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  ملخص الدراسة
عصر المعلوماتیھ وما نتج عنھ من تطورات في المعامالت التجاریة، 

) الزبائن(أدى إلى تطور التجارة في كافة نواحیھا وسھل على التجار والعمالء 
دخلت العقود اإللكترونیة في كافة فروع الحیاة . إدارة تجارتھم وإتمام معامالتھم

التجاریة األمر الذي جعلھا تساعد كافة فئات المجتمع ، ولتؤدي ومنھا التصرفات 
التجارة اإللكترونیة غایتھا كان البد من بیان ماھیة عقود البیئة اإللكترونیة 
بالرغم من اإلشكاالت العملیة التي من الممكن أن تواجھ ھذه العقود؛ ھذا 

یجابیات الموجودة باإلضافة لبیان بعض العقود المتداولة من حیث السلبیات واإل
  .فیھا لمحاولة معالجة السلبیات أو الحد منھا قدر اإلمكان 

تحتاج عقود البیئة اإللكترونیة لدرجة من الدقة والوضوح في بیان 
أو مدى , ماھیة العقد اإللكتروني؛ سواء في ضوء الطریقة التي ینعقد بھا العقد

ب على ذلك ضرورة تمییز فیترت. اعتبار ھذا العقد من العقود المبرمة عن بعد
ھذه العقود عن غیرھا من العقود التي تبرم عن بعد باإلضافة إلى تمییز عقد 

  .التجارة اإللكترونیة عن العقود المحیطة في البیئة اإللكترونیة ذاتھا
إال أن تحدید ماھیة العقود اإللكترونیة وتمیز العقود اإللكترونیة عن 

, البیئة اإللكترونیة أمر من الضروري توافرهبعضھا البعض أو العقود المحیطة ب
ألنھا متعددة , ذلك لتنظیم أساس ھذه العقود التي تبرم عبر وسائل إلكترونیة

وتمس حقوق الغیر سواء كان مقدم الخدمة، أو المنتج، أو العمیل , ومتنوعة
  :وسوف نقوم بدراسة وتوضیح ذلك على النحو التالي
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Summary of the study 
The information age and the resulting 

developments in commercial transactions led to the 
development of trade in all its aspects and facilitated 
the traders and customers (customers) to manage 
their trade and complete their transactions. 
Electronic contracts entered into all branches of life, 
including commercial actions, which made them help 
all segments of society, and to lead e-commerce 
purpose was to be what the contracts of the 
electronic environment, despite the practical 
problems that may be faced by these contracts; in 
addition to the statement of some of the contracts 
traded in terms of The negatives and positives in it to 
try to address or reduce the negative as much as 
possible . 

Contracts for the electronic environment 
require a degree of accuracy and clarity in the 
statement of the nature of the electronic contract, 
whether in the light of the manner in which the 
contract is held or the extent to which this contract is 
considered a remote contract. It is necessary to 
distinguish these contracts from other remote 
contracts as well as to distinguish the electronic 
commerce contract from the surrounding contracts 
in the electronic environment itself. 

However, the definition of electronic contracts 
and the identification of electronic contracts from 
each other or contracts surrounding the electronic 
environment is necessary to be available, to regulate 
the basis of these contracts concluded through 
electronic means, because they are multiple and 
varied, and affects the rights of others, whether the 
service provider, We will study and clarify it as 
follows: 
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  المقدمة

یتم إبرام عدد غیر محدود من أثناء التجول والتسوق عبر شبكة االنترنت 
أو , أو صحیفة, سواء أكانت شفویة أم كتابیة؛ فمن یقوم بشراء كتاب, العقود

كذلك من یقوم باستئجار , أو أي بضاعة أخرى یكون قد قام بإبرام عقد بیع, قلم
؛ فإن "اإلنترنت" وشرائھ ھو وجھاز الحاسب لشبك بالشبكة العالمیة  مؤدیوم

  .ومختلفة , ھذه التصرفات تعد عقود منفردة كل منھا عن اآلخر
إال أنھا متشابھ من حیث االركان، وتتم في , على الرغم من تعدد العقود

طرفي العقد في مكان واحد أو سواء انعقد ھذا المجلس بحضور , مجلس العقد
ففي ھذه الحالة األخیرة یكون مجلس العقد قد انعقد بواسطة , بغیر حضورھما

ھذه الوسائل قد تكون تقلیدیة مثل الخطابات عبر . وسائل مساعده على انعقاده
أو وسائل حدیثة مثل استخدام اإلنترنت، أو أي , أو الرسائل البریدیة, الفاكس

فكل ھذه التصرفات . ما تكون ھذه من العقود إلكترونیةوسیلة إلكترونیة م
المختلفة في تسمیتھا وأغراضھا یجمعھا عامل مشترك ھو اركان العقد القائم 

  .على التقاء إرادة طرفیھ على الرضا المحل، السبب
یعد عقود البیئة اإللكترونیة من العقود الحدیثة بعصرنا ھذا ألنھا؛ ظھرت 

بالرغم من ذلك فإننا . ماتیة ودخولھا لكافة نواحي الحیاةنتیجة الستخدام المعلو
, نجد أن مثل ھذه العقود بحاجة لدراسة بشكل مستفیض وعلى درجة من الدقة

مما یستوجب التمعن بھا وبالقواعد العامة لنظریة العقد , ألنھا حدیثة التداول
بالرغم من لكن , للبحث من خاللھا بأوجھ التشابھ وما یمیز ھذا العقد عن غیره

فإننا نجد , االختالفات التي یمكن التوصل لھا بین ھذا العقد وبین غیره من العقود
ھو أصل كافة العقود وھو ارتباط إرادة , أن ھذا العقد یقوم على أساس واحد

أي أن ھذا العقد یقوم على األركان العامة . طرفا العقد على محل العقد وآثاره
  .بب للعقد وھي الرضا والمحل والس

  مشكلة الدراسة
إن اآللیة التي یبرم بھا العقد اإللكتروني سواء من مرحلة المفاوضات 

وتبادل اإلیجاب والقبول كل ھذه المراحل تمثل أھم , العقدیة إلى مرحلة إبرامھ
كما أن العقد اإللكتروني ینتمي , أوجھ الخصوصیة لھذا العقد عن العقود األخرى

د، مما تعد ھذه من الخصوصیات التي تمیزه عن إلى العقود التي تبرم عن بع
كما أن ھذا العقد یمكن أن یتم , غیره من العقود التي ال تبرم بذات الطریقة

اعتباره من العقود التجاریة مما یتطلب درجة من الدقة في أركانھ وآثاره؛ ألنھ 
جاریة كما یمكن إبرام العقود الت. حدیث التبادل ولیس كالعقود األخرى التقلیدیة

عبر وسائل إلكترونیة وتعد من العقود اإللكترونیة كونھا أبرمت بوسائل 
  . إلكترونیة
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فعقد البیئة اإللكترونیة لیس ھو الوحید الذي یتم إبرامھ فھناك عقود 
أخرى تبرم في محیط البیئة اإللكترونیة ومن الممكن أن تكون محیطة بالعقد 

ن أن تكون ھي األساس الذي یتركز ألنھ من الممك, اإللكتروني ومتالزمة معھ
  . علیھ العقد اإللكتروني ولواله لما تمت المعامالت اإللكترونیة

نجد أن بعض العقود الخاصة بالمراكز التجاریة االفتراضیة مكونة من 
فالشق العام یحتوي على شروط عامة تنطبق على . شق عام وآخر خاص, شقین

لسلعة التي سیتم استخدامھا لعرض كافة مستخدمي ھذه العقود، مثل تحدید ا
ومقدار البدل , ارتباط موقع المتجر بالموقع األساسي, المتجر الخاص بالزبون

أما الشق الخاص بالعقد فیحتوي على شروط . الخ من الشروط العامة....المالي 
  .خاصة تكون مختلفة من متجر إلى آخر ومن موقع آلخر ومن سلعة ألخرى 

لتي یتم التعامل بھا مع عمیل واحد وال یمكن فالشروط الخاصة ھي ا
أما الشروط العامة فیتم التعامل بھا مع كافة , انطباقھا على غیره ألنھا خاصة بھ

وتأتي الشروط الخاصة . العمالء؛ لكونھا منطبقة على الكل دون أي خصوصیة
ف مكملة للشروط العامة وتعتبر جزءًا منھا وعند اإلخالل بھذه الشروط فان الطر

  .المخل یكون مسئوال
  اھداف  الدراسة 

یتوجب على الشخص المستخدم للشبكة أن یحافظ على عدة شروط 
  :من ھذه الشروط . أساسیة لیكون تصرفھ صحیحًا ال یشوبھ أي غموض

االلتزام باألنظمة واألعراف المعتادة في الشبكة والبعد عن  -
لمقاییس للسلعة المراد بحیث یتم تزوید العمیل بكافة المواصفات وا, الصوریة

ترویجھا قدر اإلمكان وبكافة الوسائل المتاحة التي یمكن من خاللھا عرض 
ویتوجب أن یذكر بوضوح شخصیتھ . السلعة بشكلھا وبمواصفاتھا الحقیقیة

ویترك عنوانًا واضحًا لیتمكن المستھلك من مراجعتھ في أي وقت وعبر وسائل 
  .أخرى غیر شبكة اإلنترنت 

, الحصول على ھذه السلعة وطریقة الوفاء بالثمنبیان ثمن  -
سواء كان مع أجور الشحن أو الضرائب أو أي مصروفات یتوجب الوفاء بھا 

وأن تكون كافة المصروفات واضحة للعمیل دون إخفاء , إلیصالھا إلى المستھلك
 .ألي بیان خاص بالسعر والشحن والضرائب المترتبة على ھذه السلعة 

لة المفاوضات بخاصة ف�ي العق�ود الدولی�ة أو المركب�ة،            وتبرز أھمیة مرح  
الت��ي تم��ر بمراح��ل متعاقب��ة وش��ائكة م��ن خ��الل تطرقھ��ا ألغل��ب األم��ور التعاقدی��ة،   
سواء كانت  فنیة أو مالیة أو أي جزئیة من جزیئات العقد، ك�ل ذل�ك للحف�اظ عل�ى          

أط�راف  فھ�ذه أدت إل�ى قی�ام    . سالمة المرحلة التعاقدیة من أي خلل ممكن الحدوث   
التفاوض في اغلب الحاالت إلى إبرام اتفاقات تعاقدی�ة ملزم�ة خ�الل ھ�ذه المرحل�ة             
للحفاظ على صحة سیر عملی�ة التف�اوض وتحدی�د م�سؤولیة أط�راف المفاوض�ات،        
فمتى تم القیام بتوثیق ھذه المرحل�ة؛ أي إخ�الل ی�صدر خاللھ�ا تطب�ق علی�ھ أحك�ام           



 - ٨٤١ -

 ألنھ��ا تك��ون ھ��ذه المرحل��ة م��ن    وقواع��د الم��سؤولیة العقدی��ة ول��یس التق��صیریھ؛   
  .مراحل التعاقد بالرغم من أنھا سابقھ إلبرامھ

  تقسیم الدراسة
في اآلون�ة األخی�رة م�ن الق�رن الماض�ي ظھ�رت الممارس�ات العملی�ة عل�ى           
الصعید العالمي بظھور العقود والصفقات التي تبرم من خالل اإلنترنت وھي تقوم 

راض ب�ین طرف�ي العق�د للوص�ول إل�ى      على افتراض اعتماد المصالح و وحدة األغ�   
الغایة المرجوة من العقد، ونتیجة للتطورات والستخدام اإلنترنت في إبرام العق�ود   

رس��ائل البیان��ات، اقت��ضى ھ��ذا العق��د درج��ة عالی��ة م��ن  )  أو بواس��طة(ع��ن طری��ق 
واج��ب اإلع��الم والتب��صیر والتع��اون ال��ذي یب��دأ م��ن مرحل��ة م��ا قب��ل إب��رام العق��د        

  . المرحلة الالحقة إلبرام العقد اإللكتروني إلى
  :وسیتم دراسة ھذا الموضوع من خالل 

  التعریف بعقد التجارة اإللكترونیة. 
  التعریف العقد اإللكتروني.  
  تمییز العقد اإللكتروني عن عقود البیئة االلكترونیة. 
  الناحیة العملیة العقود اإللكترونیة المتداولة  
   التعریف بالعقود المتداولة  
 مشكالت العملیة التي یثیرھا التعاقد عبر اإلنترنتال  
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  املبحث األول

  التعريف بعقد التجارة اإللكرتونية

سواء أكانت شفویة أم , یتم یومیا إبرام عدد غیر محدود من العقود
أو أي بضاعة أخرى یكون قد , أو قلم, أو صحیفة, كتابیة؛ فمن یقوم بشراء كتاب

 وشرائھ ھو وجھاز )١( یقوم باستئجار مؤدیومكذلك من, قام بإبرام عقد بیع
الحاسب لشبكھ بشبكة اإلنترنت؛ فإن ھذه التصرفات تعد عقود منفردة كل منھا 

  .ومختلف عن اآلخر, عن اآلخر
إال أنھا متشابھ كونھا تتم دائما بین طرفین , بالرغم من تعدد العقود

جلس بحضور طرفي سواء انعقد ھذا الم, الموجب والقابل وتتم في مجلس العقد
ففي ھذه الحالة األخیرة یكون مجلس , العقد في مكان واحد أو بغیر حضورھما

ھذه الوسائل قد تكون . العقد قد انعقد بواسطة وسائل مساعده على انعقاده
أو وسائل حدیثة مثل , أو الرسائل البریدیة, تقلیدیة مثل الخطابات عبر الفاكس
. لكترونیة مما تكون ھذه من العقود إلكترونیةاستخدام اإلنترنت، أو أي وسیلة إ

فكل ھذه التصرفات المختلفة في تسمیتھا وأغراضھا یجمعھا عامل مشترك ھو 
خروجھا تحت مسمى العقد القائم على التقاء إرادة طرفیھ على أركانھ ـ الرضا 

  .)٢(المحل، السبب
ّعقد وتعّقد، عقد الشيء أي یعقده عقدًا، فان: ُیقّصد بالعقد في اللغة بأنھ

یعني شّده، فانّشد، وھو نقیض الحل، وفي األصل ھو للحبل وما نحوه من 
المحسوسات، ثم أطلق على أنواع العقود في البیع والمواثیق وغیرھما، وكذلك 

ورد . في العقیدة، ویقصد بھا ما یعقد علیھ اإلنسان قلبھ من آراء بتصمیم وجزم
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا : (  قولھ تعالىذكر مصطلح العقد في القرآن الكریم في

َوَلِكْن : (، والمراد منھ َعْقُد الیمین، ومنھ أیضًا قولھ تعالى]١:المائدة)[ِباْلُعُقوِد 
أّما العقد في االصطالح فیرتبط بمعناه ]. ٨٩:المائدة) [ُیَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اَألْیَماَن

وھو : تعریف خاص: قھاء، فھناك تعریفان مشھوران ھمااللغوي حسب رأي الف
ارتباط إیجاب وقبول بوجٍھ مشروع یثبت أثره في محّلھ، فُیقصد باإلیجاب 
والقبول ھنا كّل ما یدل على إرادة المتعاقدین وما یرضیھما بعقد العقد سواًء كان 

ا تّم ذلك بالقول أو الفعل، أّما كونھ على وجھ مشروع، ُیقصد بھ أن یكون م

                                           
 الجهاز اإللكترونية المستخدم في الربط بين جهاز الحاسـب وشـبكة األمـر ليقـوم بتحويـل                :    يقصد به    )١(

ت المرسلة من خالل الشبكة الموجودة الشكل ال�ذي ی�تم م�شاھدتھ عل�ى شاش�ة الحاس�ب            اإلشارا
 .وتبادل البیانات من خاللھا عبر ھذه المراسالت

النظری��ة العام��ة لاللت��زام، الج��زء األول، دار النھ��ضة العربی��ة،  : ح��سام ال��دین االھ��واني.  د )٢(
م���صادر الحق���وق : ل��سرحان ع���دنان ا. د&ن��وري خ���اطر .د). ٥٥(، ال���صفحة )م٢٠٠٠(الق��اھرة 

  ).، وما بعد٢٤(، الصفحات )م٢٠٠٠(الشخصیة، دار الثقافة، عمان
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التعاقد علیھ بما یأذن بھ الشرع وأن یكون بما یملكھ المتعاقدین، ونستنتج من 
ھذا التعریف تواجد طرفین للعقد، وھما طرف یصدر منھ اإلیجاب، وطرف آخر 
یصدر منھ القبول، وال یدخل فیھ ما یصدر عن إرادة طرف واحد كالعتق والطالق 

كل ما ُیلزم بھ المرء نفسھ؛ حیث إّنھ لیس : فالمقصود بالعقد أّنھ: التعریف العام. 
مشروطًا تواجد طرفین في العقد حسب ھذا التعریف، فیصدق المرء على كل ما 

العتق : التزم بھ، حتى لو لم یتواجد طرف آخر تؤثر إرادتھ في العقد، مثل
وھذا التعریف الذي یسیر علیھ العامة ممن فسروا قول . والطالق، وما نحوھما

  .]١:المائدة) [َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد: ( اهللا تعالى
أورد فقھاء القانون المدني عدد من التعاریف للعقد ، فقد تم  تحدید 

ولما كان التعریف من مھام الفقھ، فقد عرف بعضھ العقد . أركان العقد من خاللھا
   .)١(قلھ توافق إرادتین على إنشاء التزام أو على ن-:بأنھ 

 اتفاق إلزامي بشكل قانوني بین اثنین -:وعرفھ البعض من الفقھاء بأنھ 
أو اكثر بحیث یتضمن ھذا العقد حقوقًا والتزامات على طرفیھ سواء كان على 

إال إننا , فعلى الرغم من تعدد التعاریف القانونیة للعقد, )٢(شكل كتابي أو شفوي
 بل نجد اختالفات في الصیاغة للتعریف؛ ,لم نجد اختالفًا فیھا من حیث المضمون

ألن كافة التعاریف تتضمن أساس التعاقد، وھو تالقي إرادتین إلنشاء التزام أو 
نقلھ أو إلغائھ بشرط أن ال یكون مخالفًا للنظام العام واآلداب العامة وحسب أحكام 

  .القانون المدني ینظم مثل ھذه التصرفات 
 ما ورد في نصوص نظام المعامالت من دراستنا لبعض التعاریف وحسب

نجد أن العقد اإللكتروني ما ھو إال نوع جدید من أنواع العقود التي , السعودي 
ظھرت مع ظھور عصر المعلوماتیة؛ إال أن ھذا العقد ال یختلف من حیث أركانھ 

إنما یمیزه عن غیره من العقود بأنھ عقد تم إبرامھ , مع األركان العامة للعقد
  :سائل إلكترونیة وسوف ندرس ھذا الموضوع من خالل مطلبین بواسطة و

  . تعریف العقد اإللكتروني -:المطلب األول 
  . تمییز العقد اإللكتروني -:المطلب الثاني 

                                           
، )١٩٥٩(العقد واإلرادة المنفردة، دار النھضة المصریة، الق�اھرة         : محمد حسني عباس  .  د )١(

دروس في نظریة االلتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة        : محمد لبیب شنب  . د).  ١٥(الصفحة  
م���صادر االلت���زام ف���ي الق���انون الم���دني  : أن���ور س���لطان . د). ٢٢(، ال���صفحة )١٩٧٧-١٩٧٦(

  ). ١٠(، الصفحة )١٩٨٧(األردني، منشورات الجامعة األردنیة، الطبعة األولى، عمان 
اآلثار مترتبة على تخلف شروط العق�د دراس�ة مقارن�ة،    : محمد رفعت الصباحي إبراھیم .  د )٢(

). ٦-٥(، ال�صفحات  ) ١٩٨٤-١٩٨٣(وق جامع�ة ع�ین ش�مس    رسالة دكتورا مقدمة لكلیة الحق    
  ) .٢٦(عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر، المرجع السابق اإلشارة، الصفحة . د

Mark Radcliffe & Dina Brinsan: Contract Law: What is 
contract, www.profs.findlaw.com/contracts/contract-١htmt   
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  اطب اول

رورة اد ا فر  

یعد العقد اإللكتروني من العقود الحدیثة بعصرنا ھذا ألنھا؛ ظھرت نتیجة 
بالرغم من ذلك فإننا نجد أن . المعلوماتیة ودخولھا لكافة نواحي الحیاةالستخدام 

ألنھا , مثل ھذه العقود بحاجة لدراسة بشكل مستفیض وعلى درجة من الدقة
مما یستوجب التمعن بھا وبالقواعد العامة لنظریة العقد للبحث , حدیثة التداول

لكن بالرغم من , من خاللھا بأوجھ التشابھ وما یمیز ھذا العقد عن غیره
فإننا نجد , االختالفات التي یمكن التوصل لھا بین ھذا العقد وبین غیره من العقود

ھو أصل كافة العقود وھو ارتباط إرادة , أن ھذا العقد یقوم على أساس واحد
أي أن ھذا العقد یقوم . طرفي العقد من الموجب والقابل على محل العقد وآثاره

  .قد وھي الرضا والمحل والسببعلى األركان العامة للع
من دراستنا لبعض القوانین فقد وجدنا ھناك عدة تعاریف لتبادل البیانات 

: بأنھا) ب/٢(اإللكترونیة، فقد عرفھا قانون الیونسترال النموذجي في المادة 
نقل المعلومات إلكترونیا من حاسب إلى حاسب آخر باستخدام معیار متفق علیھ "

 أما نظام المعامالت االلكترونیة السعودي فقد عرف ".لتكوین المعلومات
أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر یربم أو : التعامالت االلكترونیة

 مما سبق یمكن القول أن أي .بوسیلة اإللكترونیة -بشكل كلي أو جزئي-ینفذ 
فان أي تداول للبیانات بأي طریقة كانت من خالل أجھزة إلكترونیة وبالتالي؛ 

تصرف ینجم عن تبادل ھذه البیانات یكون تابعًا لألصل، أي یكون متسمًا بالصفة 
  . )١ (.اإللكترونیة

, مما سبق نجد أن النظام السعودي قد تعرض لتعریف العقد اإللكتروني
بحیث یشمل كافة , واعتبر كل اتفاق یتم انعقاده كلیًا أو جزئیًا عقدًا إلكترونیًا

, المبرمة عبر اإلنترنت، وجاء التعمیم المطلق لھذا التعریفالتصرفات والعقود 
سعیًا الحتواء كافة التصرفات المبرمة عبر اإلنترنت والوسائل اإللكترونیة؛ نظرًا 
لتطورھا وتجددھا یومیا بحیث یواجھ ھذه التطورات ویحتویھا ضمن التعریف 

  .العام
الزمھ بخصوص  إذا أعتبر النظام السعودي أي تصرف یسبق العقد أو ی

إبرامھ من حیث المرحلة السابقة إلبرام التعاقد، التفاوض، إبرامھ، كل ھذه 
الطرق إذا تم القیام بھا كلھا أو بجزء منھا خالل وسیط إلكتروني فإن ھذا العقد 

فقد عالج نظام المعامالت اإللكتروني السعودي تعریف العقد . یعد عقدًا إلكترونیًا
لیكونا اكثر دقة وبعدًا عن , انات، والمعامالت اإللكترونیةاإللكتروني وتبادل البی

إال أنھ , الخلط بین العقد وتبادل البیانات ألنھ یمكن تبادل البیانات دون إبرام عقد

                                           
  .من نظام المعامالت السعودي) ١/١٠( المادة  )١(
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من الممكن إبرام عقد وكذلك تبادل بیانات، مما یكون من األفضل تعریف االثنین 
رفات سواء تم إبرام عقد أم وبیانھما بشكل مباشر لتوافر الشفافیة في ھذه التص

  .ال 
ولحداثة العقود اإللكترونیة؛ فإنھ یمكن التوصل إلى عدة تعاریف من 

لھذا العقد وسندرس التعریف األكثر انسجامًا وتناسقًا , خالل الدراسات الفقھیة
ومن , )١(مع ھذا العقد من خالل دراستنا لبعض التقسیمات الفقھیة لھذا العقد

في ضوء الطریقة التي ینعقد بھا في ومن ثم بیان مدى خالل تعریف العقد 
  .اعتباره من العقود المبرمة عن بعد 

 تعريف العقد اإللكتروني تبعاً النعقاده  

اتجھ الفقھ لمحاولة تعریف العقد اإللكتروني من خالل دراستھ من جوانب 
مختلفة، كما تعرض لھ المشرع، ذلك ألن ھذا العقد یتم بدرجة من الحداثة 

مما استوجب على الفقھ البحث عن تعریف جامع مانع لعقد , الخصوصیةو
باإلضافة لكونھ یتمیز , من خالل البحث في سبل انعقاد العقد, التجارة اإللكترونیة

فالعقد , بخصوصیة اإللكترونیة التي تمیزه عن غیره كونھ لم یتم معالجتھ من قبل
أو تمت أي مرحلة , امھ إلكترونیااإللكتروني یتم تسمیتھ بھذا االسم سواء تم إبر

في انعقاده بوسائل إلكترونیة دون تحدید لھذه الوسیلة وسنحاول دراسة الطرق 
التي ینعقد بھا العقد لنتمكن من الوصول لتعریف لھذا العقد یكون شامًال لكافة 

  .مفرداتھ ویحوي ما یمكن أن یستجد في المستقبل على ھذا العقد 
 السعودي نجد أنھ عالج في القواعد العامة العقود بالرجوع ألحكام النظام

اإللكترونیة ولكن لم یتم تسمیتھا بالعقود اإللكترونیة وإنما أبقاھا دون تسمیة، 
فالعقد اإللكتروني یتم . فقد تم معالجة ھذه العقود من خالل بعض االنظمة الخاصة

یجاب، یودي فتالقي اإلرادتین بالقبول واإل, إبرامھ بواسطة وسیط إلكتروني
إلبرام العقد وینعقد مجلس العقد بالرغم من بعد طرفي العقد وتالقیھم عبر 

  . السماع من خالل جھاز الھاتف الذي یعد أحد األجھزة اإللكترونیة
فلم یعد , تطورت الحیاة وأصبح التعاقد خالل الوسائل السمعیة والصوتیة

 البیانات تتم من خالل فأصبحت المراسالت وتبادل, مقتصرًا على جھاز الھاتف
كذلك الھاتف فالوسیلتان یتم من خاللھما إبرام العقود بوسائل , شبكة اإلنترنت

فاصبح اآلن من , سمعیة وبصریة بعد أن كانت سمعیة فقط بالنسبة للھاتف
الممكن للشخص مشاھدة من یتحدث أو یتفاوض معھ إلبرام العقد سواء كان من 

فكل ھذه التطورات ساعدت ,  األرضي أو المحمولخالل شبكة اإلنترنت أو الھاتف
  .األفراد على إبرام العقود

                                           
خصوصیة التعاقد عبر األمر، دار النھضة العربیة، القاھرة : أسامة أبو الحسن مجاھد .  د )١(
  ) .٣٤(، الصفحة )م٢٠٠٠(
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أدى التطور في استخدام الوسائل الحدیثة إلى قیام طرفي العقد باستخدام 
وسائل اتصال حدیثة غیر الھاتف إلبرام العقد مثل الحاسب اآللي المربوط مع 

ر الھاتف األرضي أو شبكة اإلنترنت من خالل وسائل إلكترونیة؛ سواء كان عب
, المحمول؛ فالمھم ھو ربط مع المودیوم الذي یمكننا من الربط مع شبكة اإلنترنت

تلك الشبكة التي ربطت العالم كلھ مع بعضھ البعض من خالل وسائل االتصال 
إلتمام أعمالھم وإبرام , الحدیثة لیتمكنوا من خاللھا تبادل المعلومات والبیانات

  .  كافة المتطلبات الضروریة إلبرام العقودالعقود؛ بحیث تجمعھم
فبرغم . تتمیز ھذه الشبكة بالخصوصیة والفردیة والعمومیة والعالمیة

, إال أن ھناك مواقع خاصة یتم وضع خصوصیات المستخدم فیھا, من أنھا عالمیة
بحیث ال یتمكن أحد من الوصول إلیھا إال من كان یحمل مفاتیح التشفیر، أو رقم 

لشخصي الذي یمكنھ من الدخول إلى ھذا الموقع والوصول إلى التعریف ا
فإن ھذه الشبكة عامة , كذلك الحال بالنسبة للعمومیة والفردیة. الخصوصیات

لكافة المستخدمین إال أن ھناك مواقع ال یمكن ألي شخص الدخول لھا إال فرد 
 فھذه الممیزات تمنح ھذه. معین بواسطة رقم التعریف الشخصي الخاص بھ

الشبكة قدرة على إبرام العقود من خالل ھذه السمات وسمات أخرى ال تحصى 
  .)١(وال تعد

تعد العقود التي یتم إبرامھا من خالل شبكة اإلنترنت وبرامج الحاسب من 
وتم إبرام , عقود التجارة اإللكترونیة، ألن ھذه الشبكة أحد الوسائل اإللكترونیة

فاستخدام الشبكة العالمیة یتیح . )٢(ا أو جزئیاسواء كان ذلك كلی, العقد من خاللھا
الفرصة للعمیل االتصال بعدد كبیر من المواقع، من خاللھا یتم دراسة العروض 

والبحث من خاللھا عن المواصفات والمقاییس , المقدمة من قبل العارضین
وإذا وجد أي غموض فتتم . المراد توافرھا في السلعة المراد الحصول علیھا

ة بین العمیل والموقع المعروض فیھ وطلب بعض اإلیضاحات إلزالة المراسل
الغموض لیكون ھناك معلومات كافیة عن ھذه السلعة التي یرغب بالحصول 
علیھا ومن الممكن القیام بإجراء تجربة السلعة المراد شراؤھا من خالل شبكة 

 الحاسب إذا كانت ھذه السلعة من السلع الممكن استخدامھا بواسطة, اإلنترنت
اآللي مثل شراء برامج حاسب مھما كان نوعھا أو أي سلعة یمكن استخدامھا 

  .خالل الحاسب
الذي یتم إبرامھ , مما سبق ذكره بإیجاز یمكن أن نعرف العقد اإللكتروني

نتیجة إلى أوجھ الخصوصیة في الطریقة التي یتم من خاللھا انعقاد العقد من 

                                           
نی��ة، تقری��ر مق��دم لرئاس��ة مجل��س   رؤی��ة قانونی��ة نح��و التج��ارة اإللكترو  : ف��واد الجم��ال  .  د)١(

  ).٤(، الصفحة )م١٩٩٨(الوزراء المصري مركز دعم واتخاذ القرار، القاھرة 
م���ن نظ���ام التع���امالت االلكترونی���ة ال���سعودي ،الم���ادة الثانی���ة م���ن ق���انون     ) ١/١٠( الم���ادة )٢(

  . المعامالت اإللكترونیة األردني
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ترونیة تم تبادل المعلومات من خاللھا، أو تم أو أیة وسیلة إلك, خالل اإلنترنت
وقد . التفاوض على العقد أو استخدامھا في إبرام العقد، سواء كان كلیا أو جزئیا

اتفاق بین طرفي العقد من خالل تالقي : حاولت تعریف العقد اإللكتروني بأنھ 
سواء في " on line"اإلیجاب والقبول عن طریق استخدام شبكة المعلومات 

أو أي جزئیة من , قي اإلرادتین، أو في المفاوضات العقدیة، أو التوقیع تال
سواء كان ھذا التصرف في حضور طرفي العقد في مجلس العقد , جزیئات إبرامھ

أو من خالل التالقي عبر شاشات الحاسب اآللي أو أي وسیلة إلكترونیة سمعیة 
  .أو بصریة
  

  المبرمة عن بعدالعقد اإللكتروني  هو نوع خاص من العقود  

إلبرام أي عقد یجب تحقق التراضي الالزم النعقاد العقد من خالل تالقي 
ذلك من خالل وصول القبول إلى علم , اإلیجاب والقبول المتطابقین والمقترنین

إال أن ھناك صورتین للتعاقد في الحیاة العملیة یتم من خاللھما انعقاد . الموجب
د بین حاضرین في مجلس العقد أو بین غائبین فإما أن یتم إبرام العق, العقد

ھو الذي یبرم , فالعقد بین الحاضرین. وكذلك الحال بالنسبة للعقود اإللكترونیة
لكن ما , في مجلس العقد من خالل تالقي الطرفین مادیا في مجلس العقد وإبرام

 ھو حكم التعاقد الذي یتم من خالل شبكة اإلنترنت، ذلك العقد الذي یبرم بین
أي . وال یوجد بینھما اتصال مباشر, متعاقدین غیر مجتمعین في مكان واحد

وجود فترة زمنیة فاصلة بین صدور اإلیجاب والقبول وعلم الموجب بھ من خالل 
-E)كالبرید اإللكتروني , االستعاضة بطرق المراسلة اإللكترونیة المختلفة

Mail) , االتصال المباشر(on-line)  التجاریة عبر شبكة أو زیارة المواقع
  . اإلنترنت، أو بواسطة أي وسیلھ إلكترونیة أخرى

بالرجوع لألنظمة نجد أن العقد اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت ھو 
والعتبار ھذا العقد من طائفة العقود المبرمة عن . إحدى العقود المبرمة عن بعد

أھمھا الحفاظ والتي من , فإنھ یستوجب حمایة بعض القواعد الخاصة بھ, بعد
وبالذات العمیل إذا كان أحد طرفي العقد , على التوازن العقدي بین طرفي العقد

مھنیًا، ألن العمیل في ھذه الحالة یكون طرفًا ضعیفًا ھذا باإلضافة للبعد عن محل 
لتمكن , العقد، كون العقد المبرم بین حاضرین یمتاز بدرجھ من البساطة

محل بشكل مباشر وتواجدھما مادیا في مجلس المتعاقدین من اإلطالع على ال
مما یحد للحد من , أي تكون كافة التصرفات أمام أعین المتعاقدین, العقد

  .)١(الصعوبات التي من الممكن أن تواجھھم في العقد أو إنھائھا بشكل كلي 

                                           
وازن العقدي ف�ي ق�انون التج�ارة الدولی�ة،     وسائل معالجة اختالل الت: سالمة فارس عرب  .  د )١(

  ) .ومابعد١٥٣(، الصفحة )م١٩٩٨(مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة 
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ففي العقود اإللكترونیة المبرمة عبر اإلنترنت تثور عدة إشكاالت قانونیة 
,  لعدم صحة التعاقد ومن الصعب حالیا والتأكد من ھذه اإلشكاالتممكن أن تؤدي

التحقق من شخصیة المتعاقدین : مثل, التي توجب على المشرع محاولة معالجتھا
كذلك وقت , التأكد من صدق البیانات المعطاة عن الشخص المراد التعاقد معھ

مسائل عدة البد وھناك , وصحة المستندات المتداولة بین الطرفین, إبرام العقد
من التأكد منھا قبل إبرام العقد وفي مرحلة إبرامھ خوفا من أي خلل في أركان 

  . للبقاء على العقد صحیح ھذا العقد ، ذلك
متى تم التحقق من أھلیة المتعاقدین فعلى طرفي العقد التأكد من محل 

اد الحصول وبیان كافة المواصفات والمقاییس التي یتطلبھا في السلعة المر, العقد
والمزود علیھ البیان للعمیل كافة مواصفات السلعة والتوضیح لھ بأنھا , علیھا

فانھ یبقي الحق للعمیل في العقود عن بعد إدراج , بالرغم من ذلك. تناسبھ أم ال
ببعض األحكام الخاصة ومن أھم ھذه األحكام ھي إعطاء الفرصة للعمیل في 

ددة یتم االتفاق علیھا مسبقا إذا كانت الرجوع عن العقد خالل فترة زمنیة مح
السلعة مخالفة لشروط العقد المبرمة أو غموض بعض األمور المتعلقة بالسلعة 

  .أثناء التعاقد وتم بیانھا ووضوحھا لدى تسلمھا
فیترتب , ذلك ألن عقد التجارة االلكترونیة من العقود المبرمة عن بعد

تجربة السلعة للتأكد من مدى علیھ بعض اآلثار األساسیة والضروریة مثل 
فإذا كانت المواصفات , انطباق المواصفات والمقاییس المتفق علیھا في العقد

فان العمیل ملزم بالوفاء بالتزامھ ألن المزود قد وفى , والمقاییس مطابقة
أو جزء , أما في حالة عدم الوفاء بااللتزام باإلخالل بالمواصفات كلھا, بالتزامھ

ت المسئولیة القانونیة وذلك حسب أحكام القانون واالتفاق المبرم فیكون تح, منھا
  .)٢(كما أن ھناك آثارًا أخرى ومتعددة, بین طرفي العقد

حسبما اقره , ھي إحدى العقود المبرمة عن بعد, إن العقود اإللكترونیة
الفقھ ونصوص االنظمة التي عالجت مثل ھذه التعاقدات المبرمة عبر الھاتف، 

حد األجھزة اإللكترونیة التي من خاللھ یتم ربط جھاز الحاسب الذي ھو أ
مما تكون أحكام العقد المبرم عبر الھاتف ھي , بالمودیوم ومن ثم شبكة اإلنترنت

الركیزة األساسیة التي یستند علیھا في العقد اإللكتروني عبر اإلنترنت مع حدوث 
جیا كونھا في تقدم دائم بعض التعدیالت التي یتطلبھا التطور العلمي والتكنولو

  .ومستمر

                                           
عقود برامج الحاسب اآللي، دار النھ�ضة العربی�ة، الق�اھرة    : حسن عبد الباسط الجمعي    . د) ٢(
  ) .٢٨٧(، الصفحة) م١٩٩٨(
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ب اطا  

رود از ا  

إن اآللیة التي یبرم بھا العقد اإللكتروني سواء في مرحلة المفاوضات 
وارتبط اإلیجاب والقبول كل ھذه المراحل تمثل أھم , العقدیة إلى مرحلة إبرامھ

إلى العقود التي تبرم عن كما أن ھذا العقد ینتمي , أوجھ الخصوصیة لھذا العقد
بعد، مما تعد ھذه من الخصوصیات التي تمیزه عن غیره من العقود التي ال تبرم 

كما أن ھذا العقد یمكن أن یتم اعتباره من العقود التجاریة مما , بذات الطریقة
یتطلب درجة من الدقة في أركانھ وآثاره؛ ألنھ حدیث التبادل ولیس كالعقود 

 كما یمكن إبرام العقود التجاریة عبر وسائل إلكترونیة وتعد من .األخرى التقلیدیة
  . العقود اإللكترونیة كونھا أبرمت بوسائل إلكترونیة

فالعقد اإللكتروني أو عقد التجارة اإللكترونیة لیس ھو الوحید الذي یتم 
إبرامھ في البیئة اإللكترونیة فھناك عقود أخرى تبرم في محیط البیئة اإللكترونیة 

ألنھ من الممكن , من الممكن أن تكون محیطة بالعقد اإللكتروني ومتالزمة معھو
أن تكون ھي األساس الذي یرتكز علیھ العقد اإللكتروني ولواله لما تمت 

وفیما یلي تباعا سندرس ھذه العقود لبیان ما یمیزه عن . المعامالت اإللكترونیة
  .غیره 

 تي ينعقد بهاتمييز العقد اإللكتروني بحسب الطريقة ال 

من دراستنا لتعریف العقد اإللكتروني، وتحدید ھذا العقد من طائفة العقود 
, فإننا نجد أن ھذا العقد یخضع للقواعد العامة لنظریة العقد, المبرمة عن بعد

ھذا بالرغم من وجود , وبناًء على ھذه القواعد یتم القیاس علیھا والتطبیق
إال أن ھذه النصوص , یة لدى بعض الدولنصوص خاصة تنظم التجارة اإللكترون

مما یحتم الرجوع إلى القواعد العامة لنظریة , یعتریھا بعض النقص والغموض
فوجود غموض أو نقص في النصوص التشریعیة الخاصة بھذا العقد , العقد

ذلك باإلضافة إلى , یؤدي إلى إحداث اختالط ولبس بین ھذا العقد وعقود أخرى
  .على ھذه العقود التطورات المستمرة 

مما توجب علینا أن نحاول تمییز العقد اإللكتروني عن العقود األخرى 
ویجدر بنا اإلشارة إلى أن كافة العقود یمكن أن , التي یمكن إن تبرم إلكترونیا

  .الخ من العقود ....تكون إلكترونیة سواء كان عقد بیعًا أم أیجاًر أم مقاولًة 
, راستھا ھو عقد البیع الذي عرفة الفقھاءفأولى العقود التي سنقوم بد

عقد ملزم لطرفیھ بحیث یقوم األول بدفع مقابل مالي للطرف الثاني لنقل : بأنھ
من ھذا التعریف . ملكیة شيء مادي أو حق مالي مقابل للمحل الذي تم تسلیمھ

ي یمكن القول أن من أھم آثار ھذا العقد ھو التزام البائع بنقل ملكیة البیع للمشتر
مقابل الثمن الذي یتم االتفاق علیھ ویقوم المشتري بتسلیمھ للبائع لیقوم البائع 
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بتسلیم المبیع للمشتري ونقل ملكیتھ إلیھ، ویكون ھذا التصرف جائزًا على كافة 
مما یمكن نقل ملكیة , األموال أي على كل عین أو حق لھ قیمھ مادیة في التعامل

 كلھ بمقابل مردود مالي كي یتم عقد حق عیني أو حق شخصي أو معنوي، ذلك
  .البیع 

نستخلص من التعریف السابق أن عقد البیع من العقود الرضائیة أي 
ویكون التعبیر عن اإلرادة تعبیرا , یكفي ارتباط القبول باإلیجاب إلتمام ھذا العقد

ع أو ضمنیا إلتمام التعاقد فالمھم توافر اإلیجاب والقبول إلتمام التعاقد م, صریحا
عدم توافر أي عیب من العیوب التي تؤدي النعدام اإلرادة التي حددھا القانون 

  .سواء كانت مادیة أو معنویة 
أما الخاصیة الثانیة فھي أن عقد البیع من عقود المعاوضة أي یستوجب 

فالبائع یقدم المبیع مقابل الثمن . حصول كل من المتعاقدین على مقابل لما یقدمھ
وكذلك الحال بالنسبة للمشتري الذي یقدم الثمن للبائع , لمشتريالذي یدفعھ لھ ا

فالعقد المحدد ھو الذي , مقابل المبیع وتكون ھذه العملیة إما محددة أو احتمالیة
أما االلتزام االحتمالي، فھو . ینشئ التزامًا محددًا بالقیمة والقدر لكل من الطرفین

محقق الوقوع وغیر معلوم زمن إیقاف التزام أحد أطراف العقد على أمر غیر 
ولكن عقد البیع في اغلب الظروف یكون محدد القیمة . إتمام التزام الطرف اآلخر

فیقوم كل من أطراف العقد بتحدید مقدار الثمن الذي سیدفعھ المشتري للبائع 
ومقدار ما یجنیھ المشتري من البائع ویمكن القول كذلك أن ھناك بعض عقود 

ة أي ال یكون المشتري على معرفة ودرایة تامة بالشيء الذي البیع تكون احتمالی
  .سیحصل علیھ مقابل الثمن الذي دفعھ للبائع 

أما أھم سمة من سمات عقد البیع وھي نقل ملكیة المبیع من البائع 
, أي انھ عقد ناقل للملكیة ویتم ذلك بمجرد إتمام البیع وانعقاد العقد, للمشتري

تنتقل للبائع فیتنازل كل ) الثمن(للمشتري وملكیة المقابل فان ملكیة المبیع تنتقل 
 للطرف - الثمن والمبیع -طرف من أطراف العقد عن ملكیة الشيء الذي بحوزتھ 

ھذا باإلضافة لكون ھذا العقد عقدًا فوریًا أي , اآلخر بمجرد إتمام العقد وإبرامھ
, ذلك في كیفیة التسلیمیتم تنفیذ العقد بحسب ما یتم تحدیده من أطرافھ وال یؤثر 

وإبرام العقد أما بقیة األمور األخرى , والقبول, والدفع فالمھم ھو توافر اإلیجاب
من كیفیة تسلیم محل االلتزام فانھ یمكن إرجاءھا إلى أي وقت آخر بعد إتمام 

   .)١(العقد وبحسب إرادة األطراف
لعقد غالبا ففي عقد البیع التقلیدي یكون المتعاقدان حاضرین في مجلس ا

أما العقد اإللكتروني فیختلف بالرغم من تواجد طرفي . لتبادل التعبیر عن اإلرادة
العقد في مجلس العقد، أن كًال منھما في مكان مختلف ویبتعد عن األخر، بالرغم 

                                           
  ) .٢٩٣(، الصفحة)م١٩٩٧(ر، القاھرةالبیع، دون ناشأحكام عقد : محمد شكري سرور.  د)١(
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من تبادل البیانات مباشرًة من خالل شاشات الحاسب اآللي أو من خالل الجوال 
  .ما یكون ھذا العقد من العقود المبرمة عن بعدأو بواسطة شبكة اإلنترنت م

 إبرام اتفاق أو التقاء إرادتین على -:فالعقود التي تبرم عن بعد ھي 
من خالل تقدیم مبادرة من المورد بعرض المنتج , القیام بتقدیم منتج أو خدمة

للمستھلك دون حضور مادي معاصر لطرفي العقد من خالل استخدام إحدى 
من ھذا . )١(عن بعد من اجل تالقي إرادة طرفي العقد على محلھوسائل االتصال 

التعریف نجد أن ھذا العقد یتم بالحضور المعنوي لطرفیھ في مجلس العقد وعدم 
سواء كان من خالل إرسال نماذج أو كتالوج , تحقق الحضور المادي في الغالب

لمرئیة أو أو النشر من خالل شبكة اإلنترنت أو اإلعالن من خالل الوسائل ا
فیكون ھذا التصرف إیجابا بحاجة لقبول ممن یجد في نفسھ حاجًة , )٢(المسموعة

ویعبر عن قبولھ ھذا یتم بالرد على اإلیجاب من خالل وسائل , للمنتج المعلن عنھ
االتصال أو شخصیا، أما في العقود المبرمة عن بعد فیتم الرد بالقبول من خالل 

 .جاب أو أي وسیلة اتصال أخرى الوسیلة التي علم بھا عن اإلی
نجد أنھ قد , من دراسة نصوص نظام المعامالت االلكترونیة السعودیة

من خالل تنظیم التصرفات , عالج إبرام العقود بواسطة وسائل االتصال الحدیثة
سواء كان بالمراسلة أو الدخول لموقع محدد , التي تتم من خالل شبكة اإلنترنت

تم من خاللھ الدخول لموقع الشركة وإبرام عقد من والضغط على مكان محدد ی
فیعطى ھذا التعاقد حكم التعاقد ما بین الحاضرین فیما , )٣(خالل التصفح الذي تم

أما بالنسبة لمكان العقد فیعد تعاقدًا تم بین . یتعلق بزمان انعقاد العقد وصحتھ
لیھ بعض متعاقدین غائبین أو بحسب ما یتم االتفاق علیھ، وھذا ما اجمع ع

 . )٤(الفقھاء
یعد عقد البیع عن بعد من العقود المتعددة والمتنوعة،مما یكون ھناك 
اختالف من عقد آلخر فالعقد المبرم عبر الھاتف ھو إحدى ھذه العقود التي 
عالجھا المشرع، لكن السؤال الذي یتبادر للذھن ھل یمكن تطبیق التعاقدات 

عد، سواء كان البیع بواسطة الكتالوج أو االلكترونیة على العقود المبرمة عن ب
  .بالعرض للمنتج بإحدى وسائل العرض التقلیدیة أو إلكترونیة

                                           
  ) .٤٨(المرجع السابق اإلشارة ، الصفحة : أسامة أبو الحسن مجاھد . د) ١(
ش��رح الق��انون الم��دني العق��ود الم��سماة ف��ي الق��انون الم��دني ،     : آدم وھی��ب الن��داوي  .  د )٢(

  ) .٣٠-٢٩(، الصفحات )م١٩٩٩(المبیع، اإلیجار، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان
(٣)     Fred.M.Greguras & other : Electronic Commerce: on line 
Contract Issues,             
  www.batnet.com/oikoumene/ec-contracts.html  

 اإللكترون��ي ع��ن طری��ق اإلنترن��ت ، دار    م��شكالت البی��ع :مم��دوح محم��د خی��ري ھاش��م    . د) ٤(
الم�ذكرات اإلی�ضاحیة للق�انون الم��دني    ) . ٦٩(، ال�صفحة  ) م٢٠٠٠(النھ�ضة العربی�ة ، الق�اھرة   

  ) .١١١-١١٠(األردني ، نقابة المحامین األردنیین، الجزء األول، الصفحة 



 - ٨٥٢ -

یعد عقد البیع بواسطة الكتالوج إحدى الطرق الحدیثة في البیع عن بعد؛ 
فالبیع بواسطتھ یتم من خالل المراسالت ما بین الموجب والقابل بإرسال الكتالوج 

یھ وبیان مدى انطباق المواصفات المذكورة في الكتالوج إلى القابل لالطالع عل
مع ما یرغب الحصول علیھ أم ال، فإرسال الكتالوج إلى العمیل یعتبر إیجابًا 
موجھًا لھذا الشخص بانتظار القبول لكن ھذا اإلیجاب ال یكون ملزما كونھ موجھ 

 في جدیة للكافة دون تحدید، ومن یجد لدیھ حاجة في ھذا المنتج بقوم بالبحث
العرض، وتكون المرحلة السابقة ھي من مراحل المفاوضات العقدیة التي تسبق 
إبرام العقد، ویكون في ھذه الحالة جزءًا من العقد، ویكون الموجب ملزمًا 
بالكتالوج الذي یتضمن الشروط األساسیة التي كانت ھي السبب الرئیسي في 

 للعقد الذي ابرم بناء على الشروط إبرام العقد، وأي مخالفة لھذه الشروط مخالفة
  .)١(المذكورة بالكتالوج الذي تم إرسالھ

فالبیع عن بعد یكون على عدة صور، كأن یكون على شكل أوراق یتم من 
خاللھا وصف المبیع أو من خالل شرائط فیدیو، أو ممغنطة، أو اإلعالن من خالل 

تتضمن وصفًا دقیقا یشترط في ھذه الوسائل أن . التلفاز، أو شبكة اإلنترنت
للمنتج المراد تسویقھ وذكر آلیة االستخدام، والوفاء بالثمن، والضمان من 

كما یشترط أن یكون اإلیجاب كامًال متكامًال ال یعتریھ أي نقص . العیوب الخفیة
  . )٢(یؤدي في المستقبل إلحداث خلل في العقد

 من خاللھا تم على إبرام التعاقد نتیجة للوسیلة التي  وفي حال االتفاق
ترویج السلعة؛ فأن وسیلة الترویج تعد جزءًا أساسیًا من العقد وإحداث أي خلل 
في ھذا الجزء یعد إخالًال في العقد؛ ألنھ ھو الذي حمل الطرف اآلخر على التعاقد 

ھذا التصرف . تضمنھ اإلیجاب من مواصفات ومقاییس تم ذكرھا بناء على ما
  .تعاقد بانتظار القبول من أي شخص دون تحدیدیمكن اعتباره بمثابة دعوة لل

مما سبق نجد أن العقود المبرمة عن بعد متنوعة ومتعددة بحسب 
الوسیلة التي یتم بھا إرسال اإلیجاب والتي من أھمھا التعاقد عبر الھاتف 

لكن بالرغم من معالجة مسالة مجلس العقد في . وعالجھا المشرع المدني
نصوص القانون إال أن ھذا العقد یبقى خاضعًا في كافة أركانھ للقواعد العامة 

  .لنظریة العقد وسلطان اإلرادة

                                           
وس��ائل أحك��ام العل��م ب��المبیع وتطبیقات��ھ ف��ي ض��وء تق��دم      :مم��دوح محم��د عل��ي مب��روك    .  د)١(

، )م١٩٩٨(التكنولوجی���ا المعاص���رة، رس���الة دكت���ورا مقدم���ة لكلی���ة الحق���وق بجامع���ة الق���اھرة   
  ) .٣٤٤(الصفحة 

-١٦٩(، الصفحات )م١٩٨٧(إدارة المبیعات، دون ناشر، القاھرة    : حسن احمد توفیق    . د) ٢(
، )م١٩٩١(إدارة المبیع�������ات، دون ناش�������ر، الق�������اھرة : محم�������ود ف�������ؤاد محم�������د. د) . ١٧٢

  ) .١٥٥(الصفحة
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فعقود التجارة اإللكترونیة ال تختلف عن العقود التقلیدیة من حیث 
وإن اغلب العقود . األركان كونھا كلھا واحدة بالرغم من تعدد مسمیات العقود

ون من العقود المبرمة عن بعد، لكون طرفي العقد ال اإللكترونیة المبرمة تك
یجتمعان في نفس المكان على األغلب، اما بالنسبة لزمان انعقاد العقد ومكانھ 

على الرغم من إمكانیة إبرام العقد . فتطبق علیھ نفس قواعد العقود التقلیدیة
الخ من  ... والوفاء بالثمن، التسلیم،- تبادل اإلیجاب والقبول –والتوقیع علیھ 

  .التصرفات التي تتم عبر شبكة اإلنترنت 
فالسعي إلبرام التعاقدات االلكترونیة یتم من خالل دعوة المستھلك من 
قبل جانب مھني إلجراء مقابلة معھ ومحاولة إقناعھ بالسلعة التي یرید ترویجھا 

. عقودالخ من ال...وإتمام التعاقد معھ، سواء كان عقد بیع، أو إیجار، أو خدمات،
وتتم ھذه الوسیلة بعدة طرق، سواء كانت تقلیدیة أو إلكترونیة فاألساس في ھذا 
التصرف ھو محاولة إبرام عقود، وھذا التصرف سابق إلبرام العقد وھو الباعث 

وعدم إبرام التعاقد ال یرتب أي اثر على طرفي . على التعاقد ولواله ما أبرم العقد
حلة السابقة إلبرام العقد ویبحثان في أركان العقد العالقة؛ ألنھما مازاال في المر

  .لیتم التوصل لعقد تام ال ینتابھ أي خلل وإبرام عقد صحیح ومنجز إلثارة
ویتمیز العقد اإللكتروني عن السعي إلبرام التعاقد أن التصرف األول 
یتسم بالخصوصیة بحیث یكون طرفا العقد اإللكتروني محددین أي الموجب یعرف 

أما في حالة السعي إلبرام التعاقد، فانھ یكون . وكذلك الحال بالنسبة للقابلالقابل 
موجھًا للكافة ومن یجد لدیھ الرغبة في التعاقد یقوم بالسعي إلتمامھ، فیكون 
إیجابًا عامًا موجھًا للكافة دون تحدید، وفي حال القبول فان الخصوصیة تتوافر 

فإذا . تبطة مع العقد ارتباطًا تامًافي ھذا التصرف مما تكون صفة الخصوصیة مر
  .)١(تم التعاقد توافرت الخصوصیة

نخلص بالقول إن عقود التجارة اإللكترونیة المبرمة تستمد أحكامھا في 
األساس من قانون المعامالت اإللكترونیة بشكل خاص ومن القواعد العامة 

تي تأخذ في لنظریة العقد بشكل عام، ویتم إخضاع العقد لألحكام المغایرة ال
االعتبار الحضور االفتراضي المتعاصر، وتتوافر ھذه الخصوصیة في العقود 
المبرمة عن بعد، الن التعاصر ما بین اإلیجاب والقبول یكون من الناحیة الزمنیة، 
أما البعد المكاني فیبقى واقعًا مؤثرًا ال یجوز إنكاره بحیث یعتبر العقد منعقدًا في 

ة لمكانھ؛ فمجلس العقد لھ دور أساسي في انعقاد العقد غیر مجلس العقد بالنسب
من حیث التأكد من أھلیة المتعاقدین، وتوافر السلعة وعدم الصوریة، ومدى 
صحة المواصفات التي تم ذكرھا في المرحلة السابقة إلبرام العقد، وكذلك بقیة 

 بعد یبقى فالعقد المبرم عن. الشروط التي یمكن التأكد منھا من خالل مجلس العقد

                                           
  ) .٤٨(مرجع سابق اإلشارة ، الصفحة : أسامة أبو الحسن مجاھد .  د)١(
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موقوفا على إجازة القابل لحین التأكد من الشروط التي تم االتفاق علیھا، وضمن 
  .المدة الزمنیة التي تحدد بناًء على إرادة األطراف

            تمييز عقد التجارة اإللكترونية عن العقـود المحيطـة بالبيئـة

 اإللكترونية

طة ارتباطًا كلیًا تعد عقود التجارة اإللكترونیة من العقود المتعددة والمرتب
بالوسائل اإللكترونیة، سواء في مرحلة المفاوضات العقدیة أو في مرحلة إبرام 
العقد والتي یتم تنفیذھا بشكل كلي من خالل شبكة اإلنترنت، حیث تتم المفاوضات 
العقدیة، وارتباط اإلیجاب مع القبول، والوفاء بالثمن، والتسلیم من خالل شبكة 

 برامج الحاسب أو البیانات أو أي من المعلوماتیة أو الكتب اإلنترنت مثل تسلیم
ودون النظر لتسمیة . او اي سلعة التي یمكن تداولھا ونقلھا من خالل اإلنترنت

العقد الذي تم إبرامھ من خالل اإلنترنت، یتسم العقد بالسمة اإللكترونیة نتیجة 
  . إلبرامھ كلیًا أو جزئیًا بوسائل إلكترونیة 

ف العقود اإللكترونیة عن العقود األخرى التقلیدیة من حیث  وال تختل
أركان العقد، لكن یكمن االختالف في الوسائل التي یتم إبرام العقد بھا وھي 

فالعقد باألساس ھو عالقة ثنائیة بین الموجب والقابل، على . وسائل إلكترونیة
ذین الركنین وتكون محل یتم تحدیده من قبلھما، مما تتوافر العالقة السببیة بین ھ

  . العالقة السببیة ھي الركن الثالث للعقد
. إن نطاق التجارة اإللكترونیة ینطوي على قدر كبیر من التنوع والتعدد

وما یھمنا ھو اإلشارة بإیجاز لبعض العقود، وبیان ما یمیزھا عن بعضھا، ومدى 
 ھذه العقود ارتباط ھذه العقود بالعقد اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت، وھل

إلكترونیة أم من محیط البیئة إلكترونیة ومن الضروري توفراھا لیتم إتاحة إبرام 
  . العقود إلكترونیة المبرمة من خالل اإلنترنت

  عقد استخدام الشبكة  : أوال 

قبل البدء بدراسة العقود اإللكترونیة البد من البحث في أصل في العقود 
كة اإلنترنت والذي من خاللھ یتم القیام ببعض إلكترونیة ، وھو عقد استخدام شب

وفي البدایة یمكن . التصرفات، أو بكافة التصرفات الخاصة بالعقود اإللكترونیة
تصرف قانوني بین طرفي العالقة العقدیة : تعریف عقد استخدام الشبكة بأنھ 

یكون محلھ السماح للطرف اآلخر باالنتفاع باستخدام شبكة اإلنترنت، من خالل 
إتاحة كافة الوسائل التي تمكن المستخدم من دخول الشبكة والتجول بھا وإجراء 

) المودیوم(التصفح للمواقع والتعامل مع ھذه المواقع؛ ذلك من خالل توفیر 
والخط الواصل معھ، إلمكانیة ربط المودیوم مع جھاز الحاسب واألقمار الصناعیة 

یلھا للشكل الذي نجد شبكة التي من خاللھا یتم بث إشارات رقمیة یتم تحو
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كما یتوجب على المزود بتوفیر كافة البرامج األساسیة لتشغیل . اإلنترنت علیھ
   .)١(خدمة اإلنترنت

فھذا العقد كأي عقد آخر من حیث توافر االلتزامات على طرفي العقد، 
فالمستخدم یتوجب علیھ بیان كافة االحتیاجات التي یتطلبھا من خالل شبكة 

 لكي یكون المزود على علم ودرایة بكافة احتیاجات المستخدم إلتاحة اإلنترنت،
كافة المواقع التي یرغب بھا، كما یتوجب على العمیل الوفاء بالبدل الذي یتم 

أما األساس في التزام المستخدم . االتفاق علیھ للمزود عن استخدام الشبكة
استخدام الشبكة، ویكون تمكین المزود من العلم بالغایة التي یرغب بتحدیدھا من 

ھذا التصرف موقوفًا على قیام المستخدم بالوفاء بالتزامھ من خالل بذل ما 
بوسعھ إلتمام التعاقد من خالل الحد أو إزالة كافة الصعاب أمام المزود لیتمكن 

  .)٢(من تلبیة رغبات المستخدم
ة أما بالنسبة للمزود فانھ یتوجب علیھ القیام بدراسة الظروف المقترن

بتزوید المستخدم لشبكة اإلنترنت والحتیاجات المستخدم من خالل جمع اكبر قدر 
ممكن من المعلومات المتعلقة باستخدام شبكة اإلنترنت والغایة األساسیة والفعالة 
للشبكة، فھذه المعلومات والمزایا المراد توافرھا في البرامج التي تدیر شبكة 

سة االستخدامات وإیجاد توازن بین إرادة  اإلنترنت والتي تمكن المزود من درا
األطراف والحد من بعد المعلومات بین طرفي العقد حول استخدام الشبكة 
ولتیسیر األمر على المستخدم لیتمكن من فھم بعض الشروط األساسیة في 
استخدام شبكة اإلنترنت من خالل بیان قاعدة البیانات المناسبة، وأنظمة 

 ما بین أنظمة التشغیل والمعالجة؛ كي یستخدم الشبكة التشغیل، وإیجاد ترابط
  )٣(.بأفضل وجھ ممكن

ویتوجب على المزود بعد تمكین المستخدم من اإلنترنت، أن یكون على 
اتصال دائم معھ عبر الخط الساخن الذي من خاللھ یمكن حل بعض المشاكل التي 

 أن اإلبقاء على ونجد. من التوقع أن تحدث للمستخدم أثناء االستخدام للشبكة
الخط ضروري كذلك في العقود اإللكترونیة؛ لتوفیر األمان واالستقرار لمستخدمي 
العقود اإللكترونیة التي تبرم من خالل شبكة اإلنترنت، لمجابھة أي خلل یمكن 
حدوثھ أثناء إبرام العقد لتوافر خاصیة األمان واالستقرار في استخدام شبكة 

بالتالي فان إبقاء المزود على الخط فیھ ضرورة . اإلنترنت في إبرام العقود

                                           
  ) .٥٦-٥٥(مرجع سابق اإلشارة، الصفحات : أسامة أبو الحسن مجاھد .  د )١(
، ) م١٩٦٢(شرح أحكام عقد المقاولة، دار النھضة العربی�ة، الق�اھرة         : محمد لبیب شنب    .  د )٢(

، دار " مقاول�ة وبی�ع  "ال�وجیز ف�ي العق�ود المدنی�ة     : الم سعید س�عد عب�د ال�س     .د). ١٤٩(الصفحة
  ) .١٧٦(، الصفحة ) م١٩٩٩(النھضة العربیة ، القاھرة 

(٣)   Steve Kelly : Computer and discovery: a dvising the 
corporte dient , www.dindlaw.com  . 
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لمستخدمي شبكة اإلنترنت للحفاظ على حقوقھم من الھدر والحد من بعض 
إال أن عدم االمتثال للنصائح التي . اإلشكاالت المتوقع حدوثھا عند االستخدام 

كما یتوجب أن تكون اإلرشادات والنصائح كاملة . تقدم قد یؤدي إلى تزاید الخلل
وافیة ال یعتریھا أي نقص، ومثیره لالنتباه وواضحة ومفھومھ بحیث تظھر كأنھا 

  .)١(ملزمة للمستخدم
إن التزام المزود بخدمات الشبكة بضمان جودة استخدام الشبكة، ھو 
التزام ببذل عنایة لضمان االستخدام األمثل للشبكة عن طریقھ، كما یكون التزامھ 

ق نتیجة من خالل إتاحة االتصال بالشبكة ذي اتجاه المستخدم التزامًا بتحقی
الجودة العالیة في االستخدام، كما أن أي تقصیر یحدث في إتاحة االستخدام، 
یكون المزود مسؤوًال عنھ مسؤولیة عقدیة إذ أنھ لم یمكن المستخدم من االنتفاع 

  . )٢(بالصورة التي یرغب بھا 
 اإللكترونیة ، فإذا لم أن عقد استخدام شبكة األنترنت ھو أساس العقود

یكن ھناك إمكانیة الستخدام شبكة اإلنترنت فكیف یمكن أن نقوم بإبرام العقود 
بالتناوب فان . عبر اإلنترنت، وكافة التصرفات التي یتم القیام بھا خالل مراحلھا

عقد استخدام الشبكة ھو أصل كافة العقود اإللكترونیة المبرمة عبر اإلنترنت، 
لعقد ھو الذي یمكننا من استخدام شبكة اإلنترنت والتجول عبر ذلك الن ھذا ا

المواقع المتوافرة والبحث عن السلع التي یرغب بھا المستخدم، وتمھیدًا إلبرام 
  . العقود من خالل الشبكة

  عقد اإليجار المعلوماتي : ثانياً 

عقد اإلیجار المعلوماتي، الذي یعد احدى عقود تقدیم الخدمات ویمكن 
التقاء إرادتین على إبرام عقد محل معلوماتي أي بیانات ورسائل یتم : ھ بأنھتعریف

تداولھا بین مستخدمي ھذه المعلومات وإرسالھا إلى الغیر بأیة وسیلة كانت، 
  . سواء كانت تقلیدیة أو إلكترونیة 

فأساس ھذا العقد یقوم على توافر بیانات ومعلومات یتم نقلھا للغیر، 
ن عنصرین أساسین ھما صیاغة المعلومات أو البیانات، وتتكون المعلومة م

بحیث تكون متناسقة ومرتبطة مع بعضھا البعض ومؤدیة إلحداث آثار نتیجة 
أما العنصر الثاني فھو النقل ، ویقصد بھ انتقال المعلومات . لتبادل ھذه البیانات

كانیة، للكافة، أو إلى من وجھت إلیھ المعلومات دون تحدید قیود زمانیة أو م
فأصبحت المعلومة تنتقل بوسائل إلكترونیة ولم تعد مقتصرة على الوسائل 

                                           
عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة الحاسبات اإللكترونیة ،    : یع  أنور احمد الفز  .  د )١(

، ) م١٩٩٤(بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة ع�ن جامع�ة الكوی�ت ، الع�دد الث�اني ل�سنة                     
  ) . ١٣٥-١٣٤(الصفحات 

، )م١٩٩٤(عقود خدمات المعلومات، دار النھضة العربیة، القاھرة        : محمد حسام لطفي  . د) ٢(
  ).٨٨(الصفحة
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التقلیدیة، مما اصبح نقلھا یتم بسھولة ویسر واكثر دقة من السابق وأصبحت 
  . )١(متاحة للكافة

فعقد اإلیجار المعلوماتي ھو أحد العقود التي یقوم المزود بتقدیم الخدمات 
اغلب ما تكون ھذه الخدمات  إتاحة االنتفاع ووضعھا تحت تصرف المشترك، و

بمساحات على القرص الصلب إلحدى أجھزة الحاسب الخاصة بھ أو إتاحة  مكان 
على شبكة اإلنترنت، أو تقدیم أي جزء من المعلومات لیتم االنتفاع بھا خالل 
المدة التي تم تحدیدھا، من ثم یتم إعادتھا إلى صاحبھا بعد االنتھاء من حق 

ویمكن تكییف ھذا العقد من عقود اإلیجار؛ الن غایتھ تمكین المستخدم . فاعاالنت
  .من االنتفاع بالعین المؤجرة، بینما تبقى ملكیة المعلومة ألصاحبھا

، "E-mail"فیمكن التمثیل لھذا العقد بإتاحة استخدام البرید اإللكتروني 
د إلكتروني على أحد فإذا تم أتیحت الفرصة لمستخدم اإلنترنت للقیام بإنشاء بری

المواقع المتواجدة على الشبكة؛ فان ھذا التصرف یمنح المستخدم حریة التصرف 
كل ھذه . بالمعلومات المتوافرة على الموقع وحجز مكان من سعة الموقع

التصرفات تكون لفترة محدده وبمقابل مادي یتم دفعة إلى مالك ھذه المنفعة، وفي 
المالك استرداد كافة البیانات واألدوات التي حال انتھاء العقد یكون من حق 

منحھا للمستخدم كون ھذه األشیاء ھي التي تمكن المستخدم من االنتفاع سواء 
  .)٢(كانت البرامج أم جھاز المودیوم

أن عقد اإلیجار المعلوماتي من العقود األساسیة لتوافر استخدام شبكة 
فمتى . ودیوم، وبرامج اإلنترنتاإلنترنت، فمن خاللھ تتوفر آلیة االتصال، والم

توفرت ھذه المواد؛ فان استخدام شبكة اإلنترنت یكون سھال وفي متناول الجمیع، 
ویتم إجراء كافة التصرفات المباحة من خالل الشبكة، كإبرام العقود اإللكترونیة، 

  .والتجول في المواقع، والتسوق، والتصفح
العقود اإللكترونیة، إذا أبرم فعقد اإلیجار المعلوماتي یمكن أن یكون من 

فعقد اإلیجار . كلیًا أو تمت أي مرحلة من مراحلھ عبر وسائل إلكترونیة
المعلوماتي یوفر للمستخدمین الغایة التي یرغب بھا من خالل قنوات المعلومات 

  .التي تزودنا بما نسعى إلیھ من استخدامنا لشبكة اإلنترنت 

                                           
  ) . ٥٥-٥٤(مرجع سابق اإلشارة ، الصفحات : محمد حسام لطفي . د)١(
االلتزامات الناشئة عن عقود تقدیم برامج المعلوم�ات ،      : مدحت محمد محمود عبد العال      .  د )٢(

  ) .١٣٧(، الصفحة )م٢٠٠١(دار النھضة العربیة ، القاھرة 
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  املبحث الثاني

  عقود اإللكرتونية املتداولةالناحية العملية ال

تكمن النظرة العملیة إلى العقود اإللكترونیة من تحدید آلیة ھذه العقود 
والوسائل التي یتوجب توافرھا لیتم من خاللھا بیان إیجابیات وسلبیات ھذه 

باإلضافة لبیان مدى استجابة المجتمع لھذه العقود والتعامل بھا في , العقود
یمكننا أن نتوصل لإلشكاالت التي یثیرھا , الل ھذه األمورالحیاة الیومیة؛ فمن خ

التعاقد عبر اإلنترنت، إلیجاد الحلول القانونیة المناسبة لھذه اإلشكاالت ومحاولة 
  .سد الثغرات التي تواجھھا 

, وھذه النظرة البد أن تكون على العقود المتداولة خالل شبكة اإلنترنت
جھ بعض العقود التي یتم إبرامھا مستقبًال للحد من اإلشكاالت المتوقع أن توا

, لتكون ذات قوة قانونیة ال یعتریھا أي خلل قانوني, وسد بعض الثغرات القانونیة
   -:فكان من الضروري تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ھما 

   التعریف بالعقود المتداولة  -:المطلب األول 
 التعاق��د عب��ر   الم��شكالت العملی��ة الت��ي یثیرھ��ا   -:المطل��ب الث��اني  

  اإلنترنت

  اطب اول

و  داوود ا فرا  

, أن بعض العقود الخاصة بالمراكز التجاریة االفتراضیة مكونة من شقین
فالشق العام یحتوي على شروط عامة تنطبق على كافة . شق عام وآخر خاص

ا لعرض المتجر مستخدمي ھذه العقود، مثل تحدید السلعة التي سیتم استخدامھ
ومقدار البدل المالي , ارتباط موقع المتجر بالموقع األساسي, الخاص بالزبون

أما الشق الخاص بالعقد فیحتوي على شروط خاصة . الخ من الشروط العامة....
  .تكون مختلفة من متجر إلى آخر ومن موقع آلخر ومن سلعة ألخرى 

میل واحد وال یمكن فالشروط الخاصة ھي التي یتم التعامل بھا مع ع
أما الشروط العامة فیتم التعامل بھا مع كافة , انطباقھا على غیره ألنھا خاصة بھ

وتأتي الشروط الخاصة . العمالء؛ لكونھا منطبقة على الكل دون أي خصوصیة
مكملة للشروط العامة وتعتبر جزءًا منھا وعند اإلخالل بھذه الشروط فان الطرف 

  .المخل یكون مسؤوال
جب على الشخص المستخدم للشبكة أن یحافظ على عدة شروط یتو

  :من ھذه الشروط . أساسیة لیكون تصرفھ صحیحًا ال یشوبھ أي غموض
االلتزام باألنظمة والقوانین واألعراف المعتادة في الشبكة والبعد  -

بحیث یكون الموقع الذي یتم عرضھ حقیقیًا یعرض بأمانة صفات , عن الصوریة
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بحیث یتم تزوید العمیل بكافة , )١(وضة من حیث الكم والنوعالمنتجات المعر
المواصفات والمقاییس للسلعة المراد ترویجھا قدر اإلمكان وبكافة الوسائل 
. المتاحة التي یمكن من خاللھا عرض السلعة بشكلھا وبمواصفاتھا الحقیقیة

 من ویتوجب أن یذكر بوضوح شخصیتھ ویترك عنوانًا واضحًا لیتمكن المستھلك
  .مراجعتھ في أي وقت وعبر وسائل أخرى غیر شبكة اإلنترنت 

أن یتم العرض باللغة الفصحى لیتمكن الكافة من فھمھا وبیان  -
كافة اإلشارات والمنشورات المعروضة عن السلعة؛ حتى ال یكون ھناك أي غبن 

حتى , لدى المستھلك وعلیھ تحدید مدى توفر ھذه السلعة والوقت الالزم للتسلیم
 .وإنھا قد نفذت , أو بعدم توافر ھذه السلعة,  یدعي مستقبًال بالتأخر في الشحنال

, بیان ثمن الحصول على ھذه السلعة وطریقة الوفاء بالثمن -
سواء كان مع أجور الشحن أو الضرائب أو أي مصروفات یتوجب الوفاء بھا 

ن إخفاء وأن تكون كافة المصروفات واضحة للعمیل دو, إلیصالھا إلى المستھلك
 .ألي بیان خاص بالسعر والشحن والضرائب المترتبة على ھذه السلعة 

ھذه ھي بعض الشروط العامة التي یجب مراعاتھا عند استخدام المتاجر 
وبالرجوع إلى العقد النموذجي للتجارة . االفتراضیة على شبكة اإلنترنت

 الفرنسي في اإللكترونیة الفرنسي الذي اتخذه مكتب غرفة التجارة والصناعة
نجد أن معظم العقود تكون اقرب ما تكون إلى ھذا العقد ) ٢(م١٩٩٨باریس عام 

  .مع إحداث بعض التغیرات على ھذا العقد لیوائم التغیرات التي تطرأ

ب اطا  

  ات ا ا ر اد ر ارت

ناشئة في بیئتھا العدید من     تثیر التجارة اإللكترونیة والعالقات القانونیة ال     
االشكاالت القانونیة للنظم القانونیة القائمة، تتمثل في الوسائل اإللكترونیة بتنفی�ذ           
األنشطة التجاریة، فالعالقات التجاریة التقلیدی�ة قام�ت من�ذ فج�ر الن�شاط التج�اري                 
عل�ى أس�اس اإلیج�اب والقب�ول بخ��صوص أي تعاق�د، وان یق�وم الم�شتري بالوف��اء        

أو باستخدام أدوات الوفاء بالبدل عن الدفع المباشر من ) نقدا(ما مباشرة  بالثمن أ 
خالل األوراق المالیة التجاریة أو وسائل الوفاء البنكیة التقلیدیة، وال�ى ھ�ذا الح�د              
فان قواعد تنظیم النشاط التجاري سواء الداخلی�ة أو الخارجی�ة، وب�رغم تطورھ�ا،             

  .م التجارة اإللكترونیةبقیت قادرة على اإلحاطة بمتطلبات تنظی
  تثیر المرحلة السابقة على التعاقد فعلیا مشكالت وتحدیات عدیدة،

 توث��ق الم��ستخدم أو الزب��ون م��ن حقیق��ة وج��ود الموق��ع أو الب��ضاعة أو         :أوًال 
  . الخدمة

                                           
  ) .١٢( المرجع السابق اإلشارة، الصفحة -:فؤاد جمال . د)١(
  ) .٢٨(المرجع السابق اإلشارة، الصفحة : أسامة أبو الحسن مجاھد . د:  مشار إلیھ لدى)٢(
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 مشروعیة المحل من حیث ملكیة األشیاء ذات الطبیعة المعنویة، م�شكالت        :نیًاثا
  .الملكیة الفكریة

 تح��دیات حمای��ة الم��ستھلك م��ن عملی��ات االحتی��ال والمواق��ع الوھمی��ة أو     :ثالث��ًا 
ھ�ذه التح�دیات تراف�ق     . المحتوى غی�ر الم�شروع للخ�دمات والمنتج�ات المعروض�ة          

المراح��ل التالی��ة م��ن خ��ط ن��شاط التج��ارة اإللكترونی��ة، فالثق��ة وحمای��ة الم��ستھلك     
  . ونیة تحدیان یسیران بتواز مع سائر مراحل أنشطة التجارة اإللكتر

أما إب�رام العق�د، ال�ذي ی�تم م�ن خ�الل تالق�ى اإلیج�اب والقب�ول عب�ر ش�بكة                  
اإلنترنت، یتم ذلك بصور عدیدة بحسب محتوى النشاط التج�اري ووس�ائل التعاق�د              
المق��ررة عل��ى الموق��ع، اش��ھرھا العق��ود اإللكترونی��ة عل��ى الوی��ب، والتعاق��د عب��ر     

لمزود أو المن�تج أو الب�ائع م�ع إرادة    البرید اإللكتروني، وبوجھ عام تتالقى إرادة ا 
  -:الزبون، ویبرم العقد عبر اإلنترنت، مما تظھر مشكلتین رئیستین

 توثق كل طرف م�ن ص�فة وش�خص ووج�ود الط�رف اآلخ�ر، بمعن�ى                   :أوًال
ومن وسائل مواجھ�ة ھ�ذا التح�دي إیج�اد جھ�ات محای�دة            . التأكد من صفة المتعاقد   
 لجھ��ة ض�مان التوث��ق م��ن  -ات الوس�یطة س��لطات ال��شھاد-تتوس�ط ب��ین المتعاق�دین   

وجود كل منھم�ا وض�مان أن المعلوم�ات تتب�ادل بینھم�ا حقیقی�ة ولی�ست ص�وریة،                
وتمارس عملھا على الخ�ط المباش�ر م�ن خ�الل إرس�ال رس�ائل التأكی�د أو ش�ھادات          

  . التوثیق لكل طرف تؤكد فیھا صفة األطراف
ي ولوس�یلة التعاق�د، وھ�ذه        القوة القانونیة اإللزامیة للعق�د اإللكترون�       :ثانیًا

یضمنھا في التجارة التقلیدیة توقی�ع ال�شخص عل�ى العق�د المكت�وب أو عل�ى طل�ب                   
 في حال�ة العق�ود غی�ر المكتوب�ة     -الشھادة-البضاعة أو نحوه  أو البینة الشخصیة     

لم��ن ش��ھد الوق��ائع المادی��ة المت��صلة بالتعاق��د إن ف��ي مجل��س العق��د أو فیم��ا یت��صل 
تزامات بعد إبرام العقد، فكی�ف ی�تم التوقی�ع، وم�ا م�دى حجیت�ھ         بتنفیذ األطراف لالل  

إن التج�ارة   . في حال استخدام وس�ائل إلكترونی�ة، وم�دى مقب�ول بین�ة ف�ي اإلثب�ات                
 .اإللكترونیة توجد وسائل تتفق وطبیعتھا ومنھا التوقیع الرقمي

 مرحل��ة تنفی��ذ المتعاق��دین اللتزاماتھم��ا، الب��ائع أو م��ورد الخدم��ة     وأخی��را
زم بتسلیم المبی�ع أو تنفی�ذ الخدم�ة، والعمی�ل المل�زم بالوف�اء بالب�دل، ف�االلتزام              المل

بالتسلیم یثیر مشكالت التخلف ع�ن الت�سلیم أو ت�أخره أو ت�سلیم مح�ل تتخل�ف فی�ھ          
أما  دفع البدل، فانھ یثیر إشكالیة وسائل ال�دفع التقنی�ة كال�دفع     . مواصفات االتفاق 

  .رقم البطاقة على الخطبموجب بطاقات االئتمان، أو تزوید 
وھناك , فالقیام بإبرام الصفقات التجاریة من الممكن أن تتعرض لالحتیال

مثل مدى أمان , مشكالت أخرى تواجھ مبرمي العقود اإللكترونیة عبر اإلنترنت
تداول البیانات عبر ھذه الشبكة ھذا باإلضافة لمدى الثقة في المعامالت المالیة 

ید من المشكالت القانونیة التي یمكن أن تواجھ وھناك العد, عبر الشبكة
والقانون الواجب , وآلیة الوفاء, سواء كان من حیث إثبات العقد, المستخدم

  .المشاكل االقتصادیة وتذبذب األسواق المالیة , التطبیق
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  الخاتمة

ف�ي النظ�ام ال�سعودي     العقود االلكترونی�ة و البیئ�ة االلكترونی�ة    تعد دراسة

اعة الت�ي م�ا زال�ت قی�د البح�ث فل�م یتط�رق لھ�ا الب�احثون ف�ي                   من موضوعات ال�س   

دراستھم بشكل كبیر، بل یمكن القول إن ھذا الموض�وع ل�م یأخ�ذ حق�ھ فق�د ج�اءت             

الدراسات حولھ قلیلة ونادرة، لجدة الموضوع وحداثتھ وعدم بی�ان كاف�ة مفردات�ھ            

  .التي ھي في تطور یومي مستمر

الموضوع ألب�ین النظ�ام الق�انوني       وحاولت في ھذه الدراسة أن ابحث ھذا        

، لیتم إیضاحھ من خ�الل بی�ان آراء الق�انون والفق�ھ، لی�تم الوص�ول لرؤی�ة جدی�دة                     

لعل��ي أس��تطیع أن أض��یف معلوم��ة ب��سیطة ف��ي ھ��ذا الموض��وع، تك��ون  . ح��ول ذل��ك

  . ركیزة لمتداولي ھذه العقود لیستزاد بھا

م إی�ضاح  وبعد أن استكمل البحث ف�ي ھ�ذا الموض�وع أغل�ب عناص�ره، وت�               

كاف��ة جوانب��ھ المختلف��ة، ف��ستلزم من��ا بی��ان م��ا توص��لت إلی��ھ ف��ي ھ��ذا البح��ث م��ن     

  .النتائج، ومن ثم القیام بوضع التوصیات واالقتراحات الخاصة بھذا الموضوع
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  النتائج 
ـ  التاكید على وجوب إخضاع العقود اإللكترونیة إلحك�ام نظ�ام المع�امالت               

ومعاملتھ�ا بح��سب األحك�ام الت�ي ح�ددھا النظ��ام     اإللكترونی�ة و التوقی�ع اإللكترون�ي    
وفي حال عدم وجود قواع�د كافی�ة ی�تم إحال�ة ذل�ك للقواع�د العام�ة لنظری�ة العق�د؛                      

  . لیتم إخضاعھا لنظام قانوني یبین التصرفات واآلثار المترتبة علیھا 
ـ إن العقد اإللكتروني ما ھو إال نوع جدید من أن�واع العق�ود الت�ي ظھ�رت       

  .ر المعلوماتیة، إال ان أركانھ تتوائم مع األركان العامة للعقدمع ظھور عص
 یتمیز العقد االلكترون�ي، بأن�ھ ی�تم بوس�ائل اإللكترونی�ة ب�شكل جزئ�ي أو                -

فھو اتف�اق ب�ین طرف�ي العق�د م�ن خ�الل تالق�ي اإلیج�اب والقب�ول ع�ن طری�ق                 . كلي
ات العقدی�ة،  استخدام شبكة المعلومات سواء في تالقي االرادت�ین أو ف�ي المفاوض�        

أو أي جزئیة م�ن جزئیات�ھ، س�واء ك�ان ھ�ذه الت�صرف ف�ي ح�ضور م�ادي أو عب�ر             
  .اإلنترنت أو أي وسیلة اإللكترونیة أخرى

ـ�� عل��ى ال��رغم م��ن أن إرادة طرف��ا العق��د ت��ؤثر ف��ي محاول��ة تكیی��ف العق��د     
اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت، فتم تكیی�ف العق�د بأن�ھ م�ن العق�ود المبرم�ة ع�ن                   

  .سبما اقره الفقھ ونصوص النظام الذي عالج مثل ھذه التعاقدات المبرمةبعد ح
ـ إن عقود التجارة اإللكترونیة المبرمة عبر اإلنترنت تستمد أحكامھ�ا ف�ي      
األساس من نظام التعامالت اإللكتروني بشكل خاص ومن القواعد العام�ة لنظری�ة             

لت��ي تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار العق��د ب��شكل ع��ام، وی��تم إخ��ضاع العق��د لألحك��ام المغ��ایرة ا 
الحضور االفتراضي المتعاصر، وتتوافر ھذه الخصوصیة في العقود المبرمة ع�ن           
بعد، الن التعاصر ما بین اإلیج�اب والقب�ول یك�ون م�ن الناحی�ة الزمنی�ة، أم�ا البع�د                  
المك��اني فیبق��ى واقع��ًا م��ؤثرًا ال یج��وز إنك��اره بحی��ث یعتب��ر العق��د منعق��دًا ف��ي غی��ر  

بة لمكانھ؛ فمجلس العق�د ل�ھ دور أساس�ي ف�ي انعق�اد العق�د م�ن          مجلس العقد بالنس  
  .حیث التأكد من أھلیة المتعاقدین، وتوافر السلعة وعدم الصوریة

  
  االقتراحات والتوصیات 

ـ حبذا لو یتم معالجة ھذه العقود من ب�شكل أدق م�ن خ�الل أنظم�ة خاص�ة                 
عق�ود المتداول�ة ف�ي    بالتصرفات التي تبرم من خالل اإلنترنت؛ ألنھا أصبحت من ال         

  .حیاتنا الیومیة وبشكل مستمر
ـ یا حبذا لو ان المنظم السعودي ، یعدیل نظام التجارة لیتناسب والقوانین 
الخاص��ة بالتج��ارة اإللكترونی��ة، ومنھ��ا  نظ��ام التج��ارة ال��ذي ل��م یتع��رض ل��ألوراق   

 م�ن ی�تم   التجاریة المعالجة إلكترونیًا من خالل بیان شكلھا والیة الوفاء بھا وعلى        
  .خصم العموالت التي تتوجب على ھذه األوراق 

 محاول��ة البع��د ع��ن االلتف��اف الج��ازم ح��ول اإلیج��اب وإبق��اء اإلیج��اب     ــــ��ـ
ملزم�ا لم�صدره؛ الن األغل��ب ی�سعى إل��ى البع�د ع��ن الج�زم وإرس��ال اإلیج�اب عل��ى       

  .شكل دعوة إلى التعاقد
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نظم�ة التجاری�ة،   ــــــ حان الوقت لكي یتم إجراء بع�ض التع�دیالت عل�ى اال    
واإلثبات، والتجارة اإللكترونیة، لیتم معالجة التعاق�دات الت�ي ت�تم عب�ر اإلنترن�ت ،                 
وبیان كیفیة التعاقد ب�شكل اكث�ر وض�وح، وع�دم اإلبق�اء عل�ى القی�اس عل�ى أحك�ام                 
التعاقد بین غائبین، ألن ع�صرنا ھ�ذا ھ�و ع�صر المعلوماتی�ة، الت�ي تب�رم عقودھ�ا           

  .تمن خالل شبكات اإلنترن
  
  
  
  
  
  
  



 - ٨٦٤ -

  قائمة المراجع
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