع:املسؤولية اجلزائية للموقع: ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي وذلك يف حالة تصريح املوقع عمدا مبعطيات خاطئة ملزود املصادقة 

دينار، كما عاقب كل  10.000إىل  1000االلكترونية، وذلك بالسجن من ستة أشهر إىل عامني وخبطية من 
بدفعه لاللتزامات حاضرا أو آجال بأي  من استغل ضعف أو جهل شخص يف إطار عمليات البيع االلكتروين

دينار، إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص  20.000و 1000بني  تتراوحشكل من األشكال، خبطية 
  .)3(غري قادر على متييز أبعاد تعهداته أو كشف احليل واخلدع املعتمدة أو كان حتت الضغط

ح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إىل مقدم خدمات أما عن املشرع املغريب فحدد ملن أدىل عمدا بتصاري
  .)4( )31التصديق االلكترونية فيعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات (املادة 

ا باملوقع يف جرائم املساس مبعاجلة املنظومة ا خاصا عقابينه مل يفرد نصجند أللمشرع اجلزائري  رجوعوبال
  .03/05 رقم املعلوماتية وال يف األمر

من قانون املعامالت  38لغري يف املادة ل املسؤولية اجلزائية لقد عاجل املشرع األردين: : : : املسؤولية اجلزائية للغرياملسؤولية اجلزائية للغرياملسؤولية اجلزائية للغرياملسؤولية اجلزائية للغري    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
االلكترونية إذ أكد على أنه يعاقب كل من يرتكب فعال يشكل جرمية مبوجب التشريعات النافذة بواسطة 

 3000استخدام الوسائل االلكترونية، باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن 
  .تني العقوبتنيهاعن بتلك أو دينار  10.000 عن دينار وال تزيد

قصى يف مخس سنوات أدىن يف سنة وكحد أس كحد بقوبة احلع 35أما املشرع املغريب فيحدد يف املادة 
  .بالنسبة لكل من استعمل بوجه غري قانوين العناصر الشخصية إلنشاء التوقيع املتعلق بتوقيع الغري

                                                           

  .2009لسنة  47اجلريدة الرمسية العدد  -1
  املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها. 04/09من القانون  02املادة  -2
  من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 50املادة  -3
  .128إدريس النوازيل ، مرجع سابق، ص -4
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بذكره جرائم املساس  ،أطراف معينةدون حتديد وربط جلرائم تبقى عمومية نصوصه املشرع اجلزائري ف أما
ره املساس باملصنفات األدبية والفنية يف منظومة اإلعالم كباملعاجلة اآللية للمعطيات يف قانون العقوبات، وذ

        اآليل، فإن ذلك يصلح بأن يطبق على كل من توافرت اجلرمية بأركاا يف مواجهته.
التشريع اجلزائري من أي حسب ي ميكن املساس ا وبالنتيجة فإن منظومة التوقيع االلكتروين اجلزائر

ا أو يلغيه أو يعدله، وذلك يف إطار تب التزامرملا ي تلك املنظومة شخص تكون له الرغبة يف اختراق وكسر
احلماية القانونية للتوقيع االلكتروين، هي اليت جتعل من  فإن إجيادمن مث  ة اآللية وفق تكنولوجيا االتصال.املعاجل
ذ يصبح مسار إ ، ومبا يساير حقيقة التكنولوجية احلديثةربر االعتداد به يف عامل القانونله ما ي ،ألخريهذا ا

  مع حتديث كل تقنية. اطرادياً اً منطالتوقيع االلكتروين
يف الفصل املوايل بطرح أحد الوسائل اليت ميكن اعتمادها قانونياً للحفاظ على احملرر  الغرض سنقومهلذا 

الوسيط اليت تعترب  وينأال وهي وسيلة التوثيق االلكتر ،االلكتروين املوقع وجعله ذا حجية كاملة يف االثبات
   اجلدير مبوثوقية احملرر االلكتروين بني األطراف املتعاقدة.

  توثيق االلكتروينتوثيق االلكتروينتوثيق االلكتروينتوثيق االلكتروينالالالال: الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
وقع بطرف ثالث حمايد مسته لقد تدخلت الكثري من التشريعات لتأكيد العالقة بني التوقيع االلكتروين وامل

  .دمات املصادقة االلكترونية أعطته صالحيات اصدار شهادات الكترونية مؤمنةمبقدم خ
لية الدقة تسطيع الربط بني احملرر والتوقيع االلكترونيني إال اوعلى الرغم من وجود امكانيات تكنولوجية ع

يف حالة الرتاع بشأنه، لذلك مت  لإلثباتأنه من الناحية العملية جند أن القضاء حيتفظ يف قبوله كدليل كاف 
 هلذا الغرض نقسم هذا الفصل ته الشهادات والتصديق عليها حتقيقًا للحماية املطلوبة.االتفكري يف اصدار ه

  لثالث مباحث هي كاآليت:
  االلكترويناملبحث األول: آليات محاية احملرر 

  سلطات التوثيق واملصادقة على احملرر االلكتروين املبحث الثاين:
  شهادة التصديق والتوثيق االلكترونية املبحث الثالث:
طار مكانته الكربى يف إ تروين كي حيتلانطلق التوقيع االلك: : : : ر اإللكتروينر اإللكتروينر اإللكتروينر اإللكتروينآليات محاية احملرآليات محاية احملرآليات محاية احملرآليات محاية احملر: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

  يف تأمني املعلومات تأميناً مضموناً، لتتواصل هذه الضمانات  هالترويج ملكانته األمنية وكيفية قيامه بدور
        لضرورة اجياد طرف ثالث يقع على عاتقه مسألة أمان ودوام احملرر كي يعتد به يف االثبات.

        آليات حفظ الوثائق اإللكترونيةآليات حفظ الوثائق اإللكترونيةآليات حفظ الوثائق اإللكترونيةآليات حفظ الوثائق اإللكترونية: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
عملية حفظ هذا املستند مبا  د إلكتروين تعتمد بشكل أساسي علىة القانونية ملستنتمرارية منح احلجيإن اس

  يكفل ضمان احلفاظ على حمتواه طوال مدة التقادم اليت خيضع هلا التصرف احملفوظ.
، جيب أن تكون األطراف قادرة على إظهار املستند ففي حالة نشوب نزاع بني أطراف العقد اإللكتروين
لذا يتعني على مقدمي خدمات التوثيق  ،ااملوثق الكترونيااللكتروين املؤيد التفاقهم، وذلك بإعادة نسخ املستند 
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اإللكتروين أن يقوموا حبفظ املعلومات املتعلقة بشهادات التوثيق اإللكتروين طوال مدة التقادم اخلاصة بالتصرف 
  هذا وتتطلب عملية حفظ الوثائق اإللكترونية أمرين: لثابت يف الشهادة.ا

حلفظ املعلومات املدونة على الدعائم  )1(الذي يستلزم استعمال ضوابط ومعايري معينة :: األمان: األمان: األمان: األمانالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  اإللكترونية ضد التلف أو أي تعديل ميكن أن يرد عليها.

وقد عرف املشرع الفرنسي املقصود بكلمة " دائم" بأنه:" كل نسخ ال يؤدي إىل حمو  :: الدوام: الدوام: الدوام: الدوامالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
ري غري قابل لإلصالح بالدعامة". ومبقتضى ذلك. أنه لكي نستطيع األخذ يمت فإنه يؤدي إىل تغإذا األصل الذي 

ا ا وواضحائي اتغيري -التسجيل بالدعائم اإللكترونية- ويندام، فمن الضروري أن يسبب التمبعيار الدو
  بالدعامة، والذي لن يتلف فيما بعد بدون ترك أثر.

الدعامات كإن مثل هذا االحتياج ال ميكن توافره باستعمال دعامات قد جهزت إلمكان استعماهلا مرة ثانية 
 Disque"املغناطسية واليت من طبيعتها إعادة التسجيل عليها ثانيا. على عكس ذلك، فإن األسطوانة البصرية 

optique" " غري القابلة للتسجيل عليها ثانيا" من نوعWORM ")2( .ينطبق عليها معيار الدوام السابق تعريفه   
" واليت WORM" والذي يعتمد بدعامته على األسطوانة الضوئية التابعة لتكنولوجيا "AFNORوقد ظهر معيار "

ونزاهة التسجيالت املعلوماتية املخزنة، بالتايل فإن بعد التأثر باملوجات املغناطيسية، وذلك لضمان حفظ بتتميز 
  هذا املعيار يستثىن النظم اليت تسمح بإلغاء أو تغيري تسجيل يف وقت الحق.

" جمموعة من التوصيات املتعلقة بالوسائل التقنية والتنظيمية اليت جيب توافرها من أجل AFNORويقدم معيار "
لنظام احلفظ،  ISOذا املعيار يفترض به حصوله على تأييد من منظمة ه، التسجيل واحلفظ واالسترداد للوثائق

  اخلاص مبشكلة الثبات ملدة طويلة للتسجيالت.
ومن املالحظ أنه عندما يوجد معيار تقين، فإن استعماله من طرف املتخصصني يعد قرينة فيما يتعلق 

  باألمان، إذ ال تتردد احملاكم يف اللجوء إليها عند تواجدها.
وترتبط مدة حفظ الوثيقة اإللكترونية بتاريخ إبرام العقد والذي يبدأ العقد يف ترتيب آثاره وتبدأ مدة التقادم 

  )3(.وهي املدة اليت يلزم احلفظ خالهلا
هذا وميكن إمجال ما سبق يف أنه يلزم حفظ الوثائق اإللكترونية الصادرة من خالل جهات التوثيق 

مكن األطراف من تقدمي إثبات موثق أمام القضاء وحىت بتحقيق هذا تية، حىت ياإللكتروين خالل املدة اد
احلفظ اإللكتروين بالصورة املرجوة، فإنه جيب أن يتصف بشروط آمنة تبعث الثقة اليت لن تتوافر إال باستعمال 

  معايري معينة، كما جيب أيضا أن يتصف بالدوام.
        تقنيات التشفريتقنيات التشفريتقنيات التشفريتقنيات التشفري    آليةآليةآليةآلية: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

                                                           

  املعتمدة عامليا ISOشهادة  هذه الضوابط واملعايري أصبحت شرطاً أساسياً حلصول الشركات املتخصصة يف هذا اال على -1

2 - WORM : Write one read many  

  .106. ص 2004قنديل، التوقيع اإللكتروين، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  السيد سعيد -3
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الوقت الراهن أصبحت تقنيات تشفري الرسائل اإللكترونية يف مقدمة الوسائل احلديثة يف جمال توفري األمن  يف
ء وال تقتصر هذه التقنيات على آدا وسالمة وسرية املعلومات واملعامالت املتبادلة عن بعد عرب االنترنت.

وسيلة اإلثبات اإللكتروين من خالل حتديد وظائف محاية البيانات فقط بل ميتد دورها إىل املسامهة يف تدعيم 
والتأكد من سالمته، من مث ضمان عدم  هوية مرسل احملرر واملوافقة على مضمونه وتوقيع ذوي الشأن إلكترونياً

  . )1(قابليته لإلنكار
ا ألمهية التشفري يف جمال املعامالت اإللكترونية، أهتم املشرع الفرنسي بتعريف نظر: ماهية التشفريماهية التشفريماهية التشفريماهية التشفريالفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: 

بشأن تنظيم  1990ديسمرب  29الصادر يف  1170- 90من القانون رقم  28/1خدمات التشفري يف املادة 
" أي خدمات دف إىل حتويل معلومات أو رموز واضحة إىل معلومات أو رموز  االتصاالت عن بعد بأا:

غري مفهومة بالنسبة للغري وذلك عن طريق اتفاقات سرية أو تنفيذ عكس هذه العملية بفضل وسائل مادية أو 
  .)2(برامج خمصصة ذا الغرض"

  إىل أن التشفري هو: " فرع  )3(يف ذات االجتاه يشري قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية
  الرياضيات التطبيقية الذي يعين بتحويل الرسالة إىل أشكال تبدو غري مفهومة مث إعادا إىل أشكاهلا األصلية.

أما قانون التوقيع اإللكتروين املصري فلقد جاء خاليا من اإلشارة لتحديد املقصود بالتشفري، إالّ أن الالّئحة 
منظومة ا للتشفري بأنه: "تعريفً )4( 1/9 أوردت يف املادةت ذلك األمر حيث التنفيذية للقانون املذكور قد عاجل

حبيث متنع  ت املقروءة الكترونياًتقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ملعاجلة وحتويل البيانات واملعلوما
  استخالص هذه البيانات واملعلومات إالّ عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة".

من التعريفات السابقة، أا تركز على عملية حتويل البيانات من حالتها املقروءة إىل صيغة رقمية غري  يتضح
مفهومة للغري. من هنا ميكن القول بوجه عام، إن فكرة نظام التشفري تقوم على إخفاء املعلومات عليها معتمداً 

راد حتويله إىل رموز وإشارات ال ميكن فهمها على عملية رياضية أو معادالت خوارزمية يتم ا حتويل النص امل
  باستخدام التشفري.

  :)5(ويستفاد مما تقدم أن عملية التشفري تتألف من ثالثة عناصر مترابطة وهي
 .املعلومات اليت سيتم تشفريها.1

 صلية.التشفري اليت ستطبق على املعلومات، وخوارزمية فك التشفري اليت تعيدها إىل حالتها األ خوارزمية.2

 .املفاتيح وهي سلسلة أو أكثر من الرموز تستند إىل صيغ رياضية معقدة يف شكل خوارزميات.3

ميكن القول بوجه عام أن هدف التشفري يتمثل يف حتقيق عدد من مظاهر أمن : أهداف التشفريأهداف التشفريأهداف التشفريأهداف التشفريالفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: 
  املعلومات وهي:

                                                           

  .19، ص 2001طوين ميشال عيسى، التنظيم القانوين لشبكة األنترنت، صادر، لبنان، الطبعة األوىل  -1
2- Loi n°90 – 1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des Télécommunication art.28.I.J, n° 303 du 30 décembre 1990. P : 16439.  

  اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية.قانون االشتراع راجع دليل  -3
  من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروين وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات. 1/9املادة  -4
  .1999سبتمرب  أنترنت العامل العريب، عدد أوت، تشفري البيانات يف األنترنت، جملة فادي سامل، -5
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 خمفية من أي شخص.: وذلك باالحتفاظ باملعلومات يف صيغة سرية البياناتسرية البياناتسرية البياناتسرية البيانات.1

 .)1(: بامتالك اإلمكانية لكشف معاجلة البيانات من قبل األطراف غري املرخص هلمسالمة البياناتسالمة البياناتسالمة البياناتسالمة البيانات.2

فينبغي أن تطابق  لمة: حيث تعمل من ناحية على حتديد هوية األطراف، أما ما خيص املعلومات املستالتوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيق.3
 املعلومات األصلية املرسلة.

طرف ثالث موثوق به (مقدم خدمات التصديق) يكفل التحقق من صحة التوقيعات : بتدخل عدم اإلنكارعدم اإلنكارعدم اإلنكارعدم اإلنكار.4
 .وسالمة املعاملة

مما سبق، يوفر استخدام تقنيات التشفري أعلى قدر ممكن من األمن واحلماية ملستخدمي االنترنت، وأصبحت 
ألخرية لثقة املستهلك وحازت تقنية التشفري من الدعائم األساسية للتعامالت اإللكترونية مما أدى إىل اكتساب ا

  على اطمئنانه كنوع جديد من التعامالت املالية.
حناول يف ما يلي بيان طرق أو أنظمة التشفري يف إجياز من خالل التعرض لنظامي: : طرق التشفريطرق التشفريطرق التشفريطرق التشفريالفرع الثالث: الفرع الثالث: الفرع الثالث: الفرع الثالث: 

  :)2(التشفري املتماثل والتشفري غري املتماثل وذلك على النحو التايل
يعد هذا النوع من أنواع التسفري املستخدمة، ففيه يستخدم كل من املرسل واملستقبل : املتماثلاملتماثلاملتماثلاملتماثلالتشفري التشفري التشفري التشفري أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

املفتاح السري ذاته يف تشفري الرسالة وفك تشفريها، ويتفق الطرفان يف البداية (حال إنشاء املفتاح) على كلمة 
ا ... وعقب ذلك حتول املرور، اليت سيتم استخدامها، وميكن أن حتوي هذه الكلمة حروفا، أرقاما أو رموز

برجميات التشفري كلمة املرور إىل عدد ثنائي، ويتم إضافة رموز أخرى لزيادة طوهلا، ويشمل العدد الثنائي 
الذي اعتمدته  )DES()4البيانات ( املتمثل على معيار تشفري ويعتمد مفهوم التشفري ،)3(الرسالة فريمفتاح تش

  ).ATMاآليل (البنوك لتشغيل آالت الصرف 
كمن ضعف هذا النوع من التشفري يف تبادل املفتاح السري نفسه بني األطراف دون أمان حبيث يكون وي

 )5(متاحا يف ذات الوقت ملرسل املعاملة ومستهال أيضا، وهو ما أدى إىل تراجع استخدام هذا النوع من التشفري
   املعامالت بصورة مرضية.لعدم تلبيته لرغبات وطموحات املتعاقدين يف تأمني  )5(التشفري
جاء هذا النوع من التشفي لتجنب مشكلة التبادل غري اآلمن للمفاتيح يف التشفري : التشفري الالمتماثلالتشفري الالمتماثلالتشفري الالمتماثلالتشفري الالمتماثل    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

من املفاتيح تربط بينهما عالقة  يستخدم التشفري الالمتماثل زوجاً املتماثل، فعوضا عن استخدام مفتاح واحد،
رياضية، أحدمها مفتاح خاص، والثاين مفتاح عام، وقد اصطلح على تسمية هذا النظام بـ:" نظام التشفري 

  .العام" وقد يشار إليه بصفة عامة بـ:" تقنية شفرة املفتاح العام"باملفتاح 
        آلية التصديق اإللكتروينآلية التصديق اإللكتروينآلية التصديق اإللكتروينآلية التصديق اإللكتروين: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

                                                           

  .36عبد األمري خلف حسني، أمنية املعلومات وتقنيات التشفري، مرجع سابق، ص  أمحد و حاج علي عوض -1
2 –CHOURAQUI, Jérôme, Théorie Juridique de la preuve électronique, Thèse précitée, p.24 et s :P-A. Fouquet, les Technologies de l’écrit 
électronique, op cit. pp. 9 et 8. 

  مقال بعنوان " التشفري" متاح على موقع مشروع مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا املعلومات. -3
  ). bit( 56)، يستند إىل خوارزمية لوسفري اليت تستخدم مفتاح بطول Data Encryptions Standard(البيانات  معيار تشفري -4
  .2فادي سامل، تشفري البيانات يف األنترنت، مرجع سابق. ص  -5
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كيدا للعالقة بني احملرر اإللكتروين وصاحبة بطرف ثالث حمايد أمسته مبقدم خدمات إن تدخل التشريعات تأ
التصديق اإللكتروين أعطته وحده دون غريه صالحيات إصدار الشهادات مؤمنة. وأكيد أن رؤية املشرع 

ه صحيح بضرورة إجياد هذا الطرف احملايد كان نتيجة إىل تأكيد أن التوقيع اإللكتروين صادر عن صاحبه وأن
ر وانتشار التجارة اإللكترونية وأن البيانات املوقعة مل تعدل أثناء إرساهلا وهي خطوة ناجحة وصارمة يف تطوي

راً الرتباط هذا الوسيط بأطراف العالقة من بعد عن طريق ربط هوية مرسل احملرر اإللكتروين وذلك من نظ
  نها املفتاح العام.خالل شهادة الكترونية حتتوي على جمموعة البيانات من ضم

ا، وعلى الرغم من وجود إمكانيات تكنولوجية عالية الدقة استخدام وسائل التكنولوجيا متطوركما أصبح 
تستطيع الربط بني احملرر والتوقيع إال أنه من الناحية العملية جند أن القضاء يتحفظ يف قبوله كدليل كاف 

يف إصدار هاته الشهادات والتصديق عليها حتقيقاً للحماية  لإلثبات يف حالة الرتاع بشأنه لذلك مت التفكري
  . )1(املطلوبة

        آلية إخضاع البيانات للقيد يف السجل اإللكتروين لتوثيقهاآلية إخضاع البيانات للقيد يف السجل اإللكتروين لتوثيقهاآلية إخضاع البيانات للقيد يف السجل اإللكتروين لتوثيقهاآلية إخضاع البيانات للقيد يف السجل اإللكتروين لتوثيقها: : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع
الرسائل اإللكترونية املتبادلة هي الركيزة اليت يتم على أساسها إبرام العقود التجارية، ففي الغالب ما  تعترب

  يتم وضع هذه الرسائل يف سجل الكتروين دف حفظها والرجوع إليها عند احلاجة.
والتشريعات الوطنية  ونظراً ألمهية السجل اإللكتروين يف توثيق املعامالت اإللكترونية فإن االتفاقيات الدولية

  اخلاصة بالتجارة اإللكترونية تشترط وجود سجل الكتروين.
ويتم حفظ السجل اإللكتروين على أوعية إلكترونية من خالل احلاسب اآليل ذاته، وبشكل يقبل القراءة إال 

  سية.. ومن أهم الوسائط املستخدمة يف هذا الشأن األقراص املغناطي)2( من خالل إحدى خمرجاته أيضاً
وملا كان السجل اإللكتروين من املسائل اهلامة يف املعامالت اإللكترونية فقد عرفه القانون األمريكي املوحد 

على أنه:" السجل الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه أو إرساله أو استالمه أو ختزينه  2/7للتجارة اإللكترونية يف املادة 
  بوسائل الكترونية". 

نه: " البيانات اليت يتم تسجيلها عرف السجل اإللكتروين بأأما القانون الكندي املوحد لإلثبات اإللكتروين 
أو ختزينها على وسائط أو بواسطة نظام كمبيوتري أو أية وسيلة أخرى مشاة ميكن أن تقرأ وتفهم بواسطة 

قروءة أو املخرجات الكمبيوترية، املطبوعة شخص أو نظام كمبيوتري أو أية وسيلة مشاة، وتشمل البيانات امل
  .)3("هذه البياناتمن أو أي خمرجات 

أما عن املشرع اجلزائري حني سوى بني اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكتروين والكتابة على الورق يف 
املادة على اشتراط قوة . وباعتبار أن الكتابة وسيلة إثبات العقد اإللكتروين فقد أشار يف ذات 1مكرر 323املادة 

ثبوتية الكتابة اإللكترونية على إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون حمفوظة يف ظروف 
                                                           

  .79ص  ،إدريس النوازيل، محاية عقود التجارة اإللكترونية يف القانون املغريب، مرجع سابق -1
  .160. ص 2002حممد حممد أبو زيد، حتديث قانون اإلثبات، مكانة احملررات اإللكترونية بني األدلة الكتابية، مصر،  -2
  .179الد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق. ص خ -3
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تضمن سالمتها فهذه العبارة األخرية توحي بأن يتم احلفاظ على بيانات ومعلومات الشخص املتعاقد يف دعامة 
  تضمن سالمتها واسترجاعها عند احلاجة.

مما سبق أن السجل اإللكتروين يشمل أي حامل أو وسيط أو دعامة معدة إلنشاء البيانات  يتضح
واملعلومات وحفظها أو إرساهلا أو استالمها الكترونياً. ويتمثل اهلدف من استخدام السجل اإللكتروين يف 

أو لألشخاص املرخص توثيق املعلومات بطريقة تضمن سالمتها واسترجاعها كاملة عند اللزوم ألطراف التعاقد 
هلم بذلك، وهو ما يقتضي يئة بيئة حتمي السجل من كافة املؤثرات السلبية الطبيعية أو البشرية وتوفري الصيانة 

  املستمرة واملنتظمة.
        سلطات التوثيق واملصادقة على احملرر اإللكتروينسلطات التوثيق واملصادقة على احملرر اإللكتروينسلطات التوثيق واملصادقة على احملرر اإللكتروينسلطات التوثيق واملصادقة على احملرر اإللكتروين: : : : املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

فرها يف هذا النوع من االثقة واألمان لدى أطراف العقد اإللكتروين مها من أول األمور اليت يتعني تو إن
  التعاقد. وذلك ملا تتسم به طبيعة هذه العقود من عدم االلتقاء الفعلي بني أطراف العالقة، فضالً عن عدم وجود 

  عالقات سابقة بني األطراف، ذلك يف معظم العقود.
        املقصود بسلطات التوثيق اإللكتروين ومقدم خدمات التصديق اإللكترويناملقصود بسلطات التوثيق اإللكتروين ومقدم خدمات التصديق اإللكترويناملقصود بسلطات التوثيق اإللكتروين ومقدم خدمات التصديق اإللكترويناملقصود بسلطات التوثيق اإللكتروين ومقدم خدمات التصديق اإللكتروين: : : : للللاملطلب األواملطلب األواملطلب األواملطلب األو

هناك فرق بني التوثيق اإللكتروين والتصديق اإللكتروين، فاألول عبارة عن منظومة خاصة مستقلة حمايدة 
 تقوم بدور الوسيط لتوثيق املعامالت بني طرفني متعاقدين وذلك بإصدار شهادة إلكترونية، أما التصديق

  ص مصداقيتها.وين فيتم بعد استخراج الشهادة فيفحاإللكتر
اإللكتروين اهليئة العامة أو اخلاصة اليت  ثيقنعين بسلطة التو: اإللكترويناإللكترويناإللكترويناإللكتروين    ثيقثيقثيقثيق: املقصود بسلطات التو: املقصود بسلطات التو: املقصود بسلطات التو: املقصود بسلطات التوالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

تعمل حتت إشراف السلطة التنفيذية وتتكون غالباً من ثالثة مستويات خمتلفة من السلطة تأيت يف املرتبة العليا" 
السلطة الرئيسية وهي ختتص بالتصديق على تكنولوجيا وممارسات مجيع األطراف املرخص هلم بإصدار أزواج 

سلطة التصديق" وهي جهة خاصة تلك املفاتيح، تليها يف املرتبة "شهادات تتعلق باستخدام  مفاتيح التشفري أو
  بعملية التصديق على أن املفتاح العام ألحد املستخدمني يناظر بالفعل املفتاح اخلاص للمستخدم.

 يف سلطة تسجيل حملية" ومهمتها تلقي الطلبات من األشخاص الراغبنيملستوى األدىن تأيت "أما يف ا
والتأكد من هوية وشخصية هؤالء املستخدمني ومنح  - العام واخلاص-احلصول على أزواج مفاتيح التشفري 

  شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العمالء.
حفظ وإثبات الرسائل ى طلب شخصني أو أكثر دف إنشاء، ويتم تدخل املوثق اإللكتروين بناًء عل

هو طرف ثالث حمايد يتمثل يف أفراد أو شركات أو جهات مستقلة حمايدة فاملوثق اإللكتروين  )1(اإللكترونية
  .)2(تقوم بدور الوسيط بني املتعاملني لتوثيق تعامالم اإللكترونية

                                                           

  .196ص  2004عادل أبو هشيمة حممود حوته، عقود خدمات املعلومات يف القانون الدويل اخلاص، مصر  -1
  .8ناجي الزهراء، مرجع سابق. ص  -2
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والوظيفة األساسية للموثق اإللكتروين أو جلهة التوثيق اإللكترونية هي حتديد هوية املتعاملني يف التعامالت 
م القانونية يف التعامل والتحقق من مضمون هذا التعامل وسالمته وكذلك جديته اإللكترونية وحتديد أهليته

  وبعده عن الغش واالحتيال.
شخصا خدمات التوثيق اإللكتروين بأنه: "وقد عرف قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع اإللكتروين مقدم 

  ."لكترونيةيصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات الصلة بالتوقيعات اإل
واملتعلق بالتجارة اإللكترونية وحتديد نص  1999ديسمرب  13الصادر يف  93ووفقاً للقرار األورويب رقم 

املادة الثانية اليت تعرضت لتعريف مقدم خدمات الشهادات بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر 
  شهادات توثيق التوقيع اإللكتروين، أو يتوىل أية خدمات أو مهمات متعلقة ا أو بالتوقيع اإللكتروين".

  ذهب القانون اإلمارايت إىل تعريف مقدم خدمات : ات التصديق اإللكتروينات التصديق اإللكتروينات التصديق اإللكتروينات التصديق اإللكتروين: املقصود مبقدم خدم: املقصود مبقدم خدم: املقصود مبقدم خدم: املقصود مبقدم خدمالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
" أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف ا تقوم بإصدار شهادات تصديق  :)1(التصديق اإللكتروين بأا

  .الكترونية، أو أية خدمات، أو مهمات متعلقة ا أو بالتواقيع اإللكترونية
بشأن املبادالت والتجارة  2000سنة  83عرفه املشرع التونسي يف الفصل الثاين من القانون رقم  كما

اإللكترونية بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي حيدث ويسلم ويتصرف يف شهادات املصادقة، ويسدي 
  ."خدمات أخرى ذات عالقة باإلمضاء اإللكتروين

قدم خدمات التصديق اإللكتروين أو ما أمساه مبؤدى خدمات أما عن املشرع اجلزائري فقد تعرض لتعريف م
 2000أوت  5املؤرخ يف  200/03من القانون رقم  8/8كل شخص يف مفهوم املادة " التصديق اإللكتروين بأنه:

واملذكور أعاله، يسلم شهادات الكترونية أو يقدم خدمات أخرى يف جمال التوقيع اإللكتروين" وذلك يف املادة 
)2(مكرر 3

كما أشار املشرع اجلزائري أيضا إىل أهلية مؤدى خدمات التصديق اإللكتروين يف نفس املادة  .
خلدمات التصديق اإللكتروين يقوم خدمات مطابقة ملتطلبات ة اليت يثبت من خالهلا بأن مؤدياً بأا:" الوثيق

  نوعية خاصة".
الشروط ملمارس نفس جيب أن تتوفر فيهم  أما عن األشخاص الذين جيوز هلم قانونا ممارسة هذا النشاط،

املذكور سابقاً إن نشاط مقدمي  162- 07من املرسوم  3نشاط تقدمي االنترنت يف اجلزائر. وذلك حسب املادة 
  التجاري طبقاً للقانون التجاري.يف السجل خيضع للقيد  مقنن خدمات التصديق اإللكتروين نشاط اقتصادي

 سلطات التوثيق والتصديق اإللكتروينسلطات التوثيق والتصديق اإللكتروينسلطات التوثيق والتصديق اإللكتروينسلطات التوثيق والتصديق اإللكتروينة ة ة ة ممممقاقاقاقاإإإإيئة ويئة ويئة ويئة و: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

 98/257قنن مبوجب املرسوم التنفيذي كنشاط اقتصادي مول مرة حني نظم االنترنت إن مشرعنا اجلزائري وأل
املعدل مبوجب  )3(الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا، 1998اوت  25املؤرخ يف 

  .)1( 2000أكتوبر سنة  14املؤرخ يف  2000/307مرسوم تنفيذي رقم
                                                           

  .2002لسنة  2من قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية اإلمارايت رقم  2/20املادة  -1
  .13سبق اإلشارة إليها، ص  2007لسنة  37. من اجلريدة الرمسية، العدد 162-07مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  -2
 .1998لسنة  63 عدداجلريدة الرمسية  -3
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ولقد برز هذا املصطلح ألول مرة يف  ،)3(االستثمار حرية ملبدأ اًتعترب حتديد )2(النشاطات االقتصادية املقننة
  .1993القانون اجلزائري سنة

40- 97من املرسوم التنفيذي  2املقصود بالنشاط املقنن، فتعرفه املادة  اأم
مفهوم هذا . بأنه: "يعترب يف )4(

ا ما ومبضمومهحتواا ومبلتجاري ويستوجبان بطبيعتهماملرسوم كنشاط أو مهنة خيضعان للقيد يف السجل ا
  وبالوسائل املوضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح مبمارسة كل منها".

وبالوسائل  ومبضموابطبيعتها ومبحتوياا " ،جمتمعة هذا يعتمد يف تعريفه للنشاط املقنن على عدة معايري
  ، توفر شروط خاصة للسماح مبمارسة كل منها".املوضوعة حيز التنفيذ

ن تكييف وعليه فإ، ا وذلك لعمومية املفاهيم املستعلمةا جدن هذا التعريف جاء واسعبأ ما ميكن القول كل
هذه )5(القانوين والتقين املطلوب التأطري) مرتبط بوجود مصلحة تتطلب réglementéeو مهنة بأا مقننة (نشاط أ

  ترتبط بإحدى ااالت التالية: 40-97من املرسوم التنفيذي  3املصاحل وفق املادة 
 النظام العام..1

 أمن األشخاص واملمتلكات..2

 حفظ الصحة العامة..3

 محاية األخالق واآلداب..4

، عدد احليثيات (عدد النصوص) الشكليةسابق الذكر من الناحية  257- 98ويالحظ على املرسوم التنفيذي 
مادة حسب املادة  18 باإلنترنتيتضمن هذا النص القانوين املتعلق  .ًنصا 13اليت استند عليها هذا القانون 

  األوىل منه من حيدد شروط وكيفيات إقامة واستغالل خدمات االنترنت.
  ستغالل خدمات االنترنت يف شروط موضوعية وأخرى شكلية.الالشروط القانونية للدخول  ضمنوتت

يقصد بالشروط املوضوعية أي : : : : رنترنترنترنتالشروط املوضوعية للدخول لنشاط استغالل خدمات االنتالشروط املوضوعية للدخول لنشاط استغالل خدمات االنتالشروط املوضوعية للدخول لنشاط استغالل خدمات االنتالشروط املوضوعية للدخول لنشاط استغالل خدمات االنتالفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: الفرع األول: 
        .ق إقامة واستغالل خدمات االنترنتمن هم األشخاص الذين هلم ح

قبل التعديل: "ال يرخص بالدخول لنشاط  4فبالرجوع للقانون املنظم هلذا النشاط، يتضح من خالل املادة 
وبرأس مال ميلكه ، )6(: مقدم اخلدمة،اضعني للقانون اجلزائري املدعويناالنترنت إال لألشخاص املعنونني اخل

  .)7(من جنسية جزائرية" أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام و/أو األشخاص طبيعيني
                                                                                                                                                                                     

  .2000لسنة  60 عدداجلريدة الرمسية  -1

2- Chérif BENNADJI ,le notion d’activité régalements, idara, la revue de l’ENA , volume10, n°2, 2000.p25. 

، )4(املادة  2001اوت  22ؤرخة يف ملا 64العدد اجلريدة الرمسية  يف 1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12- 93من املرسوم التشريعي  3هذا املبدأ مكرس يف املادة  -3

  املتعلق بتطوير االستثمارات. 2001لسنة  47ج.ر.ع  03/2001عدل واملتمم مبوجب األمر رقمامل
 .2007لسنة .5 ، املتعلق مبعايري حتديد النشاطات واملهن املقننة اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري ، ج.ر.ع1997جانفي  18املؤرخ يف  -4

5- Chérif BENNADJI.op-cit.p231. 

الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا واملعدل مبوجب املرسوم التنفيذي  1998اوت  25املؤرخ يف  257-98املرسوم التنفيذي  -6
  .63ج.ر.ع.2000أكتوبر 14املؤرخ يف  307- 2000

 .63اجلريدة الرمسية العدد 257-98من املرسوم  4املادة  -7
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ن كل شخص معنوي للقانون اجلزائري ميكنه الدخول ملمارسة هذا النشاط، يتضح من الوهلة األوىل بأ
سواء كان عام أو خاص، بذلك حىت األجانب الذين يقبلون اخلضوع للقانون اجلزائري ميكنهم الدخول 

ن رأمسال هذا الشخص املعنوي مملوك ألشخاص ملمارسة هذا النشاط، غري أن املشرع اجلزائري يشترط أن يكو
  معنونني خاضعني للقانون العام ف/أو أشخاص من جنسية جزائرية.

بذلك املشرع يقصي األجانب من االستثمار يف نشاط االنترنت، وهذا ميس بأحد أهم املبادئ اليت جاء ا 
  .بومستثمر غري مقيم بني الوطين واألجانقانون املنافسة، وهو مبدأ عدم التمييز والتفرقة، بني مستثمر مقيم 

من القانون  4غري أن املشرع اجلزائري تراجع بعد ذلك عن هذا التمييز والتفرقة، وذلك بعد تعديل املادة  
حيث فتح باب االستثمار أمام األشخاص املعنونني  307- 2000من املرسوم التنفيذي  2السابق، مبوجب املادة 
اخلضوع للقانون اجلزائري ال يعين التمتع باجلنسية اجلزائري، وال يشترط املشرع ( رياخلاضعني للقانون اجلزائ

يف هذا النشاط إذا أراد  للمستثمر األجنيب الدخولميكن . وبذلك )متتع األشخاص املعنويني باجلنسية اجلزائرية
  حكام القانون اجلزائري.اخلضوع أ

كان املشرع اجلزائري يف السابق : : : : استغالل خدمات االنترنتاستغالل خدمات االنترنتاستغالل خدمات االنترنتاستغالل خدمات االنترنتول لنشاط ول لنشاط ول لنشاط ول لنشاط الشروط الشكلية للدخالشروط الشكلية للدخالشروط الشكلية للدخالشروط الشكلية للدخالفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: الفرع الثاين: 
إلقامة وخدمات االنترنت   (licence)يشترط للدخول نشاط االنترنت ضرورة احلصول على رخصة 

 .257-98من املرسوم التنفيذي  5واستغالهلا، وهذا ما نصت عليه املادة 

أي  "autorisation"الواردة يف النص الفرنسي" licenceغري أن النص باللغة العربية يترجم كلمة رخصة "
  .هناك فرق بينهما أنيف حني  ، ترخيص

عندما  307- 2000من املرسوم التنفيذي 5وبعد ذلك ختلى املشرع عن نظام الرخصة وبنص صريح يف املادة 
  ترخيص".بلفظ " 257- 98عوض لفض "رخصة" املستعمل يف صلب املرسوم التنفيذي 

طلح لفظ "رخصة" كان يستعمل مص 257- 98غري أن املستعمل يف النص العريب الوارد يف املرسوم التنفيذي 
، ويتضح من النصوص القانونية املختلفة املنظمة للنشاطات االقتصادية املقننة "الترخيص" ويقصد به "الرخصة"

لذلك ، ام العام مبفهومه الواسعبان املشرع ينتقل من نظام إىل آخر حسب درجة خطورة النشاط على النظ
  حتديد طبيعته القانونية. مث البد من حتديد املقصود بالترخيص بدايةً

الترخيص عمل تسمح مبوجبه السلطة اإلدارية ملستفيد مبمارسة : : : : "Autorisation""""    املقصود بالترخيص:املقصود بالترخيص:املقصود بالترخيص:املقصود بالترخيص:أوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
نشاط او التمتع حبق ممارسته كما يعترب الترخيص، اإلجراء الذي ميكن اإلدارة أو السلطات العامة من ممارسة 

. )1(رقابتها الصارمة على األنشطة االقتصادية املقننة اليت تشكل خطرا على األشخاص أو االقتصاد الوطين
        الصحة العامة والسكينة العامة لضمان الضبط اإلداري. ،ك من أجل الوصول لتحقيق األمن العاموذل

حيث أنه من شروط احلصول على الترخيص جيب على الطالب أن يقدم عرضا مفصال عن اخلدمات اليت 
الشلة يقترح تقدميها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إىل هذه اخلدمات  كذلك يشترط دراسة تقنية حول 

                                                           

 .64، ص2007-2006أعراب أمحد، السلطات اإلدارية املستقلة يف اال املصريف، رسالة ماجستري، جامعة بومرداس كلية احلقوق، بودواو،  -1
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بالشبكة  ع حتديد هيكلها وكذلك صيغ الوصلاملقترحة وحول التجهيزات والربامج املعلوماتية التابعة هلا م
العمومية لالتصاالت، كذلك جيب على املستثمر أن يقدم التزام من املصاحل  املختصة يف الوزارة املكلفة 

. السيما الترخيص )1(ل خدمات االنترنتباالتصاالت يثبت إمكانية إقامة الوصلة املختصة الضرورية لنق
  .)2(باالستغالل إال بعد حتقيق تأهيلي يأمر به الوزير املكلف باالتصاالت

  أما من حيث الطبيعة القانونية للترخيص فهو تصرف قانوين يف صورة قرار : : : : الطبيعة القانونية للترخيصالطبيعة القانونية للترخيصالطبيعة القانونية للترخيصالطبيعة القانونية للترخيص ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
 . وليس كاشفا هلا.)4(لحقوقل ئ. وهذا القرار منش)3(إداري انفرادي

اع اخلاص، كما يربر طإن نظام الترخيص يظهر بأنه احد القواعد والشروط املطبقة عمليا على جمموع الق
كانت السلطة اليت يقوم به وأن وجود مثل هذا النظام يظهر ألول مرة مهما هذا النظام ألسباب تقنية خاصة، 

  .)5(االتصال نه يتعارض معوكأ
وين يثبت خالف ذلك. وال يسلم الوزير املكلف باالتصاالت ترخيص باالستغالل إال غري أن الواقع القان

. ويف حالة املوافقة يسلم الترخيص باالستغالل ملدة غري )6(بناء على موافقة جلنة مكونة من ممثلي وزارات خمتلفة
  .)7(حمدودة وال ميكن التنازل عنه للغري

أورد املشرع التونسي يف قانون املبادالت والتجارة االلكترونية نص املادة الثامنة على إنشاء مؤسسة  كذلك
"الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية" واليت تتوىل منح تراخيص مزاولة نشاط مقدمي خدمات املصادقة 

  مراقبة احترام تلك اجلهات ألحكام هذا القانون.وااللكترونية بالدولة، 
  .)8(خلدمات التصديقونية اإلمارايت على تعيني مراقب كذلك نص قانون املعامالت والتجارة االلكتر

  ىل أن وجود مثل هذه اجلهات يؤدي إىل أمرين:جيب أن ننوه إ أخرياً 
  وهو تدعيم الثقة بني املتعاملني او املتعاقدين مبا حيقق األمان بالتعاقد عرب شبكة االنترنت. األمر األول:األمر األول:األمر األول:األمر األول:
   املربمة الكترونياًهو إمكانية إثبات مثل هذه الصفقات وتعزيزا للحماية وحفاظا على املصاحل األمر الثاين:األمر الثاين:األمر الثاين:األمر الثاين:

  .)9( مراقبة املصادقة االلكترونية جمموعة من املهام منها:واملغريب للسلطة الوطنية املكلفة باعتماد  اسند املشرع
 واختاذ التدابري التفعيلية.اقتراح معايري نظام االعتماد إىل احلكومة .1

 املصادقة االلكترونية ومراقبة نشاطهم. تاعتماد مقدمي خدما.2

  ة االلكترونية.ات املصادقومسك سجل بأمساء مقدمي خدم (ج.ر)نشر مستخرج من قرار االعتماد يف .3
                                                           

 سابق الذكر 257-98من املرسوم التنفيذي  5املادة  -1

 سابق الذكر 257-98املرسوم التنفيذي  من 6املادة  -2

  .65أعراب أمحد، مرجع سابق، ص -3
4-André  Cheminade, poste et communications «électroniques, Régine juridique des autorisation d’utilisation des fréquences radioélectrique, 
j c p, la semaine juridique  n°43,24 octobre 2007, II 10177 ; p36. 
5-Emmanuel, Derieux, droit de la communication ; 3éme éd, l GDJ 1999,p193. 

  سابق الذكر 257-98من املرسوم التنفيذي  7املادة  -6
 من نفس املرسوم 8املادة  -7

 .2002لسنة  2من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت رقم  1فقرة  23املادة  -8

  .86- 85زيل، مرجع سابق، ص صاإدريس النو -9
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من احترام مقدمي خدمات املصادقة االلكترونية اللذين يسلمون شهادات املصادقة االلكترونية مؤمنة  التأكد.4
 املنصوص عليها قانوناً.اللتزامام 

5.ا أو بطلب من أي شخص يهمه األمر من مطابقة نشاط مقدم خدمات املصادقة االلكترونية التحقق تلقائي
ألحكام هذا القانون او النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه، وهلا أن الذي يسلم شهادات الكترونية مؤمنة 

 تستعني خبرباء اإلجناز مهامها املتعلقة باملراقبة.

منه فأناط مهمة تنظيم أنشطة  02كما اعتمد املشرع املصري القانون لتنظيم التوقيع االلكتروين يف املادة 
راخيص الالزمة للشركات املتخصصة، وذلك هليئة تنمية تقدمي خدمات التصديق االلكتروين، وكذلك منح الت

 .)1(صناعة تكنولوجيا املعلومات

        واجبات سلطات التوثيق والتصديق االلكترونيني ومسؤوليااواجبات سلطات التوثيق والتصديق االلكترونيني ومسؤوليااواجبات سلطات التوثيق والتصديق االلكترونيني ومسؤوليااواجبات سلطات التوثيق والتصديق االلكترونيني ومسؤولياا: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث
التشريعات املقارنة والتشريعات الوطنية، تراخيص لبعض اجلهات التابعة للدولة تقدمي خدمات التوثيق  متنح

جبارية وتلزم تكون تلك التراخيص اختيارية ال إ ذلك يف اطار قانوين وتقين، على أنووالتصديق االلكترونيني، 
  ته من التزامات.كل شخص استلم هذه التراخيص مبزاولة نشاطه ضمن ما متليه عليه مهن

جلهات التوثيق والتصديق االلكترونيني عدة : : : : التوثيق والتصديق الكترونينيالتوثيق والتصديق الكترونينيالتوثيق والتصديق الكترونينيالتوثيق والتصديق الكترونينيسلطات سلطات سلطات سلطات بات بات بات بات : واج: واج: واج: واجالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
        أدوار ميكن إمجاهلا يف اآليت:

من هوية هلذه اجلهات يف القيام بالتحقق  ويتمثل االلتزام الرئيسي: : : : من هوية الشخص املوقعمن هوية الشخص املوقعمن هوية الشخص املوقعمن هوية الشخص املوقعأوالً: التحقق أوالً: التحقق أوالً: التحقق أوالً: التحقق 
 ،تقوم بإصدار شهادة توثيق الكترونية تفيد التصديق على احملرر االلكتروين يف تعاقدالشخص املوقع، حيث 

فإذا قام أحد األطراف بوضع توقيعه االلكتروين على )2(ته إىل من صدر عنهد مبوجبها بصحته ونسبشهِمعني ت .
عن صاحبه،  على رسالة البيانات االلكترونية، وضمنت جهة حمايدة صحتها، فإن ذلك يؤكد صدور التوقيع

 ستتبع التحقق من هوية املوقع من خالل حتديد األهلية القانونية للمتعاقد.يو

التبادل االلكتروين  تتوىل سلطة التوثيق كذلك التحقق من مضمون: : : : ثانياً: إثبات مضمون التبادل االلكتروينثانياً: إثبات مضمون التبادل االلكتروينثانياً: إثبات مضمون التبادل االلكتروينثانياً: إثبات مضمون التبادل االلكتروين
وجتنبا حلدوث أي  فضال عن إثبات وجوده، ومضمونه ،سالمته وبعده عن الغش واالحتيالو، بني األطراف

م بتعقب املواقع التجارية للتحري عن وجودها ، حيث أن جهات التوثيق تقوباإلنترنتغش اجتاه املتعاملني 
  وجيوز . ومصداقيتها فإذا اتضح هلا أن تلك املواقع غري حقيقية، أو غري جدية فإا تقوم بتحذير املتعاملني الفعلي

 )3( اللجوء إىل هذه اجلهات قبل إبرام العقد للتحقق من أمر الشركة اليت سيتم التعاقد معها.

إن حترير حلظة إبرام التصرف القانوين ليس شرطا لصحة هذا التصرف، ومع : : : : ثالثاً: حتديد حلظة إبرام العقدثالثاً: حتديد حلظة إبرام العقدثالثاً: حتديد حلظة إبرام العقدثالثاً: حتديد حلظة إبرام العقد
 بداية لترتيب اآلثار القانونية.ذ أن وقت إبرام العقد يعد حلظة الإذلك فإن حتديد تلك اللحظة يكون ضروريا، 

                                                           

 .302، ص2007، 1االتصاالت، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة  اموسوعة القانون االلكتروين وتكنولوجي وائل بندق، -1

 .90سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص -2

 .1869إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص -3
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تتوىل هذه اجلهات إصدار املفاتيح االلكترونية، سواء املفتاح اخلاص الذي : : : : إصدار املفاتيح االلكترونيةإصدار املفاتيح االلكترونيةإصدار املفاتيح االلكترونيةإصدار املفاتيح االلكترونيةرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 
، أو املفتاح العام الذي يتم بواسطته فك هذا التشفري، بالتايل تضمن يتم تشفري املعاملة االلكترونية من خالله

 املفتاح العام هو املناظر حيث تتحقق من تطابقه وصالحيته.هذه اجلهات ان 

مقدم خدمة املصادقة االلكترونية الختالف التشريعات، إال أنه مع ذلك تبقى التزامات  تختتلف التزاما
التأكد من صحة توقيعه وسلطاته يف التوقيع، لكن كعليها إمجاع بني مجيع القوانني اليت تعتمد هذا النظام، 

مع أن هذه اجلهة ال حيق  ؟هلذه اجلهة أن تضمن صحة البيانات املدىل ا من قبل صاحب  الشأن كيف ميكن
هلا إيراد أي حتفظ على صحة البيانات الواردة يف الشهادة االلكترونية إال إذا ثبت تزوير تلك البيانات من قبل 

  .)1(حتت طائلة املساءلةأو انتهاء سرياا توجب عليها آنذاك االمتناع عن إصدار تلك الشهادة 
للحماية هو أن يعمل مقدم اخلدمة على إخبار الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة  ألضمنافااللتزام 

الكترونية كتابة عن كيفيات وشروط استعمال الشهادة وعن كيفية املنازعة وطرق تسوية اخلالفات، واملعروف 
عامالت ان مشكلة االختصاص القضائي من املشكالت اجلسمية يف نطاق املعامالت االلكترونية  ألن هذه امل

ثار مسألة القانون الواجب التطبيق وأيضا احملكمة تعابرة للحدود وأن أطرافها ال توجد يف بلد واحد بالتايل 
  املختصة وسنتطرق لذلك يف الباب املوايل من هذا الفصل.

ات مقدمي جهلقد محل املشرع املغريب : : : : ت التوثيق والتصديق االلكترونينيت التوثيق والتصديق االلكترونينيت التوثيق والتصديق االلكترونينيت التوثيق والتصديق االلكترونيني: مسؤوليات سلطا: مسؤوليات سلطا: مسؤوليات سلطا: مسؤوليات سلطاالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
تعلق بالتبادل من القانون امل 24جنائية وردت أحاكمها يف املادة أخرى مدنية ومسؤولية خدمات املصادقة 
        :)2(ات القانونية وهيااللكتروين للمعطي

 املسؤولية عن كتمان السر املهين..1

 )24زمن املادة  2املسؤولية عن التهاون وقلة الكفاءة أو القصور املهين (الفقرة .2

 )11احملافظة على معطيات إنشاء الشهادة االلكترونية (املادة .3

إن االعتقاد بصحة املعلومات اليت تتضمنها الشهادة هو األصل ولكن قد يكشف الحقا عدم صحة الشهادة 
فيلحق بالغري جراء هذا التعامل خسائر أو أضرار غالبا ما تكون جسمية بسبب ضخامة قيمة املعامالت 

رية اليت تتم الكترونيا عندها تثار مسؤولية مقدمي خدمات املصادقة ومدى التزامهم بتعويض والصفقات التجا
  هذه األضرار.

  رض عقدا يربط بني الغري املتضرر ومقدمي خدمات املصادقة تاملسؤولية العقدية تف: املسؤولية العقديةاملسؤولية العقديةاملسؤولية العقديةاملسؤولية العقديةأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 
ال يتحقق دائما يف  هوهذا االفتراض بشقيا بالضمان ملصلحة األول، فرض بدوره على هذه األخرية التزامي

سؤولية العقدية املال تقوم  هنابالتايل  ،دقة والغرياالغالب النعدام العالقة العقدية  املباشرة بني مقدم خدمة املص
 إمنا تقوم هذه األخرية بني مقدم اخلدمة وصاحب الشهادة االلكترونية.

                                                           

 النموذجي اخلاص بالتجارة االلكترونية الصادرة عن األمم املتحدة. من قانون اليونسترال 2املادة   -1

 .وما يليها 87ع سابق، صجإدريس النوازيل، مر -2
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من التوجيه األورويب مسؤولية مزودي خدمات املصادقة عن عدم صحة البيانات اليت  6وقد نظمت املادة 
مسؤولية  - كحد أدىن- تتضمن الشهادات الصادرة عنها، حيث نصت على أنه، "تضمن الدول األعضاء 

مزودي خدمات التوثيق عن األضرار اليت حتدث ألي شخص طبيعي أو قانوين عول على الشهادات املؤهلة اليت 
  صدرها بالنسبة لآليت:ت
  عدم صحة املعلومات والوقائع اليت تضمنتها الشهادات وقت صدورها..1
 .عدم صحة البيانات املتعلقة بتحديد شخصية املوقع.2

ما إذا  إصدار التوقيع وبيانات التحقيق منه لتأمني اخلدمة نفسها وهنا تفرق بني: .عدم االرتباط بني بيانات3
مزود اخلدمة على أساس  ةلشهادة نفسه أو الغري، فصاحب الشهادة حيق له مساءلكان املضرور هو صاحب ا

لعقدية، وذلك لوجود عقد مربم بينهما وهو عقد معلومايت مفاده تزويد صاحب الشهادة مبجموعة ا املسؤولية
وما إذا خدمات معلوماتية يف نطاق التجارة االلكترونية ومنها التصديق على صحة الشهادات الصادرة عنه، 

  ."كان املضرور من الغري فإن مسؤولية مزود اخلدمة تستند يف هذه احلالة إىل قواعد املسؤولية التقصريية
تتطلب املسؤولية التقصريية ملقدم خدمة املصادقة قيام واجب أو التزام بالعناية يلتزم : : : : ثانيا: املسؤولية التقصرييةثانيا: املسؤولية التقصرييةثانيا: املسؤولية التقصرييةثانيا: املسؤولية التقصريية

صري بواجب العناية يعترب إمهاال وبالتايل تثبت به املسؤولية ويقع  به مقدم خدمة املصادقة ملصلحة الغري، والتق
        ، وهو عبء ليس باألمر اهلني.عبء إثبات ذلك على الغري املتضرر

إال أن عدم كفاية القواعد العامة يف املسؤولية املدنية لتنظيم مسؤولية هذه اجلهات جعل املشرع يف بعض 
هلذه املسؤولية وذلك الرتباطها باالعتراف بالتوقيع االلكتروين الذي  األنظمة يتدخل لوضع قواعد خاصة للغاية

  مل يقرر بدوره إال حديثا أيضا:
برز املشرع التونسي مسؤولية مزود خدمات التصديق االلكتروين عن كل ضرر حيصل لكل شخص أوقد  

وال عن ؤلكترونية مسوثق يف الضمانات املنصوص عليها يف هذا القانون ويكون مزود خدمات املصادقة اال
  حكام القانون.ألالضرر احلاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو إلغاء شهادة التوثيق وفقا 

 2001سنة  85/ب من القانون رقم 25أما املشرع األردين فقد تناول مسؤولية مقدم خدمة التوثيق يف املادة 
وال  عن أية أضرار تنتج عن ؤبشأن املعامالت االلكترونية، واليت مبقتضاها يكون مقدم خدمة التوثيق مس

  .)1(يف تقدمي اخلدمة هأخطائه أو تقصري
من قانون املعامالت  24/4أما املشرع اإلمارايت فقد نظم مسؤولية مقدم خدمات التصديق مبوجب املادة 

  لعدم صحة الشهادة أو نتيجة أليإذا أحدثت أي أضرار نتيجة " :على أنه والتجارة االلكترونية، حيث تنص
  :)2(عيب فيها يكون مزود خدمات التصديق مسؤوال عن اخلسائر اليت يتكبدها

  كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقدمي هذه الشهادة..1

                                                           

 .118، ص2004مصطفى أبو مندور موسى، اجلوانب القانونية خلدمات التوثيق االلكتروين، دار النهضة العربية،  -1

 .182، ص2012االلكترونية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، لزهر بن سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة -2
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 ."خدمات التصديق أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة اليت أصدرها مزود.2

 3منا حدد التزاماته بشكل صريح يف نص املادة إلم حيدد مسؤولية مقدم اخلدمة وفعن املشرع اجلزائري أما 
ا "الوثيقة اليت يثبت من خالهلا بأن مؤدي مكرر حني عرف بأهلية مؤدي خدمات التصديق االلكتروين بأا:

تطلبات نوعية خاصة". فالعبارة األخرية اليت ذكرها خلدمات التصديق االلكتروين يقدم خدمات مطابقة مل
د ا احلدود والوظائف اليت تلزم مؤدي ي، أر"املشرع وهي: "يقدم خدمات مطابقة ملتطلبات نوعية خاصة

 .وفقا ملا متليه عليه مهنته اخلدمة بتأديتها

        االلكترونينيااللكترونينيااللكترونينيااللكترونينيت التوثيق والتصديق ت التوثيق والتصديق ت التوثيق والتصديق ت التوثيق والتصديق مدى إلزامية جلوء املتعاقدين لسلطامدى إلزامية جلوء املتعاقدين لسلطامدى إلزامية جلوء املتعاقدين لسلطامدى إلزامية جلوء املتعاقدين لسلطا: : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع
رايل يدي. وأما القانون الف)1(منا ترك للمتعاملني حرية اللجوء إليه، والتوجيه األورويب التوثيق إلزاميامل جيعل ا

ارة ج. وقد قضى قانون املعامالت والت)2(أعطى لألطراف سلطة تنظيم تقنيات التوثيققد فنجده  ،األمريكي
على توقيع الكتروين فيجب على الطرف الذي يعتمد على التوقيع اإلمارايت بأنه لكي ميكن للشخص أن يعتمد 

. مبقتضى )3(االلكتروين أن يتحقق من أن التوقيع االلكتروين معزز بشهادة أو كان من املتوقع أن يكون كذلك
ذلك هو إلزامية جلوء األطراف للتوثيق ومع ذلك فقد أجاز لألطراف أن حيددوا وجوب استخدام مزودي 

من الشهادات فيما يتصل بالرسائل أو التوقيعات معينة ني أو فئة معينة منهم أو فئة نق معيخدمات تصدي
  . )4(االلكترونية املقدمة هلم

        شهادة التوثيق والتصديق االلكترونيةشهادة التوثيق والتصديق االلكترونيةشهادة التوثيق والتصديق االلكترونيةشهادة التوثيق والتصديق االلكترونية: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
صديق االلكتروين بدور فعال ومهم يف جمال املعامالت االلكترونية من حيث التأكد من تتقوم شهادات ال

  شخصية املرسل، وسالمة وصحة البيانات املدونة يف احملرر وعدم قابليتها للتعديل.
وهذه الشهادات ال تصدر سوى عن مزود اخلدمات االلكترونية والذي يقوم بدور فعال ومهم يف إضفاء 

لصفقات ، من حيث إبرام اري الثقة واألمان لدى املتعاملنياملصداقية على منظومة التوقيع االلكتروين وتوف
  بالوسائل االلكترونية.

        ديق االلكترونية أمهيتها وبيااديق االلكترونية أمهيتها وبيااديق االلكترونية أمهيتها وبيااديق االلكترونية أمهيتها وبيااتعريف شهادة التصتعريف شهادة التصتعريف شهادة التصتعريف شهادة التص: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ا أهم دور تقدمه سلطات التوثيق والتصديق االلكتروين منظرجهة وتبث الثقة  نا ألمهية هذه الشهادة، كو

  واألمان لدى املتعاملني عرب االنترنت من جهة أخرى.
إن شهادة التصديق االلكترونية تعترب صك أمان تفيد صحة : : : : ق االلكترونيةق االلكترونيةق االلكترونيةق االلكترونيةشهادة التصديشهادة التصديشهادة التصديشهادة التصدي    : تعريف: تعريف: تعريف: تعريفالفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        .)5(ك املعاملة محاية قانونيةتاملعامالت االلكترونية وضماا مبا حيقق ل

                                                           

 .1870سوقي أبو الليل، توثيق التعامالت االلكترونية، مرجع سابق، صإبراهيم الد -1

 .298أمحد شرف الدين، عقود التجارة االلكترونية، تكوين العقد وإثباته، مرجع سابق، ص -2

 .2002لسنة  2/د من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت رقم 21/3املادة   -3

 .2002لسنة  2من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت رقم  /أ26/6املادة   -4

  42ص.2009نابلس،  دراسة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشور، جامعة النجاح، ،إياد حممد عارف عطا سده، مدى حجية احملررات االلكترونية يف االثبات  -5
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"تعين  أا:ب/ب الشهادة 2رال النموذجي بشأن التوقيعات جنده يعرف يف املادة تبالرجوع إىل قانون اليونسو
  .)1(بيانات أو سجل آخر يؤكد االرتباط بني املوقع وبيانات إنشاء التوقيع"رسالة 

بأا: "تلك اليت تربط بني التوقيع وبني شخص معني وتؤكد  3كما عرفها التوجيه األوريب يف املادة 
  .)2(شخصية املوقع

بأا: "الشهادة اليت تصدر من اجلهة  )3(من قانون التوقيع االلكتروين و/1عرفها املشرع املصري يف املادة و
  .املرخص هلا بالتصديق، وتثبت االرتباط بني املوقع، وبني إنشاء الشهادة"

عرفها قانون إمارة ديب بأا: "شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد تأكيد هوية الشخص أو كما 
  .)4(توقيع معنية" ةاجلهة احلائزة على أدا

عرف شهادة التصديق االلكترونية واليت مساها شهادة التوثيق يف قانون املعامالت  بينما املشرع األردين
األردين بأا:" الشهادة اليت تصدر عن جهة خمتصة أو معتمدة إلثبات نسبة توقيع الكتروين إىل شخص معني 

مضمون الشهادة املشرع األردين مل يكتفي بتعريفها فحسب بل بني  استنادا إىل إجراءات توثيق معتمدة".
ذلك فقد مجع بني املفهوم بوغايتها وأكد على جهة إصدار الشهادة وكذا إجراءات توثيق تلك الشهادة، و

  .)5(اإلجرائي واملفهوم املوضوعي للشهادة
بشأن املبادالت والتجارة االلكترونية  2000لسنة  83أما عن املشرع التونسي فقد عرفها يف القانون رقم 

 بأا: "الوثيقة االلكترونية املؤمنة بواسطة اإلمضاء االلكتروين للشخص الذي أصدرها والذي يف الفصل الثاين
  .)6(يشهد من خالهلا أثر املعاينة على صحة البيانات اليت تتضمنها

املالحظ أن املشرع التونسي عرف الشهادة بشقيها املادي واملعنوي، أي أنه ذكر كلمة وثيقة والذي يعين 
رب حمموالت ت، كما ذكر اإلمضاء االلكتروين بالشخص املصدر لتلك الشهادة واليت تع تالبياناحامل رسالة 

سالف  الوثيقة أي الشق املعنوي، ما يفيد ضبطه للشهادة مبا يتجاوز املعطيات غري الواردة يف قانون اليونسيترال
  الذكر والذي ترك مفهوم الرسالة دون حتديد حاملها سواء الكترونيا أو ورقيا أو ضوئيا أو غريها.

 2001- 272لشهادة التصديق االلكتروين يف املرسوم رقم تعريف وقد حرص املشرع الفرنسي على إيراد 
عرفها فبالتوقيعات االلكترونية ف املتعلقة يمنه واليت كرسها للتعار 1، ضمن املادة 2001مارس  30الصادر يف 
ة التوقيع صحبأا: "مستند يف شكل الكتروين تثبت توافر الرابطة بني بيانات التحقق من  9يف الفقرة 

االلكتروين وبني املوقع" ومل يقتصر املشرع الفرنسي على ذلك بل أورد تعريفا لشهادة التصديق املؤهلة يف املادة 
هذه األخرية أي املادة  "،من املرسوم 6احملددة يف املادة  تكتروين تليب االشتراطابأا: "شهادة تصديق ال 1/10

                                                           

 .2001الدليل التشريعي لقانون اليونسترال النموذجي بشان التوقيعات االلكتروين لعام  -1

 .93/99من التوجيه األورويب رقم  3املادة   -2

 .2004لسنة  15األوىل الفقرة "و" من قانون التوقيع االلكتروين املصري رقم  املادة  -3

 .2002لسنة  2رقم  من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت 21فقرة  2املادة  -4

    .83، ص2009، 1قانونية، طبعةأمحد ادريوش، معامالت حول قانون التبادل االلكتروين للمعطيات القانونية، منشورات سلسلة املعرفة ال -5

 املبادالت والتجارة االلكترونية.بشأن  2000لسنة  83الفصل الثاين من القانون التونسي رقم  -6
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ن وأ 1تشترط من أجل أن تكون شهادة التصديق مؤهلة ضرورة أن تتضمن بعض العناصر احملددة يف الفقرة  6
  منها. 2تصدر بواسطة مقدم خدمات تصديق الكتروين يستويف االشتراطات املنصوص عليها يف الفقرة 

07/162ملرسوم التنفيذي رقممكرر من ا 3شرع اجلزائري فقد عرف الشهادة االلكترونية يف املادة املأما 
)1( 

يكتف  بأا: "وثيقة يف شكل الكتروين تثبتت الصلة بني معطيات فحص التوقيع االلكتروين واملوقع". ومل
ادة االلكترونية املشرع اجلزائري بتعريف الشهادة االلكترونية فحسب بل تطرق يف نفس املادة إىل تعريف الشه

  "شهادة الكترونية تستجيب للمتطلبات احملددة".املوصوفة بأا: 
ددة يف تعريفه هلذه األخرية بأنه تعمد تعميم وعدم ختصيص املتطلبات احمل يونالحظ أن املشرع اجلزائر

  ة للمستجدات املتوقعة.باستجا
شهادات الكترونية  صدريرى بعض الفقه أن مقدم خدمات التصديق بوجه عام أو منظمة عامة أو خاصة ت

هذه على  هوتوقيع يعه ومحايته وكذلك التأكد من هويتهوهذه الشهادات تؤمن صالحية املوقع أو حجية توق
  .)2(ل، وهذه الشهادات متكنه أيضا من معرفة املفتاح العامالشهادة من شخص له احلق يف مزاولة هذا العم

شهادة التصديق ميكن أن تشكل بطاقة هوية الكترونية ومحاية يتم وضعها بواسطة شخص مبعىن آخر ف
  .)3(مستقل عن العقد وحمايد

نه يتعني على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب يف العمل يف نشاط من خالل هذه النصوص أ واملالحظ
  القوانني. امزود خدمات املصادقة االلكترونية احلصول على ترخيص مسبق بذلك عن اجلهات اليت نصت عليه

مستند يصدق على معلومات معينة مدرجة فيه أو " :بوجه عام بأا Certificatأخريا ميكن تعريف الشهادة 
ا خالله شخص سواء كان موظفً: "حمرر مكتوب يشهد من . كما يقصد بالشهادة أيضاً)4("ترتبط به منطقيا

  .)5("اعلى واقعة علم  يتصرف من منطلق صفته أو جمرد فرد عاماً
تبدو أمهية التصديق يف كوا تعمل على تأكيد نسبة املوقع : : : : أمهية شهادة التصديق االلكترونيةأمهية شهادة التصديق االلكترونيةأمهية شهادة التصديق االلكترونيةأمهية شهادة التصديق االلكترونية: : : : الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

التالعب يف مضمون الرسالة، فاملرسل االلكتروين إىل شخص املوقع من أجل تفادي انتحال شخصية املوقع، أو 
يل عليها خصوصا إذا كانت من خالل شبكة االنترنت وأو خيشى التع )إليه وقد ال يعرف منشئ الرسالة (املوقع

  كما أن منشئ الرسالة   إذ يستطيع شخص من الغري أن يلتقطها مث يرسلها من جديد بعد التالعب يف مضموا،
        مة له.ئاءى له أن الصفقة مل تعد مالقد ينكرها فيما بعد  إذا تر

حيرص املرسل إليه عادة على اشتراط تقدمي شهادة تصدر من جهة حمايدة موثوق ا تؤكد هوية من  لذلك
ينسب إليه التوقيع، وصالحيته يف إبرام التصرفات القانونية، وحتديد املفتاح العام الالزم لفك شفرة الرسالة، 

                                                           

واملتعلق بنظام االستغالل  2001ماي  09املؤرخ يف  123-01، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2007ماي  30مؤرخ يف  07/162رقم  ياملرسوم التنفيذ -1
   املطابق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية.

 .185ات، مرجع سابق، صدلورنس حممد عبي -2

 .149، ص2007، .مصطفى فهمي، النظام القانوين للتوقيع االلكتروين يف ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية خالد -3
4- AGOSTS,( P) la signature : de la sécurité juridique à la sécurité technique, thèse précitée.p84 
5- CORNU, Gérard,  vocabulaire juridique, association, hennir Capitant, paris, quadrige/ pue, 2002, voir certificat. 
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املفتاح اخلاص وغري ذلك من  وحائز هذا، ومطابقته مع املفتاح اخلاص (الشخصي) املستخدم يف التوقيع
  .وهكذا تنشئ شهادة التصديق عالقة ثالثية بني كل من جهة التصديق، املوقع واملرسل إليه، )1(البيانات اهلامة

  وخنلص يف النهاية إىل أن هذه الشهادة االلكترونية تؤمن صالحية املوقع أو حجية توقيعه ومحايته وكذلك  
مبعىن آخر فإن شهادة التصديق االلكترونية ميكن أن تشكل بطاقة هوية  متكنه من معرفة املفتاح العام،

  الكترونية ومحاية، يتم وضعها بواسطة شخص مستقل عن العقد وحمايد للطرفني.
لكي تكون للشهادة قيمة قانونية كاملة يف : : : : شتمالت شهادة التصديق االلكتروينشتمالت شهادة التصديق االلكتروينشتمالت شهادة التصديق االلكتروينشتمالت شهادة التصديق االلكتروين: بيانات وم: بيانات وم: بيانات وم: بيانات ومالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

    بيانات معينة تضفي الثقة على مضموا وتبعث على االعتقاد بسالمة حمتواها،االثبات، جيب أن تشتمل على 
هذه فتشتمل  2001سب الدليل التشريعي لقانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام وحب

        ما يلي:على البيانات 
 ا ملمارسة اختصاصه. أحتديد شخصية مقدم خدمة التوثيق، والدولة اليت نش.1

 اسم املوقع الفعلي صاحب الشهادة أو امسه املستعار. .2

 وذلك حسب االستعمال الذي أعطيت الشهادة من أجله.ا ميزة خاصة للموقع عند االحتجاج إليه.3

اخلاص حتديد املفتاح العام الذي يتم من خالله التحقق من أن التوقيع الرقمي قد أنشئ باستخدام املفتاح .4
 املناظر له واخلاضع لسيطرة املوقع وحده.

 بدايتها وحىت اية صالحيتها. نحتديد مدة صالحية الشهادة م.5

 الرقم املسلسل اخلاص بالشهادة..6

التوقيع االلكتروين ملقدم خدمة التصديق القائم بتسليم الشهادة وذلك لتأكيد صحة الشهادة فيما يتعلق بكل .7
 من حمتواها ومصدرها.

 حدود استخدام الشهادة عند االقتضاء..8

 حتديد قيمة الصفقات اليت ميكن استخدام الشهادة بشأا..9

عنه، حيث يتعني ذكرها جبميع شهادات  ال غىن انات بعضها يكون إجبارياًومن املالحظ أن هذه البي
صفحة من املوقع، التوقيع التصديق، مثل اسم املوقع، املفتاح العام اخلاص به، التوقيع االلكتروين على ال

أما باقي البيانات فهي اختيارية، وال يترتب على  .االلكتروين ملقدم خدمة التصديق، ومدة صالحية الشهادة
  .)2(عدم ذكرها عدم صالحية الشهادة للغرض الذي أنشئت من أجله

مقدمي خدمات التوثيق احلق يف وضع بعض الشروط واليت  4- 6/3ول التوجيه األوريب مبوجب املادة وقد خ
تعد قيدا على استعمال الشهادة، لكن يشترط لصحة هذه الشروط أن يكون بإمكان الطرف الثاين الذي 

  يتعامل مع صاحب الشهادة العلم ا.

                                                           

   . 240حممد املرسي زهرة، احلماية املدنية للتجارة االلكترونية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  -1

 .91مرجع سابقن ص سعيد السيد قنديل، -2
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من التوجيهات األوربية املتعلقة بالتوقيع االلكتروين ملقدم خدمات التصديق وضع اسم  8/3زت املادة اكما أج
  .)1(مستعار للموقع على الشهادة بدال من االسم احلقيقي ما دام ميكن أن يؤدي إىل التحقق من هوية هذا املوقع

عتمدة أو بوصفها بعض البيانات اجلوهرية حىت تكون م كتروينلاإلأن تتضمن شهادات التصديق  نبغييو
م خدمات كما جيب أن تصدر من مقد ،ن تؤدي وظيفتها يف التصديق وبث األمان والثقة للمتعاملني"مؤهلة" أل

إىل  2001مارس  30من املرسوم الفرنسي الصادر يف  6/2تشري املادة  .و معتمدتصديق الكتروين مرخص له أ
من الالئحة التنفيذية  12، كما تبني املادة اليت ينبغي أن يلبيها مقدم خدمات التصديق االلكتروين اتاالشتراط

لقانون التوقيع االلكتروين املصري املتطلبات الواجب توافرها لدى طالب احلصول على الترخيص بإصدار 
  شهادات التصديق االلكتروين.

من الالئحة التنفيذية  20وكذلك املادة  2001- 272قم من املرسوم الفرنسي ر 2لذا فقد تطلبت املادة 
  لقانون التوقيع االلكتروين املصري كذلك.

ميكننا أن جنمع شتات هذه البيانات يف ثالث طوائف من البيانات، األوىل: تشمل املعلومات  وكنتيجة
اخلاصة بالشهادة، الثانية: هي املعلومات والبيانات املتعلقة بصاحب التوقيع، والثالثة: تتضمن املعلومات 

  والبيانات املتعلقة مبقدم خدمات التصديق.
 واليت تتضمن ما يلي: ::::التصديق االلكتروينالتصديق االلكتروينالتصديق االلكتروينالتصديق االلكترويناملعلومات املتعلقة بشهادة املعلومات املتعلقة بشهادة املعلومات املتعلقة بشهادة املعلومات املتعلقة بشهادة     أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

رقم  يشري املرسوم الفرنسي    اإلشارة إىل ما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام يف التوقيع االلكتروين:اإلشارة إىل ما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام يف التوقيع االلكتروين:اإلشارة إىل ما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام يف التوقيع االلكتروين:اإلشارة إىل ما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام يف التوقيع االلكتروين:....1
أنه ينبغي أن تتضمن الشهادة ما يفيد أا صادرة بوصفها شهادة  إىل 2001مارس  30الصادر يف  272-2001

ن هذا االشتراط اخلاص بالشهادة املؤهلة يف ضمان شفافية عن طريق اإلشارة متصديق الكتروين "مؤهلة" ويك
إىل املستوى الذي مت منح الشهادة مبقتضاه بصفتها شهادة تصديق مؤهلة، على حنو يسمح باالستفادة من قرينة 

        املذكور.من املرسوم  6/2ملوثوقية اليت تقررها املادة ا
. إىل ضرورة أن تشتمل مناذج )2(وعلى غرار ذلك تشري الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروين املصري

شهادة التصديق االلكتروين اليت يصدرها مقدم اخلدمات على ما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام يف 
 هت املرخص له، موضحا فيه نطاقالكتروين، إضافة على موضوع الترخيص الصادر ملقدم اخلدمالتوقيع اال

  تاريخ إصداره وفترة سريانه.رقمه وو
  ألطراف املتعاقدة، فهو حيقق هلم الثقة يف لويعد هذا البيان من البيانات املهمة     مدة صالحية الشهادة:مدة صالحية الشهادة:مدة صالحية الشهادة:مدة صالحية الشهادة:....2

صاحب الشهادة، لذا ينبغي أن تتضمن الشهادة اإلشارة إىل تاريخ بدء صالحيتها وتاريخ  التعامل مع
إىل أنه ينبغي أال تتجاوز مدة صالحية الشهادة املصدرة لألفراد يف مصر عن ثالثة أعوام،  هنايشار . )3(هائانتها

                                                           

 .324، مرجع سابق، صامحد سليمانن ومأإميان م -1

 .2004من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروين املصري الصادر عام  12واملادة  20املادة   -2

 من املرسوم الفرنسي السابق الذكر. 2بند  6املادة   -3
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وأيا ما ، )1(ويلتزم مقدم اخلدمات املرخص به بكتابة تاريخ انتهاء الشهادة يف منوذج التعاقد مع مستخدم اخلدمة
من  أي وقت بناء على طلب ن األمر جيب أن يكون ملصدر هذه الشهادة القدرة على وقف التعامل ا يفاك

        صاحب الشأن.
سابق الذكر إىل أنه جيوز عند االقتضاء أن تتضمن شهادة  يشري املرسوم الفرنسي . شروط استخدام الشهادة:. شروط استخدام الشهادة:. شروط استخدام الشهادة:. شروط استخدام الشهادة:3

. )2(شأايف التصديق لشروط استخدامها، وخباصة احلد األقصى لقيمة املعامالت اليت ميكن استخدام الشهادة 
  اشتمال حد قيمة التعامالت املسموحة ا يف الشهادة.املصري كما أجاز املشرع 

اعترب كل من املشرع الفرنسي واملصري هذا البيان من البيانات الضرورية يف  . الرقم املسلسل للشهادة:. الرقم املسلسل للشهادة:. الرقم املسلسل للشهادة:. الرقم املسلسل للشهادة:4
  شهادة التصديق.

وذلك حىت يتسىن للطرف     املخصص لقائمة الشهادات املوقوفة أو امللغاة:املخصص لقائمة الشهادات املوقوفة أو امللغاة:املخصص لقائمة الشهادات املوقوفة أو امللغاة:املخصص لقائمة الشهادات املوقوفة أو امللغاة:web site . عنوان املوقع االلكتروين . عنوان املوقع االلكتروين . عنوان املوقع االلكتروين . عنوان املوقع االلكتروين 5
 بإجنازالذي يعول على الشهادة أن حياط علما مبدى سرياا أو ما إذا كانت موقوفة أو ملغاة، قبل اختاذ قراره 

        التصرف القانوين مع املتعاقد اآلخر (املوقع).
 وتشتمل هذه البيانات على ما يلي: البيانات املتعلقة بصاحب التوقيع:البيانات املتعلقة بصاحب التوقيع:البيانات املتعلقة بصاحب التوقيع:البيانات املتعلقة بصاحب التوقيع:وووو    علوماتعلوماتعلوماتعلوماتاملاملاملاملثانياً: ثانياً: ثانياً: ثانياً: 

يلزم أن تشتمل الشهادة على ما حيدد شخصية املوقع وانه صاحب الشهادة  هوية صاحب التوقيع (املوقع):هوية صاحب التوقيع (املوقع):هوية صاحب التوقيع (املوقع):هوية صاحب التوقيع (املوقع):....1
. أو اسم شهرته )3(اليت تصدر من مقدم اخلدمة، وذلك من خالل بيان اسم املوقع األصلي أو امسه املستعار

 . )4(مه ألحدمهااوذلك يف حالة استخد

ئحة التنفيذية املصرية ما هي داللة هذا البيان على غرار ما فعل املرسوم الال حمل توض صفة صاحب التوقيع:صفة صاحب التوقيع:صفة صاحب التوقيع:صفة صاحب التوقيع:....2
، سابق الذكر، وهو ذات الوضع الذي سارت عليه الالئحة التنفيذية 2001مارس  30الفرنسي الصادر يف 

 زت أن تشتمل الشهادة على ما يفيد اختصاص املوقع.ااملصرية عندما أج

يقصد ا العناصر الفنية والتقنية اليت تضمن التأكد من صحة  االلكتروين:االلكتروين:االلكتروين:االلكتروين:بيانات التحقق من صحة التوقيع بيانات التحقق من صحة التوقيع بيانات التحقق من صحة التوقيع بيانات التحقق من صحة التوقيع ....3
فتاح ملالتوقيع االلكتروين وهي مفتاح التشفري العام املتعلق باملوقع اليت تقابل بيانات إنشاء التوقيع االلكتروين 

 تويف ذات االجتاه أشار )5 بندً: ً: ً: ً: أوال-6املادة(الفرنسي على هذا النهج يف وقد سار املرسوم  ،التشفري اخلاص
، بصياغة خمتلفة إىل ضرورة أن تشتمل الشهادة على املفتاح انون التوقيع االلكتروين املصريةالالئحة التنفيذية لق

  من الالئحة املذكورة. 20/6الشفري العام حلائز الشهادة املناظر للمفتاح الشفري اخلاص به، يف املادة 
  وتشمل: والبيانات املتعلقة مبقدم خدمات التصديق االلكتروينوالبيانات املتعلقة مبقدم خدمات التصديق االلكتروينوالبيانات املتعلقة مبقدم خدمات التصديق االلكتروينوالبيانات املتعلقة مبقدم خدمات التصديق االلكتروين    املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلوماتثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

اسم وعنوان اىل ان تتضمن شهادة التصديق  اشارفاملشرع املصري  .هوية مقدم خدمات التصديق االلكتروين:.هوية مقدم خدمات التصديق االلكتروين:.هوية مقدم خدمات التصديق االلكتروين:.هوية مقدم خدمات التصديق االلكتروين:1
اجلهة املصدرة للشهادة ومقرها الرئيسي وكياا القانوين والدولة التابعة هلا إن وجدت، أما املشرع الفرنسي 

                                                           

 .53، ص103/2006، رقم 2006ترخيص خدمات التوقيع االلكتروين الصادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات لسنة  أنظر  -1

 من املرسوم الفرنسي السابق الذكر. 9أوال بند  6املادة   -2

 Cour d’appel de paris, 20 octobre 1961, icp, éd.g.1961, p29.et.s هو اسم ومهي، خيتاره الشخص ليخفي عن اجلمهور امسه احلقيقي أنظر:  -3

  من الالئحة التنفيذية املصرية. 4فقرة  20من املرسوم الفرنسي سابق الذكر، واملادة  3أوال: بند -6املادة  -4
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فقد اكتفى باإلشارة إىل ضرورة اشتماهلا على البيان اخلاص وية مقدم خدمات التصديق االلكتروين والدولة 
  املنشأ فيها دون حتديد لعناصر هذه اهلوية. 

ينبغي أن حتتوي شهادة التصديق االلكتروين على التوقيع  .التوقيع االلكتروين ملقدم خدمات التصديق:.التوقيع االلكتروين ملقدم خدمات التصديق:.التوقيع االلكتروين ملقدم خدمات التصديق:.التوقيع االلكتروين ملقدم خدمات التصديق:2
االلكتروين ملقدم خدمات التصديق االلكتروين الذي يصدرها، وهو ما يعين أن مقدم اخلدمة سيوقع على 
الشهادة ببيانات إنشاء التوقيع اخلاصة به (املفتاح الشفري اخلاص) وذلك من أجل تأكيد صحة الشهادة فيما 

ول على الشهادة أن يتأكد من عحمتواها ومصدرها، حىت يتسىن لصاحب الشهادة أو الغري الذي ييتعلق بكل من 
تصديق مقدم اخلدمات (احملددة هلويته يف الشهادة) على املعلومات الواردة يف الشهادة والتيقن من احملافظة على 

رنسي قد تعرضا هلذا البيان رع املصري واملشرع الفشفجدير بالذكر أن كل من امل ،سالمة هذه املعلومات
  .)1(ضمن البيانات اجلوهرية اليت ينبغي إدراجها يف الشهادة

. )2(من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت 24/3فقد أوجب يف املادة  اإلمارايتأما عن املشرع 
  أن حتدد الشهادة ما يلي:

 هوية مزود خدمات التصديق..أأأأ

 ت املعين على أداة التوقيع املشار إليها يف الشهادة.قصاحب الشهادة لديه السيطرة يف الو إن.ب

 أن أداة التوقيع سارية املفعول يف تاريخ إصدار الشهادة..ج

 أية قيود على الغرض أو القيمة اليت تستخدم من أجلها أداة التوقيع أو الشهادة..د

 قيود على نطاق مسؤولية مقدم خدمة التصديق اجتاه أي شخص. أية.هـ

احة رمن قانون املعامالت االلكترونية، فنص على مدة صالحية الشهادة ص 33يف املادة  األردين أما املشرع
مباشرة عندما أكد على أن السجل االلكتروين والتوقيع االلكتروين يكونان موثوق ما إذ مت غري وبطريقة 

  .)3(خالل مدة سريان شهادة التوثيق التوقيع
ر على أن ، جند أنه ينص يف الفصل السابع عشسيالتونوباستقراء قانون املبادالت والتجارة االلكترونية 

  :)4(شهادة التصديق االلكتروين وجب أن تتضمن البيانات اآلتية على وجه اخلصوص
 أي اهلوية النافية جلهالة معرفة صاحبها. هوية صاحب الشهادة:هوية صاحب الشهادة:هوية صاحب الشهادة:هوية صاحب الشهادة:أ.أ.أ.أ.

  غريهارفة تامة وليس جلهة عممعرفة بأن تكون اجلهة  هوية الشخص الذي أصدرها وإمضاؤه االلكتروين:هوية الشخص الذي أصدرها وإمضاؤه االلكتروين:هوية الشخص الذي أصدرها وإمضاؤه االلكتروين:هوية الشخص الذي أصدرها وإمضاؤه االلكتروين:ب.ب.ب.ب.
 أي حتديد عناصر التشفري (املفتاح العام واخلاص). الشهادة:الشهادة:الشهادة:الشهادة:    دقيق يف إمضاء صاحبدقيق يف إمضاء صاحبدقيق يف إمضاء صاحبدقيق يف إمضاء صاحبصر التصر التصر التصر التااااعنعنعنعنج.ج.ج.ج.

 ة شهادة التصديق مؤقتة وغري دائمة.، حبكم أن صالحيمدة صالحية الشهادةمدة صالحية الشهادةمدة صالحية الشهادةمدة صالحية الشهادةد.د.د.د.

  شرع اجلزائري امل أما، فهي مرتبطة مبجاالت املبادالت االلكترونية كأصل عام جماالت استعمال الشهادة:جماالت استعمال الشهادة:جماالت استعمال الشهادة:جماالت استعمال الشهادة:هـ.هـ.هـ.هـ.

                                                           

  من الالئحة التنفيذية املصرية. 9فقرة  20من املرسوم الفرنسي سابق الذكر واملادة  8أوال، بند - 6راجع املادة   -1
 .2002لسنة  2من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت، رقم  24/3املادة   -2

 من قانون املعامالت االلكترونية األردين. 33املادة   -3

 من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 17الفصل   -4
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أشار إىل تعريف الشهادة االلكترونية وكذا الشهادة االلكترونية املوصوفة فلم يتعرض لعرض بيانات فقد  ثحي
مستجدات اليت قد تطرأ لل عامة دون ختصيصها، تنبأًوا شاملة، اناجعل بيوهذه الشهادة ومل حيدد عناصرها، 

ادة االلكترونية املوصوفة: "شهادة هللشتعريفه حني املتسارعة التغيري، فقد ذكر  ااستجابة للتكنولوجي عليها
  سابق الذكر. 07/162فيذي رقمتنالمكرر من املرسوم  3ذلك يف املادة رونية تستجيب للمتطلبات احملددة "الكت

        ق االلكتروين وحجيتها يف االثباتق االلكتروين وحجيتها يف االثباتق االلكتروين وحجيتها يف االثباتق االلكتروين وحجيتها يف االثباتأنواع شهادات التوثيأنواع شهادات التوثيأنواع شهادات التوثيأنواع شهادات التوثي: : : : ينينينينطلب الثاطلب الثاطلب الثاطلب الثااملاملاملامل
حجية وسالمة تمام لإال أنه  ،أخرى هلذه الشهاداتريب يف أنه إىل جانب شهادة التوقيع الرقمي هناك أنواع ال

التوقيع إنشاء ومدى توافقها مع بيانات  ،االلكتروين يشترط سالمة شهادة التصديق االلكترويناحملرر 
  االلكتروين.
فإىل جانب شهادة  شهادات التوثيق يف الوقت احلايل تتعدد: : : : أنواع شهادات التوثيق االلكتروينأنواع شهادات التوثيق االلكتروينأنواع شهادات التوثيق االلكتروينأنواع شهادات التوثيق االلكتروين: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        )1(توثيق التوقيع الرقمي اليت سبق عرضها هناك شهادات أخرى تتنوع حبسب اهلدف منها، ومن أمثلة ذلك:
اليت توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي حيث يقوم صاحب الرسالة     """"Digital Time Stamp """"    شهادةشهادةشهادةشهادة ....1

بعد التوقيع عليها بإرساهلا إىل جهة التوثيق اليت تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوقعها من جهتها مث تعيدها إىل 
  مرسلها. 

  كمؤهالته وحمل إقامته حب التوقيعتتوىل تقدمي بيانات عن صااليت  """"Authorizing Certificate"""".شهادة اإلذن.شهادة اإلذن.شهادة اإلذن.شهادة اإلذن2
  .واليت تثبت صحة واقعة معينة ووقت وقوعها    """"Attesting Certificate """"شهادة البيان شهادة البيان شهادة البيان شهادة البيان     ....3

  ،مع هذه احليثيات وضع نوعني من الشهادات ، وموازاةًشرع األوريبع املغريب على ج املانتهج املشركما 
  املؤهلة والشهادات غري املؤهلة.الشهادات 

ا عن ة السلطات اليت أصدريالتوجيه األورويب مسؤولا : هذه الشهادة هي اليت نظم املؤهلةاملؤهلةاملؤهلةاملؤهلةالشهادة الشهادة الشهادة الشهادة ....1
 األضرار اليت حتدث للغري الذي يعول على صحتها ويتعامل على هذا األساس.

: لقد ترك التوجيه األوريب أمر تنظيم املسؤولية بشأن هذه الشهادات للقوانني واألنظمة الشهادة غري املؤهلةالشهادة غري املؤهلةالشهادة غري املؤهلةالشهادة غري املؤهلة....2
 .)2(الداخلية للدول األعضاء

يشترط حلجية التوقيع االلكتروين أن يكون موثقا : : : : ت التوثيق االلكتروين يف االثباتت التوثيق االلكتروين يف االثباتت التوثيق االلكتروين يف االثباتت التوثيق االلكتروين يف االثباتشهاداشهاداشهاداشهادا: حجية : حجية : حجية : حجية الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
بشهادة تصديق صادرة عن جهة مرخصة، فحجية التوقيع االلكتروين مرتبطة حبجية شهادة التصديق 
االلكترونية، بعبارة أخرى يفقد التوقيع االلكتروين أو احملرر االلكتروين بصفة عامة أثره القانوين إذا مل يكن 

أو كانت شهادة التصديق صادرة عن جهة غري خمتصة، ففي ضوء النصوص القانونية بشهادة تصديق،  موثقاً
منه قد أضفت على التوقيع االلكتروين ذات احلجية  14، فاملادة 2004لسنة  15للتوقيع االلكتروين املصري رقم 

                                                           

  ، 344، ص1998القاهرة،  ،رسالة دكتوراه حقوق ،التجاريةاملعامالت يثة يف إثبات مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلد، املريعايض عايض راشد  -1
    .89إدريس النوازيل، محاية عقود التجارة االلكترونية يف القانون املغريب، مرجع سابق، ص -2
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ارية واإلدارية، مث املقررة للتوقيع التقليدي حسب نصوص قانون االثبات وذلك يف نطاق املعامالت املدنية، التج
  .حمددة من ذات القانون أن التوقيع االلكتروين يتمتع باحلجية إذا ما توافرت شروط 18أضافت املادة 

أحد شروط متتعه باحلجية هو أن وهكذا يقال أن تصديق التوقيع شرط لقبول حجيته يف االثبات باعتبار 
املشرع لشهادة التصديق اليت تصدر من  جهة مرخص ثبوت ارتباطه باملوقع وحده دون غريه وهو أمر أوكله 

  .تثبت االرتباط بني املوقع وبيانات إنشاء التوقيع (املادة األوىل)""و، هلا
"قانون التوقيع االلكتروين" فإذا كان هدف شهادة التصديق هو ثبوت االرتباط بني املوقع وبيانات من و

االلكتروين باحلجية ثبوت ارتباط التوقيع باملوقع، فإن القول باشتراط إنشاء التوقيع، وكان يشترط لتمتع التوقيع 
لكن مثل هذا القول يتعذر قبوله حبسبان أن شهادة التصديق  ،تصديق التوقيع إلضفاء احلجية عليه يبدو مقبوال

التوقيع هي إحدى وسائل ثبوت ارتباط التوقيع باملوقع، ومن مث جيوز للمرسل إليه الذي يرغب يف االحتجاج ب
ارتباط التوقيع باملوقع بدون  - باعتبار أن األمر يتعلق بواقعة مادية -على املوقع أن يثبت بكافة طرق االثبات

يست ا لكنها لا ميسورن وجود هذه الشهادة جيعل إثبات االرتباط أمرى شهادة التصديق. حقا أاالعتماد عل
  ن االثبات بدوا يبدو يف غاية الصعوبة.االرتباط" حىت ولو كاالوسيلة الوحيدة إلثبات هذا "

فال هو أجاز إثبات حجية التوقيع االلكتروين  ا،ا وسطًطريقً )1(وقد اختار مشرع قانون التوقيع االلكتروين
االثبات يف شهادة التصديق االلكتروين فقط وإمنا أجاز إثبات ارتباط التوقيع حصر بكافة الطرق، وال هو 

بتقدمي شهادة تصديق  - وهو أحد شروط حجية التوقيع االلكتروين - وحده دون غريهااللكتروين باملوقع 
الكتروين معتمدة ونافذة املفعول وصادرة من جهة تصديق الكتروين مرخص هلا أو شهادة فحص التوقيع 

  .)2(صادرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
        ق االلكتروين ودور أطرافها حنوهاق االلكتروين ودور أطرافها حنوهاق االلكتروين ودور أطرافها حنوهاق االلكتروين ودور أطرافها حنوهادور شهادة التوثيدور شهادة التوثيدور شهادة التوثيدور شهادة التوثي: : : : ثالثثالثثالثثالثاملطلب الاملطلب الاملطلب الاملطلب ال

لقد كان لظهور شهادة التوثيق االلكتروين هدف حتقيق األمان القانوين بني املتعاقدين عرب شبكة االنترنت 
عنصر األخري، بل أن فإذا كانت الشهادة هي العنصر األول واألساسي لتحقيق األمان القانوين، فإا ليست ال

  املراد حتقيقه. تضافر جهودها كي يستكمل األمان القانوينأخرى يتعني أن تهناك أطرافا 
تؤدي شهادة التوثيق االلكتروين أدوارا عدة أوىل هذه األدوار : : : : الفرع األول: دور شهادة التوثيق االلكتروينالفرع األول: دور شهادة التوثيق االلكتروينالفرع األول: دور شهادة التوثيق االلكتروينالفرع األول: دور شهادة التوثيق االلكتروين

سلطته وأمهيته، وأوصافه املهنية، مثال ذلك: أا هي أا تؤدي إىل التحقق من هوية الشخص، وكذلك من 
. وبذلك فإنه من خالل )3(من أن هذا الشخص هو بالفعل صيديل، أو أنه حمام أو غري ذلكن التحقق متكن م

        األهلية أو من غري ذي صفة. يشهادة التوثيق االلكترونية تتالشى خماطر إبرام العقد من أطراف ناقص

                                                           

    من الالئحة التنفيذية للتوقيع االلكتروين املصرية. 7املادة  -1

 .242صلتجارة االلكترونية، مرجع سابق، زهرة، احلماية املدنية ل حممد املرسي -2
3- SEDALLIAN  Valérie; Preuve et signature électronique; sur http:// www.juriscom.net/chronique/2/fr0509.htm;.n°35. 
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، كما تثبت أن صحيح، حيث متنحه احلجية الكاملة كذلك تثبت شهادة التوثيق االلكترونية أن التوقيع
  .)1(بيانات الرسالة املوقع عليها صحيحة ومل يطرأ عليها أي تبديل

ومتكن هذه الشهادة أيضا من معرفة املفتاح العام، والذي من خالله يتم التأكد من املعلومات املرسلة، نظرا 
ثبت وجود ارتباط بني زوج املفاتيح (العام واخلاص) وبني . كما ت)2(لالرتباط بني هذا املفتاح واملفتاح اخلاص

  .)3(الشخص الذي حتققت شخصيته
ثيق االلكترونية يضمن إن إبرام العقد االلكتروين من خالل اللجوء جلهات التوثيق واحلصول على شهادة التو

بت شخصية اص الذي يثأي من الطرفني لتوقيعه على العقد، حيث يتم التوقيع من خالل املفتاح اخلعدم إنكار 
ده الذي ميكنه التوقيع، وعلى ذلك تقع مسؤولية املوقع يف حالة إطالع الغري على املوقع، وبالتايل فهو وح

)4(إللغاء هذا املفتاح اخلاص واستصدار مفتاح جديدالتوثيق  خلاص إذا مل يبلغ جهاتمفتاحه ا
يؤكد رضاءه  

  بأن صلب العقد مت التعديل أو تغيريه، لتوثيقه من تلك اجلهات. هأو ادعاؤ )5(وقيامه بالتوقيع
هذا وميكن إمجال دور شهادة التوثيق االلكترونية يف أا سجل معلومايت موقع بإمضاء الكتروين حيقق هوية 

ستقلة مصدر الشهادة وحيقق هوية املوقع ويعطي مفتاحه العام، مما يعين أا بطاقة هوية الكترونية متنحها جهة م
  .)6(عن العقد وحمايدة

  "PSC"وجود شهادة عليها من جهات متعمدةومن الناحية العملية فقد تطلب املشرع الفرنسي ضرورة 
  .)7(تثبت التحقق من هوية املوقع وبالتايل متنح التوقيع االلكتروين حجيته يف االثبات

وجود هذه الشهادة حىت مينح التوقيع  1999دميسرب13ت التوجيهات األوربية الصادرة يف كما اشترط 
  االلكتروين حجية وصالحية يف إبرام العقد االلكتروين وإثباته.

لرقمية على استخدام ويف الواليات املتحدة األمريكية، نص القانون اخلاص بالتوقيع االلكتروين والتصرفات ا
وطة م لدورها الذي تناولناه مرهون بأداء أطرافها لألدوار املن ةبيد أن أداء الشهادة االلكترونيهذه الشهادات، 

   وهذا ما سوف نعرض إليه فيما يلي:
يتعني علينا أن حندد أطراف شهادة التوثيق : : : : : دور أطراف شهادة التوثيق االلكتروين حنوها: دور أطراف شهادة التوثيق االلكتروين حنوها: دور أطراف شهادة التوثيق االلكتروين حنوها: دور أطراف شهادة التوثيق االلكتروين حنوهاالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

صاحب الشهادة، الغري الذي يعتمد على  املوقع ،االلكترونية الذين نعنيهم وهم: جهة التوثيق املصدرة للشهادة
        كل واحد من هؤالء األطراف الثالثة دور أساسي حنو احلفاظ على أداء الشهادة لدورها.لف ،الشهادة

  وسوف نتناول تلك الوظائف الثالث بغض النظر عما إذا كانت تقدمها يف الواقع ثالث أطراف مستقلة، 

                                                           

 .1873توثيق التعامالت االلكترونية، مرجع سابق، ص ابراهيم الدسوقي أبو الليل، -1

 .75سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص -2

 .196عادل أبو هشيمة حممود حوته، مرجع سابق، ص -3

  101املري، مرجع سابق، صعايض عايض راشد  -4

 .419حجية وسائل االتصال احلديثة يف االثبات، مرجع سابق، ص ،حممد السعيد رشدي -5
6- SEDALLIAN  Valérie; Preuve et signature électronique ; op.cit ; n°34.    

    .111، مرجع سابق، صسعيد السيد قنديل -7
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وظيفيتني وذلك عندما يقوم طرف بأداء  ،قلخمتلفة جوانب وظيفة التصديق أو أ أو أكثر عندما تقسم هيئات
  . )1(مقدم خدمة التوثيق هو أيضا طرف معول من الثالث وظائف كأن يكون

ودور جهة ، دور املوقع صاحب الشهادة أوالً هذا وسنعرض لتلك األدوار الثالثة على الترتيب التايل:
  وأخريا دور الغري املتعاقد مع صاحب الشهادة. ،ثانياً التوثيق مصدرة الشهادة

يقع على عاتق املوقع صاحب الشهادة الدور األكرب يف احلفاظ على شهادته : : : : أوالً: دور املوقع صاحب الشهادةأوالً: دور املوقع صاحب الشهادةأوالً: دور املوقع صاحب الشهادةأوالً: دور املوقع صاحب الشهادة
االلكترونية وسالمتها واستمرارها ألداء دورها املنوط ا، ويتجسد ذلك يف بذله لقدر معقول منه العناية كي 

 أحد من الغري استخدام توقيعه استخداما غري شرعي.ال يتمكن 

ويف حالة معرفة املوقع بتعرض بيانات توقيعه لالستخدام غري الشرعي أو احتمال حدوث ذلك، فعليه أن 
  .)2(يسارع إما بإخطار جهة التوثيق أو إخطار أي شخص يتوقع منه املوقع أن يعتمد على التوقيع االلكتروين

انات املادية ، أن حيافظ على الضماللكتروينملوقع عند استخدماه شهادة تؤيد توقعه اكذلك يقع على عاتق ا
بدوره، ألنه يتحمل التبعات  عوعليه فإنه إذا أخل املوق ، وذلك طوال مدة سرياا.ذات الصلة بالشهادة
  .)3(القانونية جزء إخالله

فقط حنو شهادة ها يقتصر أمهإال أن  ،التوثيقتعددت أدوار جهة : : : : التوثيق مصدرة الشهادةالتوثيق مصدرة الشهادةالتوثيق مصدرة الشهادةالتوثيق مصدرة الشهادةجهة جهة جهة جهة ثانياً: دور ثانياً: دور ثانياً: دور ثانياً: دور 
مباشرة وذلك باختاذ اإلجراءات اليت تكفل احلماية هلا  ةإما بطريقاللكتروين الستمرارية أداء دورها، التوثيق ا

يتمثل دور جهة حبيث  ،وذلك من خالل املوقع واملعول ةغري مباشر ةبطريق ، أو)4(من كل تغيري غري مرخص به
ن وسيلة آمنة متكنهم من إخطارها بأ خالل املوقع بأن توفر ألصحاب التوقيعات االلكترونيةجهة التوثيق من 

يها من دهة أو أن هناك احتمالية حدوث شبهة، وأن تضمن مبا للتوقيع اخلاصة م قد تعرضت للشبأداة ا
وإذا ما انتقلنا إىل دور جهة التوثيق من خالل املعول، فيتعني عليها  )5(،قت املناسبووسائل إلغاء التوقيع يف ال

ول من التأكد من الشهادة، كهوية ممكنا وسهال كي يتمكن الطرف املعان توفر وسائل يكون الوصول إليها 
نشاء التوقيع وقت إصدار الشهادة، وصحة مقدم خدمة التصديق والتأكد من سيطرة املوقع على بيانات إ

. وأن توفر للمعول الوسائل اليت مبوجبها ميكنه معرفة وجود أي تقييد على )6(وقت إصدارهاالشهادة  بيانات
الغرض أو القيمة اليت يستخدم من أجلها الشهادة وأن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ومل تتعرض ملا يثري 

        الشبهة.

                                                           

 .25، ص32سابق، بند ، مرجع 2001قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية مع دليل االشتراع  -1

 ب من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي.-أ-8/1املادة  -2

 من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي. 8/2واملادة  .ج 8/1املادة  -3

 من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 14املادة  -4

 د من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت.-24/1من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي، املادة ـ ه -9/1املادة  -5

 االلكتروين النموذجي.من قانون التوقيع  - ج-9/1املادة  -6
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لموقع وسائل يتمكن من خالهلا كما يتعني أن تتيح جهة التوثيق للمعول معرفة ما إذا كانت توفر ل
  .)1(بإشعارها، وما إذا كانت تتيح كذلك خدمة اإللغاء اآلنية

ول  أن قيع الرقمي زمنيا، لكي تتيح للمعباإلضافة إىل ما سبق، فإنه يتعني على جهة التوثيق أن ختتم التو
ناء فترة سريان شهادة التوثيق ثعلى الرسالة االلكترونية قد مت أ ءيحيدد ما إذا كان التوقيع الرقمي الذي أنش

  .)2(ة القانونية لتخلفه عن الوفاء مبا سبق ذكرهيااللكترونية، ويتحمل خدمة التوثيق االلكترونية املسؤول
د مع صاحب التوقيع تعددت مسميات الغري الذي يتعاق: : : : الغري املتعاقد مع صاحب الشهادةالغري املتعاقد مع صاحب الشهادةالغري املتعاقد مع صاحب الشهادةالغري املتعاقد مع صاحب الشهادة    دوردوردوردور ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:

، )4(. كما أطلق عليه كذلك مسمى "الطرف املعول")3(املعتمد" مسمى "الطرفعليه أطلق  االلكتروين فقد
. أو هو: "شخص جيوز أن )5(ويعرف بأنه: "الشخص الذي يتصرف باالعتماد على شهادة أو توقيع الكتروين"

ولكن ما هو الدور املنوط به الغري الذي يتعاقد مع     ،)6(أن يتصرف استنادا إىل شهادة أو إىل توقيع الكتروين"
        شهادة التوثيق االلكترونية؟صاحب 

من صالحية الشهادة و ) أن يتحقق من التوقيع املوضوع على الشهادةالطرف املعول( املتعاقد يتعني على هذا
  .)7(من وجود أي تقييد للشهادة االلكترونيةإلغائها، كما يتعني عليه التحقق املعتمدة أو وقفها أو 

 )أي الطرف املعتمد(مد على التوقيع االلكتروين املعزز بشهادة وقد نبه املشرع اإلمارايت الطرف الذي يعت
  :)8(إىل ضرورة التأكد من عدة أمور

 صحة شهادة املصادقة "التوثيق"..1

 نفاذ شهادة املصادقة..2

 البحث عما إذا كانت شهادة التصديق معلقة أم ال..3

 البحث فيما إذا كانت شهادة التصديق ملغاة أم ال..4

 قيود تتعلق بشهادة التصديق املذكورة. مراعاة أية.5

وجند أن جهات التوثيق االلكتروين تتوىل إنشاء أرشيف الكتروين متضمنا التوقيعات االلكترونية والشهادات 
أو أبطل  يااللكترونية الصادرة عنها، وثابت به حدود استخدام هذه الشهادات بالنسبة لصالحياا وما ألغ

خدمة التوثيق  ذلك، فال حيق له الرجوع على مقدمفإذا مل يقم املتعاقد من الغري ب، )9(منها، وما مت إيقافه

                                                           

 من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي. -9/6-9/5-د- 9/1املادة -1

 .34ص- 55الدليل التشريعي للقانون النموذجي للتوقيع االلكتروين، بند  -2

 وهو املسمى الذي أورده قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت.  -3

 التوقيع االلكتروين النموذجي. وهو املسمى الذي أورده قانون  -4

 من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت.  2/23املادة   -5

 من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي. 2/9املادة   -6

 من قانون التوقيع االلكتروين النموذجي. 11املادة   -7

 من قانون املعامالت التجارة االلكترونية اإلمارايت. 21/2املادة   -8

 من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت. -ج- 21/3ملادة ا -9
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حيث يتحمل خماطر ، نبهاجمبوجب قواعد املسؤولية املترتبة على عدم صحة بعض البيانات لتوافر اخلطأ من 
  .)1(عدم صحة ذلك التوقيع أو تلك الشهادة

        األجنيب ومدى حجيتها يف االثباتاألجنيب ومدى حجيتها يف االثباتاألجنيب ومدى حجيتها يف االثباتاألجنيب ومدى حجيتها يف االثباتشهادة التوثيق االلكتروين شهادة التوثيق االلكتروين شهادة التوثيق االلكتروين شهادة التوثيق االلكتروين : : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع
خيلط بعض من الفقه بني اعتماد اهليئة للجهة األجنبية املختصة بالشهادة وبني اعتماد الشهادة ذاا ذلك أن 

 ا.بعض التشريعات واضحة يف الداللة على أن اعتماد اجلهة األجنبية املصدرة للشهادة هو الطريق لالعتراف  
يوجد من : : : : بالسلطات األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق االلكتروينبالسلطات األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق االلكتروينبالسلطات األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق االلكتروينبالسلطات األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق االلكتروين: االعتراف : االعتراف : االعتراف : االعتراف الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        من يعترف باجلهات األجنبية املصدرة لشهادات التصديق االلكتروين ومن بني هذه التشريعات جند: تالتشريعا
نسترال من قانون اليو 12عاجلت املادة : : : : وذجي بشأن التوقيعات االلكترونيةوذجي بشأن التوقيعات االلكترونيةوذجي بشأن التوقيعات االلكترونيةوذجي بشأن التوقيعات االلكترونيةقانون اليونسترال النمقانون اليونسترال النمقانون اليونسترال النمقانون اليونسترال النمأوالً: أوالً: أوالً: أوالً: 

2001النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية الصادر عام 
قواعد هذا االعتراف وشروطه وآثاره، ويبدو  ،)2(

بعض القوانني األجنبية ميكن أن تفرض قيودا على مسألة االعتراف بشهادات التصديق  هوذلك يف  من اهلدف
ويقوم االعتراف     األجنبية، وهو أمر يؤثر بالسلب على مسار املعامالت االلكترونية وتوسعها عرب احلدود.
        :ذكر منهان بشهادة التصديق االلكتروين على حنو ما جاء به قانون اليونسترال على عدة مبادئ جوهرية

 ترسيخ مبدأ عدم التمييز بني شهادات التصديق االلكتروين األجنبية والوطنية..1

 ر أساسي للتكافؤ بني شهادات التصديق بصرف النظر عن مكان إصدارها.اإجياد معي.2

 ميكن االعتماد عليه يف ومسألة االعتراف..3

به، حيث ربط بني مسألتني على قدر كبري من  تذىحين مسلك القانون النموذجي يعد منوذجا أويف تقديرنا 
االعتراف بشهادات التصديق االلكتروين األجنبية مىت كانت توفر قدرا كبريا من املوثوقية، وكذلك ، األمهية مها

عات االلكترونية األجنبية وهي مسألة على قدر كبري من األمهية لتحقيق األمان والثقة يبالتوق فاالعترا
  حدود الدول.للمتعاملني عرب 

2002-535من املرسوم الفرنسي رقم  9ترسي املادة : : : : ثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسي
أسس االعتراف بشهادات  )3(

قا لنصوص التوجيه األورويب بشأن التوقيعات يطبتالتصديق االلكتروين الصادرة عن جهات تصديق أجنبية 
        والصادرة خارجه. االحتاد الشهادات الصادرة داخللمسألة بني أن املرسوم فرق لدى تنظيمه ل إال االلكترونية

 9/1جتيز املادة     شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق أجنبية من خارج االحتاد األورويب:شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق أجنبية من خارج االحتاد األورويب:شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق أجنبية من خارج االحتاد األورويب:شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق أجنبية من خارج االحتاد األورويب:....1
أخذ رأي اللجنة الرئيسية للجنة املركزية ألمان أنظمة املعلومات، عقب  2002أفريل  18من املرسوم الصادر يف 

أن تعقد اتفاقيات خاصة باالعتراف املتبادل مع هيئات أجنبية مماثلة من خارج الدول األعضاء يف  للتصديق
 االحتاد األوريب. 

                                                           

  65سابق، صسعيد قنديل مرجع ، و 1869إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعامالت االلكترونية، مرجع سابق، ص -1
 .2001الصادر عام  ذجي بشأن التوقيعات االلكترونية،ل النمومن قانون اليونسترا 12املادة  -2

، املتعلق بالتقسيم والتصديق على مستوى األمان تقدمه منتجات وأنظمة 2002أفريل  18، الصادر يف 2002- 535من املرسوم الفرنسي رقم  9املادة  -3
 dcssiتكنولوجيا املعلومات 
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 9/2تعهد املادة : : : : االحتاد األورويباالحتاد األورويباالحتاد األورويباالحتاد األورويبيف يف يف يف و و و و عضعضعضعضشهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق بدولة شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق بدولة شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق بدولة شهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهة تصديق بدولة ....2
إىل رئيس الوزراء مبهمة اإلقرار لشهادات التصديق الصادرة من جهات  2002أفريل  18من املرسوم الصادر يف 

الترخيص األجنبية بدولة عضو يف االحتاد األوريب بذات احلجية املقررة لشهادات التصديق الصادرة تطبيقا 
مناظرة للشهادات الصادرة ألحكام هذا املرسوم، مىت صدرت يف إطار إجراءات مماثلة تنطوي على ضمانات 

منظومات إنشاء التوقيع االلكتروين املؤمنة  ىا، وذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد املنظمة للتصديق علفرنس يف
        .  2001مارس  30ثانيا، فقرة ب) من املرسم الصادر يف -3الواردة يف (املادة 

عتراف مبقدم ربط املشرع املصري االعتراف بشهادات التصديق األجنبية مبسألة اال: : : : ثالثًا: القانون املصريثالثًا: القانون املصريثالثًا: القانون املصريثالثًا: القانون املصري
ون من قان 22خدمات التصديق األجنيب املختص بإصدار هذه الشهادات، حينما تعرض هلا بالتنظيم يف املادة 

باعتماد اجلهات األجنبية املختصة بإصدار شهادات  "ختتص اهليئة :التوقيع االلكتروين، اليت جيرى نصها على أن
 كله اا، وذلكريصدره نظجية يف االثبات، املقررة ملا تحلاجلهات ذات اتلك التصديق للشهادات اليت تصدرها 

        وفقا للقواعد واإلجراءات والضمانات اليت تقررها الالئحة التنفيذية هلذا القانون".
األجنبية، مبعىن آخر أن  إن اعتماد اجلهة األجنبية املختصة بإصدار الشهادة لدى هيئة التصديق االلكتروين

  .)1(االعتداد بالشهادة يعترب نتيجة تبعية العتماد اجلهة األجنبية املختصة بإصدارها
بية حيث نص على اعترف القانون اإلمارايت بالشهادات والتوقيعات االلكترونية األجن: : : : رابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايت

ا، ال يتعني إيالء االعتبار إىل املكان الذي ا قانونااللكتروين نافذًشهادة أو التوقيع ذا كانت الأنه: "لتقرير ما إ
صدرت فيه الشهادة أو التوقيع االلكتروين، وال إىل االختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل اجلهة اليت 

        . )2(أصدرت الشهادة أو التوقيع االلكتروين
دالت والتجارة االلكترونية التونسي جنده قد رهن االعتراف إذا ما نظرنا لقانون املبا: : : : خامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسي

بالشهادات املسلمة من مقدمي خدمات توثيق الكترونية موجودة ببلد أجنيب كشهادات مسلمة من مقدمي 
ونية موجودة رخدمات توثيق الكت يأجنيب كشهادات مسلمة من مقدم دخدمات توثيق الكترونية موجودة ببل

        .)3(اتفاقية اعتراف متبادل تربمها الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونيةبالدولة بوجود 
قام  ،يف ضوء حداثة التجربة التشريعية اجلزائرية يف جمال املعامالت االلكترونية: : : : سادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائري

، 4املدرجة يف املادة  1مكرر  3املادة  بشهادة التصديق األجنبية حيث أشار يف باالعترافاملشرع اجلزائري 
إىل أن: "تكون للشهادات اليت  )4( 2001ماي  9املؤرخ يف  123-01ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

سلمها مؤدي خدمات تصديق الكتروين مقيم يف بلد أجنيب نفس قيمة الشهادات املسلمة مبوجب أحكام هذا ي
تفاقية لالعتراف املتبادل أبرمتها سلطة ضبط الربيد تصرف يف إطار اؤدي األجنيب ياملرسوم إذا كان هذا امل

                                                           

 .444االلكتروين، مرجع سابق، ص أمين سعد سليم، التوقيع -1

    من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت. 26/1املادة  -2

    من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 23املادة  -3

  .2007ماي  30املؤرخ يف  162-7املؤرخ يف  16-07املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  -4
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تبني من خالل نص املادة أن سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية هي يو    واملواصالت السلكية والالسلكية".
لكتروين األجنبية، وذلك مقابل اجلهة املختصة باعتماد اجلهة األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق اال

        .سلطة ضبط الربيد واملؤدي األجنيب إطار اتفاقية االعتراف املتبادل بني ويف
  نح الشهادات اليت يصدرها مزود لكي مت: : : : ت التصديق االلكتروين يف االثباتت التصديق االلكتروين يف االثباتت التصديق االلكتروين يف االثباتت التصديق االلكتروين يف االثبات: حجية شهادا: حجية شهادا: حجية شهادا: حجية شهاداالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

        ة.وثوقيخدمات التصديق بالدولة جيب أن تكون ممارسته األجنبية ذات مستوى من امل
من القانون النموذجي إىل العوامل اليت ينبغي  12من املادة  4تشري الفقرة : : : : اليونسترال النموذجياليونسترال النموذجياليونسترال النموذجياليونسترال النموذجيأوالً:قانون أوالً:قانون أوالً:قانون أوالً:قانون 

وضعها يف االعتبار عند البت يف ما إذا كانت الشهادة االلكترونية تتيح مستوى من قابلية التعويل مكافئا 
الذي صدرت فيه، ويرجع ذلك إىل جوهريا حىت يكون للشهادة ذات املفعول القانوين واحلجية يف غري املكان 

من هذا القانون،  12بالرجوع إىل نص املادة     .)2(. أو أية عوامل أخرى ذات الصلة)1(املعايري الدولية املعترف ا
غرايف الذي فإنه ال موجب لالهتمام باملوقع اجل هادة كوا سارية املفعول قانوناأكدت أنه إذ مت اعتماد الش اليت

، كما أن تلك ثار اليت ترتبها الشهادة الوطنيةدام أن تلك الشهادة ترتب نفس اآلالشهادة ماصدرت فيه 
        الشهادة تصبح شهادة موثوق ا بقدر متكافئ مع الشهادة الوطنية.

لة حجية شهادة املصادقة األجنبية وإمنا تعرض نسترال النموذجي مل يتعرض إىل مسأاملالحظ أن قانون اليو
ترتبة عن االعتداد بشهادة املصادقة األجنبية، أين أكد أن االعتراف بشهادات التصديق يؤدي إىل إىل اآلثار امل

مستوى متكافئ مع الشهادة دام أن الشهادة األجنبية تتيح غرايف اليت تصدر فيه الشهادة ماعدم اعتبار املوقع اجل
ونسترال يبذلك فقد ترك قانون الاملعترف ا، لك املعايري الدولية ، كما يؤدي إىل أن يوىل االعتبار يف ذالوطنية

وحسب ما جاء به الفقه ، النموذجي مسألة االعتداد بالشهادة األجنبية مبا تصدره الدول من تشريعات داخلية
  هي:االلكترونية فأهم شروط منح احلجية للشهادة 

 ةاتفاقية اعتراف مسبق متبادل بني الدولة اليت تنتمي الشهادة األجنبية إىل سلطاا املختصة وبني دول وجود.1
 عمل تلك الشهادة واستخدامها يف إقليمها.

وهو سريان شهادة التصديق األجنبية بذات شروط سريان شهادة التصديق الوطينة يف  ::::مبدأ املعاملة باملثل.2
 الدولة األجنبية.

 ال تكون شهادة التصديق األجنبية خمالفة للنظام العام واآلداب حسب النظام القانوين للدولة. أن.3

  ات اخلاصة باالعتراف املتبادل مع هيئات أجنبية مماثلة من خارج جوز أن تنص االتفاق: : : : ثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسيثانياً:القانون الفرنسي
الصادرة من هذه اهليئات األجنبية يف إطار الدول األعضاء يف االحتاد األوريب على االعتراف لشهادات التصديق 

(إجراء التقييم وإجراء التصديق) باب األول من املرسوم سابق الذكر إجراءات مشاة للمنصوص عليها يف ال

                                                           

 .87، ص2001راع قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية، عام تدليل اش راجع -1

 44أمين سعد سليم، التوقيع االلكتروين، مرجع سابق، ص و .375عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع االلكتروين يف النظم القانونية املقارنة، مرجع سابق، ص -2
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، غري انه جيوز قصر هذا االعتراف صادرة تطبيقا ألحكام هذا املرسومبذات احلجية املقررة لشهادات التصديق ال
  مستوى معني من األمان يف شهادة التصديق. املتبادل على توافر

، تتمتع إصدار شهادات التصديق االلكتروينمبجرد اعتماد اجلهة األجنبية املختصة ب: : : : ثالثاً: القانون املصريثالثاً: القانون املصريثالثاً: القانون املصريثالثاً: القانون املصري
الشهادات اليت تصدرها بذات احلجية يف االثبات املقررة لشهادات التصديق االلكتروين الصادرة من جهات 

من قانون التوقيع  22. حينما تعرض هلا املشرع بالتنظيم يف املادة )1(كائنة يف مصرالتصديق االلكتروين ال
ختتص اهليئة باعتماد اجلهات األجنبية املختصة بإصدار شهادات التصديق "نصها على أن:  االلكتروين اليت جيري

تكون للشهادات اليت تصدرها إدارة اهليئة، ويف هذه احلالة تنظري املقابل الذي حيدده جملس االلكتروين وذلك 
        تلك اجلهات ذات احلجية يف االثبات املقررة ملا تصدره نظرياا..."

احلجية كشهادات  نيبيصدرها مزود خدمات التصديق األج لكي متنح الشهادات اليت: : : : رابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايترابعا: القانون اإلمارايت
يعادل على ما ذات مستوى من الثقة  هب أن تكون ممارساتجيصادرة من مزودي خدمات التصديق بالدولة، 

        )2(األقل املستوى الذي يتطلب من مزودي خدمات التصديق العاملني بالدولة
إذا ما تطرقنا لقانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي جنده قد رهن االعتراف : : : : خامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسيخامساً: القانون التونسي

موجودة ببلد أجنيب كشهادات مسلمة من مقدمي بالشهادات املسلمة من مقدمي خدمات توثيق الكترونية 
ة ل تربمها الوكالة الوطنية للمصادقموجودة بالدولة بوجود اتفاقية اعتراف متبادالكترونية خدمات توثيق 

        .)3(االلكترونية
4ة ضمن املادة املدرج 1مكرر 3تشري املادة : : : : سادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائريسادساً: القانون اجلزائري

من خالل ، إىل منح احلجية للشهادة )4(
        لشهادة االلكترونية القوة الثبوتية ومن هذه الشروط:لاليت تعطي  ذكرها للشروط

 وجود اتفاقية لالعتراف املتبادل بني سلطة ضبط الربيد املوكلة بالتصديق األجنيب مع مؤدي أجنيب..1

الشهادات  مبدأ املعاملة باملثل باعتبار مؤدي خدمات التصديق االلكتروين املقيم يف بلد أجنيب نفس قيمة.2
 .162-07تلمة مبوجب أحكام املرسوم سامل

 تطلبو مهنة خدمات االنترنت واستغالهلا بأنه مقنن مرتبط بوجود مصلحة تعلى تكييف نشاط أ بناًء.3
فهي ترتبط بإحدى ااالت  97/40رقممن املرسوم التنفيذي  3ري القانوين والتقين املطلوب وطبقا للمادة طالتأ

  التالية:
 النظام العام.أ.

 أمن األشخاص واملمتلكات.ب.

                                                           

    .572صتروين عرب االنترنت، مرجع سابقن إثبات التعاقد االلكتامر حممد سليمان الدمياطي،  -1

 من قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت.  26/1املادة  -2

 من قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي. 23املادة  -3

 30املؤرخ يف  07/162املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  2001ماي09املؤرخ يف  01/123املرسوم التنفيذي ضمن أحكام  4املدرجة يف املادة 1مكرر3املادة  -4
  سالف الذكر .2007ماي 
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 حفظ الصحة العامة.ج.

 محاية األخالق واآلداب.د.

قيم يف بلد مؤدي خدمات تصديق الكتروين مبني  هذا من جهة ومن جهة أخرى فاملشرع اجلزائري سوى
توفر الشرط الثالث هو أن ال تكون  مع، أجنيب مع مقيم يف أرض الوطن من حيث قيمة الشهادة املستلمة

  شهادة التصديق األجنبية خمالفة للنظام العام واآلداب. 
        ادة التصديق االلكتروين وإلغاؤهاادة التصديق االلكتروين وإلغاؤهاادة التصديق االلكتروين وإلغاؤهاادة التصديق االلكتروين وإلغاؤهاإيقاف شهإيقاف شهإيقاف شهإيقاف شه: : : : املطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامس

يل عليها، وذلك يف حالة ما إذا تعرض املفتاح ا للثقة أو تصبح غري قابلة للتعوقد تفقد الشهادة جدار
 -اخلاص للموقع ملا يثري الشبهة، كأن يفقد املوقع سيطرته على ذلك املفتاح، وقد يعمد مقدم خدمات التصديق

بوقف فترة سرياا الشهادة  إيقاف إىل -ذلك وفقا للظروفوبناء على طلب املوقع أو حىت بدون موافقته 
  . إلغائها ائيا، أو إىل مؤقتا

األمر على عنوان املوقع  يق الشهادة أو إلغائها، ينبغي عليه أن يعلن ذلكولدى قيام مقدم اخلدمة بتعل
االلكتروين املخصص لقائمة الشهادات املوقوفة أو امللغاة واملبني يف الشهادة، مبا يؤدي إىل علم األطراف املعولة 

  دت جدارا بالثقة أو أصبحت غري قابلة للتعويل عليها.ن الشهادة فققيع االلكتروين بأعلى التو
بوجه عام ينبغي على مقدم خدمات التصديق االلكتروين أن : : : : إيقاف شهادة التصديق االلكتروينإيقاف شهادة التصديق االلكتروينإيقاف شهادة التصديق االلكتروينإيقاف شهادة التصديق االلكتروين    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        يوقف العمل بالشهادة اليت صدرت عنه يف احلاالت التالية:
وبكون ملستخدم اخلدمة احلق يف إيقاف الشهادة يف حالة إصدارها : على طلب صاحب الشهادةعلى طلب صاحب الشهادةعلى طلب صاحب الشهادةعلى طلب صاحب الشهادة    أوالً: بناًءأوالً: بناًءأوالً: بناًءأوالً: بناًء

احلق يف اإليقاف ألي شهادة مصدرة املفوض جلهة العمل والشخص فقط بصفته الشخصية، كما يكون 
 لعاملني ذه اجلهة.ل

ا، يتوقف على أن يكون هذا الطلب مربر ا، على أن االستجابة لطلب صاحب الشهادة بإيقاف العمل
ن شهادة باختاذ إجراءات اإليقاف، خاصة وأ عىن أن يكون له سند واقعي يربر الطلب، ويقنع مقدم اخلدمةمب

  التصديق فور صدورها واستعماهلا يتعلق ا حقوق الغري.
تفترض شهادة التصديق أن البيانات اليت تتضمنها : : : : ث اث اث اث اتغيري البيانات الواردة يف الشهادة أو العبتغيري البيانات الواردة يف الشهادة أو العبتغيري البيانات الواردة يف الشهادة أو العبتغيري البيانات الواردة يف الشهادة أو العب    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ملقدم اخلدمة بأي تغيري يتطلب ضرورة إعالم صاحب الشهادة صحيحة مل تتغري وذلك خالل مدة سرياا ما 
        يطرأ على بياناته املدونة يف الشهادة وعلى هذا األخري أن يغري بالشهادة وخيطر ذوي الشأن عند حلظة علمه. 

ا قد حدث يف البيانات اليت صدرت ن تغيريالشهادة إيقاف الشهادة مىت علم بأى صاحب نه يتعني علكما أ
ما على مقدم اخلدمة إال إيقاف وقت استعمال الشهادة مؤقتا والشهادة بناء عليها، نتيجة العبث بتلك البيانات، 

ائي رار اإليقاف.ا، أو يثبت  عدم صحة السبب قإىل أن يثبت صحة سبب اإليقاف فتلغى الشهادة  
ذلك ألن كل شهادة تصديق الكتروين هلا مدة زمنية تسري خالهلا وكما : : : : انتهاء مدة صالحية الشهادةانتهاء مدة صالحية الشهادةانتهاء مدة صالحية الشهادةانتهاء مدة صالحية الشهادة    ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

فينبغي على مقدم اخلدمة، يف رية اليت جيب تضمنيها يف الشهادة، بينا فإن مدة الشهادة تعترب أحد البيانات اجلوه



لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينثبات العقد اإلثبات العقد اإلثبات العقد اإلثبات العقد اإلإإإإ    الباب الثاين:الباب الثاين:الباب الثاين:الباب الثاين:     
 

267 

 

األحوال، التأكد من صالحية الشهادة للعمل وأا سارية وأن يصدر قراره بإيقاف العمل بالشهادة مىت  كل
  انتهت مدة صالحيتها.

 يف هذا: : : : الذكية او عند الشك يف حدوث ذلكالذكية او عند الشك يف حدوث ذلكالذكية او عند الشك يف حدوث ذلكالذكية او عند الشك يف حدوث ذلك    فري اخلاص أو البطاقةفري اخلاص أو البطاقةفري اخلاص أو البطاقةفري اخلاص أو البطاقةششششسرقة أو فقدان املفتاح السرقة أو فقدان املفتاح السرقة أو فقدان املفتاح السرقة أو فقدان املفتاح الرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 
ثبت سرقة أو  إىل إيقاف العمل بالشهادة مىت نفسهاخلصوص جيب على مقدم اخلدمة أن يسارع من تلقاء 
        عند الشك يف حدوث ذلك.حىت فقدان املفتاح الشفري اخلاص باملوقع أو البطاقة الذكية أو 

  الشخص  فعالقة: : : : بنود العقد املربم مع املرخص لهبنود العقد املربم مع املرخص لهبنود العقد املربم مع املرخص لهبنود العقد املربم مع املرخص لهلللل    عدم التزام الشخص املصدر له شهادة التصديقعدم التزام الشخص املصدر له شهادة التصديقعدم التزام الشخص املصدر له شهادة التصديقعدم التزام الشخص املصدر له شهادة التصديقخامسا: خامسا: خامسا: خامسا: 
ا ويترتب حني كمها شروط العقد املربم بينمحت له شهادة التصديق ملقدم اخلدمة هي عالقة تعاقدية املصدر

        إخالل الشخص بأحد بنود العقد بوقف تلك الشهادة مؤقتا.
        يلي:كما تلغى شهادة التصديق يف بعض احلاالت     ::::لكتروينلكتروينلكتروينلكتروينإلغاء شهادة التصديق اإلإلغاء شهادة التصديق اإلإلغاء شهادة التصديق اإلإلغاء شهادة التصديق اإل    ::::الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

، ذلك، ألا حتمل صفة شخصية لذاتهإلغاء الشهادة مىت طلب صاحبها  ميكن: : : : أوالً: طلب صاحب الشهادةأوالً: طلب صاحب الشهادةأوالً: طلب صاحب الشهادةأوالً: طلب صاحب الشهادة
من مث فهو املعين ا أوال وأخريا، كما يكون جلهة العمل والشخص املفوض فقط احلق يف إلغاء أية شهادة 

اإللغاء حتت ق للغري طلب إلغاء الشهادة، إمنا ميكن أن يضع الواقعة بسبب حيمصدرة للعاملني ذه اجلهة، وال 
        تصرف مقدم اخلدمة الذي يقدر بدوره إمكانية إلغاء الشهادة من عدمه.

يف حالة وفاة الشخص الطبيعي ال يوجد لزوم لشهادة : : : : وفاة الشخص الطبيعي واحنالل الشخص املعنويوفاة الشخص الطبيعي واحنالل الشخص املعنويوفاة الشخص الطبيعي واحنالل الشخص املعنويوفاة الشخص الطبيعي واحنالل الشخص املعنوي    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
بوفاته، ونفس الشيء التصديق االلكتروين الصادرة له، لذلك جيب إلغاء الشهادة من قبل مقدم اخلدمة مىت علم 

        بالنسبة الحنالل الشخص املعنوي أو انقضائه.
يتعني على مقدم اخلدمة عقب إيقاف الشهادة مؤقتا يف : : : : ة اليت سبق إيقافها بصفة مؤقتةة اليت سبق إيقافها بصفة مؤقتةة اليت سبق إيقافها بصفة مؤقتةة اليت سبق إيقافها بصفة مؤقتةإلغاء الشهادإلغاء الشهادإلغاء الشهادإلغاء الشهادثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: ثالثاً: 

 - اء كان ذلك بوسائل مادية أو فنيةسو- يقاف بقرار منه، أن يتحرى بنفسهإحدى احلاالت اليت يكون فيها اإل
فإنه ميكنه إلغاء شهادة التصديق  نت النتيجة مطابقة لسبب اإليقاف،عن مدى صحة سبب اإليقاف، وإذا كا

سرقة املفتاح اخلاص أو البطاقة الذكية من  -على سبيل املثال–بصفة ائية، وعلى ذلك فمىت ثبت ملقدم اخلدمة 
اء الشهادة حفاظا عل مصلحة صاحبها.ا يتعني عليه يف هذه احلالة إلغمصاحب الشهادة وتعذر استعاد        

أنه ميكن لصاحب الشهادة أو الغري االعتراض على القرار الصادر من مقدم خدمات التصديق بإلغاء  بيد
  .)1(الشهادة وذلك لتعلق مصلحة كل منهما بالشهادة موضوع قرار اإللغاء

حالة توقف مقدم اخلدمة عن تقدمي يف : : : : ديق عن تقدمي اخلدمات املرخص اديق عن تقدمي اخلدمات املرخص اديق عن تقدمي اخلدمات املرخص اديق عن تقدمي اخلدمات املرخص اتوقف مقدم خدمات التصتوقف مقدم خدمات التصتوقف مقدم خدمات التصتوقف مقدم خدمات التص رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
بإلغاء كل  - املسبقة من اهليئة املختصة بذلك بعد احلصول على املوافقة - اخلدمات املرخص ا، فإنه يلتزم

شهادات التصديق االلكتروين املصدرة عنه ملستخدمي اخلدمة املتعاملني معه، وذلك اعتبارا من تاريخ التوقف 
يضات الالزمة ملستخدمي اخلدمة إذا دعت الضرورة إىل ذلك، إىل جانب إلزامية عن اخلدمة، ويلتزم بدفع التعو

                                                           

 .185عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع االلكتروين يف النظم القانونية املقارنة، مرجع سابق، ص -1
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قبل إجراء أي معاملة الكترونية تعتمد على توقيعيه  - خطار مستخدم اخلدمة عن طريق رسالة الكترونيةيام بإالق
        بتاريخ إيقاف اخلدمة. - االلكتروين

دم خدمات الذي ألزم مق )1(املشرع املغريب ومن التشريعات اليت اهتمت مبعاجلة مثل هذا األمر، جند
ينها بشهرين وذلك إما إىل ات املؤمنة قبل انتهاء صالحيتها حخبار أصحاب الشهاداملصادقة االلكترونية بإ

   .إلبالغ واألفضل أن يتم الكترونيام الكيفية اليت يتم ا ا، وجيب إبالغ املتعاملني، وال حتديدها أو إلغائها
إذا  53-05من قانون  21إن إلغاء الشهادات االلكترونية يتم عرب حاالت حددها املشرع املغريب يف املادة 

كانت تلك الشهادة مت تسليمها بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة فاملغلوطة هي معلومات صحيحة إال أا 
  طراف عمدا.شخصا آخر، أما املزورة فهي معلومات غري حقيقية قدمها أحد األختص 

كما يتم إلغاء الشهادة االلكترونية بناء على أن املعلومات الواردة فيها، مل تعد مطابقة للواقع وهي مسألة مل 
يوضحها املشرع املغريب ورغم هذا وتفاديا لكل تغليط يتعني على طالب الشهادة أنه كلما طرأ تغيري على 

يف املقابل جند ، إعالم الطرف اآلخر أو إلغاؤهاويه إما تعديلها املعلومات املدىل ا إعالم مزود اخلدمة الذي عل
  )2( ألزم أيضا طالب الشهادة االلكترونية بالتزامات هي: املشرع املغريب

التزامات بسرية البيانات واملعطيات املتعلقة بالتوقيع االلكتروين واعتبار كل تصرف صادر عنه إىل أن يثبت .1
  عكسه.

2.ا لإلضرار بالغري إبالغ مقدم خدمات املصادقة االلكترونية عن أي تغيري للمعلومات اليت تضمنتها الشهادة منع
 الذي تعلقت حقوقهم ومصاحلهم بتلك الشهادة.

ما يثار إشكال حول بقاء سرية املعطيات املتعلقة ة إلغاء الشهادة االلكترونية عندطالب الشهادكما حيق ل.3
ضمنة يف الشهادة، ويف غري تكحالة أوىل، ويف حالة ثانية حيث ينعدم فيها مطابقة املعلومات امل بإنشاء التوقيع

من استصدار حكم قضائي يوقف اإللغاء طبقا  خارجها واعترض عليها الغري البد هاتني احلالتني فإن كل طلب
 للقواعد العامة.

 امللغاة.عدم استعمال الشهادة االلكترونية املنتهية صالحيتها أو .4

مما سبق بينا أن اثبات العقد االلكتروين وذلك من خالل إقامة التوازن بني عناصر االثبات التقليدية واليت ال 
أدلة معدة لإلثبات أن  ة واليت حتتاج لكي ميكن اعتبارهامتنح احملررات االلكترونية سوى قيمة احملررات العرفي

جيته من خالل قيامه بوظائفه يف الداللة على هوية صاحبه تستويف شرط توقيعها، فبحثنا التوقيع ومدى ح
يفتني تتحققا من خالل استخدام الوسائل التقنية املتعددة يف يف االلتزام، وبينا أن هتني الوظ وتأكيد سالمة ارادته

على أو وجود جهة حمايدة تتوىل عملية التصديق محاية رسائل البيانات املتبادلة عرب الشبكة كنظام التشفري 
وانتهينا على أنه ليس هناك ما مينع من قبول احملررات االلكترونية كأدلة يف االثبات إذا ما استوفت ، احملرر

                                                           

 .84ملغريب، مرجع سابق، صنون اإدريس النوازيل، محاية عقود التجارة االلكترونية يف القا -1

    .85 القانون املغريب، مرجع سابق، صإدريس النوازيل، محاية عقود التجارة االلكترونية يف -2
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شروط اعتبارها واعتمادها وذلك باالعتماد على أنظمة معلوماتية فائقة اجلودة حتقق املوثوقية واألمان 
  .ملستخدمي شبكة االنترنت

بني أطراف ينتمون لدول تتبع نظما قانونية خمتلفة من خالل شبكة االنترنت مبا أن العقد االلكتروين يربم و
األمر الذي يثري مسألة تنازع القوانني واالختصاص القضائي والذي يتطلب البحث عن  ،املفتوحة على العامل

ة القانون الواجب التطبيق واحملكمحتديد  عنبدائل جديدة تستجيب خلصوصيات البيئة الرقمية والبحث 
 .وهو موضوع دراستنا يف الباب الثالثوآليات تسويتها، املختصة يف حل الرتاع 
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والتجاري كإبرام  االقتصاديال ن استعمال االنترنت يف خمتلف ااالت يف تزايد مستمر وخاصة يف اإ
 يعد من أهم برام العقد اإللكتروين الذيإللذا تطرقنا يف هذه الدراسة  ،العقود على خمتلف السلع واالحتياجات
اليت يثريها، كاستجابة ملواكبة التطورات يف جمال تقنية صوصية اخل أوجهاملوضوعات احلديثة وركزنا على 

ن أ، ومن خالل هذه الدراسة حاولنا الوسيلة املربم عربها هتستند يف وجودها اىل ما تثرياملعلومات واالتصاالت 
ابرام العقد االلكتروين من مشكالت، كما  هالقواعد التقليدية يف نظرية العقد على ما يثري انطباقنبني مدى 

اعد العامة إن مل تكن كافية حلل حاولنا ان نوضح القواعد اخلاصة باملعامالت االلكترونية والالزمة لتكملة القو
  شكال قانوين متعلق بالعقد االلكتروين.أي إ

امتة تلخيصا ملا ورد يف املنت، وإمنا يتطلب منا التطرق إىل ما ن جنعل من اخلأ دريال نويف اية هذه الدراسة 
  مهها فيما يلي:توصلنا إليه من نتائج واقتراحات نذكر أ

        النتائجالنتائجالنتائجالنتائج: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
يف كل  هما حيتاجتتيح للمستخدم ، للدول    باحلدود اجلغرافية فال تعترن االنترنت شبكة اتصاالت عاملية إ .1

  .تصورمي تطور ، فهي حاضرة ارات أفنية) بسرعة فائقة. ثقافية. علمية. (جتارية ااالت
عن طريق استخدام شبكة االنترنت لتبادل ليت تتم بني التجار واملستهلكني ن التجارة االلكترونية اإ .2

  املتعلقة ذا اال.وسائر البيانات وابرام العقود ودعم العمليات املالية واملصرفية الرسائل  وأاملعلومات 
واقع يقرره القانون وتعترف به التشريعات املختلفة وذلك باعترافها لرسائل البيانات ن العقد االلكتروين إ .3

 بني ويتم التفاعل ،و صفحات الويبوتطابقها عرب الربيد االلكتروين أكوسيلة من وسائل التعبري عن االرادة 
  .املكانحيث ويعد تعاقد بني حاضرين من حيث الزمان، وغائبني من  ،افتراضي عقد املتعاقدين يف جملس

يف مهية أ تاذ سائلممن ذلك  قد يترتب على اممعاملية ديد زمان ومكان انعقاد العقد عرب شبكة ن حتإ    ....4
و القبول أ عالنكلحظة إن النظريات اليت تنازعت وقت انعقاد العقد وتبني أوحكم العقد، االثبات والتنفيذ 

معه ملا فيها من  تتالءمالعلم بالقبول هي اليت  ن نظريةري مالئمة يف العقد االلكتروين وأغ هاستالمو ه ألاارس
حتقيق التوازن بني مصلحة املتعاقدين على عكس قوانني املعامالت االلكترونية العربية ألن نظرية تسلم القبول 

  االلكتروين رغم عدم اطالعه عليه ألسباب تقنية.د يف صندوق الربيد رتعين الزام املوجب مبا و
وال جيوز الرجوع يف األمر بالدفع اال يف ، لكترونيةبواسطة أموال إالوفاء يتم من خالل شبكة االنترنت  نإ .5

اىل عملية  من خالل اللجوء يتم تأمني وسائل وطرق الدفعو، .جق.ت )543(م  بطاقة او سرقتهاالحالة فقدان 
  .وذلك بتمكينه احلق يف الرجوع عن العقد جل بث الثقة لدى املستهلكالتشفري والتوقيع من أ

تدل على وجود  ،وموقعة على دعامات الكترونية مكتوبةررات يتم مبحإن إثبات العقود االلكترونية  .6
ما مييز شخصية املتعاقد ويتم الرجوع إليها يف حال الرتاع بني املتعاقدين وه ،التصرف القانوين وحتديد مضمونه

جيب قيام جهة خاصة أو و له حجية وقوة قانونية يف اإلثبات،وإثبات رضائه مبضمون احملرر املوقع مما جيعل 
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تدل على سالمة اجراء  لموقعمتنحها لموثقة شهادة إصدار من خالل بضمان فعالية التوقيع  يف الدولة عامة
  .وتأمينها عن طريق تقنية التشفري املعاملة

هما الصرحية يلكتروين يكون باتفاق الطرفني بإرادتن حتديد القانون الواجب التطبيق على منازعات العقد اإلإ .7
باالرتباط وهو املكان الذي يرتبط به العقد  يامكان ز العقديىل تركمنية، واذا تعذر ذلك يتم اللجوء إو الضأ

 فينعقدتفاق اذا مل يوجد إيتم حتديدها باتفاق األطراف اما بنظر الرتاع بالنسبة للمحكمة املختصة  ام، أاألوثق
  .و البياناتأحملكمة املكان الذي يتم فيه تلقي املعلومات  االختصاص

مراحلها عرب االنترنت إن تنوع اآلليات املستخدمة يف التسوية االلكترونية للمنازعات تتم يف مجيع  .8
ائية للرتاع من خالل مراكز متخصصة تتسم  وبإجراءات غري قضائية تتخذ من أجل الوصول إىل تسوية
فضل ج يتبع يف تسوية منازعات أبالتايل فهي  ،بالسرعة يف حسم الرتاع واالقتصاد يف النفقات وسهولة التنفيذ

  .اليها واقرارها ضمن اتفاقيات التجارة العاملية، مما شجع على اللجوء العقود االلكترونية
 تطرق لتعريف العقد االلكتروينومل ي    مل يستجيب لتطورات املعامالت االلكترونية املشرع اجلزائري أن .9

ترب تعوت االلكترونية المتعلقة باملعاماخرى  إصداروالقائمة حيث قام بتعديل بعض النصوص  ،بصفة خاصة
  .املعلوماتية الوجيوكنيف التغيري استجابة لعصر الت تهعلى رغب دليالًو ة باالهتمامخطوة جدير
 323الكتابة االلكترونية من خالل املادة استحداث  ،املدينمظاهر املعامالت االلكترونية يف القانون ومن 

أما يف حيث سوى املشرع اجلزائري بني الكتابة االلكترونية والكتابة التقليدية من حيث حجية االثبات. مكرر 
ج. فالتوقيع االلكتروين  .مق.  327/2ما خيص التوقيع االلكتروين، فاعتمد املشرع اجلزائري يف نص املادة 

أما . 1مكرر 323مكرر و 323يستجيب للشروط احملددة يف املادتني  حسب املشرع اجلزائري هو أسلوب عمل
ا ممارسة هذا عن خدمات التصديق االلكتروين (التوثيق) فقد حدد املشرع األشخاص الذين جيوز هلم قانون

 الذي 162-07من املرسوم  03النشاط والذين تتوفر فيهم الشروط ملمارسة تقدمي االنترنت يف اجلزائر يف املادة 
يف فنشاط مقدمي خدمات التصديق االلكتروين نشاط اقتصادي خيضع للقيد  123-01يعدل ويتمم املرسوم 

فهومه مبستحدث نظام الوفاء اإللكتروين يف املعامالت التجارية وأ. ا للقانون التجاريالتجاري طبقًالسجل 
املتعلق  11-03املتضمن املوافقة على األمر  15- 03من القانون  69الواسع، ويتضح ذلك من خالل نص املادة 

، واملادة ول قانون جزائري تضمن التعامل االلكتروين احلديث يف القطاع املصريفالذي يعترب أالقرض بالنقد و
قرر محاية املعامالت  أما يف القانون اجلنائي فقد، املتعلقة بالشيك 502/2السفتجة واملادة باملتعلقة  414/3

القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم  املتضمن 04-09لقانون رقم من ا 10و 02االلكترونية من خالل املادتني 
  .املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها
        االقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحات: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

 اهذ ألمهية اجلزائري املشرع انتباه لفتملوضوع البحث ن والقضائية والفقهية التشريعية املعاجلة خالل من .1
   سبقته اليت والعربية الغربية التشريعات من واالستفادة النموذجي اليونسترال بقانون حمتذياً ،ومعاجلته املوضوع
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  .االلكترونية التجارة مبعامالت خاص قانون إلصداريف هذا اال 
تنمية الوعي لدى أفراد اتمع باملعامالت اإللكترونية وأمهيتها من خالل وسائل اإلعالم بالدولة  ضرورة قيام .2

بعقد ورشات عمل ودورات تدريبية جلميع فئات اتمع على اختالف هوياته على استخدام و املختلفة
ع التجارة االلكترونية من اخلدمات اليت تتيحها ونشر ثقافة التعاقد االلكتروين والتعامل م واالستفادةاالنترنت 

  مما يؤدي اىل حمو األمية املعلوماتية ويعمل على تكوين جيل الكتروين.
اعادة النظر يف قوانني املعامالت االلكترونية العربية فيما يتعلق مبسألة حتديد زمان انعقاد العقد، حيث  نقترح .3

إلبقاء على القواعد املوجودة لتحديد مكان جيب األخذ بنظرية العلم بالقبول بدالً من نظرية تسلم القبول وا
  االنعقاد نظراً لوضوحها ومنطقيتها. 

 تطويع قانون اإلثباتاإللكترونية، ووالتجارة إصدار قانون خاص باملعامالت رع اجلزائري نقترح على املش .4
اإللكترونية وتبصري لوفاء واألعمال املصرفية لتشريع خاص وضع  مع ،ملواكبة املستجدات يف وسائل االثبات

واحلث على تنسيق وتوحيد التعامل يف جمال تسوية العمليات املصرفية  كيفية االستعمال لوسائل الدفعالعمالء ب
   .استخدام البطاقات املاليةاملسندات واية مح مع التأكيد على ،اإللكترونية

جيب تكاثف اجلهود بني رجال القانون واملختصني الفنيني والتقنيني من أجل تأمني املعامالت اإللكترونية  .5
ضفاء املزيد من السرية واألمان لزيادة الثقة التغيري والتزوير إل السندات من ظمن االختراق وحفسيما الدفع 

  واإلقبال على هذه املعامالت.
  ل املنظمات العاملية املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية وحق املؤلف وتسجيل صياغة اتفاقية دولية تنظم عم .6

، أصحاب احلقوق براءام لديها يف خطوة صوب االعتراف وبسط احلماية للحقوق عرب الفضاء االلكتروين
والقرارات تلزم منتهكي احلقوق عرب شبكة االنترنت املثول أمام املنظمات املتخصصة مع االعتراف باألحكام و

 حكام القضائية.الصادرة عنها، ومنحها قوة وحجية األ

اللكترونية، ملا فرضته من الدويل اخلاص سيحول بال شك دون وض التجارة ا عمال قواعد القانونإن إ .7
عدم االعتراف مبرتكزات التجارة القانون الواجب التطبيق وضائي وعقبات يف حتديد االختصاص الققيود و

طبيعة التجارة ليه كان البد من البحث عن وسائل أكثر مرونة تتالءم وااللكترونية للقواعد التقليدية، وع
حتديد وز بذلك مشكليت تنازع القوانني واليت يتجلى فيها دور االرادة للمتعاقدين، لتتجالكترونية واال

  االختصاص القضائي.
يقتصر على نوع معني من العقود،  الغالبية التشريعات احلدية فهوأمر أقرته العقد االلكتروين يف الشكلية أن  .8

بل جيوز إبرام كافة العقود االلكترونية سيما مع ظهور مهنة جديدة يف جمال املعامالت االلكترونية وهي مهنة 
  . املشرعني السباقني له يف هذا اال حيتذي حذو أناملشرع اجلزائري  فندعو املوثق االلكتروين،

  
        حبمد اهللاحبمد اهللاحبمد اهللاحبمد اهللا    متمتمتمت
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 2009القاهرة، العربية، النهضة دار والفرنسي، املصري القانون بني مقارنة دراسة االلكتروين، العقد ابرام ،جتجتجتجت    حممدحممدحممدحممد    التوابالتوابالتوابالتواب    عبدعبدعبدعبد    أمحدأمحدأمحدأمحد

 2006 الثانية، الطبعة العربية، النهضة دار والدولية، الداخلية املالية املعامالت يف التحكيم ،سالمةسالمةسالمةسالمة    الكرميالكرميالكرميالكرمي    عبدعبدعبدعبد    أمحدأمحدأمحدأمحد

 1998 مصر العربية، النهضة دار الدولية، املدنية املرافقات االستعجال ،____________

  2002 األوىل الطبعة العربية، النهضة دار) البيئي-السياحي-االلكتروين( النوعي اخلاص الدويل القانون ،____________
  2000 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة الدويل، العقد قانون ،____________

  1989 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار الطليق، الدويل العقد نظرية ،____________
  1973-1972 األجنبية، األحكام وتنفيذ الدويل القضائي االختصاص مبادئ ،اجلداوياجلداوياجلداوياجلداوي    قستقستقستقست    أمحدأمحدأمحدأمحد
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  1995 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار اخلاص، الدويل القانون يف الضعيف العاقد محاية ،اهلوارياهلوارياهلوارياهلواري    حممدحممدحممدحممد    أمحدأمحدأمحدأمحد
 2010 األوىل، الطبعة مراكش، دار اآلفاق املغربية، مقارنة، دراسة املغريب، القانون يف االلكترونية التجارة عقود محاية ،النوازيلالنوازيلالنوازيلالنوازيل    إدريسإدريسإدريسإدريس

 1988 النشر، دار بدون بغداد، املدنية، املرافعات ،النداويالنداويالنداويالنداوي    وهيبوهيبوهيبوهيب    آدمآدمآدمآدم

 القانونية الدراسات قسم منشورات اخلاص، الدويل القانون يف مقارنة دراسة لبنان، يف وأثارها األجنبية القانونية األعمال ،نعيمنعيمنعيمنعيم    إدمونإدمونإدمونإدمون
  1985 بريوت، ، الشرقية املكتبة توزيع اللبنانية، اجلامعة يف واإلدارية والسياسية

 2001 مصر، القاهر، العربية، النهضة دار االنترنت، عرب التعاقد خصوصية ،جماهدجماهدجماهدجماهد    احلسناحلسناحلسناحلسن    أبوأبوأبوأبو    أسامةأسامةأسامةأسامة

 2005 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة االلكتروين، التعاقد يف املستهلك محاية ،بدربدربدربدر    أمحدأمحدأمحدأمحد    أسامةأسامةأسامةأسامة

 2000 القاهرة، العربية، النهضة دار املدين، اإلثبات قواعد على وأثره احلديثة العلمية التقنيات مستخرجات استخدام ،شوقيشوقيشوقيشوقي    أمحدأمحدأمحدأمحد    أسامةأسامةأسامةأسامة

  تاريخ بدون املنصورة. الورد جزيرة مكتبة. واالنترنت الكمبيوتر عامل. حامدحامدحامدحامد    أمحدأمحدأمحدأمحد    أشرفأشرفأشرفأشرف
 اجلزء القوانني، روح جملة العربية، والقوانني االسالمي الفقه بني مقارنة دراسة احلديثة، االتصال بوسائل التعاقد ،ويحويحويحويح    الرزاقالرزاقالرزاقالرزاق    عبدعبدعبدعبد    أشرفأشرفأشرفأشرف
  2004 ،33العدد األول،

  1999 القاهرة، العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة للمؤلف، الذهنية احلقوق جمال يف القوانني تنازع ،حممدحممدحممدحممد    وفاءوفاءوفاءوفاء    أشرفأشرفأشرفأشرف
 2009 اجلديدة، اجلامعة درا احلديثة، االلكترونية والوسائل القاضي ،النيداينالنيداينالنيداينالنيداين    حسنحسنحسنحسن    األنصارياألنصارياألنصارياألنصاري

 واحلقوق االلتزامات يف اليمين املدين والقانون العراقي املدين والقانون األردين املدين القانون شرح يف الكايف ،ايدايدايدايد    عبدعبدعبدعبد    احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  1993 األوىل، الطبعة عمان، ن،.د التراضي،: األول القسم األول، الد العقد، يف االلتزام مصادر األول، اجلزء الشخصية،

 2000 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار االنترنت، جرائم ،عتيقعتيقعتيقعتيق    السيدالسيدالسيدالسيد

 عمان العربية، املنظمة اإلدارية، املنظمات يف والتجارية الدبلوماسية واملساومة االتصال سلوكيات التفاوض، مهارات ،عليوهعليوهعليوهعليوه    السيدالسيدالسيدالسيد
 1987األردن 

  1992 اجلامعية، الثقافة مؤسسة) اخلدمات الربامج، اآليل، احلاسب( املعلومات لعقود القانونية الطبيعة ،عمرانعمرانعمرانعمران    السيدالسيدالسيدالسيد    حممدحممدحممدحممد    السيدالسيدالسيدالسيد
 القواعد ضوء يف االلكترونية املعامالت لقوانني دراسة لإلثبات، ودليال اإلدارة عن للتعبري طريقا الرقمية الكتابة ،العيشالعيشالعيشالعيش    حممدحممدحممدحممد    الصاحلنيالصاحلنيالصاحلنيالصاحلني
  2008 األوىل الطبعة اإلسكندرية، املعارف منشأة العامة،

 2007 العربية، النهضة دار اإللكترونية، التجارة يف حبث اإللكتروين، البيع عقد ،مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    شوقيشوقيشوقيشوقي    الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر

  النشر تاريخ بدون عمان للنشر رند الدويل، التجارة قانون ،أمحدأمحدأمحدأمحد    مصلحمصلحمصلحمصلح    الطروافةالطروافةالطروافةالطروافة
  2004 األردن، ، أربد األوىل، الطبعة احلديث الكتب عامل االنترنت، عرب التعاقد مشكالت ،العالالعالالعالالعال    أبوأبوأبوأبو    العالءالعالءالعالءالعالء    أبوأبوأبوأبو    النمرالنمرالنمرالنمر
 2009 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات املقارن، القانون يف االلكتروين العقد الدولية، العقود ،ناصيفناصيفناصيفناصيف    الياسالياسالياسالياس

 2012 االوىل، الطبعة بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات االلكتروين، التحكيم الدولية، العقود ،_______

 2003عمان والتوزيع، للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار ،"االلتزام مصادر" لاللتزامات العامة النظرية ،منصورمنصورمنصورمنصور    حممدحممدحممدحممد    أجمدأجمدأجمدأجمد

 منشأة الوطنية، والتشريعات الدولية االتفاقيات ظل يف االلكترونية العقود عن الناشئة املنازعات يف التحكيم ،الرافعيالرافعيالرافعيالرافعي    حسنحسنحسنحسن    أمريةأمريةأمريةأمرية
  2012 اإلسكندرية املعارف،

 النقض، وقضاء بالفقه نصوصها على معلقا االستغالل -اإلكراه -التدليس -الغلط -املدين القانون يف الرضا عيوب ،العمروسيالعمروسيالعمروسيالعمروسي    أنورأنورأنورأنور
 2003 اإلسكندرية املعارف منشأة

  2009 لبنان للكتاب، احلديثة املؤسسة التقنية، االنترنت خدمات مزودي مسؤولية ،احلايكاحلايكاحلايكاحلايك    سلومسلومسلومسلوم    أودينأودينأودينأودين

 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار االلكترونية، التجارة لعقد القانونية اجلوانب وإثباته االلكتروين العقد إبرام ،سليمانسليمانسليمانسليمان    أمحدأمحدأمحدأمحد    مأمونمأمونمأمونمأمون    إميانإميانإميانإميان
2008 

 . 2005 القاهرة العربية، النهضة دار النموذجية، العقود ،سليمسليمسليمسليم    سعدسعدسعدسعد    أمينأمينأمينأمين

 دار) االنترنت عرب للتعاقد مقارنة تطبيقية دراسة( االلكترونية املعلومات بنوك يف االشتراك لعقد القانوين النظام ،البقليالبقليالبقليالبقلي    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى    أمينأمينأمينأمين
  2010 القاهرة العربية النهضة
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 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات مقارنة، دراسة اخلاص، الدويل القانون صعيد على االنترنت شبكة حتديات ،أنطونيوسأنطونيوسأنطونيوسأنطونيوس    بولنيبولنيبولنيبولني    أيوبأيوبأيوبأيوب
 2006لبنان

 2001 القاهرة والتوزيع، للنشر الفاروق دار العامري، خالد ترمجة االنترنت، عرب التسوق ،جراالجراالجراالجراال    برسيتونبرسيتونبرسيتونبرسيتون

 2001- 2000 ناشر، بدون االلتزام، مصادر األول، القسم االلتزام، نظرية أساسيات ،اهللاهللاهللاهللا    عطاعطاعطاعطا    حممدحممدحممدحممد    برهامبرهامبرهامبرهام

 2000 القاهرة العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة احلدود، عرب اإلداري العقد فكرة ،عليعليعليعلي    العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد    بكربكربكربكر

 2001مشس عني جامعة الدولية، التجارة عقود يف التعاقدية قبل املفاوضات مرحلة يف النية حسن مبدأ ،بدويبدويبدويبدوي    املطلباملطلباملطلباملطلب    عبدعبدعبدعبد    باللباللباللبالل

 2011 اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزائري، املدين القانون ضوء يف التعاقد على السابقة املرحلة مشكالت ،العريبالعريبالعريبالعريب    بلحاجبلحاجبلحاجبلحاج

 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات مقارنة، دراسة اخلاص، الدويل القانون صعيد على االنترنت شبكة حتديات ،أيوبأيوبأيوبأيوب    أنطونيوسأنطونيوسأنطونيوسأنطونيوس    بولنيبولنيبولنيبولني
2006 
 2009 األوىل الطبعة مقارنة، دراسة االنترنت، عرب االلكتروين التعاقد إثبات ،الدمياطيالدمياطيالدمياطيالدمياطي    سليمانسليمانسليمانسليمان    حممدحممدحممدحممد    تامرتامرتامرتامر

 2003بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات فرج، حسن توفيق عصام تنقيح والتجارية، املدنية املواد يف اإلثبات قواعد ،فرجفرجفرجفرج    حسنحسنحسنحسن    توفيقتوفيقتوفيقتوفيق

 1975 القاهرة، ن،.د الدولية، التجارة قانون يف دراسة ،حبيبحبيبحبيبحبيب    ثروتثروتثروتثروت

 2001 القاهرة، النيل، دار ،االثبات يف حجيته مدى مواجهته، وكيفية خماطره ماهيته، االلكتروين، التوقيع ،احلميداحلميداحلميداحلميد    عبدعبدعبدعبد    ثروتثروتثروتثروت

 1962 القاهرة العاملية، املطبعة القوانني، تنازع يف الثالث اجلزء العريب، اخلاص الدويل القانون ،الرمحانالرمحانالرمحانالرمحان    عبدعبدعبدعبد    جابرجابرجابرجابر

 والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة األوىل، الطبعة القاضي، منصور ترمجة العقد، تكوين املدين، القانون يف املطول ،غستانغستانغستانغستان    جاكجاكجاكجاك
 2000 بريوت والتوزيع،

 2006 اجلديدة، اجلامعة دار العصرية، احلياة ملنازعات، التقليدية الدويل القضائي االختصاص قواعد مالئمة مدى ،الكرديالكرديالكرديالكردي    ل حممودل حممودل حممودل حممودمجامجامجامجا

   2003الثانية، الطبعة العربية، النهضة دار التحكيم، دعوى يف التطبيق الواجب القانون ،الكرديالكرديالكرديالكردي    حممودحممودحممودحممود    مجالمجالمجالمجال
 سنة بدون العربية، النهضة دار املعلوماتية، جمال يف اخلطأ ،عليعليعليعلي    الرمحانالرمحانالرمحانالرمحان    عبدعبدعبدعبد    مجالمجالمجالمجال

 2005 االردن عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر اإلسراء دار عمان االلكترونية، التجارة ومفاهيم أساسيات نادر، مجال

  1976 القاهرة العربية، النهضة دار االلتزام، مصادر األول، الكتاب لاللتزام، العامة النظرية ،الشرقاويالشرقاويالشرقاويالشرقاوي    مجيلمجيلمجيلمجيل
 العريب، الفكر دار ،)الوراثية البصمة اآللية، احلاسبات الرادار، أجهزة( احلديثة والتكنولوجيا اجلنائي اإلثبات أدلة ،الصغريالصغريالصغريالصغري    الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    مجيلمجيلمجيلمجيل
 2001مصر،

 س.د القاهرة، العربية النهضة دار املمغنطة، االئتمان لبطاقات واملدنية اجلنائية احلماية ،الصغريالصغريالصغريالصغري    الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    مجيلمجيلمجيلمجيل

 الطبعة اآليل، احلاسب استخدام عن الناشئة اجلرائم األول، الكتاب احلديثة، والتكنولوجية اجلنائي القانون ،____________
 1992 مصر العربية، النهضة دار األوىل،

 2001لبنان، للعلوم، العربية الدار األوىل، الطبعة االنترنت، عرب بذكاء التسوق ،فريزفريزفريزفريز    تتتت    جيلجيلجيلجيل

   2003 األوىل، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار االلكترونية، املصرفية العمليات يف املسؤولية ،الصماديالصماديالصماديالصمادي    حازمحازمحازمحازم
  1999 القاهرة العربية، النهضة دار لاللتزام، االرادية املصادر األول، الكتاب لاللتزامات، العامة النظرية يف الوسيط ،الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    عبدعبدعبدعبد    محديمحديمحديمحدي
 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار االلكترونية، التجارة منازعات يف التحكيم وهيئات للمحاكم الدويل االختصاص ،حممدحممدحممدحممد    أسامةأسامةأسامةأسامة    حسامحسامحسامحسام
  2009مصر،

  2005 العربية، النهضة دار الدولية، التجارة منازعات يف االلكتروين التحكيم ،ناصفناصفناصفناصف    فتحيفتحيفتحيفتحي    الدينالدينالدينالدين    حسامحسامحسامحسام
 2000 القاهرة العربية، النهضة دار لاللتزام االرادية املصادر األول، اجلزء لاللتزامات، العامة النظرية ،االهوايناالهوايناالهوايناالهواين    كاملكاملكاملكامل    الدينالدينالدينالدين    حسامحسامحسامحسام

 1982 للموسوعات العربية الدار ، الرابع، اجلزء ، القانونية للقواعد الذهبية املوسوعة ،حسينحسينحسينحسين    املنعماملنعماملنعماملنعم    وعبدوعبدوعبدوعبد    الفكاينالفكاينالفكاينالفكاين    حسنحسنحسنحسن

  1998 القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة اآليل، احلاسب برامج عقود ،مجيعيمجيعيمجيعيمجيعي    الباسطالباسطالباسطالباسط    عبدعبدعبدعبد    حسنحسنحسنحسن

  2000 القاهرة، العربية، النهضة دار االنترنت، طريق عن إبرامها يتم اليت القانونية التصرفات إثبات ،_____________
  1991ناشر، بدون واملستهلك، املتجر حلماية التجارية اإلعالنات مشروعية حدود ،فتحيفتحيفتحيفتحي    حسنيحسنيحسنيحسني
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 2001 اجلامعي، الفكر دار التحكيم، اتفاق بشأن املعاصرة االجتاهات ،احلداداحلداداحلداداحلداد    السيدالسيدالسيدالسيد    حفيظةحفيظةحفيظةحفيظة

 احلقوقية، احلليب منشورات القوانني، تنازع يف العامة املبادئ األول، الكتاب اخلاص، الدويل القانون يف املوجز ،__________
 2009 لبنان، بريوت،

  2012 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات التجارية، للعالمات القانونية احلماية ،زوبريزوبريزوبريزوبري    محاديمحاديمحاديمحادي

 2002 النهضة دار مكتبة الثانية، الطبعة للبضائع، الدويل البيع لعقد خاصة دراسة الدولية، التجارية العقود ،الشرقاويالشرقاويالشرقاويالشرقاوي    محومحومحومحو

 2012،عمان01الطبعة الثقافة، دار للبضائع، البيع عقد على التركيز مع االنترنيت عرب املربم االلكتروين العقد ،ناصرناصرناصرناصر    حممدحممدحممدحممد    محوديمحوديمحوديمحودي

   2007اجلماعية، الدار االسكندرية، االلكترونية، املعامالت يف املستهلك محاية ،ممدوحممدوحممدوحممدوح    ابراهيمابراهيمابراهيمابراهيم    خالدخالدخالدخالد
  2007االسكندرية،مصر اجلامعية، الدار االلكتروين، العقد ابرام ،__________

 2008 اجلامعي، الفكر دار االلكترونية، التجارة عقود يف االلكتروينالتحكيم  ،__________

 2004 جويلية 12/13 األردن الريموك، جامعة واحلاسوب، القانون مؤمتر إىل مقدم حبث االلكتروين، العقد انعقاد ،الصباحنيالصباحنيالصباحنيالصباحني    خالدخالدخالدخالد

 1996 العربية النهضة دار مقارنة، دراسة التعاقد، قبل باإلعالم االلتزام ،حسنيحسنيحسنيحسني    أمحدأمحدأمحدأمحد    مجالمجالمجالمجال    خالدخالدخالدخالد

 2005 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة ،1ط الدولية، التجارة قانون ،موسىموسىموسىموسى    حسنحسنحسنحسن    خالدخالدخالدخالد

 2007 العربية، النهضة دار الدويل، القضائي االختصاص جمال يف الضعيف العاقد محاية ،الفتاحالفتاحالفتاحالفتاح    عبدعبدعبدعبد    خالدخالدخالدخالد

 اجلديدة، اجلامعة دار العربية، والتشريعات الدولية االتفاقيات ضوء يف االلكتروين للتوقيع القانوين النظام ،فهميفهميفهميفهمي    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى    خالدخالدخالدخالد
 2007 ،.اإلسكندرية

   2004 اجلزائر للنشر العلوم دار االلتزام، مصادر لاللتزام، العامة النظرية يف الوجيز ،الرزاقالرزاقالرزاقالرزاق    عبدعبدعبدعبد    دربالدربالدربالدربال
  1999 القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة االلكترونية، التجارة عامل ،رضوانرضوانرضوانرضوان    رأفترأفترأفترأفت

 لبنان، طرابلس للكتاب، احلديثة املؤسسة) اخلطي االثبات-االختصاص– الدعوى( املدنية، احملاكمات أصول قانون شرح ،شندبشندبشندبشندب    ربيعربيعربيعربيع
 2011 األول اجلزء

 دار املدين، والقانون اإلسالمي الفقه  يف احلديثة االتصال لتقنيات طبقا احملررات بصور لإلثبات العملية الضرورة ،وهدانوهدانوهدانوهدان    متويلمتويلمتويلمتويل    رضارضارضارضا
 ..2003 سنة للنشر، اجلديدة اجلامعة

 2002 مصر، املنصورة، اجلديدة، اجلالء مكتبة اإلذعان، لعقد جديد مفهوم إطار يف املستهلك محاية مربوك، حممد فريد رمزي

 2003 اجلامعية املطبوعات دار االلتزام، مصادر ،السعودالسعودالسعودالسعود    أبوأبوأبوأبو    رمضانرمضانرمضانرمضان

 2001 العربية النهضة دار االلكترونية، التجارة على الضرائب ،صديقصديقصديقصديق    رمضانرمضانرمضانرمضان

 املدين، القانون يف فضة وأحكام املكان حيث من القوانني تنازع احلميد، عبد عنايت وثابت ، سامية وراشد ،املنعماملنعماملنعماملنعم    عبدعبدعبدعبد    فوائدفوائدفوائدفوائد    رياضرياضرياضرياض
  1989 النشر، مكان وال ناشر بدون
 عمان، للنشر، وائل دار العقد، انعقاد ومكان زمان وحتديد االثبات االلكترونية، التجارة لعقود القانونية املشكالت ،العرتيالعرتيالعرتيالعرتي    خليفخليفخليفخليف    زيادزيادزيادزياد

2010 
 30/10/2011االنترنت، شبكة على منشور حبث" تعديله اىل واحلاجة النافذ الشخصية األحوال قانون" ،املوسوياملوسوياملوسوياملوسوي    رضوانرضوانرضوانرضوان    ساملساملساملسامل

 2008 مصر القانونية، الكتب دار الزقازيق، جامعة احلقوق، كلية مقارنة، دراسة االنترنت، عرب التعاقد ،التهاميالتهاميالتهاميالتهامي    الواحدالواحدالواحدالواحد    عبدعبدعبدعبد    سامحسامحسامحسامح

 بريوت، اجلامعية الدار القوانني، لتنازع الوضعية واحللول اخلاصة الدولية املنازعات حل طرق ،العايلالعايلالعايلالعايل    عبدعبدعبدعبد    عكاشةعكاشةعكاشةعكاشة    وووو    منصورمنصورمنصورمنصور    بديعبديعبديعبديع    ساميساميساميسامي
 1995 لبنان

 يف األجنبية األحكام وأثار القضائي االختصاص اخلاص الدويل القانون ،مجيلمجيلمجيلمجيل    عبدهعبدهعبدهعبده    وغصوبوغصوبوغصوبوغصوب    انطوانانطوانانطوانانطوان    نصرينصرينصرينصري    وديابوديابوديابودياب    منصورمنصورمنصورمنصور    بديعبديعبديعبديع    ساميساميساميسامي
 2009 بريوت، جمد، والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة لبنان

  2004 العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة االلكتروين، التجاري التحكيم ،الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    ساميساميساميسامي

  2005 بغداد األوىل الطبعة االنترنت شبكة عرب العقود يف التفاوض ،ملجمملجمملجمملجم    عبدعبدعبدعبد    حسنيحسنيحسنيحسني    سعدسعدسعدسعد

 2004 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار اإلثبات، يف حجيته صوره، ماهيته، االلكتروين، التوقيع ،قنديلقنديلقنديلقنديل    السيدالسيدالسيدالسيد    سعيدسعيدسعيدسعيد
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  1998 القاهرة العربية، النهضة دار اإلذعان، عقود نطاق يف العقد التوازن ،السالمالسالمالسالمالسالم    عبدعبدعبدعبد    سعدسعدسعدسعد    سعيدسعيدسعيدسعيد
 احلقوقية، احلليب، منشورات مقارنة، قانونية دراسة التطبيق، الواجب والقانون االلكترونية التجارة عقود ،احلوارياحلوارياحلوارياحلواري    حممودحممودحممودحممود    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    سلطانسلطانسلطانسلطان
  2010 بريوت،

 1991 اخلامسة الطبعة احلقوقية، املنشورات" شتات" القانونية الكتب دار املطلقة، األدلة ،مرقسمرقسمرقسمرقس    سليمانسليمانسليمانسليمان

 ،"صادر" احلقوقية املنشورات شتات،" القانونية الكتب دار بالكتابة، إثباته جيب وما ا إثباته جيوز وما املقيدة األدلة ،________
 4،1998الطبعة

 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار األوىل، الطبعة مقارنة، دراسة احلديثة، االتصال تقنيات عرب التعاقد ،اجلمالاجلمالاجلمالاجلمال    العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    عبدعبدعبدعبد    حامدحامدحامدحامد    مسريمسريمسريمسري
2006  
  2000 -1999 ناشر، بدون االلتزام، مصادر ،تناغوتناغوتناغوتناغو    السيدالسيدالسيدالسيد    عبدعبدعبدعبد    مسريمسريمسريمسري

 1981 نشر، دار بدون والفرنسي، املصري القوانني يف بالكتابة الثبوت مبدأ ،منتصرمنتصرمنتصرمنتصر    سهريسهريسهريسهري

 2008 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار مقارنة، دراسة العربية، التشريعات يف االلكتروين التعاقد ،شلقاميشلقاميشلقاميشلقامي    غريبغريبغريبغريب    شحاتةشحاتةشحاتةشحاتة

  2011بريوت، احلقوقية، صادر منشورات املواقع، امساء نزاعات حلل املوحدة اآللية األنترنت قانون ،القارحالقارحالقارحالقارح    وجديوجديوجديوجدي    شربلشربلشربلشربل

 2013 املتحدة العربية اإلمارات البشري، دار اإللكترونية، التجارة يف الدفع وسائل ،البوسعيديالبوسعيديالبوسعيديالبوسعيدي    ناصرناصرناصرناصر    بنبنبنبن    شيببشيببشيببشيبب

 2006مصر، اإلسكندرية، النشر اجلديدة، اجلامعة دار االلكترونية، التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون ،املرتالوياملرتالوياملرتالوياملرتالوي    صاحلصاحلصاحلصاحل

 االدارية، والدراسات البحوث مركز منشورات الدولية، التجارة عقود صياغة يف القانونية املبادئ ،العويفالعويفالعويفالعويف    عطافعطافعطافعطاف    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    بنبنبنبن    صاحلصاحلصاحلصاحل
 1988الرياض،

  2004 اجلامعي الفكر دار الدويل، القضائي لالختصاص الشخصية الضوابط ،الدينالدينالدينالدين    مجالمجالمجالمجال    صالحصالحصالحصالح

 1981 لبنان، بريوت، مقارنة، دراسة السفينة، إجيار ومشارطات الشحن سندات يف القوانني تنازع ،املقدماملقدماملقدماملقدم    حممدحممدحممدحممد    صالحصالحصالحصالح

 2003 احلقوقية، املنشورات مقارنة، دراسة االلكتروين، التوقيع ،مشيمشمشيمشمشيمشمشيمش    أمنيأمنيأمنيأمني    ضياءضياءضياءضياء

   2002 اإلسكندرية اجلامعية، الدار االلكترونية، التجارة ،محادمحادمحادمحاد    العالالعالالعالالعال    عبدعبدعبدعبد    طارقطارقطارقطارق
 سلسلة اليمين، القانون يف املقررة واألحكام العامة املبادئ يف دراسة الدولية، اخلاصة العالقات يف املوطن ،ااهدااهدااهدااهد    عيسىعيسىعيسىعيسى    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    طارقطارقطارقطارق

 2004 اليمن، صنعاء، جامعة إصدارات

 2007 العربية، النهضة دار القاهرة،" االلكترونية التجارة يف حبث" االلكتروين البيع عقد ،مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    شوقيشوقيشوقيشوقي    طاهرطاهرطاهرطاهر

  2007 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار الوطين والقضاء التحكيم قضاء بني ما الدولية املستهلكني عقود ،حسنحسنحسنحسن    عليعليعليعلي    البحورالبحورالبحورالبحور    طرحطرحطرحطرح
 2001 األوىل الطبعة لبنان، صادر، األنترنت، لشبكة القانوين التنظيم ،عيسىعيسىعيسىعيسى    ميشالميشالميشالميشال    طوينطوينطوينطوين

 النشر سنة بدون لبنان بريوت، احلقوقية، صادر منشورات ، املعلوماتية يف التعاقد خصوصيات ،__________

 العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة اخلاص، الدويل القانون يف االلكترونية املعلومات خدمات عقود ،حوتهحوتهحوتهحوته    حممودحممودحممودحممود    هشيمةهشيمةهشيمةهشيمة    أبوأبوأبوأبو    عادلعادلعادلعادل
 2005 القاهرة،

  1988 بريوت، عويدات، منشورات األوىل، الطبعة العقد، نظرية ،النقيبالنقيبالنقيبالنقيب    عاطفعاطفعاطفعاطف

   2008 القاهرة، العربية، النهضة دار االنترنت، شبكة عرب االلكتروين العقد يف الرضا وجود ،حسنحسنحسنحسن    احلميداحلميداحلميداحلميد    عبدعبدعبدعبد    عاطفعاطفعاطفعاطف
  2009 األوىل الطبعة عمان، للنشر، الثقافة دار واإلجيار، البيع املدين، القانون يف املسماة العقود أحكام شرح ،العبوديالعبوديالعبوديالعبودي    عباسعباسعباسعباس

 2002 الثقافة، دار املدين، االثبات يف العلمي التقدم لوسائل القانونية احلجية ،________

 1998 األردن عمان، الثقافة، دار طبع القانون، تاريخ ،________

 2010 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات لتجاوزها، القانوين النظام ومتطلبات االلكترونية بالسندات االثبات حتديات ،________

  2010 بريوت، ،1ط احلقوقية، احلليب منشورات االنترنت، عرب العقد إبرام ،حممدحممدحممدحممد    جاسمجاسمجاسمجاسم    الباسطالباسطالباسطالباسط    عبدعبدعبدعبد

 احلليب منشورات مقارنة، دراسة االلكترونية، التجارية التعامالت يف الدويل القضائي االختصاص تنازع ،_____________
 2014لبنان بريوت األوىل، الطبعة احلقوقية



Bibliography قائمة المراجع    

359 

 

 1966 القاهرة، العريب، الفكر دار املدنية، اإلجراءات قانون شرح ،مجيعيمجيعيمجيعيمجيعي    الباسطالباسطالباسطالباسط    عبدعبدعبدعبد

 1966 ناشر، بدون االلتزام، مصادر الثاين، اجلزء لاللتزام، العامة النظرية ،حجازيحجازيحجازيحجازي    احلياحلياحلياحلي    عبدعبدعبدعبد

 ،مؤسسة األمل االلتزام، مصادر ،1الد عام، بوجه االلتزام نظرية ،1اجلزء املدين، القانون شرح يف الوسيط ،السنهوريالسنهوريالسنهوريالسنهوري    أمحدأمحدأمحدأمحد    الرزاقالرزاقالرزاقالرزاق    عبدعبدعبدعبد
  2007بريوت، لبنان 

بريوت،  ،مؤسسة األمل اإلثبات، ،2الد ،عام بوجه االلتزام نظرية ،2اجلزء املدين، القانون شرح يف الوسيط ،_____________
  2007لبنان 

 ،مؤسسة األمل ،واملقايضة البيعالعقود اليت تقع على امللكية،  ،4اجلزء اجلديد، املدين القانون شرح يف الوسيط ،_____________
  2007بريوت، لبنان 

 2013 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات املدين، اإلثبات يف االلكترونية الرسائل حجية ،األسدياألسدياألسدياألسدي    العايلالعايلالعايلالعايل    عبدعبدعبدعبد

 طريق عن البيع على التطبيق مع بعد، عن تتم اليت البيع عقود يف املشتري لرضاء اخلاصة املدنية احلماية ،محودمحودمحودمحود    املرسياملرسياملرسياملرسي    العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    عبدعبدعبدعبد
 2005 النشر دار بدون خاص، بوجه التلفزيون

 2002 اإلسكندرية اجلامعي الفكر دار االلكترونية، التجارة حلماية القانوين النظام ،حجازيحجازيحجازيحجازي    بيوميبيوميبيوميبيومي    الفتاحالفتاحالفتاحالفتاح    عبدعبدعبدعبد

  2004 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار التشريع، ونصوص االلكترونية الوسائط بني األموال غسيل جرمية ،_____________
  1984 املنفردة واإلرادة العقد نظرية املصري، املدين القانون موسوعة ،الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    الفتاحالفتاحالفتاحالفتاح    عبدعبدعبدعبد

 د.س اجلديدة، اجلالء مكتبة القانونية، الوجهة من واخلدمات املنتجات عن اإلعالن ،أمحدأمحدأمحدأمحد    حممدحممدحممدحممد    الفضيلالفضيلالفضيلالفضيل    عبدعبدعبدعبد

 : 2003 الرياض، ناشرون الرشد مكتبة واألبعاد، اآلفاق االلكترونية التجارة ،اخلرجيياخلرجيياخلرجيياخلرجيي    عليعليعليعلي    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد

 1969 القاهرة، العربية، النهضة دار الثاين، اجلزء السادسة، الطبعة اخلاص، الويل القانون ،الدينالدينالدينالدين    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد

 اجلزء للطباعة اجلديدة الشركة عمان اليمين، والقانون العراقي املدين والقانون األردين املدين القانون شرح يف الكايف ،احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم    ايدايدايدايد    عبدعبدعبدعبد
  1993 األول

  1977 بغداد، نشر، دار بدون اخلامسة، الطبعة االلتزام، مصادر األول، اجلزء املدين، القانون شرح يف املوجز ،_________

 1986بغداد ،5،الطبعة1اجلزء العراقي، املدين القانون يف االلتزام نظرية يف الوجيز البشري، طه حممد ،البكريالبكريالبكريالبكري    الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    احلكيم،احلكيم،احلكيم،احلكيم،    ايدايدايدايد    عبدعبدعبدعبد

  1992 العربية النهضة دار االلتزام، مصادر ،ههههالصدالصدالصدالصد    فرجفرجفرجفرج    املنعماملنعماملنعماملنعم    عبدعبدعبدعبد

 ن.ت.د السعادة، مطبعة البيع، عقد املدين، والقانون االسالمية الشريعة يف العقود أحكام ،العطارالعطارالعطارالعطار    توفيقتوفيقتوفيقتوفيق    الناصرالناصرالناصرالناصر    عبدعبدعبدعبد

 1990 للطباعة، البستاين مؤسسة االلتزام، مصادر ،العطارالعطارالعطارالعطار    توفيقتوفيقتوفيقتوفيق    الناصرالناصرالناصرالناصر    عبدعبدعبدعبد

 1985 العربية النهضة دار االلتزام، مصادر األول، القسم لاللتزامات، العامة النظرية يف املوجز ،حيىيحيىيحيىيحيىي    الودودالودودالودودالودود    عبدعبدعبدعبد

 االنكرتريمز قواعد أحكام وفق على التجارية، البيوع عقود االنترنت، عرب والتعاقد التفاوض يف العامة األحكام ،الربيعيالربيعيالربيعيالربيعي    موسىموسىموسىموسى    مجعةمجعةمجعةمجعة    عبدعبدعبدعبد
  2003العراق بغداد احلكمة، بيت األوىل، الطبعة ،2000 لعام
 2009 اجلزائر، األول، الطبعة لنشر، بريت احلق، نظرية الثاين، اجلزء القانونية، للعلوم مدخل ،اجلياليلاجلياليلاجلياليلاجلياليل    عجةعجةعجةعجة

 2001 األوىل الطبعة العربية، املصارف احتاد منشورات الكمبيوتر، قانون ،عربعربعربعرب    يونسيونسيونسيونس    عربعربعربعرب

 2009 مصر االسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار واألجنبية، العربية التشريعات يف االلكترونية التجارة ،مطرمطرمطرمطر    الفتاحالفتاحالفتاحالفتاح    عبدعبدعبدعبد    عصامعصامعصامعصام

 2009 مصر االسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار االلكتروين، التحكيم ،مطرمطرمطرمطر    الفتاحالفتاحالفتاحالفتاح    عبدعبدعبدعبد    عصامعصامعصامعصام

 1994 اإلسكندرية، ن،.د املصرفية، املعامالت قانون ،العالالعالالعالالعال    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد    عكاشةعكاشةعكاشةعكاشة

 احلقوقية، احلليب منشورات مقارنة، دراسة املتحدة، العربية اإلمارات دول يف والتجارية املدنية اإلجراءات ،____________
  2000 لبنان، بريوت،

 القاهرة، العربية، النهضة دار ،) واالنترنت االلكتروين احلاسب(  احلديثة االتصال لوسائل اجلنائية احلماية ،خالفخالفخالفخالف    الباسطالباسطالباسطالباسط    عبدعبدعبدعبد    عالءعالءعالءعالء
2002 
 2002 القاهرة، احلقوق، كلية القانون، جملة االلكتروين، للتوقيع القانونية اجلوانب بعض ،قاسمقاسمقاسمقاسم    السيدالسيدالسيدالسيد    عليعليعليعلي
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 1969 غازي، بن جامعة منشورات اللييب، اخلاص الدويل القانون شرح ،سليمانسليمانسليمانسليمان    عليعليعليعلي    عليعليعليعلي

  2000 األوىل الطبعة. القاهرة. والنشر للترمجة األهرام مركز. واملستقبل واحلاضر املاضي بني االتصاالت عامل. احلسييناحلسييناحلسييناحلسيين    خلفخلفخلفخلف    الدينالدينالدينالدين    عمادعمادعمادعماد
 1997 العربية، النهضة دار الرضا، يف كعيبني والغنب التغرير ،مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    السيدالسيدالسيدالسيد    عمرعمرعمرعمر

 1995 الثانية الطبعة ناشر، بدون الدولية، وأبعادها اآليل باحلاسب املتصلة اجلرائم يف اهلامة املشكالت ،احلسييناحلسييناحلسييناحلسيين    الفاروقالفاروقالفاروقالفاروق    عمرعمرعمرعمر

 القاهرة العربية النهضة دار العربية، التشريعات موسوعة األمريكي، القضاء لدى باألنترنت املتعلقة املبادئ أشهر ،يونسيونسيونسيونس    بنبنبنبن    حممدحممدحممدحممد    عمرعمرعمرعمر
2004 
  2008اإلسكندرية، املعارف، منشأة والقانون، الشريعة بني مقارنة دراسة للمستهلك العقدية احلماية ،الباقيالباقيالباقيالباقي    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد    عمرعمرعمرعمر

 شرطة كلية منشورات اإلمارايت القانون يف الدويل القضائي االختصاص وتنازع القوانني  تنازع أحكام ،السيدالسيدالسيدالسيد    احلمداحلمداحلمداحلمد    شيبهشيبهشيبهشيبه    اليهاليهاليهاليه    عوضعوضعوضعوض
  2001 املتحدة، العربية اإلمارات ديب،

 2003 القاهر، العربية، النهضة دار االنترنت، لعقود تطبيقية دراسة االلكترونية املعلومات قواعد يف االشتراك عقد ،األباصريياألباصريياألباصريياألباصريي    فاروقفاروقفاروقفاروق

 1999 الطبعة للكتاب، العامة املصرية اهليئة االلكتروين، الربيد ،حسنيحسنيحسنيحسني    فاروقفاروقفاروقفاروق

 .نسد. ،مصر املنصور، األرقم دار مكتبة البيع، عقد األول، الكتاب املسماة، املدنية العقود يف الوجيز ،اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    عبدعبدعبدعبد    فتحيفتحيفتحيفتحي

  1999 مصر املنصورة، املقارن، واالجنليزي املصري القانونني يف لاللتزام كمصدر للعقد املكونة العناصر ،_____________
  2010 لبنان، بريوت، مقارنة، دراسة االلكترونية، اجلرائم ومكافحة االنترنت عرب املستهلك محاية ،جبورجبورجبورجبور    منعممنعممنعممنعم    فريدفريدفريدفريد
 ن.س.د العربية، النهضة دار األجنبية، األحكام وأثار الدويل القضائي واالختصاص القوانني تنازع ،راشدراشدراشدراشد    وساميةوساميةوساميةوسامية    رياضرياضرياضرياض    فؤادفؤادفؤادفؤاد

 القاهرة. العريب املستقبل دار. مراد الرؤوف عبد هالة ترمجة. جديدة أيديولوجية نشأة. االتصال ثورة ،بروبروبروبرو    وسريجوسريجوسريجوسريج    بروتون،بروتون،بروتون،بروتون،    فيليبفيليبفيليبفيليب
1993 
 2014 القاهرة، العربية النهضة دار االلكتروين، العقد يف املستهلك محاية ،حمموديحمموديحمموديحممودي    حممدحممدحممدحممد    قدريقدريقدريقدري

 2010اجلزائر الرابعة، الطبعة هومة دار مقارنة، وقضائية قانونية فقهية دراسة البيع، عقد يف املنتقي ،ملوياملوياملوياملويا    آثآثآثآث    الشيخالشيخالشيخالشيخ    بنبنبنبن    حلسنيحلسنيحلسنيحلسني

  2012اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومه دار االلكترونية، التجارة لعقود القانوين النظام ،سعيدسعيدسعيدسعيد    بنبنبنبن    لزهرلزهرلزهرلزهر
  1973 بغداد، اجلامعة، مطبعة االلتزام، مصادر األول، اجلزء املدين، القانون شرح ،احلسناحلسناحلسناحلسن    دوهاندوهاندوهاندوهان    مالكمالكمالكمالك

  2002 األوىل الطبعة. الرياض الرشيد، مكتبة. التعليم والتكنولوجيا التربية ملصطلحات العربية املوسوعة ،صربيصربيصربيصربي    إمساعيلإمساعيلإمساعيلإمساعيل    ماهرماهرماهرماهر

 1988 الدويل، التجارة قانون يف دراسة العربية، النهضة دار للبضائع، الدويل البيع بشأن املتحدة األمم اتفاقية ،شفيقشفيقشفيقشفيق    حمسنحمسنحمسنحمسن

  1997 العربية، النهضة دار الدويل، التجاري التحكيم ،______

 2004 مصر ،2الطبعة باملنصورة اجلديدة اجلالء مكتبة اإلرادية، املصادر األول، اجلزء لاللتزامات، العامة النظرية ،البيهالبيهالبيهالبيه    احلميداحلميداحلميداحلميد    عبدعبدعبدعبد    حمسنحمسنحمسنحمسن

 2005 األردن عمان، الثقافة، دار االلكترونية، التجارة عقود ،اهليجاءاهليجاءاهليجاءاهليجاء    أبوأبوأبوأبو    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    حممدحممدحممدحممد

 2013 األردن األوىل، الطبعة احلامد، دار مقارنة، دراسة االلكترونية، العقود يف القوانني تنازع ،احملاسنةاحملاسنةاحملاسنةاحملاسنة    عليعليعليعلي    أمحدأمحدأمحدأمحد    حممدحممدحممدحممد

 1997الكويت، والتوزيع، النشر للطباعة، الكتب دار مؤسسة املعلومات، لنظم القانونية واجلوانب االنترنت ،رشديرشديرشديرشدي    السعيدالسعيدالسعيدالسعيد    حممدحممدحممدحممد

   الطبعة الكويت جامعة) بالتلفزيون والبيع املسافات عرب البيع على التركيز مع( احلديثة االتصال بوسائل التعاقد ،__________
 1996 األوىل

   2000 احلقوق، كلية حلوان، جامعة األوىل، الطبعة التلفزيون، طريق عن التعاقد ،خيالخيالخيالخيال    املعطياملعطياملعطياملعطي    عبدعبدعبدعبد    السيدالسيدالسيدالسيد    حممدحممدحممدحممد
 1992 القاهرة ،األوىل الطبعة وهبه، اهللا عبد سعيد مكتبة والقانون، االلكتروين احلاسب ،زهرةزهرةزهرةزهرة    املرسياملرسياملرسياملرسي    حممدحممدحممدحممد

  .نس.،د القاهرة العربية، النهضة دار الثالثة، الطبعة االلكترونية، للتجارة املدنية احلماية ،_________
 2004 األوىل، الطبعة اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار االنترنت، عرب االلكتروين التعاقد ،الروميالروميالروميالرومي    أمنيأمنيأمنيأمني    حممدحممدحممدحممد

 2006 اجلامعي، الفكر دار االلكتروين، للتحكيم القانوين النظام ،_________

 2003مصر االسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار واالنترنت، الكمبيوتر جرائم ،_________

  ن.س.د القاهرة، احلديث، دار الصحاح، خمتار ،الرازيالرازيالرازيالرازي    القادرالقادرالقادرالقادر    عبدعبدعبدعبد    بكربكربكربكر    أيبأيبأيبأيب    بنبنبنبن    حممدحممدحممدحممد
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 1995 القاهرة، التفاوض، مرحلة يف املدنية املسؤولية ،لطفيلطفيلطفيلطفي    حسامحسامحسامحسام    حممدحممدحممدحممد

 1987 القاهرة، والنشر، للطباعة الثقافة دار. االلكتروين احلاسب لربامج القانونية احلماية ،لطفيلطفيلطفيلطفي    حممودحممودحممودحممود    حسامحسامحسامحسام    حممدحممدحممدحممد

 خاصة إشارة مع والتجارية املدنية املواد يف اإلثبات قواعد يف دراسة االلكترونية، للمعامالت القانوين اإلطار ،_____________
 2002 القاهرة، للطباعة، الذهيب النسر العربية، البلدان قوانني لبعض

 ن.س.د الثقافة، دار الفيلمية، للمصغرات القانونية احلجية ،____________

 1994 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار والفرنسي، املصري القانون يف دراسة املعلومات، خدمات عقود ،____________

 دراسة ،2004 لسنة 15 رقم االلكتروين التوقيع قانون ضوء يف مقارنة دراسة اإلنترنت، شبكة عرب البيع ،العطاءالعطاءالعطاءالعطاء    رفاعيرفاعيرفاعيرفاعي    حسنحسنحسنحسن    حممدحممدحممدحممد
 2007 مصر اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة

 للنشر اجلديدة اجلامعة دار األورويب، القانون لقواعد اشارة مع الفرنسية التجربة يف حتليلية قراءة بعد، عن التعاقد ،قاسمقاسمقاسمقاسم    حسنحسنحسنحسن    حممدحممدحممدحممد
2005 

 احلديثة، العربية والتشريعات الفرنسية التجربة يف قراءة الكترونيا، املتعاقد للمستهلك القانونية احلماية مظاهر بعض ،____________________________________
 .س.ند

 2006 مصر االسكندرية، اجلامعي، الفكر دار املستهلك، ومحاية والدولية واإللكترونية التقليدية البيع أحكام ،منصورمنصورمنصورمنصور    حسنيحسنيحسنيحسني    حممدحممدحممدحممد

 2009 االسكندرية للنشر، اجلديدة اجلامعة دار االلكترونية، املسؤولية ،__________

 1998 اإلسكندرية، املعارف، منشاة وطرقه، اإلثبات مبادئ اإلثبات، قانون ،__________

 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار والقانون، اإلسالمية الشريعة يف وااللتزامات احلقوق أسباب من سبب الواقعة ،اهللاهللاهللاهللا    خريخريخريخري    خليلخليلخليلخليل    حممدحممدحممدحممد
2011 
 1998 القاهرة العربية، النهضة دار الثانية الطبعة العقوبات، قانون على وانعكاساا املعلومات ثورة ،الشواالشواالشواالشوا    ساميساميساميسامي    حممدحممدحممدحممد

 2004 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار االنترنت، عرب البيع مشكالت ،خليفةخليفةخليفةخليفة    سعدسعدسعدسعد    حممدحممدحممدحممد

 2003 العربية، النهضة دار والتجارية، املدنية املواد يف اإلثبات أصول موجز ،سرورسرورسرورسرور    شكريشكريشكريشكري    حممدحممدحممدحممد

 2000 ،د.ن التعاقدي، املشروع ،شاهنيشاهنيشاهنيشاهني    شوقيشوقيشوقيشوقي    حممدحممدحممدحممد

 1971 القاهرة اخلاص اللييب الدويل القانون ،عمرعمرعمرعمر    اخلالقاخلالقاخلالقاخلالق    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد

  2002 ط.د والنشر للطباعة الفنية املؤسسة للتعاقد، السابقة للمرحلة القانونية اجلوانب ،حسنيحسنيحسنيحسني    الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد

 2002 العربية النهضة دار االنترنت، شبكات جمال يف القانونية املسؤولية ،____________

 2000 السعودية، العربية اململكة املكرمة، مكة وقانوين، تشريعي منظور من االنترنت جرائم ،منشاويمنشاويمنشاويمنشاوي    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    حممدحممدحممدحممد

 2011 األردن عمان الثقافة، دار االلكترونية، التجارة عقود يف الوجيز ،املطالةاملطالةاملطالةاملطالة    فوازفوازفوازفواز    حممدحممدحممدحممد

 1980 القضاة، نادي طبعة االلتزامات، األول، اجلزء والقضاء، الفقه ضوء يف املدين التقنني ،العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    عبدعبدعبدعبد    كمالكمالكمالكمال    حممدحممدحممدحممد

  1999مصر الثالثة، الطبعة ناشر، بدون االلتزام، مصادر يف الوجيز ،شنبشنبشنبشنب    لبيبلبيبلبيبلبيب    حممدحممدحممدحممد

 1991 العربية النهضة دار – اإلثبات – االلتزام مصادر  يف دروس ،_________

 1992 القاهرة العربية، النهضة دار املقاولة، عقد أحكام شرح ،________

  2012 تونس األوىل الطبعة املختص، للكتاب األطرش جممع منشورات العقد، لاللتزام، العامة النظرية ،حمفوظحمفوظحمفوظحمفوظ    حممدحممدحممدحممد

 2002 مصر، الكتابية، األدلة بني اإللكترونية احملررات مكانة اإلثبات، قانون حتديث ،زيدزيدزيدزيد    أبوأبوأبوأبو    حممدحممدحممدحممد    حممدحممدحممدحممد

 2004 عمان الثقافة، دار مكتبة األردين، املدين القانون يف البيع عقد شرح املسماة، العقود ،الزعيبالزعيبالزعيبالزعيب    يوسفيوسفيوسفيوسف    حممدحممدحممدحممد

  2000 مصر، الذهيب، النسر مطبعة التليفزيون، طريق عن التعاقد ،خيالخيالخيالخيال    املعطياملعطياملعطياملعطي    عبدعبدعبدعبد    السيدالسيدالسيدالسيد    حممودحممودحممودحممود

 1998 القاهرة، النهضة، دار مكتبة القانونية، اجلوانب وبعض االنترنيت ،________________

 2002القاهرة الثانية، الطبعة العربية، النهضة دار للبضائع، الدويل البيع لعقد خاصة دراسة الدولية، التجارة عقود ،الشرقاويالشرقاويالشرقاويالشرقاوي    مسريمسريمسريمسري    حممودحممودحممودحممود

 2001 القاهرة العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة االلكترونية، للتجارة اجلنائية احلماية ،رمضانرمضانرمضانرمضان    احلليماحلليماحلليماحلليم    عبدعبدعبدعبد    مدحتمدحتمدحتمدحت
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 النهضة دار مقارنة، دراسة) اإلجيار  البيع، املقاولة،(املعلومات برامج تقدمي عقود عن الناشئة االلتزامات ،العايلالعايلالعايلالعايل    عبدعبدعبدعبد    حممودحممودحممودحممود    حممدحممدحممدحممد    مدحتمدحتمدحتمدحت
 2001 العربية

 2004 العربية، النهضة دار االلكتروين، التوثيق خلدمات القانونية اجلوانب ،موسىموسىموسىموسى    مندورمندورمندورمندور    أبوأبوأبوأبو    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

 2000 العربية النهضة دار مقارنة، دراسة العقدية، العالقة تكوين عند بالبيانات العلم دور ،____________________________________________________

 2010 القاهرة العربية، النهضة درا مقارنة، دراسة االلكترونية، العقود إثبات وسائل ،نصرنصرنصرنصر    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    أمحدأمحدأمحدأمحد    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

 2008 طنطا، جامعة مطبعة مقارنة، دراسة االستهالك عقود يف باإلعالم االلتزام ،عمروعمروعمروعمرو    أبوأبوأبوأبو    أمحدأمحدأمحدأمحد    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

 2011 طبعة اإلسكندرية اجلديدة، اجلامعة دار مقارنة، دراسة االلكتروين، العقد جملس ،____________

 1998 النشر، و للطباعة الفتح الداخلية، و الدولية اخلاصة العالقات يف التحكيم ،العالالعالالعالالعال    عبدعبدعبدعبد    عكاشةعكاشةعكاشةعكاشة    اجلمال،اجلمال،اجلمال،اجلمال،    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

 1988 مصر اجلامعية، الدر التجاري، القانون ،ههههطططط    كمالكمالكمالكمال    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

 1996 االلتزام، مصادر االسالمي، ثوبه يف املدين القانون ،اجلمالاجلمالاجلمالاجلمال    حممدحممدحممدحممد    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى

  2010 العربية مصر الكتاب دار االنترنت، شبكة عرب للتعاقد القانوين التنظيم ،العجارمةالعجارمةالعجارمةالعجارمة    موسىموسىموسىموسى    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى
  1999 األردن عمان، للنشر، الثقافة دار مكتبة واملقارن، العراقي القانونني وفق اخلاص، الدويل القانون ،حافظحافظحافظحافظ    الكرميالكرميالكرميالكرمي    عبدعبدعبدعبد    ممدوحممدوحممدوحممدوح
 الرواد مكتبة األوىل، الطبعة االلتزام، مصادر األول، اجلزء مقارنة، دراسة املدين، القانون يف لاللتزامات العامة النظرية ،الفضلالفضلالفضلالفضل    منذرمنذرمنذرمنذر

 1991 للطباعة،

 البيضاء، الدار األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر املغربية الشركة االلكترونية، التجارة يف التعاقد اشكاالت ،قاديريقاديريقاديريقاديري    علويعلويعلويعلوي    حفيظحفيظحفيظحفيظ    مواليمواليمواليموالي
2013  
 2000 األردن عمان، األوىل، الطبعة العلمية، الرائد مكتبة للعلوم، العربية الدار االنترنت عرب املصريف العمل ،قاحوشقاحوشقاحوشقاحوش    الفردالفردالفردالفرد    نادرنادرنادرنادر

 2007األوىل، الطبعة لبنان، للكتاب، احلديثة املؤسسة االلكترونية، والنقود املصارف ،شايفشايفشايفشايف    العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    عبدعبدعبدعبد    نادرنادرنادرنادر

  2001 اإلسكندرية املعارف منشأة االلتزام، مصادر األول، اجلزء لاللتزام، العامة النظرية ،سعدسعدسعدسعد    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    نبيلنبيلنبيلنبيل
 د.ن، د.س.ن القاهرة، العربية، النهضة دار االلكتروين، التوقيع ،هيبةهيبةهيبةهيبة    أبوأبوأبوأبو    جنوىجنوىجنوىجنوى

 2001 العربية النهضة دار لاللتزام، العامة النظرية ،املهدياملهدياملهدياملهدي    نزيهنزيهنزيهنزيه

  2000 القاهرة، العربية، النهضة دار االلتزام، مصادر األول، اجلزء لاللتزام، العامة النظرية ،املهدياملهدياملهدياملهدي    الصادقالصادقالصادقالصادق    حممدحممدحممدحممد    نزيهنزيهنزيهنزيه

 1980( للبضائع الدويل للبيع املتحدة األمم واتفاقية االجنليزي القانون يف دراسة واملطابقة، بالتسليم البائع التزام ،حماسنةحماسنةحماسنةحماسنة    سالمةسالمةسالمةسالمة    نسريننسريننسريننسرين
 2011 األوىل الطبعة األردن، عمان، الثقافة دار ،)فيينا اتفاقية

 2005 األردن عمان، للنشر، الثقافة دار األوىل، الطبعة االلكترونية، التجارة عقود أحكام ،برهمبرهمبرهمبرهم    سليمسليمسليمسليم    نضالنضالنضالنضال

 2001 البيان إصدارات اإلمارات، دولة يف االلكترونية التجارة وفرص بيئة ،قصراويقصراويقصراويقصراوي    لةلةلةلة

 2001 االوىل الطبعة عمان، للنشر، العلمية الدار املعلوماتية، عقود ،خاطرخاطرخاطرخاطر    حامدحامدحامدحامد    نورينورينورينوري

 - 12 بني األردن الريموك، جامعة واحلاسوب، القانون مؤمتر إىل مقدم حبث االلكتروين، العقد انعقاد ومكان زمان ،__________
   2004 جويلية14

 2013 القاهرة، العربية، النهضة دار االلكترونية، التجارة عقود يف اإلثبات أحكام ،حممودحممودحممودحممود    حممدحممدحممدحممد    الدينالدينالدينالدين    مجالمجالمجالمجال    هالةهالةهالةهالة

 2005 سورية دمشق، الفكر، دار األردين، املدين والقانون اإلمارايت املدنية املعامالت قانون يف املسماة العقود ،الزحليالزحليالزحليالزحلي    هبةهبةهبةهبة

  2000 مصر القاهرة، العربية، النهضة دار االنترنت، عرب االلكترونية للتجارة اجلنائية احلماية ،قشقوشقشقوشقشقوشقشقوش    حامدحامدحامدحامد    هدىهدىهدىهدى

 2000 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة الشركة جنسية ،خالدخالدخالدخالد    هشامهشامهشامهشام

 2000 الثالث الكتاب اجلامعية، املطبوعات دار اخلاص، الدويل القانون يف دروس ،احلداداحلداداحلداداحلداد    وحفيظةوحفيظةوحفيظةوحفيظة    صادقصادقصادقصادق    هشامهشامهشامهشام

 2007 اجلامعية، املطبوعات دار اخلاص، الدويل القانون ،العالالعالالعالالعال    عبدعبدعبدعبد    وعكاشةوعكاشةوعكاشةوعكاشة    صادقصادقصادقصادق    هشامهشامهشامهشام

 2001 طبعة باإلسكندرية اجلامعي الفكر دار الدولية، التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون ،صادقصادقصادقصادق    عليعليعليعلي    هشامهشامهشامهشام

  2003 ناشر بدون السياحي، اال يف االلكترونية التجارة ،حامدحامدحامدحامد    حممدحممدحممدحممد    هندهندهندهند
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 2007 ،1 الطبعة اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار االتصاالت، وتكنولوجيا االلكتروين القانون موسوعة ،بندقبندقبندقبندق    وائلوائلوائلوائل

 1998عمان الثقافة، ،دار2 الطبعة السالمي، الفقه يف االرادة عن التعبري ،سوارسوارسوارسوار    الدينالدينالدينالدين    وحيدوحيدوحيدوحيد

 1993 القاهرة مقارنة، تأصيلية حتليلية دراسة بالتعاون، االلتزام ،مجيلمجيلمجيلمجيل    أبوأبوأبوأبوحلمي حلمي حلمي حلمي     وفاءوفاءوفاءوفاء

 2005 ناشر، بدون وإثباته، االلتزام انقضاء يف حماضرات ،__________

 1990 العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة اإلثبات، يف وحجيتها القانونية، القرائن ،حييحييحييحيي    حممدحممدحممدحممد    يسنييسنييسنييسني

  2012االدرن، األوىل، الطبعة الثقافة دار واملصرفية، املدنية املواد يف االلكتروين اإلثبات ،النوافلةالنوافلةالنوافلةالنوافلة    أمحدأمحدأمحدأمحد    يوسفيوسفيوسفيوسف

     ::::الرسائلالرسائلالرسائلالرسائلاألطروحات واألطروحات واألطروحات واألطروحات و. . . . 4

  2004، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه حقوق القاهرة، ابراهيم ابو اهليجاءابراهيم ابو اهليجاءابراهيم ابو اهليجاءابراهيم ابو اهليجاء

، حل منازعات العقود االلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف قانون األعمال، مقدمة إىل كلية احلقوق أمحد علي معتوقأمحد علي معتوقأمحد علي معتوقأمحد علي معتوق
 2007اللبنانية، بريوت،  والعلوم السياسية واإلدارية، الفرع األول اجلامعة

 1994، احلماية املدنية للمستهلك، رسالة دكتوراه حقوق، عني مشس، مصر، أمحد حممد الرفاعيأمحد حممد الرفاعيأمحد حممد الرفاعيأمحد حممد الرفاعي

، القواعد املادية يف العقود الدولية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف القانون الدويل، مقدمة إىل جملس كلية القانون، أمحد مهدي صاحلأمحد مهدي صاحلأمحد مهدي صاحلأمحد مهدي صاحل
  2004جامعة بغداد، 

 2007-2006، السلطات اإلدارية املستقلة يف اال املصريف، رسالة ماجستري، جامعة بومرداس كلية احلقوق، بودواو، راب أمحدراب أمحدراب أمحدراب أمحدأعأعأعأع

   2002، التنظيم القانوين للتجارة االلكترونية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، العراق البشكاين هادي مسلم يونس قاسمالبشكاين هادي مسلم يونس قاسمالبشكاين هادي مسلم يونس قاسمالبشكاين هادي مسلم يونس قاسم
، "التحكيم االلكتروين(ماهيته واجراءاته)" حبث مقدم لنيل شهادة االجازة من مان نعيمة، وبلمومن مسيةمان نعيمة، وبلمومن مسيةمان نعيمة، وبلمومن مسيةمان نعيمة، وبلمومن مسيةأأأأالطليب وليد، واهلامشي صوفيا، الطليب وليد، واهلامشي صوفيا، الطليب وليد، واهلامشي صوفيا، الطليب وليد، واهلامشي صوفيا، 

، حتت اشراف 2010/2011شعبة القانون اخلاص يف كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة احلسن االول، للعام الدراسي 
   21/10/2012الدكتور نور الدين الناصري، منشور على شبكة االنترنت يف،االستاذ 

 2004، النظام القانوين لعقود برامج احلاسوب، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون، جامعة بغداد، أياد أمحد البطاينةأياد أمحد البطاينةأياد أمحد البطاينةأياد أمحد البطاينة

ة مقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح، ، مدى حجية احملررات االلكترونية يف االثبات، دراسإياد حممد عارف عطا سدهإياد حممد عارف عطا سدهإياد حممد عارف عطا سدهإياد حممد عارف عطا سده
  2009نابلس، 

، التجارة االلكترونية كأحد أشكال التجارة اخلارجية وإمكانية تطبيقها يف سوريا يف ظل املتغريات الدولية املعاصرة، باسم غدير غديرباسم غدير غديرباسم غدير غديرباسم غدير غدير
  2007أطروحة دكتوراه، مقدمة إىل جملس كلية االقتصاد، جامعة تشرين، دمشق، 

، مشكالت التعاقد عرب األنترنت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، عني بشار طالل أمحد مومينبشار طالل أمحد مومينبشار طالل أمحد مومينبشار طالل أمحد مومين
 2005مشس. 

 2006، االطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة االنترنت أصل الكتاب رسالة ماجيستري، دار الثقافة بشار حممود دويدينبشار حممود دويدينبشار حممود دويدينبشار حممود دويدين

 2005، البطاقات اإللكترونية للدفع والقرض والسحب، رسالة ماجستري ،جامعة قسنطينة بن عميور أمينةبن عميور أمينةبن عميور أمينةبن عميور أمينة

 2001، جملس العقد يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه حقوق، االسكندريةجابر عبد اهلادي سامل الشافعيجابر عبد اهلادي سامل الشافعيجابر عبد اهلادي سامل الشافعيجابر عبد اهلادي سامل الشافعي

 2001احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر  ، التزامات البائع يف عقد البيع الدويل، مذكرة ماجستري، كليةجديد رياضجديد رياضجديد رياضجديد رياض

 1996، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1980، االلتزام باملطابقة يف عقد البيع الدويل للبضائع وفقا لالتفاقية فيينا مجال عبد العزيزمجال عبد العزيزمجال عبد العزيزمجال عبد العزيز

 1977ليا، جامعة اجلزائر ، نظرية الباعث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دبلوم الدارسات العحليمة آيت محوديحليمة آيت محوديحليمة آيت محوديحليمة آيت محودي

 1975، العقود النموذجية يف قانون التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرةمحزة حدادمحزة حدادمحزة حدادمحزة حداد

، "احلماية القانونية للعالمات التجارية "حبث مقدم إىل جملس كلية احلقوق جامعة بريوت العربية، حتت إشراف الدكتور رائد سكريةرائد سكريةرائد سكريةرائد سكرية
 2005-2004لبات نيل درجة الدبلوم يف القانون، بريوت العام عبده مجيل غصوب كجزء من متط

 2000، التفاوض على العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس رجب كرمي عبد اهللارجب كرمي عبد اهللارجب كرمي عبد اهللارجب كرمي عبد اهللا

  1998، اإلجبار على التعاقد، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة رضوان السيد راشدرضوان السيد راشدرضوان السيد راشدرضوان السيد راشد
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ؤولية املدنية الناجتة عن استخدام الكومبيوتر دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، قدمت إىل كلية القانون ، املسسعيد شيخو مراد اوايلسعيد شيخو مراد اوايلسعيد شيخو مراد اوايلسعيد شيخو مراد اوايل
 1990جامعة بغداد 

 2001، دور الشروط اجلوهرية والثانوية يف العالقة التعاقدية، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس صاحل نصري العتييبصاحل نصري العتييبصاحل نصري العتييبصاحل نصري العتييب

القانونية للعقود اإللكترونية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف القانون التجاري جامعة ، األحكام صفوان محزة إبراهيم عيسى اهلواريصفوان محزة إبراهيم عيسى اهلواريصفوان محزة إبراهيم عيسى اهلواريصفوان محزة إبراهيم عيسى اهلواري
 2012القاهرة

 2001تنازع القوانني يف عقود التجارة الدولية، "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  ،طارق عبد اهللا عيسى ااهدطارق عبد اهللا عيسى ااهدطارق عبد اهللا عيسى ااهدطارق عبد اهللا عيسى ااهد

، مدى حجية الوسائل التكنولوجية احلديثة يف إثبات املعامالت التجارية، رسالة دكتوراه حقوق، القاهرة، عايض راشد عايض املريعايض راشد عايض املريعايض راشد عايض املريعايض راشد عايض املري
1998  

، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري، وحجيتها يف اإلثبات املدين دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل عباس العبوديعباس العبوديعباس العبوديعباس العبودي
 1994لثقافة للنشر، عمان، جملس كلية القانون جامعة بغداد، دار ا

 2000، التفاوض على العقد، دراسة تأصيلية  حتليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرةعبد اهللا رجب كرميعبد اهللا رجب كرميعبد اهللا رجب كرميعبد اهللا رجب كرمي

، واقع التجارة االلكترونية يف الشركات السعودية وآفاق تطويرها، دراسة حتليلية، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية عبد اهللا صاحل بورقةعبد اهللا صاحل بورقةعبد اهللا صاحل بورقةعبد اهللا صاحل بورقة
  2005جامعة القاهرة،  احلقوق

، مشكالت املسؤولية املدنية يف مواجهة فريوس احلاسب. أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق. جامعة القاهرة عزه حممود امحد إمساعيلعزه حممود امحد إمساعيلعزه حممود امحد إمساعيلعزه حممود امحد إمساعيل
1994 

، صاحل بن هاين، االسم التجاري، يف ظل القانونني املصري واألردين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة اىل معهد فراس حممد حسينفراس حممد حسينفراس حممد حسينفراس حممد حسين
 2002البحوث والدراسات العربية، 

 2008، احلماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة فيصل حممد كمال عبد العزيزفيصل حممد كمال عبد العزيزفيصل حممد كمال عبد العزيزفيصل حممد كمال عبد العزيز

 2011، تنفيذ العقد اإللكتروين، رسالة ماجستري فرع العقود واملسؤولية كلية احلقوق بن عكنون اجلزائرلزعر وسيلةلزعر وسيلةلزعر وسيلةلزعر وسيلة

دكتوراه، معهد البحوث العربية، قسم  رسالة التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، ، القانون الواجبحممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاءحممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاءحممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاءحممد إبراهيم عرسان أبو اهليجاء
 2004القاهرة، مصر مة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية،القانونية، املنظ الدراسات

، دور احملررات العرفية املعدة مقدما يف اإلثبات املدين، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة حممد بن عبد الوهاب حاج طالبحممد بن عبد الوهاب حاج طالبحممد بن عبد الوهاب حاج طالبحممد بن عبد الوهاب حاج طالب
 1999عني مشس، 

، أساليب احلماية القانونية ملعامالت التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس، كلية حممد سعيد أمحد إمساعيلحممد سعيد أمحد إمساعيلحممد سعيد أمحد إمساعيلحممد سعيد أمحد إمساعيل
  2005احلقوق مصر، 

 1986، مفهوم احملل والسبب يف العقد، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة حممد حيىي عبد الرمحان احملاسنةحممد حيىي عبد الرمحان احملاسنةحممد حيىي عبد الرمحان احملاسنةحممد حيىي عبد الرمحان احملاسنة

 2007بوسائل االتصال االلكتروين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه حقوق عني مشس ، التعاقدمراد حممد يوسف مطلقمراد حممد يوسف مطلقمراد حممد يوسف مطلقمراد حممد يوسف مطلق

، أحكام العلم باملبيع وتطبيقاته يف ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا املعاصرة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق ممدوح حممد علي مربوكممدوح حممد علي مربوكممدوح حممد علي مربوكممدوح حممد علي مربوك
 1998جبامعة القاهرة 

اجب التطبيق على العقد الدويل، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، مصر ، القانون الومهند عزمي مسعود أبو مغليمهند عزمي مسعود أبو مغليمهند عزمي مسعود أبو مغليمهند عزمي مسعود أبو مغلي
2005 

  2007، النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق عني مشس، مصر، نافذ ياسني حممد املدهوننافذ ياسني حممد املدهوننافذ ياسني حممد املدهوننافذ ياسني حممد املدهون

        . الندوات واملداخالت:. الندوات واملداخالت:. الندوات واملداخالت:. الندوات واملداخالت:5
، التوقيع االلكتروين وأثره يف إثبات احلقوق وااللتزامات بني الشريعة اإلسالمية مد بن الشدمد بن الشدمد بن الشدمد بن الشدإبراهيم بن شايع العقيل وسليمان بن حمإبراهيم بن شايع العقيل وسليمان بن حمإبراهيم بن شايع العقيل وسليمان بن حمإبراهيم بن شايع العقيل وسليمان بن حم

، املنظمة 2006والنظم والقواعد القانونية، ورقة عمل مقدمة يف ندوة التوقيع االلكتروين، واملنعقدة يف الرباط اململكة املغربية يف جوان
  .2008املؤمترات،العربية للتنمية اإلدارية، أعمال 
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، تأمالت يف التجارة االلكترونية، ورقة عمل مقدمة يف ندوة املفاهيم األساسية للمعامالت القانونية أمحد صالح الدين إبراهيمأمحد صالح الدين إبراهيمأمحد صالح الدين إبراهيمأمحد صالح الدين إبراهيم
 2005ديسمرب  29إىل  25واالقتصادية عرب االنترنت اليت عقدت يف شرم الشيخ يف الفترة من 

 2005حماضرات قامت بإلقائها على طلبة املاجستري يف كلية احلقوق، جامعة النهرين ، عقود التجارة االلكترونية، أالء النعيميأالء النعيميأالء النعيميأالء النعيمي

، مالحظات حول القانون الواجب التطبيق على املسؤولية قبل التعاقدية عن قطع املفاوضات يف العقود الدولية تقرير أمية حسن علوانأمية حسن علوانأمية حسن علوانأمية حسن علوان
 1993مقدم إىل معهد قانون األعمال الدويل بكلية حقوق القاهرة 

، "املعامالت املصرفية يف القانون اليوم"، حبث منشور يف املرجع (كساندر) "نشرة إحصائية توثيقية شهرية"، العدد التاسع، ول مرقصول مرقصول مرقصول مرقصبببب
 2010السنة التاسعة عشر، بريوت، 

 1998قرار ، رؤية قانونية حنو التجارة االلكترونية، حبث مقدم إىل رئاسة جملس الوزراء، مركز املعلومات ودعم المجال فؤادمجال فؤادمجال فؤادمجال فؤاد

" فض املنازعات يف ظل احلكومة االلكترونية" حبث منشور ضمن كتاب (التطوير االداري وتطبيقات احلكومة االلكترونية مجيل العلويمجيل العلويمجيل العلويمجيل العلوي
 ، بريوت، د.ت ESCOWواقع اعمال خمتارة)، منشورات لصاحل جلنة االمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

، املفاوضات يف الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد، تقرير مقدم إىل ندوة األنظمة التعاقدية للقانون ينينينينحسام الدين كامل األهواحسام الدين كامل األهواحسام الدين كامل األهواحسام الدين كامل األهوا
 1994جانفي 3–2املدين ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون األعمال الدويل القاهرة، مصر، يومي 

مقدمة يف ندوة التوقيع االلكتروين، املنعقدة يف الرباط، اململكة املغربية ، التوقيع االلكتروين وحجيته يف اإلثبات، ورقة عمل رشيد لكتاميرشيد لكتاميرشيد لكتاميرشيد لكتامي
 2008، عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعمال املؤمترات، بعنوان: النظم والقواعد القانونية للتجارة االلكترونية، 2006يف جوان 

الفكرية يف شأن العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، ورقة مقدمة ، املالمح الرئيسية ملشروع قانون امللكية ليويبليويبليويبليويبققققمسيحة المسيحة المسيحة المسيحة ال
أكتوبر  18لورشة عمل محاية امللكية الفكرية يف إطار القانون املصري اجلديد، الواقع واملستقبل القاهرة، مصر للمعلومات والتكنولوجيا.

2000  
اسوب، حبث مقدم إىل ندوة القانون واحلاسوب اليت نظمها بيت احلكمة ، املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام احلعوين الفخريعوين الفخريعوين الفخريعوين الفخري

 1999، منشور يف مطبوع القانون واحلاسوب، مطبعة الريموك، بغداد 1998واملنعقدة يف أوت 

لية احلقوق، حتت ، "عالقة قانون محاية املستهلك بالنظرية العامة للعقد"، مداخلة مقدمة إىل الندوة القانونية اليت عقدا كموالك خبتةموالك خبتةموالك خبتةموالك خبتة
   2012فيفري  9، بتاريخ 1عنوان نظرية االلتزامات بني التطور والتجديد، بن عكنون، جامعة اجلزائر

 

        . أعمال املؤمترات:. أعمال املؤمترات:. أعمال املؤمترات:. أعمال املؤمترات:6
، عقود التجارة االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص، حبث مقدم ضمن حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني أمحد اهلواريأمحد اهلواريأمحد اهلواريأمحد اهلواري

  2003ماي  12-10الشريعة والقانون اجلزء الرابع، املنعقد يف ديب، جامعة اإلمارات العربية، كلية الشريعة والقانون بتاريخ 

م العقد االلكتروين يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت والقانون املقارن، حبث مقدم للمؤمتر العلمي األول ، إبراإبراهيم الدسوقي أبو الليلإبراهيم الدسوقي أبو الليلإبراهيم الدسوقي أبو الليلإبراهيم الدسوقي أبو الليل
د حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية مبركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب باإلمارات العربية املتحدة ال

 2003أفريل  28 – 26الثاين،

، توثيق التعامالت االلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق اجتاه الغري املتضرر، حبث مقدم مبؤمتر "األعمال املصرفية _____________
 2003ماي  12-10االلكترونية بني الشريعة والقانون" املنعقدة بدولة اإلمارات العربية، غرفة جتارة صناعة ديب، اجلزء اخلامس يف الفترة 

قود التجارة االلكترونية يف القانون األويل اخلاص، حبث مقدم ومنشور ضمن حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية ، عأمحد اهلواريأمحد اهلواريأمحد اهلواريأمحد اهلواري
) ماي 12-10بني الشريعة والقانون، اجلزء الرابع، املنعقد يف ديب، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية الشريعة والقانون بتاريخ (

2003 
ارة االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية ، عقود التج________________________

 2003أفريل  28إىل  26للعمليات االلكترونية مركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة الفترة من 
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ية للتجارة االلكترونية وآليات تسوية منازعاا، حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني اجلوانب القانون ،،،،أمحد شرف الدينأمحد شرف الدينأمحد شرف الدينأمحد شرف الدين
 2003ماي  10/12الشريعة والقانون، والذي عقد بديب يف الفترة 

قانونية واألمنية ، اإلجياب والقبول يف التعاقد االلكتروين وتسوية املنازعات، املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب ال____________________________________
 28-26للعمليات االلكترونية، مركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، اجلزء الثاين املنعقد يف 

 2003أفريل

، محاية املستهلك يف القعود الدولية االلكترونية وفق مناهج القانون الدويل اخلاص، املؤمتر العلمي األول، حول أمحد عبد الكرمي سالمةأمحد عبد الكرمي سالمةأمحد عبد الكرمي سالمةأمحد عبد الكرمي سالمة
 2003اجلوانب القانونية واألمنية يف التجارة االلكترونية، أكادميية شرطة ديب، الد األول، 

مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون  ، احلماية اجلنائية للمستند االلكتروين، حبثأشرف توفيق مشس الدينأشرف توفيق مشس الدينأشرف توفيق مشس الدينأشرف توفيق مشس الدين
 2003ماي  10/12الذي عقد بديب يف الفترة 

، عقود التجارة االلكترونية يف القانون الدويل اخلاص، املؤمتر الدويل الثالث عن االجتاهات احلديثة يف معامالت التجارة أشرف وفاء حممدأشرف وفاء حممدأشرف وفاء حممدأشرف وفاء حممد
إلقليمي للتحكيم التجاري الدويل باالشتراك مع جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ووزارة االلكترونية مركز القاهرة ا

   2004جانفي  17/18االتصاالت واملعلومات املصرية، املنعقد جبامعة الدول العربية القاهرة يومي 

مارات حبث مقدم ملؤمتر القانون واحلاسوب، جامعة ، العقد عن طريق االنترنت يف ضوء أحكام القوانني يف دولة اإلجاسم علي الشامسجاسم علي الشامسجاسم علي الشامسجاسم علي الشامس
   2004جويلية14-12الريموك، األردن

شخصية"، املؤمتر العلمي  اتفاق التحكيم االلكتروين وطرق االثبات عرب وسائل االتصال احلديث" دراسة حالة ورئية ،حازم حسن مجعةحازم حسن مجعةحازم حسن مجعةحازم حسن مجعة
 2003مركز البحوث و الدراسات بأكادميية شرطة ديب،  -االول حول اجلوانب القانونية و االمنية للعمليات االلكترونية

ة ، إثبات عقود التجارة االلكترونية، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون وحتديات املستقبل يف العامل العريب، جامعحسام الدين كامل األهواينحسام الدين كامل األهواينحسام الدين كامل األهواينحسام الدين كامل األهواين
 1999أكتوبر  27-25الكويت، كلية احلقوق ومركز البحوث العربية، 

، "التعددية القانونية يف حسم منازعات االنترنت"، حبث مقدم إىل مؤمتر الكويت األول للمعلومات القانونية والقضائية ريتشارد جونزريتشارد جونزريتشارد جونزريتشارد جونز
املعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية، إشراق، ، ترمجة، مركز الدراسات واالستشارات يف 1999فيفري  17 -15املنعقد للمدة من 

 وسيم حرب، بريوت

، إبرام العقد يف التجارة اإللكترونية، مؤمتر اجلوانب القانونية للتجارة االلكترونية واالجتاهات احلديثة يف وسائل حسم مسري برهانمسري برهانمسري برهانمسري برهان
 2002جانفي 13 –12عقد جبامعة الدول العربية، القاهرة املنازعات، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، املن

، املنظور اإلسالمي لوسائل محاية املستهلك االلكتروين، حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني سيد حسن عبد اهللاسيد حسن عبد اهللاسيد حسن عبد اهللاسيد حسن عبد اهللا
  2003ماي-12-10ة املتحدة الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، جامعة اإلمارات العربي

، وعبد اهللا إمساعيل عبد اهللا، ضمانات األمن والتأمني يف شبكة االنترنيت، حبث مقدم مبؤمتر "القانون والكمبيوتر عادل حممود مشرفعادل حممود مشرفعادل حممود مشرفعادل حممود مشرف
 .2000ماي  3-1واالنترنيت"، املنعقد بدولة اإلمارات العربية املتحدة، العني، يف الفترة من 

ملستهلك االلكتروين، حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، كلية الشريعة ، محاية اعبد احلق محيشعبد احلق محيشعبد احلق محيشعبد احلق محيش
 2003ماي  12-10والقانون وغرفة وضاعة ديب، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

ألول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات ، سوق النقود االلكترونية (الفرص، املخاطر، اآلفاق)، املؤمتر العلمي اعبد الباسط وفاعبد الباسط وفاعبد الباسط وفاعبد الباسط وفا
أفريل  28-26االلكترونية، املنعقد مبركز البحوث والدراسات بأكادميية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، اجلزء الثالث، يف الفترة 

2003  
جلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية ، عقود التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنت، حبث مقدم مبؤمتر اعبد اهللا اخلشرومعبد اهللا اخلشرومعبد اهللا اخلشرومعبد اهللا اخلشروم

  2003أفريل  28-26املنعقد بدولة اإلمارات العربية املتحدة، اجلزء الثالث، الفترة من 

 ، العقود االلكترونية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، حبث مقدم اىل مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بنيعبد اهللا بنب ابراهيم الناصرعبد اهللا بنب ابراهيم الناصرعبد اهللا بنب ابراهيم الناصرعبد اهللا بنب ابراهيم الناصر
 2003الشريعة والقانون، االمارات
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نوفمرب،  10إىل  8، منازعات التجارة االلكترونية، ورقة عمل مقدمة اىل مؤمتر التجارة االلكترونية، املنعقد للمدة من عرب يونس عربعرب يونس عربعرب يونس عربعرب يونس عرب
 2000منظمة اإلسكوا، بريوت، لبنان

، تنازع االختصاص القانوين والقضائي الدوليني يف عقود التجارة االلكترونية مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني عصام الدين القصيبعصام الدين القصيبعصام الدين القصيبعصام الدين القصيب
 2003الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، الد الرابع، 

ترنت، مؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية ، التكييف القانوين إلساءة استخدام أرقام البطاقات عرب شبكة االنعماد علي خليلعماد علي خليلعماد علي خليلعماد علي خليل
  2000ماي  3-1الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة املنعقد يف الفترة 

، األمن القانوين لألعمال االلكترونية يف مصر، املؤمتر الدويل الثالث عن االجتاهات احلديثة يف معامالت التجارة عمرو زكي عبد املتعالعمرو زكي عبد املتعالعمرو زكي عبد املتعالعمرو زكي عبد املتعال
اللكترونية مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل باالشتراك مع جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ووزارات ا

  2004جانفي  18-17االتصاالت واملعلومات املصرية، املنعقد جبامعة الدول العربية، القاهرة يومي 

لقانونية اليت تواجهها يف مصر، حبث مقدم إىل املؤمتر البحري الدويل السادس، العوملة ، التجارة االلكترونية وأهم املشكالت افاروق ملشفاروق ملشفاروق ملشفاروق ملش
ل يف صناعة النقل البحري وأثرها على الدول النامية والذي عقد باإلسكندرية باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خال

 1999أكتوبر19-17الفترة من 

، التعاقد عرب شبكة االنترنت يف القانون الكوييت، حبث مقدم مبؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية والقانون، املنعقد فايز عبد اهللا الكندريفايز عبد اهللا الكندريفايز عبد اهللا الكندريفايز عبد اهللا الكندري
 ، 2003ماي  12-10بدولة اإلمارات العربية املتحدة، فرقة جتارة وصناعة ديب، اجلزء الثاين، الفترة من 

ية يف الفضاء االلكتروين، حبث منشور، مقدم إىل مؤمتر القانون واحلاسوب، ، حقوق اإلنسان وحياته األساسفكرين حمسن عبد احلميدفكرين حمسن عبد احلميدفكرين حمسن عبد احلميدفكرين حمسن عبد احلميد
 2004جويلية  14-12.يف الفترة ما بني 18-17جامعة الريموك، أربد، األردن، ص

ريعة ، التجارة الدولية االلكترونية عرب االنترنت، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الشحممد السيد عرفةحممد السيد عرفةحممد السيد عرفةحممد السيد عرفة
 2000ماي  1/3والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، خالل الفترة من 

، التعبري عن الرضا يف عقود التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنت، مؤمتر عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق، حممد شاهني اخلطيبحممد شاهني اخلطيبحممد شاهني اخلطيبحممد شاهني اخلطيب
  2002ديسمرب  24-22جامعة الريموك، اململكة األردنية اهلامشية املنعقد يف 

، التجارة االلكترونية ومقتضيات محاية املستهلك، املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات حممد شكري سرورحممد شكري سرورحممد شكري سرورحممد شكري سرور
أفريل  28 -26االلكترونية، مركز البحوث والدراسات القانونية، أكادميية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، الد الثاين، املنعقد يف 

2003 
، الوفاء االلكتروين، حبث مقدم ملؤمتر التجارة االلكترونية واملنعقد بالقاهرة، املركز القومي للدراسات القضائية بوزارة حممد نور شحاتهحممد نور شحاتهحممد نور شحاتهحممد نور شحاته

  2002ماي  19-18العدل

الدراسات ية املدنية والتجارية"، أكادميية ون، مداخلة بعنوان "التجربة التشريعية اجلزائرية يف تنظيم املعامالت االلكترالزهراءالزهراءالزهراءالزهراء    فاطمةفاطمةفاطمةفاطمة    ناجيناجيناجيناجي
 2009أكتوبر  29اىل  28العليا "طرابلس"، املؤمتر العلمي املغاريب األول حول املعلوماتية والقانون، ليبيا، املنعقد يف الفترة من 

 منشور حبث) واالنترنت الصناعية األقمار عب البث الكمبيوتر، برامج محاية(الفكرية امللكية حقوق يف اجلديد ،قشقوشقشقوشقشقوشقشقوش    حامدحامدحامدحامد    هدىهدىهدىهدى
 التابع القانونية واملعلوماتية األحباث مركز عن صادر) وحتدياا والعشرين احلادي القرن يف القانونية، املعلومات معاجلة( كتاب ضمن

  2002 بريوت، احلقوقية، املنشورات اللبنانية، للجامعة

الدويل األول لقانون اإلنترنت حتت عنوان "حنو عالقات قانونية وإدارية واقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة"، وثيقة قانون  املؤمتر
   2005مصر  ،اإلنترنت" مشروع لالعتماد، إعداد املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الغردقة

  .االت .االت .االت .االت 7
، احلماية القانونية من اخلداع اإلعالين يف القانون الكوييت واملقارن، جملة احلقوق الكويتية، السنة التاسعة عشر، العدد أمحد السعيد الزقردأمحد السعيد الزقردأمحد السعيد الزقردأمحد السعيد الزقرد

 1995الرابع، سبتمرب 
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، "امللكية الفكرية يف ميزان املقاصد دراسة مقارنة" حبث منشور يف جملة احلقوق الصادرة عن جملس النشر العلمي أمحد صاحل اهلداويأمحد صاحل اهلداويأمحد صاحل اهلداويأمحد صاحل اهلداوي
  2008، 3العدد 33جامعة الكويت، السنة

  1990، استخدام احلاسب اآليل يف اال القضائي مبحكمة باريس االبتدائية. جملة القضاة. عدد جانفي، جوان. أسامة أبو احلسن جماهدأسامة أبو احلسن جماهدأسامة أبو احلسن جماهدأسامة أبو احلسن جماهد

ت املصرفية واملالية عرب ، حجية اإلمضاء االلكتروين أمام القضاء،  حبث منشور مبجلة: "التجارة االلكترونية واخلدمااملنصف قرطاساملنصف قرطاساملنصف قرطاساملنصف قرطاس
 2000االنترنيت"، احتاد املصارف العربية، 

، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دراسة يف القانون املدين األردين واملصري والفرنسي، جملة األحكام العدلية أجمد حممد منصورأجمد حممد منصورأجمد حممد منصورأجمد حممد منصور
الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  والفقه اإلسالمي مع التطبيقات الفضائية حملكميت النقض والتمييز،

 2003الطبعة األوىل 

، قواعد تنازع القوانني بني الوصف التقليدي اإلجرائي واملستحدث املوضوعي، حبث منشور يف جملة احلقوق، حزبون حزبون جورجحزبون حزبون جورجحزبون حزبون جورجحزبون حزبون جورج
 2002جامعة الكويت، العدد الثاين، الكويت، 

، املفاوضات يف الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدويل، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية هواينهواينهواينهواينحسام الدين كامل األحسام الدين كامل األحسام الدين كامل األحسام الدين كامل األ
 1996، جوان ،38، السنة2احلقوق، جامعة عني مشس،العدد

 37،2006، التعاقد عرب األنترنت، دراسة مقارنة، جملة روح القوانني، اجلزء األول، العددحسن حممد بوديحسن حممد بوديحسن حممد بوديحسن حممد بودي

، القيمة القانونية لالتفاقيات خالل مرحلة التفاوض قبل العقدية يف جمال عقود التجارة الدولية، جملة اجلامعة االسالمية دي باروديدي باروديدي باروديدي باروديمحمحمحمح
 2،2005، العدد 13غزة، الد

 26الكويت، العدد الرابع،، التعبري عن اإلرادة عن طريق االنترنت وإثبات التعاقد االلكتروين، جملة احلقوق جامعة رامي حممد علوانرامي حممد علوانرامي حممد علوانرامي حممد علوان
 2002ديسمرب 

 42،2007، النظام القانوين للعقد االلكتروين، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، حقوق، املنصورة، مصر، العددرضا متويل وهدانرضا متويل وهدانرضا متويل وهدانرضا متويل وهدان

 2008، بريوت،47، "الوساطة" حبث منشور يف الة اللبنانية للتحكيم العريب والدويل، العدد زلفا احلسنزلفا احلسنزلفا احلسنزلفا احلسن

  2008، التعاقد عرب االنترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية احمللة الكربى ، مصر،ح عبد الواحد التهاميح عبد الواحد التهاميح عبد الواحد التهاميح عبد الواحد التهاميسامسامسامسام

  2002سبتمرب  26، جملة احلقوق، العدد الثالث، BOT، التطور احلديث لعقود التزام املرافق العامة طبقا لنظام عادل الطبطبائيعادل الطبطبائيعادل الطبطبائيعادل الطبطبائي

نازعات اجلنائية" حبث منشور يف جملة احلقوق تصدر عن جامعة الكويت، جملس النشر العلمي، ، "الوساطة يف حل املعادل علي املانععادل علي املانععادل علي املانععادل علي املانع
 2006، ديسمرب 30العدد الرابع، السنة 

، حقوق امللكية الفكرية ومحاية املستهلك يف عقود التجارة االلكترونية، دار الكتب القانونية، الة الكربى، عبد الفتاح بيومي حجازيعبد الفتاح بيومي حجازيعبد الفتاح بيومي حجازيعبد الفتاح بيومي حجازي
  2008مصر،

، من التحكيم اىل الوساطة، الوسيلة اجلديدة والبديلة حلل املنازعات، الوساطة، حبث منشور يف الة اللبنانية للتحكيم بد ايد األحدببد ايد األحدببد ايد األحدببد ايد األحدبعععع
 2006، بريوت، 38العريب والدويل، العدد

 2000، بريوت،47العريب والدويل، العدد ، "التوجهات احلديثة للتحكيم الدويل"، حبث منشور يف الة اللبنانية للتحكيم عبيد نايلة قمريعبيد نايلة قمريعبيد نايلة قمريعبيد نايلة قمري

 1999، تشفري البيانات يف االنترنيت، جملة انترنيت العامل العريب، عدد أوت/سبتمرب فادي ساملفادي ساملفادي ساملفادي سامل

لعام  26، "التزامات الناشئة عن استخدام بطاقات االئتمان جملة دراسات علوم الشريعة والقانون العدد الثاين، الد فياض ملغي القضاةفياض ملغي القضاةفياض ملغي القضاةفياض ملغي القضاة
1999 

الة األردنية يف  25/4/2009، اجلوانب القانونية للتعاقد االلكتروين يف التجارة االلكترونية حبث مقدم بتاريخ __________
 2009القانون والعوم السياسية، الد األول العدد الثالث أكتوبر 

 ، د.س 2، ج 6جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، حكم إبرام العقود بآالت االتصال احلديثة، العدد  جملة

 1999، انشاء العقد يف القانون االجنليزي، جملة جامعة صدام، كلية احلقوق، الد الثالث،جويليةجميد محيد العنبكيجميد محيد العنبكيجميد محيد العنبكيجميد محيد العنبكي

لقاضي اجلنائي يف تقدير الدليل االلكتروين"، حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية، العدد الثاين، السنة ، "سلطة احممد أمحد املنشاويحممد أمحد املنشاويحممد أمحد املنشاويحممد أمحد املنشاوي
 2012السادسة والثالثون، جوان 
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"محاية احلقوق ااورة حلق املؤلف، دراسة يف القانون املقارن"، حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية، تصدر عن  ،حممد السعيد رشديحممد السعيد رشديحممد السعيد رشديحممد السعيد رشدي
 1998حلقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاين، جويليةكلية ا

، السنة 48، مدى حجية التوقيع االلكتروين يف اإلثبات، دراسة مقارنة، حبث منشور مبجلة الشؤون االجتماعية، العدد حممد املرسي زهرةحممد املرسي زهرةحممد املرسي زهرةحممد املرسي زهرة
12 ،1995 

مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون املدين، جملة القانون واالقتصاد  ، أسس التعاقد بالوسائل املستحدثة، دراسةحممد جنيب عوضنيحممد جنيب عوضنيحممد جنيب عوضنيحممد جنيب عوضني
 2005، 75للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة القاهرة العدد

لعريب ، "تنفيذ أحكام التحكيم األجنيب يف اململكة العربية السعودية" حبث منشور يف الة اللبنانية للتحكيم انايف بن سلطان الشريفنايف بن سلطان الشريفنايف بن سلطان الشريفنايف بن سلطان الشريف
  2002، بريوت، 21والدويل، العدد 

السنة  2، محاية املستهلك يف التعامالت االلكترونية، جملة احلقوق جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد نبيل حممد أمحد صبيحنبيل حممد أمحد صبيحنبيل حممد أمحد صبيحنبيل حممد أمحد صبيح
 2008جوان32

لإلجياب، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون، ، االجياب والقبول يف القانون املدين االردين واملقارن، القوة الالزمة يزيد أنيس نصرييزيد أنيس نصرييزيد أنيس نصرييزيد أنيس نصري
  2003،عمان1اجلامعة االردنية، العدد

  2003 جانفي ،18 العدد املتحدة، العربية اإلمارات جامعة والقانون، الشريعة جملة ،العقد إبرام يف وأثره السكوت ،____________________________________
 12/9/2003جرائم األنترنت خطر يواجه األسرة املصرية مقال منشور جبريدة األهرام املصرية، بتاريخ اجلمعة 

        ::::القضائيةالقضائيةالقضائيةالقضائيةاألحكام األحكام األحكام األحكام ....8
 يف قضية الباخرة (جريار دمري)  1954أحكام حمكمة النقض الفرنسية يف هذا الشأن حكمها الصادر يف سنة 

  07/01/1981حكم الدائرة التجارية الصادر يف 

    2006أكتوبر  11االبتدائية الصادر يف  Pardiحكم حمكمة 

 .2006حكم حمكمة باريس الصادر بتاريخ ماي 

  29/12/1994طعن حمكمة النقض املصرية يف بتاريخ 

  . التطبيقات القضائية حملكمة النقض29/11/1990بتاريخ  833، صفحة رقم 41، مكتب فين 56، لسنة 1297طعن رقم 
  1995-12-08 بتاريخ 1567 رقم صفحة 45 فين مكتب 58 لسنة 3186 رقم طعن

  1985 - 1980مخس سنوات  يف املصرية النقض حمكمة قررا اليت القانونية القواعد جمموعة ،1/1986/ 19جلسة952س 862رقم طعن

  109رقم  20س  1969جوان  19صري ، بتاريخ م دينمنقض 

  2002ق، جملة احملاماة العدد الثاين  66لسنة  431الطعن رقم  2001أفريل  28نقض أحوال شخصية 
 44، رقم 46، جمموعة أحكام النقض، السنة 1995جانفي  22مصري نقض مدين 

  1989مارس  20نقض مدين فرنسي، الغرقة األوىل، يف 
 1992فيفري 18ويف  1991ماي  22نقض جتاري  فرنسي يف 

  2002ق، جملة احملاماة، العدد الثاين، 70لسنة  1865-1296، الطعن رقم 2001جانفي 23نقض مدين جلسة

        االتفاقيات الدولية:االتفاقيات الدولية:االتفاقيات الدولية:االتفاقيات الدولية:. . . . 9
  بشأن محاية املصنفات األدبية والفنية 1886اتفاقية برن لسنة 

 2000ن االختصاص القضائي واملعدلة عام بشأ 1968اتفاقية بروكسل لعام 

  بشأن حقوق املؤلف 1952سبتمرب  06اتفاقية جنيف 

  بشأن القانون الواجب التطبيق على العقد(السوق األوروبية املشتركة اإلحتاد األورويب حالياً)  1980لسنة  اتفاقية روما 

  للبضائع ةع الدوليوبشأن البي 1980اتفاقية فيينا لسنة
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        التوجيهات األوروبية:التوجيهات األوروبية:التوجيهات األوروبية:التوجيهات األوروبية:. . . . 10
 بشأن محاية املستهلكني يف جمال العقود املربمة عن بعد 1997ماي20الصادر يف  07/97ورويب رقم التوجيه األ

 2002الصادر عن الس األورويب اخلاص بالتجارة االلكترونية وملتقى دا فوس لسنة  1998لسنة  48التوجيه األورويب رقم 

ع املعلومات فيما يتعلق بالتجارة اخلاص باجلوانب القانونية تم 2000جويلية لسنة  8الصادر بتاريخ  31/2000التوجيه األورويب رقم 
 االلكترونية بني دول االحتاد

        ::::. القوانني. القوانني. القوانني. القوانني11

        الوطنية:الوطنية:الوطنية:الوطنية:    قواننيقواننيقواننيقواننيالالالالأ. أ. أ. أ. 
 8ع  .ج. ر ، املتعلق بالصحة العمومية وترقيتها،16/2/1985املؤرخ يف  85/05قانون رقم 

  ."31/12/2005املؤرخة يف  2005لسنة  85ر.ع  قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائرية "ج.
   21 .ج.ر.ع ةاملتضمن اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 25/02/2008املؤرخ يف  08/09قانون رقم 
ع .ج. ر 26/06/2003املؤرخ يف  03/11املتعلق بالنقد والقرض، املعدل مبوجب األمر رقم 14/04/1990 املؤرخ يف90/10 قانون رقم

  27/08/2003، الصادرة يف 52
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال  05/08/2009املؤرخ يف  09/04 رقم قانون

  16/08/2009الصادرة يف  47ع ومكافحتها، ج.ر.

        القوانني العربية:القوانني العربية:القوانني العربية:القوانني العربية:ب. ب. ب. ب. 
  .2000لسنة  83قانون املبادالت والتجارة االلكترونية التونسي رقم 

  .1999األردين لسنة  قانون الرسوم والنماذج الصناعية
  .2001لسنة  85قم رقانون املعامالت االلكترونية األردين 
 2001 لسنة املعدل بالقانون املؤقت 1999لسنة  22قانون محاية حق املؤلف األردين رقم 

   .2002لسنة  2قانون املعامالت والتجارة االلكترونية اإلمارايت رقم 

 .2002لسنة  14/09رقم  البحريينالتجارة اإللكترونية قانون 

 1998القانون الدويل اخلاص التونسي لسنة 

 املعدل بشأن األسلحة والذخائر يف مصر  1954لسنة  394القانون رقم 

  .1994لسنة  27قانون التحكيم التجاري املصري رقم 
 .2004لسنة  15قانون التوقيع االلكتروين املصري رقم 

  2006لسنة  886قانون محاية املستهلك املصري رقم 

 1994لسنة  38قانون النقد املصري اجلديد رقم 

        القوانني الدولية والغربية:القوانني الدولية والغربية:القوانني الدولية والغربية:القوانني الدولية والغربية:ج. ج. ج. ج. 
  1985ن التحكيم الدويل لسنة أشبالنموذجي اليونسترال قانون 

  .1996 لسنة لتجارة االلكترونيةبشأن اقانون اليونسترال النموذجي 
   .2001النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة  قانون اليونيسترال

  1965القانون الدويل اخلاص البولوين لسنة 

 1998لي لسنة يالقانون الدويل اخلاص الفرتو

 1963القانون الدويل اخلاص لتشيكوسلوفاكيا لسنة 
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  1989القانون الدويل اخلاص لالحتاد السويدي لسنة 

 .1989سويسري لسنة القانون الدويل اخلاص لالحتاد ال

  1999 لسنةالقانون املوحد للتجارة االلكترونية الكندي 
 بدأ حرية ممارسة التجارة.املتعلق مب 1791مارس  17-2رقم القانون الفرنسي 

 بشأن تطويع قانون اإلثبات لتكنولوجيا املعلومات والتوقيع االلكتروين 2000مارس  13الصادر يف  230القانون الفرنسي رقم 

 بشأن محاية الثقة يف االقتصاد الرقمي 2004جوان  21الصادر يف  2004-575القانون الفرنسي رقم 

  1992سنة ل ةالقانون الفرنسي حلماية امللكية الفكري

 2001ديسمرب  11الصادر يف  1168-2001املعدل بقانون رقم 1993جويلية 26الصادر يف  93/949قانون االستهالك الفرنسي رقم

  2000 لسنةقانون االتصاالت االلكترونية االجنليزي 
  2000 لسنة قانون التجارة االلكترونية االيرلندي

 2000لسنة  قانون التجارة االلكترونية الفلبيين

  1999قانون الصفقات االلكترونية االسترايل 
  1998 لسنة 25رقم  االلكترونية السنغفوريعامالت قانون امل

  1979قانون بيع البضائع االجنليزي لسنة 
  املتعلق باالختصاص القضائي واالعتراف بتنفيذ األحكام يف االني املدين والتجاري 144/2001قانون بروكسل رقم 

 1999لسنة  االلكترونية معامالتالقانون األمريكي املوحد لل

            ::::. األوامر. األوامر. األوامر. األوامر12
   44املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة ج.رع  2003 جولية 19املؤرخ يف  05-03األمر رقم 
   54 .عج.راملتعلق بالعالمات  2003جويلية لسنة 19املؤرخ يف  06-03األمر رقم 
  59عاملتعلق مبكافحة التهريب ج.ر. 2005أوت  23املؤرخ ب:  05/06األمر رقم 

  35 ج.ر.عاملتعلق بالرسوم والنماذج  1966-04- 28 املؤرخ يف 86-66األمر رقم 

 44ج.ر.ع برباءات االختراعاملتعلق  2003جوان  19املؤرخ يف  07-03األمر رقم 

- 06-20املؤرخ يف10- 05بالقانون رقم  املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين  1975سبتمرب 26املؤرخ يف  58-75األمر رقم 
  44 ج.ر.ع.2005

 2005- 02- 09املؤرخ يف  02- 05املعدل واملتمم بالقانون رقم  املتضمن القانون التجاري 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر رقم 

   11 ج.ر.ع
  11املتضمن القانون التجاري ج.ر.ع  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75املعدل واملتمم لألمر  02- 05رقم األمر 

 15 املتضمن قانون العقوبات ج.ر.ع 1966 08املؤرخ يف  156-66 م لألمرماملعدل واملت 01- 09 األمر رقم

        . املراسيم:. املراسيم:. املراسيم:. املراسيم:13
 املتعلق بتطوير االستثمارات ،2001-03رقم، املعدل واملتمم مبوجب األمر 1993أكتوبر  05املؤرخ يف  12-93املرسوم التشريعي 

 .47 ج.ر.ع

الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا واملعدل مبوجب  1998اوت  25املؤرخ يف  257-98املرسوم التنفيذي 
 .60 .ج.ر.ع2000أكتوبر 14املؤرخ يف  307-2000املرسوم التنفيذي 
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املتعلق بنظام االستغالل املطابق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها  2001ماي  09املؤرخ يف  123-01املرسوم التنفيذي رقم 
مؤرخ يف  162-07املرسوم التنفيذي رقم ب ، املعدل واملتممية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكيةالالسلك

 .37 ج.ر.ع.2007ماي  30

 املتعلق باألسلحة واملتفجرات  1963-03-16الصادر يف  85-63املرسوم رقم 

والذي يتضمن القواعد واألحكام اخلاصة حبماية وأمن عرض املنتجات وأنظمة  2002أفريل  18الصادر بتاريخ  535- 2002املرسوم رقم 
 املعلومات.

والذي يتضمن القواعد واألحكام بشأن محاية وأمن بيانات التوقيع  2001مارس  30الصادر بتاريخ  272-2001املرسوم رقم 
 االلكتروين.

 .2001مارس  30الصادر يف  2001-272املرسوم الفرنسي رقم 

، املتعلق بالتقسيم والتصديق على مستوى األمان تقدمه منتجات وأنظمة 2002أفريل  18، الصادر يف 2002-535املرسوم الفرنسي رقم 
  تكنولوجيا املعلومات 

 103/2006، رقم 2006التوقيع االلكتروين باجلزائر الصادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات لسنة  ترخيص خدمات

        ::::املراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسيةاملراجع باللغة الفرنسية    ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

A : Les Dictionnaires : 

CORNU Gérard, vocabulaire juridique, association, hennir Capitant, paris, quadrige/ pue, 2002 
LE MINI ROBERT , langue français et noms propres, 1995 

B : Les Ouvrages : 

ACCORDO Christophe, la dématérialisation des procédures de passation de marchés publique B E A  
de droit publique des affaires, université de paris, 13 sept 2001 
ALAIS-AULOY  Jean et STEINMETZ , Prix des produits et services, Droit de la consommation précis 
DOLLOZ 4éme édition1996 
ARAIGNON (P) ; perces droit international prive.12 éd paris.D.1985 
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AUBERT (J- L) : protection des consommateurs, D. S. 1987  
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BEAURE D’AUGERES, BREESE et THUILIER  : paiement numérique Internet, état de l’art juridiques 
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BENNADJI Chérif , Le notion d’activité régalements, idara, la revue de l’ENA, volume10, n°2, 2000 
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  87 ........................................................االلكتروين العقد جملس ماهية: األول املطلب

  99 ..................................................االلكتروين العقد ابرام ومكان زمان: الثاين املطلب

  126 ..............................................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    صحةصحةصحةصحة: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين    الفصلالفصلالفصلالفصل

  126 ..........................................االرادة وعيوب االلكتروين العقد يف األهلية: األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  126 ........................................................االلكتروين التعاقد يف األهلية: األول املطلب

  131 ......................................................................االرادة عيوب: الثاين املطلب

  141 ...................................................االلكتروين العقد يف والسبب احملل: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
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  141 .............................................................االلكتروين العقد حمل: األول املطلب

  148 ........................................................االلكتروين العقد يف السبب: الثاين املطلب

  150 ............................................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    تنفيذتنفيذتنفيذتنفيذ: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل

  151 ...................................................................البائع التزامات: األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  151 ...............................................................امللكية بنقل االلتزام: األول املطلب

  153 ..................................................................بالتسليم االلتزام: الثاين املطلب

  161 .................................................................املشتري التزامات: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  162 ........) ......................................االلكتروين الوفاء(الثمن بدفع االلتزام: األول املطلب

  175 .........................................................املبيع بتسلم املشتري التزام: الثاين املطلب

  178 ...................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    إثباتإثباتإثباتإثبات: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين    البابالبابالبابالباب

  178 .................................................................االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة: : : : األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل

  178 ..........................................وأمهيتها.......... اإللكترونية لكتابةا ماهية: األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  179 ....................................................االلكترونية......... لكتابةماهية ا: األول املطلب

  182 ..................................................االلكترونية........ لكتابةا خصائص: الثاين املطلب

  185 ..................................................وشروطها. االلكترونية الكتابة مهيةأ: الثالث املطلب

  186 ....................................اإللكتروين دعامةال إىل الورقية الدعامة من االنتقال: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  187 ................................................الكتايب للدليل التقليدية القواعد تعديل: األول املطلب

  193 ..........................................................التقين والتطور الكتابة عناصر: الثاين املطلب

  198 ...................................األجنلوسكسوين القانون يف املعلومايت اإلثبات إجازة: الثالث املطلب

  200 .................................................يف اإلثبات اإللكترونيةحجية الكتابة : الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  200 ........................................والرمسية العرفية اإللكترونية احملررات ثبوتية قوة: األول املطلب

  204 ............................................االلكتروين واحملرر الورقي احملرر بني التنازع: الثاين املطلب

  206 ...........................................االلكترونية احملررات صحة يف الطعن طرق: الثالث املطلب

  208 .................................................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    التوقيعالتوقيعالتوقيعالتوقيع: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين    الفصلالفصلالفصلالفصل

  209 .....................................ووظائفه صوره االلكتروين، التوقيع مفهوم حتديد: األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  209 ...........................................................االلكتروين التوقيع مفهوم: األول املطلب

  212 ............................................................االلكتروين التوقيع صور: الثاين املطلب

  215 ........................................................االلكتروين التوقيع وظائف: الثالث املطلب

  217 ............................حجيته ونطاق اإلثبات يف دوره االلكتروين، التوقيع شروط: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  217 ......................................................... االلكتروين التوقيع شروط: األول املطلب

  221 ....................................................اإلثبات يف االلكتروين التوقيع دور: الثاين املطلب

  223 ...........................................وضوابطها االلكتروين التوقيع حجية نطاق: الثالث املطلب

  226 .................................................االلكتروين للتوقيع نيةقانوال احلماية: الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث
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  226 .....................................................االلكتروين التوقيع محاية ضوابط: األول املطلب

  230 ........................................................االلكتروين التوقيع محاية أمناط: الثاين املطلب

  236 ................................................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    التوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيق: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل

  236 .......................................................االلكتروين احملرر محاية آليات: األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  237 ....................................................االلكترونية الوثائق حفظ آليات: األول املطلب

  238 .............................................................التشفري تقنيات آليات: الثاين املطلب

  240 ..........................................................االلكتروين التصديق آلية: الثالث املطلب

  240 ............................لتوثيقها االلكتروين السجل يف للقيد البيانات اخضاع آلية: الرابع املطلب

  241 .....................................االلكتروين احملرر على واملصادقة التوثيق سلطات: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  241 ...............االلكتروين التصديق خدمات ومقدم االلكتروين التوثيق بسلطات املقصود: األول املطلب

  243 ......................................االلكتروين والتصديق التوثيق سلطات إقامةو يئة: الثاين املطلب

  246 ........................ومسؤولياا االلكترونيني والتصديق التوثيق سلطات واجبات: الثالث املطلب

  249 ..................االلكترونيني والتصديق التوثيق لسلطات املتعاقدين جلوء الزامية مدى: الرابع املطلب

  249 ..............................................االلكترونية والتصديق التوثيق شهادة: الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  249 .................................وبياناا أمهيتها االلكترونية، التصديق شهادة تعريف: األول املطلب

  256 ..............................االثبات يف وحجيتها االلكتروين التوثيق شهادات أنواع: الثاين املطلب

  257 .................................حنوها أطرافها ودور االلكتروين التوثيق شهادة دور: الثالث املطلب

  260 .........................االثبات يف حجيتها ومدى األجنيب االلكتروين التوثيق شهادة: الرابع املطلب

  264 ......................................والغاؤها االلكتروين التصديق شهادة ايقاف: اخلامس املطلب

  268 ...................تسويتهاتسويتهاتسويتهاتسويتها    وآلياتوآلياتوآلياتوآليات    االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    منازعاتمنازعاتمنازعاتمنازعات: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    البابالبابالبابالباب

  268 ......................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    علىعلىعلىعلى    التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق    الواجبالواجبالواجبالواجب    القانونالقانونالقانونالقانون: : : : األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل

  268 .....االلكتروين العقد على مالءمتها ومدى التطبيق الواجب القانون يف التقليدية النظرية ::::األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  269 ..................................التطبيق الواجب القانون يف التقليدية االسناد قواعد: األول املطلب

  277 ....املقارنة التشريعات وموقف االلكتروين العقد على للتطبيق االسناد قواعد مالءمة مدى: الثاين املطلب

  282 ....................االلكتروين العقد على التطبيق الواجب القانون يف املستحدثة النظرية ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  282 .....................................ةااللكتروني دوالعق على املوضوعية القواعد تطبيق: األول املطلب

  287 .....................................االلكتروين للعقد الدويل املوضوعي القانون تقييم: الثاين املطلب

  290 ......................................العقد االلكتروينالعقد االلكتروينالعقد االلكتروينالعقد االلكتروين    منازعاتمنازعاتمنازعاتمنازعات    بنظربنظربنظربنظر    املختصاملختصاملختصاملختص    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين    الفصلالفصلالفصلالفصل

  290 ............................االلكتروين العقد منازعات بنظر الوطين القضاء اختصاص ::::األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  291 ..........................االلكترونية البيئة يف للرتاع املثرية االجرائية والقواعد الدفوع: األول املطلب

  295 ..........................االلكترونية البيئة يف للرتاع املثرية املوضوعية والقواعد الدفوع: الثاين املطلب

  302 ..............االلكتروين العقد منازعات يف االختصاص حتديد يف التقليدية املعايري دور: الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  302 ................االلكتروين العقد منازعات يف القضائي لالختصاص الشخصية الضوابط: األول املطلب
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  307 ...الدويل القضائي االختصاص لتحديد الشخصية الضوابط يف االلكتروين املستهلك محاية: الثاين املطلب

  315 ....الدولية التجارة منازعات يف القضائي االختصاص حتديد يف احلديثة االجتاهات دور: الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  315 .................االلكترونية التقصريية املسؤولية دعاوى يف املكانية االختصاص ضوابط: األول املطلب

  322 ....................االلكترونية العقدية املسؤولية دعاوى يف املكانية االختصاص ضوابط: الثاين املطلب

  326 ............................................االلكتروينااللكتروينااللكتروينااللكتروين    العقدالعقدالعقدالعقد    منازعاتمنازعاتمنازعاتمنازعات    تسويةتسويةتسويةتسوية    آلياتآلياتآلياتآليات: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل

  327 ..............................................املنازعات لتسوية االلكتروين التفاوض ::::األولاألولاألولاألول    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  327 ..........................................................االلكتروين التفاوض ماهية: األول املطلب

  329 ....الرتاعات حسم يف التفاوض دور وتقومي الفعالية حيث من التفاوض أنواع بني املوازنة: الثاين املطلب

  331 ................................................................االلكترونية الوساطة ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  331 ..........................................................االلكترونية الوساطة ماهية: األول املطلب

  333 ..............................................فعاليتها وتقدير االلكترونية الوساطة آلية: الثاين املطلب

  334 ...............................................................االلكتروين التحكيم: الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  334 .............................................أنواعه وبيان االلكتروين التحكيم تعريف: األول املطلب

  341 .....................................االلكتروين التحكيم بواسطة الرتاع تسوية شروط: الثاين املطلب

  343 ...........................................وتقديره االلكتروين التحكيم أحكام تنفيذ: الثالث املطلب

  351 ...........................................................................................خامتةخامتةخامتةخامتة

   354 ...................................................................................املراجعاملراجعاملراجعاملراجع    قائمةقائمةقائمةقائمة
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