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 البحث ممخص

 النظام القانوني لمجمس العقد اإللكتروني 

تيدف ىذه الدراسة إلي إلقاء الضوء عمي أحكام مجمس العقد في إطار تعاقد إلكتروني 
عبر اإلنترنت , ويرجع سبب اختياري ليذا الموضوع إلي انتشار ىذا النوع من العقود مع 

ات عمي مستوي العالم , ونظرًا لعدم التقاء أطراف التقدم التكنولوجي في مجال المعموم
التعاقد في مجمس واحد وبينا ذلك من خالل ذكر مفيوم العقد اإللكتروني وتمييزه عن غيره 
من العقود المشابية لو استنادا إلي الخصائص المميزة لو والتي تمقي بظالليا عمي طبيعة 

 واحكام فكرة مجمس العقد اإللكتروني .

     ة مجمس العقد تحقق مصمة الطرفين والغير , ثم عرفنا مجمس العقد بأنو ووجود فكر 
) اإلطار الزماني والمكاني الذي يجمع المتعاقدين حقيقة أو حكمًا , والذي ينشغالن خاللو 

يف شاماًل بإبرام العقد بالوسائل التقميدية أو اإللكترونية ( وقد قصدنا أن يكون ىذا التعر 
 . االنشغال بالتعاقد مضمونو المتمثل في ىدفو أو فضاًل عن بيان, ورهوص لعناصر المجمس

وقد تعرضنا من خالل ىذه الدراسة لطبيعة مجمس العقد من خالل دراستنا لالتجاىات 
 الفقيية والتشريعية لبيان ىذه الطبيعة .

 أما فيما يخص تحديد مكان إبرام العقد اإللكتروني فاستنتج أن ىناك صعوبة كبيرة في
تحديده بسبب الطبيعة الالمادية والعالمية لوسيمة إبرام العقد اإللكتروني والتي تجعل من 

 الصعوبة  تحديد القانون الواجب التطبيق والجية القضائية المختصة في نظره .

وعرفنا أن اإليجاب ىو ) تعبير نيائي جازم , قاطع الداللة عمي اتجاه إرادة من صدر 
وفقًا لشروط معينة وبالنسبة لمقبول االلكتروني فإننا توصمنا إلي أنو منو إلي قبول التعاقد 

 يجب تأكيد الموجو إلية اإليجاب لقبولو .

ثم بعد ذلك انيينا حديثنا بالقانون الواجب التطبيق عمي المعامالت اإللكترونية والحمول 
 التي تتناسب مع ذلك العقد . 
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Research Summary 

This study aims to shed light on the provisions of the contract 

board in the framework of an electronic contract via the internet and 

an optional reason for this topic is due to the spread of this type of 

contracts with technological advances in the field of information at 

the world level and given that the contracting parties did not meet in 

one council and we have indicated that through he mentioned the 

concept of the electronic contract and distinguished it from other 

similar contracts based on the distinctive characteristics of it which 

cast a shadow on the nature and provisions of the idea of the 

electronic contract board . 

 And the existence of the idea of the contract council fulfills the 

interests of both parties and others then we defined the contract 

board (the time and covetous of the contractors which bring   

together the contractors or judgment during which the contract shall 

be held by the contract by traditional or electronic means ) . Of being 

preoccupied with contracting . through this study we have presented 

the nature of the decade council through our study of jurisprudential 

and legislative trends to demonstrate this nature .as for determining 

the location of the electronic contract he concluded that there is a 

great difficulty in determining it because of the immaterial and 

global nature of the method of concluding the electronic contract 

which makes it difficult to determine the applicable law and the 

competent judicial authority in his view . We knew that the 

affirmative was a definitive final statement interrupting the 

indication of the direction of the direction of the will of the one who 

issued it to accept the contract according to certain conditions and 

with regard to electronic acceptance we concluded that the recipient 

must confirm the acceptance of his acceptance . 

Then we ended recently with the law applicable to electronic 

transactions and solutions that suitable for that contract . 
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 مقدمة

شيده من بين إفرازات عصر المعمومات الذى نعيشو اآلن , التطور الكبير الذى ت
وقد أدى دمج ىذين النظامين إلى ظيور ما يسمى بشبكات  أنظمة المعمومات واالتصاالت

االتصاالت أو المعمومات العالمية , وأبرزىا شبكة اإلنترنت , وأىم استخدام ليذه الوسائل 
ىو عممية نقل وتبادل المعمومات الكترونيًا من دون المجوء إلى العالم  الحديثة لالتصاالت

جراء  برام العقود وا  الحقيقي أو اليادئ , وقد تم استغالل ذلك كأداة لمتعبير عن اإلرادة وا 
مختمف المعامالت التجارية , بين أشخاص متواجدين في اماكن متباعدة , ولم يقتصر 

العمميات , وىذا النمط الجديد من أنماط التعاقد والتجارة  عمى ذلك بل أمتد حتى تنفيذ ىذه
 ىو الذى اصطمح عمى تسميتو فيما بعد بالعقود االلكترونية أو التجارة االلكترونية .

يعتبر العقد االلكتروني , الذى ىو أىم وسيمة من وسائل التجارة االلكترونية إذ يتميز 
برمة بالوسائل التقميدية , كونو مبرم في بيئة ىذا العقد بخصائص ال تتوافر في العقود الم

افتراضية غير مادية وعبر شبكات االتصاالت العالمية التي ال تعترف بالحدود الجغرافية 
لمدول , كما أنو غالبًا ما يكون محررًا عمى دعامات غير ورقية مخزنو داخل االنظمة 

 المعموماتية .

إليجاب والقبول من خالل مجمس العقد الحقيقي والمعموم أن العقد ال ينعقد إال بتطابق ا
أو الحكمي الذى يعد بمثابة البوتقة التي تنحصر فييا إرادة طرفي العقد لكي يولد ىذا 
األخير ,  وعمي ذلك فإن مجمس العقد يمثل اإلطار المكاني والزماني اللتقاء وتطابق 

و أو انتيت المدة التي يكون اإلرادتين , وذلك حال كون اإليجاب نافذًا لم يتم الرجوع عن
ممزمًا خالليا , ويقتضي تطابق اإليجاب والقبول أن يتم التعبير عنيا بإحدى وسائل 
التعبير عن االرادة بوسيمة تقميدية أو اإللكترونية , ويعني ذلك أن شبكة االنترنت وغيرىا 

و أن تكون من وسائل االتصال ال تعد وسائل جديدة لمتعبير عن اإلرادة بل ىي ال تعد
 وسائل لتوصيل اإلرادة من طرف إلى آخر حال إبرام العقد.

وقد ارتبطت تمك الوسائل االلكترونية بميالد شبكة االنترنت وغيرىا من وسائل 
يسمى بالمعامالت االلكترونية أو عقود التجارة االلكترونية  وشبكات االتصال , وظيور ما
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د االلكتروني الذي صار مألوفًا في حياتنا اليومية ومن ىذا بدأ اىتمام الفقو والتشريع بالعق
 بل واالكثر انتشارًا في المستقبل بالتوازي مع التطور في وسائل االتصاالت.

ومما سبق تظير لنا أىمية فكرة  مجمس العقد عمومًا وفي إطار التعاقد اإللكتروني 
, وعمي الرغم من  بصفة خاصة وذلك لوجود الطرفين في اماكن مختمفة لحظة إبرام العقد

أىمية نظرية مجمس العقد ,إال إن بعض القوانين في الدول العربية لم تولييا االىتمام 
الالئق سيما وأن أىميتيا تزداد يومًا بعد يوم نتيجة تنامى وتزايد المجوء لموسائل التقنية 

 الحديثة في إتمام المعامالت المدنية .

 موضوع البحث وأسباب اختياره :
الدراسة المتواضعة رأيت أن أتعرض لمنظام القانوني لمجمس العقد اإللكتروني في ىذه 

ويرجع سبب اختياري ليذا الموضوع إلي انتشار ىذا النوع من العقود مع التقدم التكنولوجي 
في مجال المعمومات عمي مستوي العالم , ونظرًا لعدم التقاء أطراف التعاقد في مجمس عقد 

 ن صعوبة تخص تحديد مكان إبرامو .واحد وما يثيره ذلك م

لذلك اقتضت المنيجية المتقدمة تقسيم البحث الي مبحث تمييدي خصص لمفيوم 
العقد االلكتروني ثم التعرف عمي خصائص العقد االلكتروني ثم تمييز العقد االلكتروني 
عن غيره من العقود المشابية لو وخصص المبحث االول لمفيوم مجمس العقد ثم طبيعة 

جمس العقد ثم انواع مجمس العقد والمبحث الثاني خصص لبيان مكان وزمان إبرام العقد م
االلكتروني والمبحث الثالث خصص لبيان آثار مجمس العقد االلكتروني و المبحث الرابع  

 القانون الواجب التطبيق عمي المعامالت اإللكترونية.
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 المبحث التمييدي

تمثل في تالقي إرادتين أو اكثر عمي إحداث آثر من المقرر أن العقد بصفو عامة ي
ن العقد من حيث تكوينو إما أن يكون  قانوني معين , وأن العقد شريعة المتعاقدين وا 
رضائيًا أو شكميًا أو عينيًا وىو من حيث األثر إما أن يكون ممزمًا لمجانبين أو ممزمًا 

ما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع ومن حيث الطبيعة إما أن يكون  لجانب واحد , وا 
ما أن يكون عقدًا محددًا أو عقد احتمالياً  (1)فوريًا أو عقدًا مستمرًا وا 

. 

إن العقد االلكتروني , في الواقع , ال يخرج في بنائو وتركيبو وأنواعو ومضمونو عن 
ىذا السياق , ومن ثم فيو يخضع في تنظيمو لألحكام الواردة في النظرية العامة لمعقد , 

 ىو من العقود المسماة حيث لم يخضع المشرع تنظيمًا خاصًا لو .                 و 
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د  / عبدالرازق السنيوري _ الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء االول , مصادر االلتزام , دار  - 1

  032_ ص  0222النيضة العربية _ طبعة 
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 المطمب األول 
 تعريف العقد االلكتروني 

 -اواًل: التعريف التشريعي لمعقد االلكتروني في القانون المقارن :
حرصت بعض التشريعات األروبية والعربية التي تنظم المعامالت االلكترونية عمي 

ف العقد االلكتروني باعتباره أحد تطبيقات التعاقد .  بالرجوع إلي نصوص القانون تعري
النموذجي الصادر عن األمم المتحدة بشأن التجارة االلكترونية نجد أنو عرف العقد 

/أ بأنيا )المعمومات التي يتم  0االلكتروني من خالل تعريفو لرسالة البيانات , في المادة 
واستالميا أو تخزينيا بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابيو , إنشاؤىا أو إرساليا 
. وعرفت المادة 1االلكتروني أو التمكس ( البيانات االلكترونية أو البريد بما في ذلك تبادل

 /ب , تبادل البيانات االلكترونية0

وب ) يراد بمصطمح تبادل البيانات االلكترونية نقل المعمومات من حاسوب إلى حاس
 آخر باستخدام معيار متفق عميو لتكوين المعمومات ( .

 ثانيا : التعريف الفقيي لمعقد اإللكتروني :
اختمف الفقياء في وضع تعريف محدد لمعقد االلكتروني وذلك بحسب الزاوية التي 
ينظر إليو , منيم من ينظر إليو من الزاوية التقنية , ومنيم من اتجو إلي زاوية الصفة 

ة ألطراف العقد , وآخرين توجيوا بنظرىم إلي الوسيمة المستخدمة فيو , وجزء منيم القانوني
اىتم بالجانب التجاري المستفاد منو من شبكة األنترنت , وجزء منيم  ركز عمي الصبغة 

 الدولية ومدي االلتزامات العقدية فيو .

عبر الوسائل التي  فمن اىتم من الفقياء بجانبو التقني عرفو أنو : ذلك العقد الذي يتم
تعمل عن طريق اإللكترونيات , ويرون أنو بعد ظيور ) الحاسب اآللي (, وانتشار 

 المراسمة و التعاقد بواسطتو , خصص ىذا المصطمح لمعقود التي تتم عبر تمك الطريقة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1991جارة االلكترونية المادة الثانية فقرة )أ ( و)ب( من قانون اليونسترال النموذجي لمت - 1
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ومن نظر إليو منطقًا من الصفة القانونية لعالقات األطراف فيو , عرفو , بأنو : تنفيذ 
لمعامالت التجارية أو كميا في السمع والخدمات التي تتم بين مشروع تجارى وآخر بعض ا

 أو بين تاجر ومستيمك , ذلك باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

وىناك من عرفو من وجية النظر التجارية التي تبرم عبر شبكة االنترنت , بأنو فتح  
المعامالت , من خالل شبكة اإلنترنت من غير تقيد قناة إلكترونية أو رقمية سريعة إلنجاز 

بحدود الزمان أو المكان عمي نحو يؤدي إلى النفاذ إلي أسواق متعددة , ومتنوعة بأقل 
 التكاليف .

وعرف كذلك بأنو : العقد الذي تتالقي فيو عروض السمع , والخدمات بقبول من 
ية المتعددة , منيا شبكة أشخاص في دول مختمفة وذلك من خالل الوسائط التكنولوج

اإلنترنت . ويذىب أخرون إلي تعريفو بحسب ما يتميز بو ذلك العقد من صفة دولة , 
فعرفو بأنو : اتفاق يتالقى فيو االيجاب بالقبول عمي شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد 

ولية , بوسائل مسموعة مرئية , بفضل التفاعل بين الموجب والقابل عبر شبكة اتصاالت د
  (1)باستخدام التبادل االلكتروني لمبيانات , بقصد إنشاء التزامات تعاقدية .

 ولمعقد في االصطالح الفقيي في الشريعة اإلسالمية معنيان عام وخاص

ـ يطمق عمي كل التزام تعيد بو اإلنسان عمي نفسو سواء كان يقابمو  :فالمعني العام 
 (0)دينيًا كالنذر أو دنيويًا كالبيع ونحوه  التزام آخر أم ال , وسواء كان التزاماً 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصري  سند حسن سالم صالح _ التعاقد بالطريقة االلكترونية في التشريع اليمني مقارنة بالتشريع /د -1

 وما بعدىا 11_ ص  0213_ جامعة اسيوط _ سنة 
 87انظر القواعد البن رجب , القاعدة الثانية والخمسين ,ص  - 0
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 فيو كاالتي :ـ أما المعني الخاص

 -:تعريف الحنفية لمعقد   -1
ذكر الكمال تعريف العقد بقولو " مجموع إيجاب أحد المتكممين مع قبول اآلخر أو 

  (1) كالم الواحد القائم مقاميما

القاضي مال اليتيم ليتيم آخر , أو ومعني قولو : ) كالم الواحد القائم مقاميما (؛ كبيع 
 شرائو لو . 

وقال صاحب العناية في تعريف العقد " ارتباط اإليجاب بالقبول عمي وجو يظير أثره 
 (0) في المحل "
. 

 فاالرتباط الحكمي بين اإليجاب والقبول أمر ال يتحقق وجود العقد بدونو .

 تعريف العقد عند المالكية : - 3
(3)فروق يقول القرافي في ال

" اعمم أن األصل في العقود المزوم ألن العقد إنما شرع  : 
لتحصيل المقصود من المعقود بو , أو المعقود عميو , ودفع الحاجات , ويناسب ذلك 
المزوم دفعًا لمحاجة , وتحصياًل لممقصود غير أن مع ىذا األصل انقسمت العقود إلي 

 قسمين :

عقب العقد , كالبيع , واإلجارة , والنكاح ,  / إن التصرف المقصود بالعقد يحصل 1
 واليبة , والصدقة , وعقود الواليات 

/ ال يستمزم مصمحتو مع المزوم , بل مع الجواز وعدم المزوم .وىو خمسة عقود  0
 :الجعالة , القراض , المضاربة , الوكالة , تحكيم الحاكم ما لم يشرع في الحكومة " .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   3/ 3بن عابدين , , وحاشية ا 178/  3فتح القدير  - 1

 .          78/  1العناية عمي ىامش فتح القدير , البابرتي ,  - 0
 . 31/  7الفروق , القرافي ,  -3
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عمي التصرف الذي يتم بإرادة واحدة حيث سمي كاًل من ونمحظ ىنا أنو أطمق العقد 
 الصدقة , واليبة عقدًا .

 تعريف العقد عند الشافعية : - 2
 ذكر الشيخ زكريا األنصاري في كتابة التحرير أن العقد نوعان :

 ينفرد بو عاقد واحد , وىو النذور , واليمين , والحج , والعمرة والوقف. األول :

 يو عاقدان .يعتبر ف والثاني :

واعتمد الزركشي في كتابو المنثور تعريف العقد بأنو : " ىو ربط أجزاء التصرف ؛ أي 
 اإليجاب والقبول شرعًا.

 تعريف العقد عند الحنابمة : - 3
يطمق العقد عند الحنابمة بمعناه الخاص عمي كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر عمي 

 إال من طرفين أو أكثر . إنشاء التزام أو نقمو , فيو ال يتحقق

 : الخالصة
بعد أن أوردنا معني العقد عند الفقياء نري أن المناط في وجود العقد عند جميور 
الفقياء ىو التحقق من وجود إرادتي العاقدين وتوافقيما عمي إنشاء التزام شرعي بينيما بما 

تم بو االرتباط بين يدل عمي ذلك من عبارة أو غيرىا , وكثيرًا ما يطمق العقد عمي ما ي
 . (1)العاقدين من كالمين أو كتابتين أو غير ذلك مما يدل عمي توافقيما عمي التزام شرعي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0213د  /سامي عدنان العجوري , بحث بعنوان نظرية العقد لدي الشيخ مصطفي الزرقا , لسنة  - 1

 11م , ص
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 المطمب الثاني 
 خصائص العقد االلكتروني

لمعقد االلكتروني عدة خصائص تميزه عن غيره من العقود التقميدية , نظرًا لمطبيعة 
 يمي :الخاصة لمتعامالت االلكترونية وىي كما 

/ يتم إبرام العقد االلكتروني بين متعاقدين ال يجمعيما مجمس عقد حقيقي , حيث  1
يكون التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجية , فيتبادل الطرفان االيجاب والقبول 

إذ يجتمع  (1)إلكترونيًا عبر شبكة االنترنت , فينتمي إلي طائفة العقود التي تبرم عن بعد ,
في مجمس عقد حكمي افتراضي , فيندرج في ضمن العقود التي تتم بين المتعاقدان 

 حاضرين في الزمان , وغائبين في المكان مثل التعاقد بالتمفون .

/ يمكن تنفيذ العقد االلكتروني , بذات طريقة إبرامو , عبر شبكة االنترنت , فال  0
يذ التزاماتيما , حيث أصبح حاجة النتقال المتعاقدين ووجودىما المادي في مكان معين لتنف

ىناك إمكانية تسميم بعض المنتجات إلكترونيًا مثل برامج الحاسب اآللي والتسجيالت 
 الموسيقية والخدمات المصرفية واالستشارات الطبية .

/ يمكن الوفاء في العقد اإللكتروني , بمقابل السمع والخدمات إلكترونيًا , حين حمت  3
محل النقود العادية , وتتمثل ىذه الوسائل في البطاقات البنكية   وسائل الدفع االلكترونية

(0)والنقود اإللكترونية والشبكات اإللكترونية .
 

/ يتم إثبات العقد اإللكتروني عن طريق المحرر اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني  ,  7
و بالكتابة الذي يضفي الحجية عمي ىذا المستند بخالف العقد التقميدي الذي يتم إثبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 91الواقع والقانون _ دار النيضة العربية _ ص  أسامة أحمد بدر _ الوسائط المتعددة بين/ د  - 1

عاطف عبدالحميد حسن _ التوقيع االلكتروني مفيومو ,صوره , حجيتو في االثبات في نطاق  د / - 0
بشأن تنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء ىيئة تنمية  0227لسنة  11المعامالت المدنية _ وفقًا لمقانون رقم 

 وما بعدىا 73_ ص  0227ات _ دار النيضة العربية _ سنة صناعة تكنولوجيا المعموم
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العادية عمي الدعامة الورقة التي تجسد الوجود المادي لمعقد العادي , وال تعد ىذه 
(1)الكتابة دلياًل كاماًل في اإلثبات إال إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي ,

 . 

 
 المطمب الثالث 

 تمييز العقد االلكتروني  عبر اإلنترنت 
 نترنت عن غيره من العقود التي تبرم في بيئة اإل 

 عقود التجارة اإللكترونية يمكن تقسيميا عمي اساس مدي ارتباط تنفيزىا باإلنترنت  ,

فمنيا ما يتم تنفيذه عمي شبكة االنترنت نفسيا , حيث يتم التعاقد والتنفيذ عمي الشبكة ذاتيا 
عمي معمومات أو برامج أخري , ومنيا ما يتم تنفيذه خارج الشبكة , حيث  مثل الحصول

التنفيذ خارج شبكة اإلنترنت في العالم الخارجي ومثاليا  التعاقد عبر اإلنترنت ولكن يتميتم 
العقود التي يكون محميا السمع والمنتجات المختمفة , وكذلك يمكن تقسيم العقود االلكترونية 

 يمكين وأخري تبرم بين المينيين .أيضا إلى عقود تبرم مع المست

واع من العقود التي تبرم بسبب التجارة اإللكترونية , ومن إال أنو ينبغي اإلشارة إلي أن
أجميا دون أن تكون التجارة اإللكترونية محاًل ليا , وىي تختمف عن عقد التجارة 
االلكترونية موضوع بحثنا وسنعرض ىذه العقود عمي النحو التالي : الفرع األول/عقود 

  التجارة عبر خطوط االتصاالت . الفرع الثاني/عقود الخدمات المساعدة االلكترونية .
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   - 

عبدالرازق أحمد السنيوري _ الوسيط في شرح القانون المدني _ نظرية االلتزام بوجو عام _ االثبات  د/ 
وآثار االلتزام _ الجزء الثاني _ تنقيح المستشار متحت المراغي _ منشأة المعارف باإلسكندرية _ سنة 

0227  _111  
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 الفرع األول
 خدمات ) المساعدة ( االلكترونية عقود ال

يقصد بعقود الخدمات ) المساعدة ( االلكترونية , تمك العقود الخاصة بتجييز خدمات 
 االنترنت وتقديميا , وكيفية االستفادة منيا , ومن أىم العقود ما يمي :

 -:كة أوال : عقد الدخول إلي الشب
عقد الدخول إلي شبكات اإلنترنت ىو العقد الذي يحقق الدخول إلي الشبكة من الناحية 
الفنية , وبمقتضي ىذا العقد يتيح مقدم خدمة الدخول إلي المستخدم كالمؤلف عند دخولو 
إلبرام عقد النشر االلكتروني عمي الشبكة , أو الجميور الذي قد يرغب في االطالع أو 

صنفات أو غير ذلك من المستخدمين , الوسائل التي تمكنو من الدخول تنزيل أحد الم
لشبكة اإلنترنت ومن أىميا البرنامج الذي يحقق االتصال بين جياز الكمبيوتر والشبكة كما 

  (1).أنو احيانا قد يقدم االدوات الالزمة لذلك مثل جياز المودم 

 -: انيًا : عقد اإليجار المعموماتيث
معموماتي أو عقد اإليواء وىو عقد من عقود تقديم الخدامات والذي عقد اإليجار ال

وثيقًا باإلنترنت , وىو عبارة عن عقد توريد خدمات , عن طريقو يمتزم متعيد  يرتبط ارتباطاً 
تصرف عمالئو جزءًا من القرص الصمب ألجيزتو المعموماتية ,  اإليواء بأن يضع تحت

قنية والمعموماتية التي تمكن المستخدمين من الولوج الت إضافة إلي قيامو بتوفير المصادر
 إلي المعمومات المخزنة عن طريق اإلنترنت وذلك عمي مدار اليوم

(0)
 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 189م _ص0228ه,1707سنة _االطار القانوني لعقد النشر االلكتروني:عز محمد ىاشم الوحشد/  - 1
جوانب قانونية لمتعاقد االلكتروني في إطار القانون المدني _ دار بدالفتاح عمي يونس _د / عمرو ع - 0

 179المعارف _ ص 
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 -: عقد انشاء المتجر االفتراضي: ثالثًا 
ويطمق البعض عمي ىذا العقد عقد المشاركة وذلك ألنو العقد الذي بمقتضاه يصبح 

اركًا في المركز التجاري االفتراضي الذي يجمع العديد المتجر أو البوتيك االفتراضي مش
من التجار في مكان واحد أو أصحاب المينة الواحدة في مكان واحد كالناشرين 

 االلكترونين أو غيرىم .

 
 الفرع الثاني 

 عقود التجارة عبر خطوط االتصاالت

 مي : تتعدد عقود التجارة من خالل خطوط االتصاالت ومن أىم ىذه العقود ما ي

   -: أوال : عقد الخط الساخن
يعتبر عقد الخط الساخن نوعًا من أنواع المساعدة الياتفية , وىو ليس مقصورًا عمي 
نما يمكن أن يتم عبر تقنيات االتصال األخرى  حيث يتعيد فيو مقدم  اإلنترنت فقط , وا 

أو مشاكل خدمة الخط الساخن , بأداء المساعدة الفنية عبر الياتف لحل اي صعوبات 
 يواجييا المستخدم . 

  -ثانيا : عقد البيع عمي الخط :
يعد عقد البيع عمي الخط من أكثر العقود اإللكترونية انتشارًا , وىو يتفق مع عقد البيع 
التقميدي , في كافة أحكامو , إال أنو يتسم بصفو رئيسية وىي طريقة إبرامو مما يضعو في 

 طائفة العقود التي تبرم عن بعد .

 -ثالثًا : العقود بصدد األموال المعموماتية :
رأينا فيما سبق أنو توجد أنواع من العقود اإللكترونية يتم إبراميا وتنفيذىا داخل شبكة 
اإلنترنت , أو من خالل الياتف في حالة ما إذا كان محل العقد غير مادي فإذا كان محل 

 رة من الخطالعقد تقديم مشورة , فإن المستخدم يحصل عمييا مباش
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ذا كان محل العقد يتمثل في الحصول عمي المعمومات عن منتج أو سمعة , فإن  , وا 
الحصول عمييا يتم من خالل الخط , وفي ىذه الحاالت فإن تقديم المشورة أو المعمومة 
تمثل قيمة مادية , ولكنيا في ذاتيا تعتبر أموال غير مادية وىي بيذه الصورة تعتبر أموااًل 

 ة بغض النظر عن الشكل الذي اتخذتو.معموماتي

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالىظبم القبوووى لمجلس العقد االلكترووى 

133 

 

 المبحث األول 
 مفيوم مجمس العقد 

 فى عدة مطالب  وىىمجمس العقد فى وانواعوسوف نتناول تعريف ومفيوم وطبيعة       
  -االتى :ك

 المطمب األول : تعريف مجمس العقد . 

  المطمب الثاني : طبيعة مجمس العقد اإللكتروني

 ع مجمس العقد االلكترونيالمطمب الثالث : أنوا

 

 المطمب األول 
 تعريف مجمس العقد

 -: اواًل: مجمس العقد بصفة عامة
يعرف مجمس العقد بأنو : اجتماع المتعاقدين بالمكان والزمان نفسييما , بحيث يسمع 
أحداىما كالم األخر مباشرة , حال كونيما منصرفين إلي التعاقد , ال يشغميما عنو شاغل 

بتقديم اإليجاب , إما انتياؤه فيقع بأحد األمرين , إما بالرد عمي اإليجاب ممن , وىو يبدأ 
 وجو إليو قبواًل أو بانفضاضو دون رد. 

فالقصد منو منح المتعاقدين ميمة كافية لمتفكير والتروي , وبذلك يكون كل من 
خيار الرجوع اإليجاب والقبول غير ممزمين , طالما لم يتم التالقي بينيما , فيثبت لمموجب 

عن إيجابو , كما يثبت لمن وجو إليو اإليجاب خيار القبول أو الرفض طالما لم ينقضي 
(1المجمس , وىو ما يعرف بخيار المجمس

 .
) 
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نية ) االنترنت ( وحماية المستيمك _ سنة د / نوزت جمعو حسن _ التعاقد بواسطة الشبكة االلكترو  -  1

 .109م ص 0217ه  1731
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 -: ثانيا: مجمس العقد اإللكتروني

 -:/ في الجانب التشريعي  1
شكل لم تعرف التشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية مجمس العقد اإللكتروني ب

نما يمكن أن يفيم ذلك من خالل تعريف القانون النموذجي االنسيترال لمتجارة  مباشر , وا 
يستخدم في المادة الثانية نظام المعمومات بأنو ) النظام الذي  1991االلكترونية لسنة 

رساليا أو  لتجييزىا عمى أي وجو آخر ( تخزينيا أو استالميا أو إلنشاء رسائل البيانات أوا 
نظام المعمومات بالنسبة لمعقود اإللكترونية المواقع المنتشرة عبر الشبكة حيث يمثل 

 وعناوين البريد االلكتروني والتي ىي بمثابة مجمس العقد . 

  -/ أما الجانب الفقيي : 3
فقد عرف الفقو المعاصر مجمس العقد االلكتروني بأنو : ىو ذلك المجمس الذي يجمع 

واحد من خالل شبكة االنترنت والذي يبدأ من وقت بين متعاقدين ال يجمعيما مكان 
االطالع عمي اإليجاب المرسل من خالل ىذه الشبكة . بينما عرفو آخر بأنو ) االجتماع 

 الواقع عمي أي حال كان المتعاقدان  (
(1)

 . 

وعرفو آخر بأنو : ) مكان وزمان التعاقد والذي يبدأ باالنشغال البات بالصيغة 
 نشغال بالتعاقد (وينقضي بانتياء اال

(0)
 . 

أما شروط تكوين مجمس العقد االلكتروني شرطان , أوليما حضور المتعاقدين 
 افتراضيًا في فضاء إلكتروني , وثانييما بدء االنشغال بالصيغة .

أما خيار المجمس اإللكتروني : يعني أن لكال المتعاقدين الحق في الرجوع طالما كان 
وعبر شبكة اإلنترنت , فإن قاما عن الجياز أو أغمقاه متواصاًل مع شاشة الحاسوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د/ محمد سعيد الرمالوي _ التعاقد بالوسائل المستخدمة في الفقو االسالمي _ دار الفكر الجامعي _   - 1

  108_ ص  0221سنة 
 جديدةال الجامعة دار_  مقارنة دراسة_  االلكتروني العقد مجمس_  عمرو ابو احمد مصطفي/ د  - 0

 18 ص_  0211 سنة_  االسكندرية
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طواعية أو اختياريًا , وىو ما يعني أن طرفا العقد قد افترقا , أو انتقال إلي معامالت أو 
مواقع اخري عبر صفات الويب سقط الخيار , ألنيما انصرفا عن موضوع التعاقد إلي 

 غيره .

بين خيارات ثالثة ىي : خيار الرجوع , وقد أثبت فقياء المسممين لممتعاقدين الغائ
 وخيار القبول , وخيار المجمس فيل يثبت ىذا الحق لممتعاقدين عبر اإلنترنت أم ال ؟

إن ىذه الخيارات حق أثبتو جميور الفقياء لممتعاقدين الغائبين , وىو يثبت كذلك 
 لممتعاقدين عبر اإلنترنت مادام مجمس العقد قائمًا .
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 الثاني المطمب 
  طبيعة مجمس العقد اإللكتروني

عند دراسة العقد اإللكتروني يثور التساؤل حول ىل ىو تعاقد بين حاضرين أو تعاقد 
بين غائبين؟  نظرًا الن احكام كل نوع يختمف عن األخر , كما أنو يغيب فييا التواجد 

تفاعل المادي لألطراف لحظة انعقاد العقد , وذلك الحتوائيا عمي تقنيات االتصال وال
الحراري بين المستخدم وصاحب الموقع االلكتروني , مما اسفر عنيا اختالف وجيات 
النظر بين الفقياء حول طبيعة مجمس العقد المبرم عبر االنترنت , وانقساميا إلي عدة 

 اتجاىات.

 نوردىا عمي النحو االتي : 

ائبين زمانًا ومكانًا, التعاقد االلكتروني عبر االنترنت ىو تعاقد بين غ االتجاه األول :
شأنو في ذلك شأن التعاقد بطريق التميفون أو بطريق المراسمة , وال يختمف عنيم إال في 

 الوسيمة التي يتم بيا حيث اصبحت وسيمة التعاقد االلكتروني . 

ويذىب اصحاب ىذا االتجاه إلي ما يبرر ذلك , ىو وجود فاصل زمني بين صدور 
ا الفاصل ليس من قبيل ىوي الموجب وتحديده , بل ىو تنفيذ القبول وعمم الموجب بو وىذ

 التزام قانوني ىدفو حماية المستيمك , لذلك فيو تعاقد بين غائبين زماننًا ومكاننًا . 

يري انصار ىذا االتجاه أن التعاقد االلكتروني ىو تعاقد بين  االتجاه الثاني :
ا بينيما , فميس ىناك فاصل بين حاضرين , حيث يكون العاقدان عمي اتصال مباشر فيم

صدور القبول من الطرف الموجو إليو االيجاب والعمم بو , ويكون مجمس العقد عندئذ 
 مجمسًا حكميًا , تطبق عميو قواعد التعاقد بين حاضرين . 

يري أنصار ىذا االتجاه أن التعاقد عبر االنترنت ىو تعاقد بين  االتجاه الثالث :
 وبين غائبين من حيث المكان .  حاضرين من حيث الزمان

ويؤسس ىذا االتجاه رأيو عمي اساس أن االمر يتم بوسيمة سمعية بصرية , حيث أن 
استخدام الشبكة الرقمية يسمح بحدوث تفاعل بين طرفين في مجمس واحد حكمي افتراضي 
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نيم , لذلك فإن ىذا النوع من التعاقد يعتبر تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان , وبما أ
يتواجدون في اماكن مختمفة سواء داخل الدولة أو خارجيا فإن التعاقد حينئذ يكون بين 

 غائبين من حيث المكان . 

يري أنصار ىذا االتجاه أن التعاقد االلكتروني عبر االنترنت ىو  االتجاه الرابع :
ل من خالل تعاقد ذو طبيعة خاصة , الن أطراف التعاقد ال يتبادلون عممية االيجاب والقبو 

الوسائل المادية التقميدية كالخطابات التي قد تستغرق فترة زمنية بين إرسال القبول ووصولو 
نما يكون من خالل تبادل الرسائل االلكترونية عبر شبكة االنترنت ,  إلي من وجو إليو , وا 

أن بحيث إن غاب االلتقاء المادي لممتعاقدين حدث االلتقاء االفتراضي المتزامن , كما 
التفاوض الزمني غير موجود بالنسبة لمتعاقد عبر االنترنت حيث يكون طرفا العقد عمي 

 اتصال في وقت واحد , لذلك يعتبر ىذا النوع من التعاقد ذو طبيعة خاصة . 

يري أنصار ىذا االتجاه أنو بمجرد إدخال القبول في جياز  االتجاه الخامس :
حظة عبر االنترنت عمي الجياز المستقبل , ففكرة الكمبيوتر المرسل فإنو يصل في نفس الم

الفوارق الزمنية غير متوفرة بالنسبة ليذا النوع من التعاقدات , ولكن ىذا ال يعني أن من 
وجيت إليو الرسالة في عمم بو لحظة وصوليا ألن احتمالية أن يكون الكمبيوتر مغمق أمر 

 (1) . مات االنترنت وليس القابل نفسووارد , أو أن يكون مستمم الرسالة ىو أحد مقدمي خد
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د / نوزت جمعو حسن _ التعاقد بواسطة الشبكة االلكترونية ) االنترنت ( وحماية المستيمك _ سنة  - 1

 130/133م ص 0217ه  1731
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 المطمب الثالث 
 أنواع مجمس العقد االلكتروني 

حين يكون التعاقد بين حاضرين , حيث يمتقي الطرفان فعميا , ويجمعيما حيز مكاني 
محدد , يتيح لكالىما رؤية االخر وسماعو وفيم كالمو بوضوح , فإن االيجاب والقبول 

 بشكل فوري . يصالن لمن يوجيا إليو 

فال تنقضي فترة زمنية بين صدور التعبير عن االرادة والعمم بيا من جانب من وجيت 
 إليو , وعندئذ نكون بصدد ما اصطمح عمي تسميتو )مجمس العقد الحقيقي ( . 

أما إذا كانت ىناك فترة زمنية تمر بين صدور االيجاب أو القبول ووصول أييما لعمم 
طرف تفصمو عن االخر مساحة ال تتيح لو رؤيتو وااللتقاء بو  من وجو إليو أو كان كل

بدنيًا بشكل فعمي فإننا نكون عندئذ بصدد ما يطمق عميو الفقو التعاقد بين غائبين ) من 
 حيث الزمان والمكان (أو ) مجمس العقد الحكمي ( وىذا ما سوف يتم بيانو فيما يمي : 

 
 الفرع االول 

  مجمس العقد الحقيقي

الذىن عادة حيث يطمق مصطمح مجمس العقد إلي مجمس العقد الحقيقي الذي  ينصرف
يعد الصورة التقميدية لمتعاقد لذلك سنقوم بإلقاء الضوء بإيجاز عمي مفيوم مجمس العقد 
الحقيقي ومقوماتو وبيان مدي امكانية اعتبار مجمس العقد االلكتروني من قبيل ىذه 

 الصور.

  - لحقيقي :/ المقصود بمجمس العقد ا  1
يمكن تعريف مجمس العقد الحقيقي بأنو ذلك المجمس الذي يكون المتعاقدان حاضران 

 فيو حضورًا يقينيًا معًا.
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ويعرفو البعض ايضًا بأنو ) المكان الذي يجمع المتعاقدين بحيث يظال عمي اتصال 
ال  مباشر بحيث يسمع احدىما كالم االخر مباشرة حال كونيما منصرفين إلي التعاقد

 يشغميما عنو شاغل . 

 -: / شروط مجمس العقد الحقيقي 3
/ الحضور الحقيقي لمطرفين أو من ينوب عنيما في الجمس : حتي يبدأ مجمس  ●

العقد الحقيقي فإنو يتعين تواجد كال من الطرفين فعميا ) بدنيا ( في مكان انعقاد ذلك 
 المجمس . 

د من مفيوم وطبيعة مجمس العقد / أن يتم العمم باإليجاب لحظة صدوره : يستفا  ●
الحقيقي أن صدور االيجاب وعمم الموجب لو يتحققان في ذات المكان ونفس الزمان بحكم 

 وجود العاقدين معا . 

 الفرع الثاني 
  مجمس العقد الحكمي ) التعاقد بين غائبين (

خالفًا لمجمس العقد الحقيقي فأنو بصدد مجمس العقد الحكمي قد يفصل صدور 
جاب أو القبول عن العمم بو فترة زمنية طويمة ال يمكن معيا القول باالتحاد الفعمي اإلي

 لمجمس العقد .

كما أنو قد يفصل أحد المتعاقدين عن األخر مئات االميال وعندئذ تثور فكرة مجمس 
العقد الحكمي كمقابل لفكرة مجمس العقد الحقيقي وىو ما يحقق مرونة نظرية مجمس العقد 

 ليا .ويضمن شمو 
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  -:/ تعريف مجمس العقد الحكمي اواًل 
يقصد بمجمس العقد الحكمي أو التعاقد بين غائبين بأنو ) التعاقد بين متعاقدين ال 

  . ( ) 1يجمعيما مجمس واحد بغض النظر عن وسيمة التعاقد , الكتاب والرسول وغيرىما (

 

 -: / شروط مجمس العقد الحكميثانيًا 
قيقي مع نظيره الحكمي من حيث ضرورة توافر اركان العقد يتفق مجمس العقد الح

المعروفة ومن ثم يتوافر االيجاب والقبول وتطابقيما , عمي أن مجمس العقد الحكمي 
يختمف من حيث مكان وزمان صدور االيجاب ومكان زمان وصولو الي عمم الموجب لو 

 والعكس . 

انواع  مجمس العقد من خالل وسوف نبين تمك الخصوصية التي تميز ىذا النوع من 
 الشروط التالية . 

 / وجود االيجاب أو القبول وتوافر وسيمة نقمو لعمم الطرف األخر . 1
ومفاد ذلك أنو البد من صدور اإليجاب أو القبول وفقًا لمقانون , بحيث ينوب وصول 
االيجاب لمموجب لو عن حضور الموجب نفسو بمكان وصول االيجاب اذ يستعاض عن 

 ك بوسائل االتصال وأىميا االنترنت في حالة التعاقد االلكتروني ذل

 / أن يظل المتعاقدان منشغالن بالتعاقد . 3 
ويعني ذلك أن الموجب يجب أن يظل عمي إيجابو بحيث ال يصدر عنو ما يفيد عدولو 

(0أو إعراضو عنو
  .

) 
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د/ اسامو عبدالعميم الشيخ _ مجمس العقد واثره في عقود التجارة االلكترونية دراسة مقارنو في الفقو  - 1

 . وما بعدىا 01_ ص  0227مي والقانون الوضعي _ دار الجامعة الجديدة االسكندرية _ سنة االسال
د / بييميل فوزيو _ النظام القانوني لمجمس العقد االلكتروني _ دراسة مقارنة _ مذكرة تخرج لنيل  - 0

 07_ ص  0211,  0217قتصادي _ سنو شيادة الماستر في القانون اال
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 المبحث الثاني 
 زمان ومكان انعقاد العقد االلكتروني 

  -مطمبين :إلي  بحثنقسم ىذا الم سوف      

 المطمب االول 
 وقت ابرام العقد االلكتروني 

يثور التساؤل عن وقت إبرام العقد االلكتروني , فيو يعتبر قد أبرم عند دخول الرسالة 
االلكترونية المتضمنة قبول نظام الكمبيوتر الخاص بالموجب أم عندما يصل قبول نظام 

ويسجميا الكمبيوتر أم عندما يصل القبول لنظام المعمومات الكمبيوتر الخاص بالموجب 
 الخاص بالموجب ويقوم باالطالع عمييا ومعالجتيا وتفسيرىا .

 لذلك سوف نقسم ىذا المطمب إلي فرعين 

 الفرع األول 
 النظريات التي تنحاز لمموجب لو 

ديره , إن مصمحة الموجب لو تقتضي القول بإتمام العقد فور إعالن القبول أو تص
فذلك ىو ما يضمن استقرار التعاقد وحرمان الموجب من العدول عن إيجابو منذ ىذه 

 المحظة , وعمي ذلك فقد عولت بعض النظريات الفقيية عمي التصرف 

الذي يصدر عن الموجب لو ) القابل ( سواء كان مجرد إعالن القبول أو مجرد 
أو االتصاالت أو عبر البريد  تصديره من خالل شبكة اإلنترنت أو شبكة المعمومات

 االلكتروني .
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 -:اوال / نظرية إعالن القبول 
تقوم نظرية إعالن القبول عمي أساس أن العقد يتم بمجرد إعالن من وجو إليو 

(1)اإليجاب عن قبولو
ويري أنصار ىذه النظرية أن لحظة انعقاد العقد ىي المحظة التي  

إذا كان اإليجاب موجيًا عن طريق البريد يعمن فييا القابل عن قبولو لإليجاب , ف
اإللكتروني , فإنو حين يقرأ القابل الرسالة عن البريد االلكتروني ويبدأ بإرسال رسالة بالرد 
بالموافقة عمي العرض المقدم , فعندئذ يتم القبول في ىذه المحظة حتي قبل الضغط عمي 

 الزر الخاص بإرسال الرسالة .

 -قبول :ثانيًا : نظرية تصدير ال
بتطبيق ىذه النظرية عمي التعاقد االلكتروني فإن العقد ينعقد في المحظة التي يتم فييا 

فبمجرد الضغط عمي الزر الخاص باإلرسال ) إرسال القبول عبر البريد االلكتروني ,إرسال 
 القبول ( ينعقد العقد , وذلك دون انتظار وصول الرسالة إلي الطرف الذي قدم العرض.

لعمو في عدم انتظار وصول القبول إلي أن القبول في ىذه الحالة يكون قد وترجع ا
خرج عن سيطرة القابل وال يستطيع استرداده بعد ذلك . ففي ىذه الحالة ال تأثير لوصول 

 أو عدم وصول الرسالة , كما في حالة ضياعيا , عمي انعقاد العقد.

قاد العقد حتي ولو لم يصل القبول وقد تعرضت ىذه النظرية إلي النقد بسبب إقرارىا انع
إلي الموجب , مما يعني عدم عممو بوجود قبول إليجابو , األمر الذي يترتب عميو أنو قد 
يقوم ببيع البضاعة المتعاقد عمييا لشخص آخر في مكان آخر , في حين أن الشخص 

 بولو .الذي أبدي قبولو يكون من حقو مطالبة الموجب بااللتزام العقدي الذي تكون بق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, النظرية العامة لاللتزام , مصادر االلتزام , دار النيضة العربية , القاىرة  ,لسنة د / عمي نجيدة   - 1

 91, ص  0221, 0227
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 الفرع الثاني 
  النظريات التي تنحاز لصالح الموجب

سوف يتم التعرض من خالل الفرع الثاني لمنظريات المقابمة التي تولي وجييا صوب 
 الموجب لتراعي مصالحو وىي كاالتي :

 -: / نظرية إستيالم القبول ) نظرية وصول القبول ( 1
صول القبول إلي الموجب ) أي أن يري أنصار ىذه النظرية أن العقد ينعقد لحظة و 
 القبول يصبح نافذا لحظة وصولو إلي مقدم العرض (.

وتعد ىذه النظرية من أىم النظريات التي طورىا الفقو واالجتياد لتحديد وقت نشؤ العقد 
فيما بين غائبين . وبتطبيق ىذه النظرية عمي العقد اإللكتروني , فإن لحظة تسمم القبول 

سالة صندوق البريد اإللكتروني الخاص بالموجب حتي ولم لم يعمم بيا ىي لحظة دخول الر 
 أو لم يطمع عمييا .

ومن التشريعات التي تبنت ىذه النظرية في مجال التعاقد اإللكتروني التشريع الياباني , 
   (1). حيث نصت المادة الرابعة من قانون العقد اإللكتروني عمي أنو

ن إشعار القبول يكون قد وصل إلي الطرف المقابل في في حالة البريد االلكتروني فإ
ذلك الوقت عندما يسجل في صندوق البريد لدي مزود خدمة البريد المعين أو المستعمل 
عادة من قبل المستمم المقصود بإشعار القبول ) العارض ( كما تشترط ىذه المادة في 

 فقرتيا الثانية أن يكون إشعار القبول في شكل مقروء. 

بشأن البيع الدولي  1972وعمي المستوي الدولي فقد اخذت اتفاقية فيينا لعام  ىذا
 بنظرية استالم القبول كقاعدة عامة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

د /  أحمد شرف الدين _ قواعد تكوين العقد االلكترونية ) وبنود التحكيم ( _ الطبعة الثانية _ سنو  - 
 13_ ص 0213
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 / نظرية العمم بالقبول 3
وفي رأي أنصار ىذه النظرية فإن العقد ينشأ لحظة عمم الموجب بالقبول فعاًل , وذلك 

الرسالة المخزنة بو , وقد أخد بيذه عندما يسترجع نظام المعمومات الخاص بو ويطمع عمي 
 (  من القانون المدني عمي أنو :98النظرية القانون المصري حيث نصت المادة  )

/ يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان المذان يعمم فييما  1
 الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك  .

رض أن الموجب قد عمم بالقبول في المكان وفي الزمان المذين وصل إليو / ويفت 0
 (1)فييما ىذا القبول

/  0( الفقرة الثانية  عمي أنو  97وكذلك القانون المدني السوري حيث نصت المادة  )
ويفترض أن الموجب قد عمم بالقبول في المكان وفي الزمان المذين وصل إليو فييما ىذا 

 القبول .

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
ة لاللتزامات , الكتاب األول , المصادر اإلدارية د / حمدي عبدالرحمن , الوسيط في النظرية العام - 
 021ص  , 1999ضة العربية , القاىرة سنو الني تزام , الطبعة األولي , دارلالل
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 مطمب الثاني ال
 مكان إبرام العقد

ترجع صعوبة تحديد مكان إبرام العقد اإللكتروني إلي صعوبة تحديد مكان إرسال 
 واستقبال الرسالة , ألنو تتم عبر فضاء إلكتروني .

وبالتالي يثور التساؤل حول إمكانية االعتداد بمحل إقامة المستيمك أم المكان الذي 
 سجيل موقع الويب ؟.أستمم بموجب القبول أم مكان ت

عد القانونية الواجبة حيث تعتبر ىذه التساؤالت من العوامل الميمة , بغية تحديد القوا
 .عن أي عالقة قانونية مستقبال ً المحاكم المختصة لمنظر في المنازعات الناشئة التطبيق أو 

رونية مكان ونظرًا ألىمية  ذلك فقد أوضح القانون النموذجي  األونسيترال لمتجارة اإللكت
( حيث أشارت أن مكان إرسال الرسالة 7/ 11إبرام العقد االلكتروني , في المادة ) 

وأن مكان استالميا ىو المكان  ن الذي يقع فيو مقر عمل المنشئ ,اإللكترونية يتحدد بالمكا
 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليو عمي غير ذلك .ي يقع فيو مقر عمل المرسل إليو ,الذ

فإن العقد اإللكتروني يكون قد أبرم في المكان الذي يقع فيو مقر عمل المرسل وعميو 
إليو , وذلك ما لم يتفق طرفا التعاقد االلكتروني عمي خالف ذلك , فيجوز ليما أن يحددا 

 مي أنو مكان اإلرسال أو االستالممكانًا آخر باالتفاق بينيما ع
(1)

 . 

بشأن استخدام الخطابات االلكترونية في  0221كما حددت اتفاقية األمم المتحدة لعام 
( ما نصو : يعتبر الخطاب االلكتروني قد أرسل من  3/ 12العقود الدولية في المادة )

المكان الذي يوجد فيو مقر عمل المنشئ, ويعتبر في العنوان الذي يوجد فيو مقر عمل 
عمي ذلك قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية  المرسل إليو ..., كما نص

/ أوال ( ما نصو ) تعد المستندات االلكترونية قد أرسمت من  01العراقي في المادة ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 177م , ص  0228ه/1707د / عز محمد ىاشم , االطار القانوني لعقد النشر االلكتروني, سنة  - 

 وما بعدىا
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المكان الذي يقع فيو مقر عمل الموقع وأنيا استممت في المكان الذي يقع فيو مقر عمل 
ذا لم يكن ألي منيما مقر عمل يعد محل اإلقامة مقرًا لمعمل ما لم يكن  المرسل إليو وا 

 الموقع والمرسل إليو قد اتفقا عمي غير ذلك .

بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية في  0220لسنة  0كما ورد بقانون إمارة دبي رقم 
بعض أحكامو المتعمقة بتحديد مكان إبرام العقد االلكتروني الذي يكون أساسو الرسالة 

_ ما لم يتفق المنشئ والمرسل  3( ما نصتو  3/  18قد نصت المادة ) اإللكترونية , ف
إليو عمي خالف ذلك تعتبر الرسالة اإللكترونية قد أرسمت من المكان الذي يقع فيو عمل 
نما استممت في المكان الذي يقع فيو مقر عمل المرسل إليو , فبموجب ىذا  المنشئ وا 

نية ىو المكان الذي يقع فيو مقر عمل المنشئ , النص يكون مكان ارسال الرسالة االلكترو 
ومكان استالميا ىو المكان الذي يقع فيو مقر عمل المرسل إليو , وذلك ما لم يتفق 
المرسل ) منشئ الرسالة ( والمرسل اليو عمي خالف ذلك , فيجوز ليما أن يحددا مكانًا 

 الم .آخر باالتفاق فيما بينيما عمي أنو مكان إلرسال أو مكان الست

وبناًء عمي ما تقدم ومن خالل النصوص السابقة , نجد أن العقد االلكتروني  ينعقد في 
المكان الذي يقع فيو مقر عمل الموجب بصرف النظر عن المكان الذي يوجد فيو نظام 
المعمومات الذي تمقي الرسالة , فقد أعتبر المشرع العراقي واإلماراتي أن مكان العقد ىو 

 و القبول باإليجاب وذلك ما لم يتفقا عمي غير ذلك .الذي يقترن في

كما تعرض أيضًا لحالة تعدد مقار عمل منشئ الرسالة أو المرسل إليو فقد حدد بأحد 
المقرين , إما مقر العمل األوثق صمة أو عالقتو بالمعاممة المعينة أي المعاممة المرتبطة 

 لم توجد ىذه المعاممة . بالرسالة االلكترونية , أو مقر العمل الرئيسي إذا

 فيكون محل اإلقامة المعتاد بدياًل عن مقر العمل, أما في حالة عدم وجود مقر عمل   
(1)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 177م , ص  0228ه/1707ي لعقد النشر االلكتروني, سنة د / عز محمد ىاشم , االطار القانون - 

 وما بعدىا
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 المبحث الثالث 
 آثار مجمس العقد اإللكتروني 

  -مطمبين :إلي  بحثسوف نقسم ىذا الم      

 

 المطمب األول
 اإليجاب اإللكتروني  

  أوال : التعريف :
االلكتروني ال يختمف من حيث المبدأ عن االيجاب التقميدي , طالما أن  إن اإليجاب

الموجب قصد بإيجابو ترتيب أثر قانوني جدي بطريقة باتة والحقيقة أن كممة إلكتروني إذا 
ما أضيفت إليو لتكون صفة إليو لتكون صفة لو فإنيا ال تنال من أصمو المتمثل في 

لتقميدية في مصادر االلتزام , وىي مجرد وصف بسبب المعني المراد منو وفقًا لمنظرية ا
اختالف وسيمة التعبير عن اإلرادة في عصر رقمي قوامو في وسائل االتصال الحديثة عن 
طريق الضغط عمي أحد مفاتيح الحاسب اآللي ليظير التعبير عن اإلرادة عمي شاشة ىذا 

عبر شبكة اإلنترنت الحاسب والضغط عميو مرة أخري لينقمو في شكل أصفار وآحاد 
ليستقبمو كل من يممك منافذ الدخول إلي ىذه الشبكة , كما تم التعبير عنو دون زيادة أو 

 نقصان
(1)

 .  

ويعرف اإليجاب بأنو ) تعبير نيائي جازم , قاطع الداللة عمي اتجاه إرادة من صدر 
 منو إلي قبول التعاقد وفقًا لشروط معينة (.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د_ أحمد عبداهلل مفتاح , النظام القانوني لمعامالت التجارة اإللكترونية في ضوء تنازع القوانين , سنة  -1
  181, ص  0212
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متضمنًا العناصر األساسية لمعقد , لكي يصمح في ذاتو  ويمزم أن يكون ىذا اإليجاب
لتالقي القبول معو , وال ييم في ذلك أن يكون اإليجاب معمقًا , أو مقترنًا بتحفظات مثل 

 نفاذ الكمية , أو عدم تغيير االسعار .

( مفيوم اإليجاب , ونص عمي أن )  1/  88في المادة )  وقد وضح المشرع العراقي
بول كالىما لفظين مستعممين عرفا إلنشاء العقد , وأي لفظ صدر أوال فيو اإليجاب والق

(1)إيجاب والثاني قبول (
. 

لم يضع نصًا في القانون المدني يعرف اإليجاب , بل ترك  المشرع المصريإال أن 
بأنو ) العرض الذي يعبر بو  عرفتو محكمة النقض المصريةذلك لمفقو والقضاء . حيث 

ازم عن إرادتو في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن بو قبول الشخص عمي وجو ج
 مطابق لو أنعقد العقد ( .

 -( بأنو: 17بشأن البيع الدولي لمبضائع في المادة ) 1972وعرفتو إتفاقية فيننا 

أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجًيا إلي شخص أو عدة أشخاص  يعتبر إيجاباً  -1
, وتبين منو اتجاه إرادة الموجب إلي االلتزام بو في حالة  معينين وكان محددًا بشكل كاف

القبول , ويكون العرض محددًا بشكل كاف إذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنيًا 
 تحديدًا لمكمية والثمن , أو بيانات يمكن بموجبيا تحديدىا .

اب العرض الذي يوجو لشخص أو اشخاص غير معينين إال دعوة لإليجوال يعتبر  -3
, ما لم يكن الشخص الذي صدر منو العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه إرادتو إلي خالف 

 ذلك . 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
ثباتو , دار الفكر  -  الجامعي , سنة  د_ آيسر صبري إبراىيم , إبرام العقد عن الطريق اإللكتروني وا 

  12, ص  0211
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 -:تعريف االيجاب عند فقياء الشريعة االسالمية 
 اختمف الفقياء في تعريف اإليجاب عمي النحو التالي :

 .(1)نيماذىبوا إلي أن اإليجاب : ىو ما صدر أواًل من العاقد أيًا كان م: أوال :الحنفية

) المالكية والشافعية والحنابمة ( فاإليجاب عندىم : ما يصدر من ::الجميورثانياً 
 )0)المممك كالبائع والمؤجر والزوجة سواء صدر أواًل أم ثانيُا .

 -:خصائص اإليجاب االلكتروني وصوره ثانيًا : 
العقود التقميدية إن العقد اإللكتروني ال يشكل نوعًا جديدا من العقود التي تضاف إلي 

المتداولة قانونًا من حيث الموضوع , إذ تتوافر فيو جميع االركان التي تتوافر في العقد 
 اإللكتروني . 

وعمي الرغم من ذلك يمتاز العقد االلكتروني بخصوصية تميزه عن العقد التقميدي , إذ 
الطرف االخر الذي أن االيجاب في العقد االلكتروني يتم إرسالو عبر شبكة االنترنت إلي 

يرغب في إبرام العقد , فالطريقة التي يتم بيا ىذا االيجاب ىي التي تميزه عن العقد 
 بصورتو التقميدية . 

  -ويمكن تمخيص ىذه الخصائص عمي النحو التالي :

 الخاصية األولي : اإليجاب االلكتروني يتم من خالل وسيط الكتروني .

 تروني يتم عن بعد .الخاصية الثانية : اإليجاب االلك

 الخاصية الثالثة : اإليجاب االلكتروني في الغالب إيجابًا دوليًا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

سامي عدنان العجوري , بحث بعنوان نظرية العقد لدي الشيخ الزرقا , راجع عن فتح القدير ,  -د  - 
 . 02 ص( 3/ 7تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق,الزيمعي). وحاشية الشبمي عمي 377/  3ىمام, بن لمكمال

2
نوان نظرية العقد لدي الشيخ الزرقاء , راجع عن حاشية د / ـ سامي عدنان العجوري , بحث مقدم بع - 

. والمغني , البن  111/ 8. والمجموع ,لمنووي , 3, 3الدسوقي عمي الشرح الكبير , ابن عرفة الدسوقي , 
 . 02( ص  020/ 32و 023/ 8, والموسوعة الفقيية )  111/  3قدامة , 
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 / صور اإليجاب اإللكتروني : 
إن التطور اليائل في وسائل االتصال عن بعد , بظيور شبكة عالمية , أدي إلي تعدد 

 الصور التي من خالليا يتم التعبير عن اإليجاب وىذه الصور ىي : 

 جاب عبر البريد اإللكتروني : االي - 1
يعتبر البريد االلكتروني ذا أىمية كبيرة لدي كثير من األشخاص , لما يتميز بو من 
سرعة في االرسال , فيو بالفعل أسرع الوسائل جوًا كانت , أو برًا , ألنو قادر عمي تخطي 

ة عن غيرىا من أي مسافة ميما طالت , ويعتبر من أقوي الوسائل اإلعالمية التي تؤثر بقو 
 الوسائل .

 -:االيجاب عبر موقع الويب  - 3
أن تقوم   webتعمد الكثير من الشركات في عرض سمعيا وخدماتيا عمي مواقع ال 

بعرض السمعة بطريقة ثالثية األبعاد مع بيان سعرىا واوصافيا , ويكون ذلك عمي موقع 
, أو الخدمة التي يطمبيا  خاص بالشركة , ويقوم الراغب في التعاقد بالحث عن السمعة

 ( )عن طريق استخدام الرمز الذي يساعد في الوصول إلي ىذه السمعة 
1
.  

 -:االيجاب عبر المحادثة اإللكترونية  - 2
تعتبر ىذه الصورة أول صورة تعاقد عبر االتصال اإللكتروني ففييا يتجسد عرض 

إبرامو إذ يستطيع الموجب رؤية التعاقد المتضمن جميع العناصر الجوىرية في العقد المراد 
القابل ويسمع صوتو ويتحدث معو بل يستطيع أن يكتب لو ما يريد شرط أن يكون 
المتعاقدان متصمين بأحد أجيزة خدمة المحادثة إذ يقوم ىذا البرنامج بتقسيم الصفحة 
الرئيسية إلي قسمين , فيقوم أحد الطرفين بالكتابة في جيازه الشخصي في الجزء االول 

 ويري ما يكتبو في الجزء الثاني دون فاصل زمني محسوس وبطريقة آنية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

ثباتو , دار الفكر الجامعي , سنة د / آيسر صبري إبراىيم , إبرام العقد عن الط -  ريق اإللكتروني وا 
 81, ص  0211
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 المطمب الثاني 
 القبول االلكتروني 

نقسم ىذا المطمب إلي فرعين : نخصص األول لخصوصية القبول اإللكتروني ونبين 
 في الثاني مدي صالحية السكوت لمتعبير القبول اإللكتروني .

 
 ع األول الفر 

 لكتروني خصوصية القبول اإل 

ىو التعبير عن إرادة من وجو إليو اإليجاب , وبناء عمي  -القبول بصفة عامة : ●
, فبالقبول تتوافق اإلرادتان أو تتالقي اإلرادتان من (1)ىذا التعبير يمكن أن ينعقد العقد

أجل إحداث أثر قانوني معين , والقبول يجب أن يكون مطابقا لإليجاب , فال يزيد فيو 
ال يعد ذلك إيجابًا جديدًا وال ينقص من (0)و , وا 

. 

بشأن البيع الدولي لمبضائع عمي نحو ال يكاد يخرج عن  1972وعرفتو اتفاقية أفينا  ●
( عمي أنو " يعتبر قبواًل أي بيان أو أي تصرف  1 / 17القواعد العامة إذ نصت المادة )

 آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة عمي اإليجاب " .

 قياء الشريعة االسالمية :القبول عند ف
 الفقياء في تعريف القبول عمي النحو التالي : اختمف

 القبول ىو ما يصدر عن العاقد اآلخر أيًا كان . أواًل : الحنفية :

) المالكية والشافعية والحنابمة ( : ىو ما يصدر عن المتممك  ثانيًا : الجميور :
 ثانيًا . كالمشتري والمستأجر والزوج سواء صدر أواًل أم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  111, ص  1990عبدالمنعم فرج الصده ,مصادر االلتزام , دار النيضة العربية , القاىرة , لسنة  - 
2

 83,  ص  1990محمد ابراىيم الدسوقي , نظرية االلتزام , أسيوط , لسنة  - 
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 -:/ المقصود بالقبول اإللكتروني  1
القبول االلكتروني لإليجاب يتم عبر وسائط إلكترونية من خالل شبكة االنترنت , فيو 

 قبول عن بعد , ولذلك فيو يخضع لذات القواعد , واالحكام التي تنظم القبول التقميدي .

معين , فيصح أن  وال يشترط أن يصدر القبول االلكتروني في شكل خاص أو وضع
يصدر عبر وسائط إلكترونية أو من خالل الطريق التقميدية لمقبول , وذلك ما لم يكن 
الموجب قد اشترط أن يصدر القبول في شكل معين , ومن التشريعات التي اشترطت تقديم 

حيث جاء  uccالقبول بنفس طريقة وصول اإليجاب , القانون التجاري االمريكي الموحد 
عمي أن )التعبير عن اإلرادة في القبول يتم بذات طريقة عرض  0/ 021 نص المادة
 اإليجاب ( .

 -:/ اشكال القبول اإللكتروني  3
تتعدد أشكال وطرق القبول االلكتروني كما في القبول التقميدي حيث يتم التعبير عن 

ة بواسطة القبول اإللكتروني بعدة طرق , أما بوسيمة مكتوبة عبر تقنيات االتصال الحديث
البريد االلكتروني , واما عن طريق المفظ عبر غرف المحادثة , أو من خالل تحميل 
البرنامج أو المنتج ـ التي قبل التعاقد عمييا  ـ عمي جياز الكمبيوتر الخاص بالمقابل , وقد 
يتم القبول االلكتروني عبر االنترنت بمجرد الضغط عمي الزر ) األيقونة ( المبين عمي 

 . الحاسوب تحت كممة ) قبمت ( لإليجاب أو العرض المقدم من الطرف اآلخر شاشة 
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 الفرع الثاني 
 مدي صالحية السكوت لمتعبير عن القبول اإللكتروني .  

إذا كان األصل العام أن القبول التقميدي يمكن أن يتم صراحة أو ضمنًا فإن الغالب أن 
ا النوع من القبول أن يتم ضمنًا فيو يتم يتم القبول االلكتروني صراحة إذ يصعب مع ىذ

عن طريق أجيزة وبرامج الكترونية تعمل آليا وىذه االجيزة ال يمكنيا استخالص أو 
استنتاج إرادة المتعاقد . وينبغي أن يأتي القبول بمختمف صوره صريحًا وبدون شروط 

كوت من وجو ويتضمن قبول كل ما ورد باإليجاب. األصل في القواعد العامة أن مجرد س
إليو االيجاب ال يعد قبواًل , ولذلك فإن من يستمم رسالة إلكترونية عبر اإلنترنت تتضمن 
إيجابًا ونص فييا عمي أنو إذا لم يتم الرد عمي ىذا العرض خالل مدة معينة اعتبر ذلك 

 .قبواًل , يمكن لو أال يعير اىتمامًا لمثل ىذه الرسالة 
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  الثالث مبالمط
 والقبول اباإليج شروط

 ال ينشأ العقد بصدور القبول واإليجاب إال إذ توافرت فييما الشروط اآلتية :

 -:ل : وضوح داللة اإليجاب والقبول الشرط األو
أي أن يكون كل من اإليجاب والقبول واضح الداللة عمي توجو إرادة العاقدين إلي 

المستعمل لإلفصاح عن إنشاء العقد وتكوينو , وذلك يمزم منو أن تكون مادة المفظ 
إرادتييما في كل عقد تدل لغة أو عرفًا عمي نوع العقد المقصود لمعاقدين , ذلك ألن اإلرادة 

(1)الباطنة خفية 
. 

 -:لثاني : ارتباط القبول باإليجاب الشرط ا
والمقصود أن يصدر القبول متصاًل باإليجاب في مجمس واحد إذا كان المتعاقدان 

 مجمس عمم الطرف الغائب باإليجاب .حاضرين معا , أو في 

ويشترط لتحقيق معني ارتباط القبول باإليجاب توافقيما ، وىذه خمسة شروط  (1) 
 نوجز القول فييا كما يأتي :

أال يرجع الموجب في إيجابو قبل قبول القابل ؛ أي : أنو البد النعقاد العقد من  / 1
فإن عدل عن إيجابو لم يصح القبول ,  استمرار الموجب عمي إيجابو الذي وجيو لمقابل ,

 وىنا وقع خالف بين الفقياء في مدي التزام الموجب بالوفاء بإيجابو وانقسموا إلي قولين .

وىو قول الجميور من الحنفية , والشافعية , والحنابمة ذىبوا إلي أن اإليجاب  االول :
بو في إي وقت ما دام وحده غير ممزم , ويكون لمطرف الموجب الحق في الرجوع عن إيجا

 لم يقترن بو قبول .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

سي , التعاقد بالوسائل المعاصرة دراسة فقيية مقارنة , الطبعة األولي , أ د / عبد العزيز فرج محمد مو - 
 071, ص  0211سنة 
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وىو ما ذىب إليو المالكية  من أنو ليس لموجب حق العدول عن  القول الثاني :
 إيجابو ما دام مجمس العقد باقيًا ـ إذا كان إيجابو بصيغة الماضي .

 والراجح ىو قول الجميور .

 موافقة القبول لإليجاب . / 3

ن يعمم كل من العاقدين ما صدر عن اآلخر ؛ بأن العمم بمضمون العقد وذلك أ / 2
يسمع كالم صاحبو فيما لو تم التعاقد شفاىو , أو يقرأ ما كتبو , أو يري فعمو , أو إشارتو 

 ويعرف مراده منيا .

وقد اختمف فقياء الحنفية في شرط السماح عندما يتم العقد بين حاضرين ؛ فذىب 
(1)العاقدين كالم اآلخرأكثر الحنفية إلي اشتراط  سماع كل من 

 . 

وبينما يأخذ نفر كبير من فقياء الحنفية بنظرية العمم بالتعاقد بين العاقدين الحاضرين 
بينما الشافعية يأخذون بنظرية الفعالن في عقد الحاضرين , فالعقد عندىم ينعقد بمجرد 

ن لم يكن مسموعًا من الموجب.  صدور القبول وا 

 يو أكثر الحنفية وىو اشتراط سماع القبول .والذي يظير رجحانو ما ذىب إل

 أال يصدر من أحد العاقدين ما يدل عمي اعتراضو عن العقد عرفًا . / 3

 اتحاد مجمس العقد . / 4

 إن اإليجاب والقبول البد من تطابق أحدىما باآلخر لينعقد العقد .

 

 

 

 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
أ د / عبد العزيز فرج محمد موسي , التعاقد بالوسائل المعاصرة دراسة فقيية مقارنة , الطبعة األولي ,   - 

 071, ص  0211سنة 
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 المبحث الرابع 
 رونيةالقانون الواجب التطبيق عمي المعامالت اإللكت 

 -: المشكمة
ال تثور أي مشكمة في العقد اإللكتروني من حيث القانون الواجب التطبيق إذا كان 
أطراف التعاقد في بمد واحد إذ سوف يطبق قانون ىذا البمد , ولكن نظرًا ألن المعامالت 
ق اإللكترونية تتسم في الغالب بالطابع الدولي نظرًا لعالمية شبكة اإلنترنت والطابع الطمي

 ليا , ومن ثم فيي تشتمل في أغمب األحوال عمي طرف أجنبي , ولذلك 

 (1)التطبيق الواجب النزاع والقانون بنظر المختصة المحكمة تحديد مشكمة وىي ىامة مسألة تثور

ويري البعض أن العقود اإللكترونية تأخذ زاوية بعيدة , وتنأى عن الخضوع لقواعد القانون 
لك إلي أن العقود ال تتالئم مع قواعد اإلسناد االقميمية التي الدولي الخاص , ويرجع ذ

تعتمد عمي الحمول العادية لتنازع القوانين , فضاًل عمي أن التعامل من خالل الشبكات 
(0)ينشئ عالمًا خاضعًا لقانونو الخاص

 . 

وباإلضافة إلي ذلك فإن مبدأ اإلقميمية ال يمكن تطبيقو في العالم االفتراضي , إذ 
بح العالم مجرد قرية تكنولوجية عمي اإلنترنت , كما أن المفاىيم التقميدية لالختصاص أص

التشريعي والقضائي التي وضعت لتنظيم مجتمع مقسم إلي دول وأقاليم يفصل بينيا حدود 
 سياسية وجغرافية ال تتالئم مع مجتمع الكتروني ينقسم الى مواقع ويب وشبكات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

نون الدولي الخاص , القاىرة , دار النيضة د / خالد عبد الفتاح محمد , حماية المستيمك في القا - 
 .  91, ص  0220العربية , سنة 

2
د/ عادل ابو ىشيمة , عقود خدمات المعمومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص , القاىرة , دار  - 

 172, ص 0227النيضة العربية , سنة 
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دولي الخاص أصبحت غير كافية لمواجية تطورات ويبدو أن قواعد القانون ال
التكنولوجيا الراىنة , ذلك ألن العقود الدولية اإللكترونية ليا معطياتيا الخاصة التي تتطمب 

(1)قوانين تتضمن حمواًل تتالئم وطبيعة تمك المعطيات وتتوافق مع ىذه الذاتية 
. 

كتروني تتمثل في إنشاء ومن ثم لزم البحث عن حمول أخري تناسب حالة العقد اإلل
نظام قانوني مستقل عن القوانين الوطنية بغرض إيجاد نوع من التوحد أو االتفاق الدولي 

 بشأن األحكام الواردة في ىذا الصدد . 

و ىناك ستة حمول واقتراحات ألجل وضع قانون مناسب يحدد القانون الواجب التطبيق 
, أو بمعني آخر أن مصادر القانون الموضعي عمي المنازعات المتعمقة بالعقد اإللكتروني 

 لممعامالت اإللكترونية تتمثل في االقتراحات التالية .

 -:وضع قانون موضوعي إلكتروني موحد االقتراح األول : 
ذىب كثير من فقياء القانون إلي أن وجود قانون موضوعي خاص بالمعامالت 

شاكل الخاصة باختيار القانون الواجب التجارية اإللكترونية سوف يكون لو ميزة إزالة الم
التطبيق عمي العقد وتنظيم حركة التجارة الدولية اإللكترونية كما أن وضع قانون موحد 

 لممعامالت االلكترونية سوف يجعل القانون يعاصر التقدم التكنولوجي 

نما والتغيير السريع في طبيعة االنترنت تمك الطبيعة التي تتجاىل الحدود بين الدول بي
 ال تستطيع المحاكم الوطنية تجاىل ىذه الحدود .

ولكي يتم التوصل إلي إيجاد قانون موضوعي موحد لممعامالت اإللكترونية فإن ىناك 
طريقتين لتوحيد القانون الواجب التطبيق عمي معامالت اإلنترنت , األولي يجعل الدول 

ية , والثانية عن طريق تقوم بإصدار قانون عام موضوعي موحد لممعامالت اإللكترون
 وضع صياغة لمعاىدات أو اتفاقيات دولة عن طريق المنظمات الدولية .
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1

اإللكترونية , دراسة تطبيقية , القاىرة , دار  د / فاروق االباصيري , عقد االشتراك في قواعد المعمومات - 
 . 089, ص  0223النيضة العربية , سنة , 
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 -االقتراح الثاني : توحيد إختيار القواعد القانونية :
ويتم ذلك عن طريق توحيد القواعد القانونية التي بيا يتم اختيار القانون الواجب 

إللكترونية , وذلك عن طريق المنظمات التطبيق عمي الخالفات الناشئة عن المعامالت ا
 والييئات الدولية المعنية , وأقصد ىنا توحيد إختيار القواعد القانونية وليس توحيد القوانين .

  -االقتراح الثالث : قضاء التحكيم اإللكتروني :
ظيرت بعض اآلراء التي تنادي بوجوب إنشاء ىيئة أو محكمة تحكيم خاصة بنزاعات 

 مالت االلكترونية .العقود والمعا

  -االقتراح الرابع : العقود النموذجية :
تذىب مدرسة قانون التجارة الدولية إلي تنظيم دور اإلرادة الفردية في إنشاء ىذا 
القانون , ومن ىذا المنطمق جعمت لمعقد دورًا ميما في ترسيخ األعراف السائدة في الوسط 

المنظمات المينية إلي إعداد عقود نموذجية التجاري الدولي , ونتيجة لذلك اتجيت معظم 
 (1).الطابع تتضمن العديد من العادات الجارية

 -االقتراح الخامس : قواعد السموك :
تعد قواعد السموك من المصادر الميمة لقواعد القانون الموضوعي لمعقود اإللكترونية 

ض مع وضع تنظيم ويرجع ذلك إلي أن تنوع أنماط المتعاممين مع شبكة اإلنترنت يتعار 
 آمر ومحكم , وىذه المثابة تأتي ضرورة وجود 

قواعد السموك التي تتضمن حدًا أدني من المبادئ واالحكام المشتركة التي يجب أن 
 يراعييا كافة المتعاممين والمستفيدين من التعامل في ىذا العالم االفتراضي . 
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 101 .ص0229لعقد اإللكتروني, مكتبة الرشد,الطبعة األولي,سنة االخيل, د/ ماجد محمد سميمان أبا - 
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  -: االقتراح السادس : العرف
ين المصادر الميمة لقواعد القانون الموضوعي لمعقود يذىب البعض إلي أن من ب

االلكترونية العرف , عمي أساس أن المتعاممين في العالم االفتراضي قد ساىموا في إنشاء 
تمك القواعد وذلك بطريقة تمقائية من خالل ما استقر عميو من عادات وأعراف وممارسات 

ضافة إلي أن العرف يتالئم مع التطور في األوساط المينية ليذا العالم االفتراضي . باإل
السريع والمتالحق في مجال العقود االلكترونية , عمي خالف القوانين الوضعية التي تتسم 

(1)بالبطء
 .  
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1

.  0229ولي , سنة د/  ماجد محمد سميمان أبا الخيل , العقد اإللكتروني , مكتبة الرشد , الطبعة األ - 
 10ص 
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 الخاتمة

بعد أن انتييت بعون اهلل وبحمده من إتمام ىذا البحث , والذي تناولتو تحت عنوان " 
ني " فإنو قد تحقق لدي بعض النتائج والتوصيات النظام القانوني لمجمس العقد اإللكترو 

 التي رأيت أن أعرضيا عمي النحو التالي :

  -: أواًل : النتائج
/ مجمس العقد ىو " اإلطار الزماني والمكاني الذي يجمع المتعاقدين حقيقة أو حكمًا  1

 والذي ينشغالن خاللو بإبرام العقد بالوسائل التقميدية أو اإللكترونية "

يتميز العقد اإللكتروني عن غيره من العقود االخرى ويرجع ذلك لمخصائص المميزة لو /  0
 والتي تمقي بظالليا عمي طبيعة وأحكام فكرة مجمس العقد .

 / وجود فكرة مجمس العقد تحقق مصمحة الطرفين والغير . 3

يعة / وجود صعوبة كبيره في تحديد مكان إبرام العقد اإللكتروني وذلك بسبب الطب 7
الالمادية والعالمية لوسيمة إبرام العقد اإللكتروني والتي تجعل من الصعوبة تحديد القانون 

 الواجب التطبيق والجية القضائية المختصة بنظره 

/ اإليجاب ىو تعبير نيائي جازم , قاطع الداللة عمي اتجاه إرادة من صدر منو إلي  1
 قبول التعاقد وفقًا لشروط معينة .

 النسبة لمقبول فإننا توصمنا إلي إنو تأكيد الموجو إليو اإليجاب لقبولو ./ أما ب 1
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  -: ثانيًا : التوصيات
 / وضع قانون موضوعي إلكتروني موحد 1

 / توحيد اختيار القواعد القانونية  0 

 / وجوب إنشاء ىيئة أو محكمة تحكيم خاصة بنزاعات العقود والمعامالت االلكترونية . 3

 عقود نموذجية الطابع تتضمن العديد من العادات الجارية /  إعداد 7

تركة / ضرورة وجود قواعد السموك التي تتضمن حدًا أدني من المبادئ واالحكام المش 1
 كافة المتعاممين والمستفيدين من التعامل في ىذا العالم االفتراضي . التي يجب أن يراعييا 

 ون الموضوعي لمعقود االلكترونية العرف/ من بين المصادر الميمة لقواعد القان 1 

/البد من إيجاد نوع من التوحد أو االتفاق الدولي بشأن األحكام الواردة بشأن التعاقد  8
 اإللكتروني .

/ تكييف الجيود الدولية من أجل تفعيل النظام القانوني لمعقد اإللكتروني ومحاولة  8
 استكمال ما يعتريو من نقص .

 م وتنظم الواقع العممي لمعقد اإللكتروني ./ وضع قواعد تخد 9

 / إقامة ىيئة رقابية دولية تراقب المعامالت اإللكترونية . 12

/ ضرورة اىتمام المشرع المصري بوضع نصوص تشريعية صريحة فيما يتعمق بالعقد  11
 اإللكتروني وذلك نظرا لما يعتريو من نقص وقصور بشأن ذلك.  
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 قائمة المراجع

  -العامة : / الكتب1
د / حمدي عبدالرحمن , الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات , الكتاب األول ,  -1

 1999المصادر اإلدارية لاللتزام , الطبعة األولي , دار النيضة العربية , القاىرة سنو 

د /  خالد عبدالفتاح محمد , حماية المستيمك في القانون الدولي الخاص , القاىرة  -0 
  0220النيضة العربية , سنة  , دار

د / عبدالرازق احمد السنيوري , الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء االول ,  -3 
 0222مصادر االلتزام , دار النيضة العربية , طبعة 

د / عبدالمنعم فرج الصده ,مصادر االلتزام , دار النيضة العربية , القاىرة , لسنة  -7  
  1990ابراىيم الدسوقي , نظرية االلتزام , أسيوط , لسنة ,  د /  محمد  1990

د / عمي نجيدة , النظرية العامة لاللتزام , مصادر االلتزام , دار النيضة العربية ,  -1 
 0221, 0227القاىرة  ,لسنة 

 -/ الكتب المتخصصة :3
, الطبعة د / احمد شرف الدين , قواعد تكوين العقد االلكترونية ) بنود التحكيم (  -1

 . 0213الثانية , سنة 

 د / اسامة احمد بدر , الوسائط المتعددة بين الواقع والقانون , دار النيضة العربية . -0 

د / اسامة عبدالعميم الشيخ , مجمس العقد وأثره في عقود التجارة االلكترونية , دراسة  -3 
 . 0227لجديدة االسكندرية , مقارنة في الفقو االسالمي والقانون الوضعي , دار الجامعة ا

ثباتو , دار الفكر  -7  د / ايسر صبري إبراىيم , إبرام العقد عن الطريق االلكتروني وا 
 . 0211الجامعي , سنة 
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د / عادل ابو ىشيمة , عقود الخدمات المعموماتية في القانون الدولي الخاص ,  -1 
 . 0227القاىرة , دار النيضة العربية , 

عبدالحميد حسن , التوقيع االلكتروني , دار النيضة العربية , سنة د / عاطف  -1 
0227 . 

د / عبداهلل نوار شعت , العقد االلكتروني في اطار التشريعات العربية , الطبعة  -8 
 . 0218االولي , 

د / فاروق االباصيري , عقد االشتراك في قواعد المعمومات االلكترونية , دراسة  -7 
 . 0223االشتراك , دار النيضة العربية ,  تطبيقية لقواعد

د / ماجد محمد سميمان أبا الخيل , العقد االلكتروني , مكتبة الرشد ,  الطبعة االولي  -9 
 .  0229, سنة 

د / محمد سعيد الرمالوي , التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقو االسالمي , دار  -12 
  0221الفكر الجامعي , سنة 

صطفي أحمد أبو عمر , مجمس العقد االلكتروني , دراسة مقارنة , دار د / م -11 
 . 0211الجامعة الجديدة االسكندرية , سنة 

 / الرسائل العممية  ) الدكتوراه ، الماجستير ( .2
أحمد عبداهلل مفتاح , النظام القانوني لمعامالت التجارة االلكترونية في ضوء  تنازع  -1

 م . 0212ه ,  1731اه (, سنة القوانين ) رسالة دكتور 

أيمن مصطفي أحمد البقمي , عقد إيواء مواقع اإلنترنت , بحث محكم ومنشور في  -0
 م .  0210مجمة الدراسات القانونية , سنة 

بييميل فوزيو , النظام القانوني لمجمس العقد اإللكتروني , دراسة مقارنة , مذكرة لنيل  -3
 م . 0211م ,  0217تصادي , شيادة الماستر في القانون االق
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عز محمد ىاشم , اإلطار القانوني لعقد النشر اإللكتروني )رسالة دكتوراه (, سنة  -7
 م 0228ه ,  1707

عمرو عبدالفتاح عمي يونس , جوانب قانونية لمتعاقد االلكتروني في إطار القانون  -1
 المدني ) رسالة دكتوراه ( , دار المعارف .

اليسنياني , التعاقد بواسطة الشبكة االلكترونية )اإلنترنت ( نوزت جمعة حسن  -1
ه ,  1731وحماية المستيمك, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق , سنة 

 م .0217
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