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المقدمة:
اْ اٌرطٛز اٌرىٌٕٛٛجٚ ٟاٌّرً٘ اٌرٔ ٞؼ١شٗ االْ ٚاٌر٠ ٞطٍك ػٍ ٗ١ثٛزج اٌّؼٍِٛاخ ادٜ
اٌ ٝظٛٙز اساٌ١ة ٚٚسائً جد٠دج التساَ اٌؼمٛد ٌُ ذىٓ ِؼسفح ِٓ لثً  ِٓٚ ,اُ٘ ٘رٖ اٌٛسائً
تً اّ٘ٙا ػٍ ٝاالطالق ِٛضٛع ( اٌرؼالد االٌىرس ) ٟٔٚاٌر ٞظٙس ٚاشٕٙس تّ١الد اٌرجازج
االٌىرس١ٔٚح  ,ح١ث ذغ١سخ اٌّفا٘ ُ١اٌسائدج ف ٟاٌّؼاِالخ اٌّدٔ١ح ٚاٌرجاز٠ح ٚورٌه ٔظُ ٚاثثاخ
ذٌه تّا ٛ٠اوة ِا٠سٛد اٌؼاٌُ اٌحاضس ِٓ ذمدَ ذمٕ٘ ٟائً فِ ٟجاي اٌثٛزج اٌّؼٍِٛاذ١ح ٚ ,ورٌه
ٌّٛاوثح االٔظّح اٌؼاٌّ١ح ٚاٌّرغ١ساخ ف ٟجّ١غ ازجاء اٌّؼّٛزج ٚاٌر ٟتّمرضا٘ا ذرىٕ٘ ْٛان
ضسٚزج ٍِحح ٌؼمد اٌصفماخ ٚاتساَ اٌؼمٛد ف ٟالصٚ ٝلد ِّىٓ ٠ ٌُٚرُ ذٌه اال ػٓ طس٠ك
ٚسائً االذصاي اٌحد٠ثح ػثس اٌرثادي اٌرجازٚ ٞأس١اب حسوح اٌرجازج تسٌٛٙح ٠ٚسس
د ْٚذؼم١د اِ ٚؼٛلاخ ا ٚذاج ً١حرٍ٠ ٝرم ٟطسف ٟاٌؼمد ِا٠صحثٗ ِٓ سفس ٚأرماي ٚالاِح
ٚخالفٗ ِٓ ا٘داز اٌٛلد ٚاالجرّاػاخ ٌ ,را فال ِجاي ِٓ اٌرؼالد االٌىرسِ ٟٔٚسرمثال ٚػٍ١ح
سٕرٕاٚي ِٛضٛع اٌثحث ِٓ خالي ِثحث ٓ١ح١ث سٕرٕاٚي ف ٟاٌّثحث األٚي (ِف َٛٙاٌؼمد
االٌىرسٔٚ ) ٟٔٚرىٍُ ف ٟاٌّثحث اٌثأ ٟػٓ ( اثاز اٌؼمد االٌىرس)ٟٔٚ
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المبحث األول :مفيوم العقد االلكتروني
نتٌجة استخدام االنترنٌت وتطورها ظهرت العدٌد من العمود والمعامالت االلكترونٌة مما
أحدث للما تشرٌعٌا على المستوى الدولً وعلى المستوى الداخلً على حد سواء مما دفع هذه التشرٌعات الى
إعادة النظر فً أنظمتها التملٌدٌة ضرورة ملحة امام الثورة المعلوماتٌة التً ؼزت جمٌع المجامالت التً
أتت بطرق وأسالٌب حدٌثة التعامل لمن تكن معلومة ومتعارؾ علٌها فً المجال التعالدي لبل وبعد العمد
1

االلكترونً اهم ما استحدث نتٌجة استخدام وسائل االتصال الحدٌثة.

وبناء على ذلن سنحاول بٌان مفهوم العمد االلكترونً خالل مطلبٌن نبٌن فً األول منه ماهٌة العمد
االلكترونً وفً المطلب الثانً نبٌن نطاق العمد االلكترونً

المطلب االول :ماىية العقد االلكتروني
ٌعتبر العمد االلكترونً من التصرفات المانونٌة المستحدثة التً ظهرت مع التطور التكنولوجً
نتٌجة استخدام وسائل االتصال الحدٌثة التً حدثت هذه وضجة كبٌرة على المستوى الدولً والداخلً والتً
اثارت مجاالت لانونٌة وفمهٌه نظر لما ٌتسم به من خصوصٌة لم تشهد لها مثٌل من الناحٌة العملٌة وخاصة
الطابع المادي واالفتراضً الذي ٌتمٌز به البٌئة االلكترونٌة مما اسس العدٌد من التحدٌثات والمسائل
المانونٌة لتحدٌد االطار المانونً الذي ٌتكون به العمد االلكترونً 2 ,وسنتطرق فً هذا المطلب الى محاولة
استخالص تعرٌؾ العمد االلكترونً بإعطاء تعرٌؾ ٌضمن مفهومه من خالل ما تضمنه التشرٌعات الخاصة
3

بالمعامالت االلكترونٌة واراء الفمهاء فً الفرع االول والفرع الثانً سوؾ تتناول اهمٌه العمد االلكترونً.

 )1اسامه أبو الحسن مجاهد التعالد خصوصٌه التعالد عبر االنترنت , ٠٢٢٢ ,دار النهضة العربٌة ,مصر 2003,ص.55
 )2اسامه عبد العلٌم الشٌخ ,مجلس العمد واثرة فً عمود التجارة االلكترونٌة ,دار الجامعة للنشر  ,مصر ,2008,ص39.
 )3ناصٌؾ الٌاس ,العمود الدولٌة (العمد االلكترونً فً المانون),منشورات الحلبً الحمولٌة  ,لبنان,2009,ص35

3

الفرع األول :التعريف بالعقد االلكتروني
أوال :التعرٌؾ الفمهً للعمد االلكترونً
وضع الفمه المانونً عدة تعارٌؾ للعمد االلكترونً تضمنت اؼلبها االعتبارات األساسٌة لتعرٌؾ أي
عمد مع مراعاة خصوصٌه هذا العمد كونه ٌبرم عن طرٌك شبكة المعلومات االنترنت فمد عرفه جانب الفمه
األمرٌكً بانه العمد الذي ٌنطوي على تبادل الرسائل بٌن البائع والمشتري والتً تكون لائمه على صٌػ معده
سلفا ومعالجه الكترونٌا وتنشا التزامات تعالدٌة ونالحظ على هذا التعرٌؾ لصر العمد االلكترونً على عمد
البٌع الذي ٌتم عن طرٌك تبادل الرسائل عبر شبكة المعلومات (االنترنت ) فً حٌن ٌمكن ابرام أنواع أخرى
من العمود ؼٌر البٌع عبر هذه الشبكة

1

فً حٌن عرفه الفمه الالتٌنً بانه اتفاق ٌتالفى فٌه االٌجاب والمبول على شبكة دولٌه مفتوحة
لالتصال عن بعد وذلن بوسٌله مسموعة ومرئٌة وبفضل التفاعل بٌن الموجب والمابل
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اما الفمه العربً فمد وضع عدت تعارٌؾ لهذا العمد ,فعرفه أحدهم بانه (اتفاق بٌن طرفً العمد من
حالل تالفً اٌجاب ولبول عن طرٌك استخدام شبكة المعلومات سواء تالفً االرادتٌن او المفاوضات العمدٌة
او التولٌع او أي جزٌئه من جزٌئات ابرامه سواء كان هذا التصرؾ بالحضور طرؾ العمد فً مجلس العمد
ومن خالل التالفً عبر شاشات الحاسب االلً او أي وسٌاه الكترونٌا سمعٌة او بصرٌة)
كما حاول تعرٌؾ البعض االخر (بانه العمد الذي ٌبرم بٌن المتعالدٌن ؼٌر المجتمعٌن فً مكان
واحد وال ٌوجد بٌنهما اتصال مباشر أي وجود فترة زمنٌة فاصلة حدود االٌجاب والمبول وعلم الموجب به
من خالل االستعاضة بطرق المراسلة االلكترونٌة المختلفة كالبرٌد االلكترونً واالتصال المباشر او بواسطة
أي وسٌلة الكترونٌة أخرى)

3

 )1الصالحٌن دمحم أبو بكر العٌشر ,الشكلٌة فً عمود االنترنت  .بحث مسحوب من االنترنت
)2اسامه أبو الحسن مجاهد ,مصدر سابك .ص .39
3تحث ِٕشٛز ػٍ ٝصفحح االٔرسٔ١د ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىرس ) ٟٔٚد .فاروق االباصٌري  ,عمد االشتران فً لواعد المعلومات
http://www.startimes.com/عبر شبكة االنترنٌت .,ص .2020/3/16 -٢٠
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ثانيا :التعرٌؾ التشرٌعً للعمد االلكترونً
أكثر حدوث عملٌة التعالد االلكترونً من الناحٌة العملٌة فً اَونة األخٌرة فمد أصدرت بعض
الدول تشرٌعات لانونٌة لمعالجة ذلن وبعض هذه التشرٌعات لد عرفت العمد اإللكترونً
التوجٌه األوربً الصادر عام  1997المتعلك بحماٌه المستهلن فً العمود المبرمة عن بعد عرؾ العمد
االلكترونً بانه (عمد متعلك بالسلع والخدمات ٌتم بٌن مزود ومستهلن من خالل االطار التنظٌمً الخاص
بالبٌع عن بعد وتمدٌم الخدمات التً ٌنظمها المورد والذي ٌتم باستخدام واحده او اكثر من خالل وسائل
االتصال االلكترونً حتى إتمام العمد) كما عرفه لانون المبادرات التً تتم باستعمال الوثائك االلكترونٌة)
وعرفه لانون امارة دبً الخاص بالمبادالت التجارٌة االلكترونٌة الصادر عام  2002عن طرٌك تعرٌؾ
المعامالت االلكترونٌة (هً المعامالت التً ٌتم ابرامها او تنفٌذها بشكل كلً او جزئً بواسطة وسائل او
سجالت الكترونٌة والتً ال تكون فٌها هذه االعمال او السجالت خاضعة ألي متابعة من لبل شخص طبٌعً
1

كما فً السابك العادي ألنشاء وتنفٌذ العمود والمعامالت)

وعرفه مشروع لانون المعامالت السودانً بانه (أي معامالت او عمود او اتفالٌات ٌتم ابرامها او تنفٌذها
كلٌا او جزئٌا عن طرٌك رسالة بٌانات) ولد عرؾ المشرع األردنً فً لانون المعامالت االلكترونً
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الصادر عام  2001العمد االلكترونً بانه (االتفاق الذي ٌتم انعماده بوسائل الكترونٌة كلٌا او جزئٌا)

ولد اوﻀﺢ الﻤﺸرع العرالً لاعدة عاﻤة " "٢٢فً الماﻨون الﻤدﻨً فً الﻤادة عﻨدﻤا ﻨﺼت على )
الﺘعالد ﺒالﺘلفون او أي وﺴٍلة اﺘﺼال اﺨر ٍعد ﺘعالد ﺒٍن ؼاﺌﺒٍن فً الﻤﻜان وﺤاﻀرٍن فً الزﻤان( وهذا
ٍعﻨً اﻨها اﺸارة ﻀﻤﻨا الى العمود االلﻜﺘروﻨٍة والٍات اﻨعمادها ( )١/١١ﺒٍﻨﻤا اﺸار الﻤادة ﻤن لاﻨون
الﻤعاﻤالت الﻜﺘروﻨٍة والﺘولٍع االلﻜﺘروﻨً العرالً الى ﺘعرٍؾ العمد االلﻜﺘروﻨً اذا ﻨﺼت على )
االلﻜﺘروﻨً العمد :ارﺘﺒاط اإلٍﺠاب الﺼادر ﻤن اﺤد العالدٍن ﺒمﺒول االﺨر على وﺠه ٍﺜﺒت أﺜره فً الﻤعمود
علٍه والذي ٍﺘم ﺒوﺴٍلة اإللﻜﺘروﻨٍة.
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 -１أشار الى ذلن  ,الصالحٌن دمحم أبو بكر العٌش ,مصدر سابك .
 -２اسامه أبو الحسن مجاهد ,خصوصٌة الثمافة عبر االنترنت ,2000,ص29
 -３المادة ( )٠من لانون التولٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة لسنة.2012
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الفرع الثاني :مميزات العقد
أوالٌ :تمٌز العمد االلكترونً عن ؼٌره من العمود بحسب طرٌمه التعالد ,إذا كان العمد االلكترونً ٌتفك مع
العمود األخرى التملٌدٌة من نواحً عدٌدة ولكنه ٌختلؾ عنها فً وسٌله ابرامه لد ٌتشابه مع سٌل التعالد
الحدٌثة عن بعد ,اال انه ٌتمٌز بانه ٌتم من خالل شبكه اتصال دولٌة
ثانٌاٌ :تمٌز العمد االلكترونً عن ؼٌره من العمود المرتبطة به فً البٌئة االلكترونٌة
ٌعد العمد االلكترونً اهم الٌات التجارة االلكترونٌة وٌكتب الطابع االلكترونً من الطرٌمة التً ٌتعمد
بها اال ان التطور المستمر فً مجال نظام التعلٌم المعلومات واالتصاالت أدى الى ظهور العدٌد من العمود
الولٌدة والحدٌثة على الوسط المانونً والتً ٌصعب حصرها وهنان طائفه من العمود التجارٌة التً ستبرم
الكترونٌا وعمود التجارة اإللكترونٌة نوعان منها ما ٌبرم وٌنفذ على شبكه االنترنت وذلن عنما ٌكون محلها
ؼٌر مادي ومتاح على الخط او على الشبكة نفسها مثل الحصول على المعلومات او برامج أخرى ومنها ما
ٌتم تنفٌذه خارج الشبكة والتً ٌكون محلها سلع او خدمات واؼلب هذه العمود تتفك مع العمد االلكترونً فً
انها ؼالبا ذات طابع دولً اال انها تختلؾ وتتمٌز عنه فمستخدم االنترنت لد ٌكون ممٌما فً دولة
وممدم خدمه االشتران فً االنترنت فً دوله ثانٌه وشركه تكنلوجٌا معالجة البٌانات وتحمٌلها على
شبكه االنترنت فً دوله ثالثه فلتمٌز العمد اإللكترونً من ؼٌره من العمود المرتبطة به فً البٌئة اإللكترونٌة
ٌطلك على هذه العمود عمود الخدمات االلكترونٌة وهً العمود الخاصة بتمدٌم خدمات االنترنت وكٌفٌة
االستفادة منها أي التً تبرم بٌن المائمتٌن على تمدٌم خدمات الشبكة والمستفٌدٌن منها .

 )1دمحم فواز المطالمة ,الوجٌز فً عمود التجارة االلكترونٌة ( ,دراسة ممارنة ) دار الثمافة ,للنشر والتوزٌع عمان,
األردن.٠٢٢٢ ,ص٠٥
 )2دمحم ممدوح علً مبرون ,احكام العلم بالمبٌع وتطبٌماته فً ضوء تمدم وسائل التكنولوجٌا المعاصرة ,الماهرة
,1998ص.344
 )3اسامه أبو الحسن مجاهد ,خصوصٌه الثمافة عبر االنترنت ,دار النهضة العربٌة ,الماهرة ,200ص51
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المطلب الثاني :نطاق العقد االلكتروني
تنص المادة (/150ؾ ح) من المانون المدنً العرالً على انه (وال ٌمتصر العمد على إلزام
المتعالد بما ورد فٌه ولكن ٌتناول أٌضا ما هو من مستلزماته وفما للمانون والعرؾ والعدالة بحسب طبٌعة
االلتزام وٌترتب على مبدا سلطان اإلرادة ان مضمون العمد ٌمتصر على تلن الحموق وااللتزام التً اتجهت
الٌها أرادة المتعالدٌن وفما لما أدى الٌه تفسٌر العمد فال ٌجوز امتداد نطاق العمد لٌشمل حمولا والتزامات
أخرى لم تتعرؾ الٌه أراده المتعالدٌن (ح) ؼٌر ان هذه النتٌجة ٌصعب االخذ بها لسببٌن
أولهما :ان هنا ن التزامات تبعٌة لم تتعرؾ الٌها إرادة المتعالدٌن مع ذلن لم تلزمها ألنه بدونها ال ٌتحمك
الؽرض من العمد وٌكون من مستلزماته التً ال ؼنى لتكوٌن العمد عن وجوده والصفة الجوهرٌة لهذه
االلتزامات األصلٌة انها تكون بالنسبة لبعضها الممابل المدنً
اما االلتزامات التبعٌة فهً كال التزام ؼٌر أصلً او لفض األساسً الذي تمتاز به هً انها ترمً الى تحمٌك
الؽرض العملً الذي ٌمصده المتعالدان او تتطلبه طبٌعة العمد بعض ان هذه االلتزامات ترمً الى توفر العمد
1

جمٌع اثاره النافعة وتجعله مالئما للظروؾ

 Almerja.com )1تم الزٌارة فً  ,2020/3/24المصدر نطاق الحك ص63-53
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الفرع األول :التميز بين العقد االلكتروني والعقد التق ليدي
ٌتفك التعالد االلكترونً مع التعالد التملٌدي كالهما ٌتعمدان بتوافك االرادتٌن وٌتمٌزان فً ان
العمد التملٌدي ٌتحمك بالتواجد المادي لألطراؾ فهو ٌتحمك لبن اشخاص حاضرٌن من حٌث الزمان
والمكان أي ٌتم تناول االٌجاب والمبول فً مجلس عمد واحد بالمواجهة بٌنما التعالد االلكترونً ال ٌتحمك
فٌه الوجود المادي لألطراؾ ألنه ٌبرم بٌن متعالدٌن منفصلٌن من حٌث المكان ما ٌعنً انتماء عنصر
المواجهة فً مجلس العمد االلكترونً ومن ثم فان التعالد االلكترونً تعالد ذو صنٌعه خاصة أي تعالد بٌن
1

اشخاص حاضرٌن من حٌث الزمان وؼائبٌن من حٌث المكان

 )1دمحم فواز دمحم المطالمة ,الوجٌز فً عمود التجارة االلكترونٌة (دراسة ممارنة ) دار الثمافة للنشر والتوزٌع األردن
 ,٠٢٢٢ص٠٥
 جابر راشدي المركز المانونً للكومبٌوتر فً الثمافة االلكترونٌة ,حٌله المعارؾ ,العدد ,912010-0ص98

الفرع الثاني :خصائص العقد االلكتروني
ٌتمٌز العمد االلكترونً بخصائص عدٌده ٌتمٌز عن ؼٌره من العمود التً ٌتم ابرامها بٌن المتعامدٌن
ٌجمعها مجلس العمد ,فالعمد االلكترونً ٌتم باستخدام وسائل او وسائط الكترونٌه وؼالبا ما ٌتم بٌن متعالدٌن
كل منهما فً بلد أي هنان تباعد أي هنان تباعد مكانً بٌنهما لذلن سٌتم استعراض خصائص العمد
االلكترونً فً ثالث نماط على النحو االتً
أوال :عدم وجود عاللة مباشرة بٌن أطراؾ العمد
ثانيا :وجود الوسٌط االلكترونً
ثالثا :السرعة فً انجاز االعمال

1

 )1الروحً ,دمحم األمٌن ,التعالد االلكترونً عبر االنترنت ,مرجع سابك ,ص59
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أوال :عدم وجود عالقة مباشره بين أطراف العقد
ان العمد االلكترونً ٌمٌز عن بالً العمود بانه عمد مبرم عن بعد أي هنان مسافة بٌن المتعالدٌن ((فالتعالد
االلكترونً عبر االنترنت ٌعد تعالدٌن حاضرٌن حكما حٌث ان هنان تباعد مكانً بٌن البائع او المنتج وبٌن
1

المستهلن ولكن هنان فً الؽالب اتحاد زمنً بٌن طرفٌن ,فالطرفٌن ال ٌجمعهما مجلس العمد الواحد))

ثانيا :وجود الوسيط االلكتروني
لمد كان وجود مجلس انعماد العمد من األمور الجوهرٌة والمسلم بها وذلن لبل انتشار الوسائط
االلكترونٌة .ولكن فً الولت الحا ضر مع انتشار الوسائط اإللكترونٌة عالمٌا وتنوعها أصبﺢ من
الطبٌعً انعماد العمد دون وجود ما كان ٌسمى بمجلس انعماد العمد بالرجوع المادة الرابعة والعشرٌن من
المانون المصري وجد انها ((إذا أصدر االٌجاب فً مجلس انعماد العمد  ))...أي انه أحد طبٌعً بل ومن
السلم به وجود مجلس انعماد العمد وان عدم وجوده ٌعد تخلؾ أحد الشروط االنعماد.
وتفسٌر هذه المادة أدى انه:
 )1مجلس العمد هو المكان الذي ٌضم كال الطرفٌن التعالد هو المكان الذي ٌجتمع فٌه طرفً التعالد
بحٌث ٌكون كال منهما
 )2إذا ما انصرؾ أي منهما هذا المجلس فان المجلس الخاص بانعماد العمد ٌكون انفض سموط االٌجاب
الصادر من أحدهما الى اخر

2

 )1الهٌجاء دمحم براهٌم ,التعالد بالبٌع بواسطة االنترنت ,دراسة ممارنه -عمان دار الثمافة٠٢٢٠ .م  ,ص
 )2العجلونً  ,احمد خالد  ,التعالد عن طرٌك االنترنت – دراسة ممارنة  .عمان  ,دار الثمافة للنشر والتوزٌع ط ٠٢٢٠,م,صز١
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ثالثا :السرعة في انجاز االعمال
ان شبكة األنترانت تعرض على مدار الساعة االعالنات ووسائل البٌع والشراء والمزادات العملٌة والتمدم
للوظائؾ والخدمات فً استشاره صرٌحه بإنجاز مسلن مباشر ال لبس فٌه على التراضً ومن المعروؾ ان
األصل فً التعالد حرٌه التراضً التً تمتضً تسٌٌر المعامالت والعمود ورفع الحرج وعدم التعمٌد وكذلن
السرعة فً انجاز االعمال فالسرعة فً انجاز االعمال على شبكة االنترنت تعد هً احد المؽرٌات األساسٌة
التً عملت على انتشار التعالد الكترونٌا بل وإنجاز كافه المعامالت التجارٌة وؼٌر التجارٌة األخرى مثال
ان طرفً التعالد جنسٌتٌن مختلفتٌن فٌمكن لكل منهما التفاوض وهو فً مكتبة دون ان ٌتحمل عناء ومشمة
السفر وإللامة فً دورة ؼٌر دولته وهو ما ٌعد تمدم كبٌر بل ثورة فً انجاز المعامالت التً كان ٌتطلب
1

إنجازها فً الماضً ولتا وجهدا

 )1الهٌجاء ,دمحم إبراهٌم ,التعالد بالبٌع بواسطة االنترنت ,مرجع سابك ,ص19-18
الصجلونً ,احمد خالد ,الثمافة عن طرٌك االنترنت ,مرجع سابك ص ٠٠
بدر اسامه احمد ,حماٌة المستهلن فً التعالد االلكترونً – دراسة ممارنة اإلسكندرٌة  ,دار الجامعة الجدٌدة للنشر
٠٢٢٤,ص37
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المبحث الثاني:
المطلب األول :ابرام العقد االلكتروني
ٌتم ابرام العمد بتوافك ارادتٌن فً مجلس واحد حٌث ٌصدر األطراؾ االٌجاب ومن الطرؾ
االخر المبول وٌتم العمد وهذه هً الحالة االصلٌة فً التعالد وٌعتبر الطرٌك الطبٌعً فً التعالد لهذا
سنتحدث فً الفرع األول عن االٌجاب و المبول باعتبارهما اطراؾ العمد اما الفرع الثانً فلبٌان الطبٌعة
المانونٌة للعمد

الفرع األول :اطراف العقد
أوال :االٌجاب هو التعبٌر البات الصادر من أحد المتعالدٌن والموجه الى الطرؾ األخر ٌمصد احداث
أثر لانونً أي ابرام عمد واهم ما ٌشترط فً االٌجاب ان ٌكون واضﺢ وبات ضمن حٌث ان ٌكون
واضﺢ ٌجب ٌدل التعبٌر عن طرٌمه واضحة وصرٌحه او ضمنٌة تدل على أراده الموجب وال ٌكفً ان
ٌتم ذلن اال إذا احتوى على العناصر الجوهرٌة التً اراده بها الموجب ابرام العمد

1

فاذا كان العمد ٌجب ان ٌتضمن االٌجاب ذكر المبٌع من حٌث ممداره ونوعه وبٌان ثمنه وكذلن لكً
2

ٌكون االٌجاب واضﺢ ٌجب ان ٌكون موجه الى شخص معٌن او عدة اشخاص او الجمهور

اما من حٌث ان ٌكون االٌجاب باتا ٌجب ان ٌكون مجرد لبوله من لبل وجه الٌه كامنا النعماد العمد
وعلى هذا فلٌس كل التراع للتعالد ٌمكن اعتباره اٌجاب على الرؼم من احتماله على العناصر الجوهرٌه
3

من مشروع العمد

 )1د .احمد خالد المحلٌونً ,التعالد عبر االنترنٌت ,الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ,عمان  ,2002,ص97
 )2د .عدنان إبراهٌم الدفان ,د .نوري حمد خاطر ,شرح المانون المدنً مصادر الحموق الشخصٌة ,دار الثمافة للنشر
والتوزٌع ,ص61
 )3بحث مسحوب من االنترنت
) (http://www.star times.comتارٌخ الزٌارة 2020/3/26
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ثانيا :المبول هو التعبٌر الضروري ألنشاء العمد وبه ٌتم وكما لالت مجله االحكام العدلٌة هو ثانً كالم
ٌصدر من أحد المتعالدٌن إلنشاء التصرؾ وبه ٌتم العمد فاذا الترن المبول باإلٌجاب لام العمد واهم ما
ٌشترط به ان ٌصدر المبول واالٌجاب مازال لائما (اتحاد مجلس العمد) ((المتعالدان بالخٌار بعد االٌجاب
الدائر المجلس فلو رجع الموجب بعد االٌجاب ولبول المبول او صدر من أحد المتعالدٌن لول او افعل
1

بدل على االعراض ببطل االٌجاب وال عبرة بالمول الوالع بعد ذلن))

ولد عرؾ الفمهاء المسلمون مجلس العمد بانه االجتماع الوالع لعمده وعل وجه التحدٌد الحالة التً ٌكون
الطرفان المتعالدان مشؽولٌن بالتعالد سواء طالت ام لصرت

2

ولد ٌكون اجتماعهما حمٌمٌا ٌتواجد هما فً مكان واحد أحداهما ام االخر ٌنضره وٌسمعه اوكلٌهما كافٌا
2

حال التعالد بالتلفون اوباي طرٌمه مشابهه

اما الشرط الثانً من شروط المبول هو مطابمة المبول باإلٌجاب وهذه مطابمه ٌجب ان تكون على
عناصر العمد التً تضمنها االٌجاب مما تمدم فان المجلس العمد اهمٌه بالنسبة للعمد من حٌث تحدٌد
الزمان والمكان كذلن تحدٌد المحكمة المختصة والمانون الواجب التطبٌك

3

ولد نص المشرع العرالً فً المادة  18ـ (اوالـ ٌجوز ان ٌتم االٌجاب والمبول فً العمد بوسٌلة
الكترونٌة
ثانٌاـ تعد المستندات االلكترونٌة صادرة عن المولع سواء صدرت عنه او نٌابة عنه او بواسطة وسٌط
4
الكترونً معد للعمل اوتوماتٌكٌا ً بوساطة المولع او بالنٌابة عنه.)........

-١عدنان إبراهٌم سرحان,نوري حمد خاطر ,شرح المانون المدنً األردنً ,مصادر الحموق.
الشخصٌة (االلتزمات ) دراسة ممارنة ,اربد ,األردن ١٣٣١,
-2محمود عبد المجٌد المؽربً –احكام العمد فً الشرٌعة اإلسالمٌة ,المكتبة الحدٌثة ,طرابلس ,لبنان ,1998,ص٠٢
-3منشور االنترنت ( ) times.comhttp://www.startتارٌخ الزٌارة فً .2020/3/26
 -4المادة ( )8من لانون التولٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة لسنة.2012
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الفرع الثاني :الطبيعة الق انونية للعقد االلكترونية
اختلؾ الفمه المانونً فً تحدٌد الطبٌعة المانونٌة للعمد االلكترونً وتمسم ذلن الى ثالثة
اتجاهات وهً
االتجاه األول ٌ :ذهب بعض الفمه اإلنكلٌزي والفرنسً والعربً الى ان العمد االلكترونً هو عمد اذ كان
على اعتبار ان المتعالد ال ٌملن اال ان ٌضؽط فً عدد من الخانات الممترحة امامه فً مولع المتعالد االخر
على المواصفات محمٌة ومنها مواصفات السرعة وثمنها المحدد ممدم وال ٌملن ان ٌنالش او ٌعارض
المتماعد االخر حول شروط المتعالد التً ٌوردها على المولع فهو ال ٌكون امامه اال التولٌع فً حالة المبول
او عدم التولٌع فً حالة الرفض وٌعتمد انصار هذا االتجاه الى تملب المعٌار االلتصادي اذ ٌنشا اإلذعان
عندما ٌكون هنان تفاوت بٌن الطرفٌن وتمدم المساوات المانونٌة والفعلٌة بٌن ارادتٌهما فاحدهما ٌتمتع بنفوذ
1
لوي واألخر ضعٌؾ بسبب حاجته الملحة للتعالد
االتجاه الثاني ٌ :ذهب انصار هذا االتجاه الى ان العمد االلكترونً ما هو الى عمد ارضائً وان لم ٌكن من
العمود المسماة اذ ٌنظر الى كل عمد الى حدة  ,وذلن الن المتعالد سٌستطٌع اللجوء الى المورد او منتج اخر
للسلعة او الخدمة اذ لم تصٌبه شروط احد الموردٌن او المنتجٌن كما انه ال ٌمكن االعتماد على المعٌار
االلتصادي فمط وانما ٌجب النظر الى االعتبارٌن المانونً وااللتصادي معا وذلن الن عمود اإلذعان هً من
عمود االحتكار والمنالشة الضٌمة مثل عمد تورٌه الكهرباء والؽاز وٌكون االحتكار هذه السلع احتكارا لانونٌا
2
او فعلٌا
االتجاه الثالث ٌ :ذهب راي فمهً وتحت تتفك معه الى انه ٌجب التمٌز بٌن نوعٌن من العمود االلكترونٌة
عند تحدٌد الطبٌعة المانونٌة اذ ان العمود االلكترونٌة من حٌث الٌة ابرامها هً اما عمود ٌتم ابرامها عن
طرٌك البرٌد االلكترونً او عن طرٌك المولع االلكترونً فالعمود التً ٌبرم عن طرٌك االلكترونً لد
تحتوي سمات عمود اإلذعان اما بالنسبة للعمود التً ٌبرم عن طرٌك البرٌد االلكترونً فؽالبا ما تكون عمود
رضائٌة اذا ٌتم التفاوض على ابرام العمد عن طرٌك ارسال رسائل الكترونٌة بٌن المتعالدٌن عن طرٌك
3
الموالع الشخصٌة االلكترونٌة الى ان ٌمترن اٌجاب احد المتعالدٌن بمبول االخر فٌنعمد العمد
 )1د .اسامه أبو الحسن مجاهد ,مصدر سابك ,ص .35الصالحٌن ,دمحم أبو بكر العٌش ,الشكلٌة فً عمود االنترنت ,بحث
مسحوب من االنترنت
 -1عمر حسن المومنً ,التولٌع االلكترونً ولانون التجارة االلكترونٌة  ,عمان , ٠٢٢٢ص. ٢٣
 -2أشار الى ذلن صابر دمحم عمار  ,المفاوضات فً عمود التجارة االلكترونٌة  ,بحث مسحوب من االنترنٌت ,ص. ٥
-3أ.د ابراهٌم الدسولً أبو اللٌل  ,ابرام العمد االلكترونً فً ضوء احكام المانون االماراتً والمانون الممارن  ,بحث مسحوب
من االنترنٌت ,ص. ٠٣
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المطلب الثاني:
حجيو االثبات في العقد االلكتروني
ان العمد المبرم بالطرٌمة التملٌدٌة ٌعتمد على الكتابة والتولٌع التملٌدٌٌن كعامل اسناد فً االثبات فً
حٌن ان العمد الذي ٌبرم عن طرٌك الشبكة المعلوماتٌة ٌموم على تبادل البٌانات الكترونٌا على دعامٌات ؼٌر
ورلٌة داخل اجهزه االتصال او خارجها او التولٌع علٌها ممن ٌرسل الرسالة االلكترونٌة بواسطة التولٌع
اإللكترونً 1لذا فأننا سنتناول فً هذا المطلب فرعٌن
الفرع األول :الشروط المانونٌة بالمحررات فً العمد االلكترونً
الفرع الثانً :الحماٌة المانونٌة للمتعالدٌن فً العمد اإللكترونً

)1د .دمحم السعٌد رشدي ,احجٌة وسائل االتصال الحدٌثة فً االثبات بدون مكان وسنه نشر
د .دمحم حسام محمود لطفً ,اإلطار المانونً لتجارة اإللكترونٌة دراسة المواعد االثبات بحث مسحوب من االنترنت
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الفرع األول :الشروط الق انونية للمحررات في العقد االلكترونية
لكً ٌكتب المحرر االلكترونً الحجٌة الكاملة باإلثبات والمكان مساواته بالمحررات التملٌدٌة فً
الموة المانونٌة البد من توافر عده شروط وهً
) 1الكتابة  :ان الكتابة على المحور االلكترونً تكون على شكل معادالت خوارزمٌة تنفذ من خالل عملٌات
ادخال البٌانات واخراجها من خالل شاشة الحاسب االلً او أي وسٌلة الكترونٌة أخرى بحٌث تتم من خالل
تؽذٌة الجهاز بهذه المعلومات عن طرٌك وحدات االدخال التً تتبلور من لوحة المفاتٌﺢ او أي وسٌلة تتمكن
من لراءة البٌانات واستخراج المعلومات المحزونة فً وحدة المعالجة المركزٌة او أي لرص مرن مستخدم
وبعد الفراغ من معالجة البٌانات التً تتم كتابتها على اجهزه اإلخراج التً تتمثل فً شاشة الحاسب وطباعة
هذه المحررات على الطابعة او األلراص الممؽنطة او أي وسٌلة من وسائل تخزٌن البٌانات ولد عرؾ
المشروع المصري الكتابة االلكترونٌة بانها ( كل حروؾ او ارلام او رموز او أي عالمات أخرى متشابه
وتعطً دالله لابلٌة لإلدران)

1

 ) 2لابلٌة المحرر االلكترونٌة لالحتفاظ بالمعلومات الواردة فٌهٌ :شترط فً الكتابة لكً ٌعتمد بها باإلثبات
ان تتم تدوٌنها على وسٌط ٌسمﺢ بثبات واستمرار بماء الكتابة علٌه وذلن لكً ٌتسن الرجوع علٌه فً حالة
نشوب خالؾ ولكن الحال ٌختلؾ فً حاله استخدام وسٌط الكترونً بسبب خصائصه المادٌة والتً تكون
عمبه امامه تحمك هذا الشرط اذ ان الشرائﺢ الممؽنطة والراص التسجٌل المستخدمة فً عملٌة التعالد عبر
شبكة المعلومات تكون معرضة للتلؾ عند ادنى اختالؾ فً لوه التٌار الكهربائً او االختالؾ الشدٌد فً
درجة حراره تخزٌن هذه الوسائط
اال ان هذه الصعوبات ٌتم تجاوزها عن طرٌك استخدام اجهزه ووسائل أكثر لدرة على االحتفاظ من
معلومات لمدة طوٌلة لد تفوق األوراق العادٌة التً لد تتأثر بعوامل الزمن وبعد التؽلب على عمبة االحتفاظ
بالمحرر المكتوب لفتره طوٌلة من الزمن تسمﺢ بالرجوع الٌه كلما كان ذلن الزما امكن بالتكنلوجٌا الحدٌثة
وخاصة شبكة المعلومات ان تتفوق بما تحفظه من سجالت ومحررات الكترونٌة على المستندات الورلٌة
العادٌة

2

 )1د .دمحم السعٌد رشدي ,احجٌة وسائل االتصال الحدٌثة فً االثبات
 )2د .دمحم حسام محمود لطفً ,اإلطار المانونً لتجارة اإللكترونٌة دراسة المواعد االثبات
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)3إمكانٌة االحتفاظ بالمحور االلكترونً :ان هذا الشرط ٌمابل شرط اثبات الكتابة وعدم المابلٌة على التعدٌل
اال بإتالؾ المحور او ترن إثر مادي علٌه فٌما ٌتعلك بحجٌه السند الورلً العادي فً االثبات اذ ان لٌمة
المحرر الكتابً او السند الورلً تمدر بسالمه محتواه او بمدر ما ادخل علٌه من تعدٌالت والذي ال ٌكاد
ٌشكل أي صعوبة فً كشفه بالنسبة للمحررات المدونة باألخبار المنتشرة على الورق واذا كانت الكتابة على
الوسائط االلكترونٌة فً البداٌة لابلة للتعدٌل او إعادة التنسٌك من لبل اطراؾ المعاملة دون ان ٌكون بهذا
التعدٌل اثر مادي ٌمكن مالحظته فان التطور التكنولوجً تؽلب على ذلن عن طرٌك استخدام حاب
الكترونً ٌسمﺢ بتحوٌل النص الذي ٌمكن تعدٌله الى صورة ثابتة ؼٌر لابلة للتعدٌل او المحو كما تم ابتكار
طرٌمة لحفظ المحررات االلكترونٌة فً صٌؽتها النهائٌة بالشكل الذي ال ٌمبل او التبدٌل وذلن من خالل
حفظها فً صنادٌك الكترونٌة ال ٌمكن فتحها اال بمفتاح خاص بحٌث تؤدي أي محاوله لتعدٌل المحرر الى
اتالؾ محتواه تمام1

-1د .دمحم إبراهٌم أبو الهٌجاء ,عمود التجارة االلكترونٌة ,عمان 2005
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الفرع الثاني:
الحماية الق انونية للمتعاقدين في العقد اإللكتروني
بنا ًء على االنفجار المعلوماتً وكل تطور لد حملت بٌن طٌاتها جانبا مظلما بالجرٌمة المعلوماتٌة
هذه الجرائم التبست بلباس المعلوماتٌة واتسعت بما تتسم بها من سعات وساٌدت ما تمدمه من تطور فتمٌزت
عن ؼٌرها من الجرائم بخصائص وتمنٌات عدٌدة ولتحمٌك أكبر لدر ممكن من االمن المانونً للعمود
االلكترونٌة التً تجري بٌن العالدٌن فً دول متباعدة ؼالبا فٌجب وضع لواعد وأنظمة من خالل التدخل
التشرٌعً لتحرٌر هذه المعلومات من العمبات المانونٌة التً ٌمكن ان تعترض او تعٌك حركتها .وٌمكن فً
هذا العدد استخدام الوثائك المستندٌة وتحدٌد مدى مجال تطبٌك مبدا سلطات اإلدارة كما ال ٌجوز اؼفال
لواعد واعراؾ التجارة االلكترونٌة نظرا الن التجارة تتعلك بنشاط معٌن ومهنة متخصصة من ثم ٌمكن
التعرؾ على لواعد لانونٌة متمٌزة ٌسٌر علٌها التجار الذٌن ٌمارسون هذه التجارة وٌطبمونها بمثابة عرؾ
سائد ومستمر وٌشكل نظام لانونً تلمائً وطبٌعة عالمٌة

()1

لذا ٌجب تحري الصدق واألمانة والدلة فً كافه العمود او المعامالت االلكترونٌة وعدم االخالل او التفشً
فً العمد بنظام بطالات الدفع االلكترونً وضرورة االهتمام بالسرٌة التامة لتولٌع االلكترونً وبخاصة مع
ظهور التالعب فً بطالات االتمان عن طرٌك االنترنت الن العمود االلكترونٌة عملٌة تعتمد على نظام
معلوماتً متكامل من حٌث الدعاٌة والتسوٌك واالعالن والمفاوضات وابرام العمد وتنفٌذه والحصول على
الممابل المالً وان عملٌة الوفاء االلكترونً احدى حلمات التجارة االلكترونٌة التً تعتمد على شبكة االنترنت
وتعدها عامال حاسما فً إتمام صفماتها .

()2

 )1د .دمحم خلٌفة الحماٌة ,الجنائٌة لمعطٌات الحاسب االلً فً المانون الجزائري والممارن .دار الجامعة الجدٌدة 2007,ص.10د.
 2سهى ٌحٌى الصاجٌن ,التولٌع االلكترونً وحجته فً االثبات ,أطروحة دكتوراه ممدمة الى كلٌة الدراسات المانونٌة العلٌا فً
جامعة عمان العربٌة (عمان –األردن) 2005ص68
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وهً صفة مهمه فً اخاللٌاتها وعدم الفش التجاري فً السلع المعروضة ووجوب وضوح البٌانات
االعالنٌة للمستهلن والحماٌة من وسائل الفش المعاصرة وذلن بحفظ اسراره وخصوصٌاته وتحدٌدها فً
عمده االلكترونً حتى ال ٌكون ضحٌة المرصنة او السرلة من لبل الؽٌر
وعلى ؼرار ذلن بذلت الجهود فً سبٌل الحماٌة المانونٌة للعمود االلكترونٌة عبر االنترنت على الصعٌدٌن
الدولً والعربً وعلى مستوى دول العالم تعد السوٌد اول دولة تسن تشرٌعات خاصة بجرائم االنترنت حٌث
صدر لانون البٌانات السوٌدي عام (1973م) الذي عالج لضاٌا االحتٌال عن طرٌك الحاسب االلً إضافة
الى شموله فمرات عامه تشمل الجرائم الدخول ؼٌر المشروعة على البٌانات الحاسوبٌة او تزوٌدها او
تحوٌلها او الحصول ؼٌر المشروع علٌها.

()1

)1بحث على االنترنت تم زٌارته2020/6/28
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اخلامتت

من خالل بحثنا توصلنا الى عدة نتائج وتوصٌات وعلى النحو التالً:

النتائج
 )1اتضﺢ مما سبك ان العمد االلكترونً أصبﺢ من العمود المهمة فً الولت الحاضر وخاصة
بعد التطور التكنولوجً (شبكة االنترنت) التً شهدها العالم فً اَونة األخٌرة حٌث
ازالت الحدود الجؽرافٌة بٌن الدول وتمثلت بسهولة انجاز العملٌة التجارٌة بألل جهد
وتكالٌؾ وألصر ولت فالعمد أصبﺢ بممدور المتعاملٌن عبر االنترنت تبادل االٌجاب
والمبول بأسرع ولت ممكن .اال ان هذا الموضوع ٌصل بعد الى األهداؾ المنشودة
خاصة من لبل جهات البحث والدراسة فً العالم العربً والعرالً على وجهة
الخصوص ,وٌتعٌن ان تتنصب هذه الدراسة باألساس على تحدٌد وتفعٌل األطراؾ
العاللة التعالدٌة االلكترونٌة والتصرفات المانونٌة الناشئة عن هذه العاللة وصورها
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باإلضافة الى الجهات الوسٌطة المرتبطة باي من هؤالء األطراؾ لتمدٌم خدمات تمنٌة
لهم .
 )2العمد االلكترونً هو ذلن االتفاق الذي ٌتم انعماده بالوسائل اإللكترونٌة كلٌا او جزئٌا
تتمثل الوسٌلة اإللكترونٌة فً كل وسٌله كهربائٌة او مؽناطٌسٌه او ضوئٌة او
الكترومؽناطٌسٌة او أي وسٌله أخرى متشابهة معالجه للتبادل المعلومات بٌن المتعالدٌن
- )3من اهم أسباب الزٌادة فً الحركة اإللكترونٌة التجارٌة وسهوله حركة البٌع عبر شبكات
االتصال االنترنٌت وسرعتها وكذلن للت اتفالات الشراء ومصارٌؾ السفر واإللامة
وؼٌرها.
 )4هنان جوانب سلبٌه للتجارة عبر االنترنٌت ومسائل االتصال الحدٌثة التً من أبرزها
ولوع ؼبن او ؼش او تدلٌس على المشتري حٌث ال ٌتم معاٌنة السلعة ولت التعالد وانما
ٌتم ذلن عبر التسلٌم أي بعد االٌجاب والمبول ودفع الثمن

21

الخىصٍاث
-1ضرورة وضع المواعد الموحدة اإللكترونٌة عالمٌا نظرا لعالمٌة الوسائل التً ٌتم عمدها من
خالل االنترنٌت
-2ضرورة انشاء جهة دولٌة رسمٌا تشرؾ على اصدار تشرٌعات المنظمة التطبٌك لواعد
التعالد االلكترونً وحل الخالفات من خالل من الجهات المضائٌة او التحكمٌة ٌتم انشاء لهذه
الفرض من النزاعات
-3المضاء على المرصنة عبر شبكة االنترنٌت بوضع عموبات رادعة على هؤالء المراضة
للشبكات
 -4تعٌن وسائل االثبات مٌسرة للعمود اإللكترونٌة حتى ٌستطٌع أطراؾ العاللات التعالدٌة
اثبات حمولهم والتزاماتهم بمواعد ثابتة وؼٌر معمدة

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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