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  وقل اعملىا فسيري هللا عملكم ورسىله والمؤمنىن
كم بمب كنتم عبلم الغيب والشهبدة فينبئ إلًوستردون 

 .تعملىن
 401سىرة التىبت اآليت: 



 كلمة شكر

الذي وفقني وأنار دربي  أتقدم بالحمد والشكر هلل،  
البحث المتواضع؛  اإلنجاز هذ  

بوكر  " لدكتورةكما أتقدم بخالص الشكر والعرف ان ل
على هذا البحث، في كلّ مراحل    تشرف" التي أرشيدة

 إنجازه؛
إلى كلّ شخص ساهم في إتمام هذا  الشكر موصول    و

 البحث من قريب أو بعيد.
 



 
 
 
 

إلى روح أبي الراحل الذي كان سندا لي في الحياة رحمة  
 اهلل عليه

إلى قرة عيني وسر نجاحي امي الغالية أدامها اهلل وأطال في  
 عمرها

 إلى إخوتي وأخواتي على دعواتهم لي بالتوفيق
 إلى أساتذتي األعزاء شكري وثنائي لهم

 إلى زمالئي الطلبة مع خالص المحبة
الدراسية  كل من وقفوا بجانبي في إكمال مسيرتي    إلى

 ا بالنجاحنوندعو اهلل أن يتمم علي
 

 إهداء
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 مقدمة:
عصر ثورة المعمومات، الذي  عصر التكنولوجيا، وىو ما يطمق عميويوصف العالم اليوم بأنو 

أحدث تغييرات طالت شتى مجاالت الحياة، وفي إطار ذلك ظيرت أشكال جديدة لالتصال 
ب اإللكتروني، ة وآالت تكنولوجية لّعل أىميا الحاسأجيز  استعمالوالتعامل، الذي يتم من خالل 

اختراع شبكة األنترنيت والتي ال  بعداصة في االتصاالت خ طفرةإلى إحداث الذي أدى انتشاره 
 وأزالتالعالم اليوم قرية صغيرة،  اقعا ال يمكن انكاره، فبفضميا أصبحيمكن االستغناء عنيا، وو 

لم تعد تقتصر ة، و الدول، وربطت بين الشعوب المتباعدالكثير من الحواجز التي تفصل بين 
شبكة األنترنيت عمى أنيا وسيمة لتبادل المعمومات والحصول عمييا من شتى أرجاء العالم، بل 
أصبحت وسيمة يتم من خالليا إبرام العقود بمختمف أنواعيا، وىو ما يسمى بصفة عامة التجارة 

اد، حيث أن نفسو تمقائيا عمى التعامل بين االفر  فرضاإللكترونية، حيث أصبحت واقعا عمميا 
 المعامالت اإللكترونية تتم من خالل عقود يبرميا األطراف.

ويعد العقد اإللكتروني من أىم التصرفات القانونية التي تمارس في الحياة العممية الحالية،      
فالعقد اإللكتروني ىو ذلك العقد الذي يتالقى فيو اإليجاب بالقبول عبر شبكة األنترنيت، فيو 

طائفة العقود عن بعد، أي أن المتعاقدين ال يجمعيما مجمس عقد حقيقي، حيث يتم ينتمي إلى 
تبادل اإليجاب والقبول اإللكتروني عبر األنترنيت، فيجمعيم بذلك مجمس عقد حكمي افتراضي، 
فضال عمى أنو في معظم الحاالت يتم بين طرفين غير متكافئين اقتصاديا، حيث يتم بين تاجر 

 ين مستيمك.ميني أي محترف وب
فالعقد بصفة عامة ىو تطابق إرادتين، وىذا التطابق يخضع لمقواعد التقميدية الواردة في أحكام 

يجمعيما مجمس عقد واحد ال يزال  القانون المدني، إال أن خصوصية التعاقد بين غائبين ال
ض اإلحاطة لرجال القانون عمى دراسة ىذا النوع من التعاقد نظرًا لخصوصيتو، بغر شكل دافعا ي

ثيرىا ىذا النوع من التعاقد، ليذا جاءت ناول اإلشكاليات القانونية التي يبكافة جوانبو وت
الدراسات القانونية إلعادة النظر حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم نظام 

 التعاقد.
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وتعتبر صيغة العقد  ويتمثل موضوع ىذه المذكرة في اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني،
ا اختمف نوعو تقميديا كان أو ول ركن أساسي من أركان العقد ميمالمتمثمة في اإليجاب والقب

ن ما يميز اإليجاب والقبول في العقود ا ة إللكترونية، كونو يتم من خالل بيئإلكترونيا، وا 
 إلكترونية تستخدم فييا أحدث وسائل االتصال، وىي شبكة األنترنيت.

عدم االلتقاء المادي لألطراف المتعاقدة في ىذا النوع من العقود إلى طرح جممٍة من  وقد أدى
القبول اإللكتروني، حيث تتمثل إشكالية ىذا و ب اإلشكاالت والتساؤالت القانونية حول اإليجا

 الموضوع فيما يمي:
وهل هذا النظام هو نفسه  ؟ماهو النظام القانوني لإليجاب و القبول في العقد اإللكتروني

 المعتمد في العقد العادي أم أن هناك إختالف بينهما؟ 
 وتندرج تحت ىاتو اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية:

 مفيوم اإليجاب والقبول اإللكتروني؟ما -
 كيف يتم التعبير عن اإليجاب والقبول اإللكترونيين؟ -
 قود اإللكترونية؟ما ىي الطبيعة القانونية لإليجاب والقبول في الع-
 تطابق اإلرادتين اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني؟وكيف يتم -
 ؟طرق إثبات اقتران اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكترونيوفيما تتمثل  -

     :أهمية الدراسة
تبدو أىمية دراسة ىذا الموضوع نتيجة آثار التقدم التكنولوجي في وسائل االتصاالت     

المعمومات، وفي ىذا السياق نجد أن التجارة اإللكترونية نتج عنيا الكثير من الجدل والنقاش و 
برام الصفقات ة التقميدية التي تحكم نظام التعاقحول العديد من المبادئ والقواعد القانوني د وا 

قبول والنشاط التجاري، حيث أن الوسائل المتعمقة بإبرام العقد وطرق التعبير عن اإليجاب وال
يات التجارة اإللكترونية، ومكان وزمان إبرام العقد ووسائل حماية المستيمك وال تفي بمقتض

ن تمك القواعد تعتمد عمى المستندات الورقية، وىي من األمور التي تجاوزتيا تمك خاصة وأ
التجارة، لذلك اخترنا طرح موضوع اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني لحداثتو ووضع ىدف 
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انوني وعممي يضع األمور عمى نصابيا، ويزيل المبس القائم والغموض الذي يحط بيا، ق
ن القانوني لدى المتعاقدين والتعريف بالمعالم القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، مما يوفر األما

 بأنو فعال قد تزايد استخدام الشبكات اإللكترونية إلبرام العقود. لمقول 
 وضوع:أسباب اختيار الم

 فيما يمي: اختيار الموضوع أسبابيمكن إجمال أىم 

 .بالقانون الخاصالرغبة الممحة لمعالجة المواضيع المتعمقة -

 ل.في تنظيمو لمعديد من المسائ خاصقانون الالالفراغ والغموض المذان ميزا -

يحتاج إلى مزيد من الدراسة ليواكب تطورات  اإليجاب والقبول اإللكترونيإن موضوع -
 المجتمع.

، لإلجابة عن اإلشكالية وأىم التساؤالت الفرعيةوقصد اإللمام بكل جوانب الموضوع و      
 أكثر من منيج في ىذه الدراسة منيا: اتبعت

 الجزائري. لمدنيإنطالقا من تحميل نصوص قانون ا ؛المنهج التحميمي

الخاص الجزائري وبعض واالختالف بين قانون  تداخللبيان مواطن ال المنهج المقارنوكذا 
 .العربية المقارنةالقوانين 

لوقوف عمى أحكامو من وا في القانون المدني" العقد اإللكتروني" ولقد حاولت معالجة موضوع 
 :ينفصمخالل  

، وذلك " اإللكترونيماهية اإليجاب والقبول في إبرام العقد  "عنوان جاء تحت  األول الفصل
باإلضافة إلى (، مبحٍث أولفي ) ماىية اإليجاب في إبرام العقد اإللكترونيمن خالل دراسة 

 .(مبحٍث ثانيوذلك في )، ماهية القبول في إبرام العقد اإللكتروني تبيان

، وذلك "اقتران اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني "فقد جاء تحت عنوان فصل ثاني و
(، )مبحث أولفي  تطابق اإلرادتين اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكترونيمن خالل دراسة 
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طرق إثبات اقتران اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني باإلضافة إلى دراسة 
 .ثاني( مبحٍث وذلك في )

 

 



 

 ولالفصل األ

 ماهية اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني
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 الفصل األول: ماهية اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني
نطاؽ األعماؿ والخدمات لشبكة األنترنيت، يتيح لمشخص وىو جالس في مكانو  إف إتساع    

أف يتجوؿ ويطوؼ العالـ بأسره، ليحصؿ عمى ما يريده مف مصادر المعمومات المختمفة ويبـر 
 ما يشاء مف العقود، وىو ما يطمؽ عمى ىذه العقود بالعقود اإللكترونية.

تعّدى الحدود الوطنية والجغرافية لمدوؿ إلى إقميـ يد أضحى اليـو العقد اإللكتروني عقفقد     
وقانوف دولة أخرى، حيث أف التعاقد اإللكتروني يتـ عبر شبكات األنترنيت الدولية كشبكة 

 عنكبوتية عالمية، تربط كؿ متعاقد بآخر ولو كاف خارج إقميـ دولة كؿ منيما.
، ومف بيف ىذه األركاف التراضي، وما تجدر اإلشارة إليو أف كؿ عقد يقـو عمى أركاف معينة

ركاف العقد، حيث ال يرتبط الشخص بأي عقد ما لـ تتجو إرادتو أىـ أ حيث يعتبر ىذا األخير
إلبرامو، ىذا التراضي ال يقـو إال مف خالؿ تطابؽ اإليجاب والقبوؿ المذاف يصدراف طبقا 

وعميو سوؼ نتطرؼ في ىذا الفصؿ  عمى إحداث األثر القانوني المقصود مف العقد، لمقانوف
إلى البحث عف كيفية التعبير عف اإلرادة في العقد اإللكتروني، حيث أف المشرع الجزائري أقّر 

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة  04-15عدة نصوص متفرقة قبؿ أف يصدر القانوف رقـ 
، 2مؽ بالتجارة اإللكترونيةيتع 2018كما أصدر مؤخرا قانوف ، 1بالتوقيع والتصديؽ اإللكترونييف

حيث نص القانوف المدني عمى جواز صدور اإليجاب مف شخص إلى آخر عف طريؽ الياتؼ 
، وىو ما يفيـ منو جواز التعبير عمى اإلرادة بأي طريقة كانت، تقميدية أـ 3أو بأي وسيمة مماثمة

 إلكترونية.

                                                           

، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ اإللكترونييف، الجريدة 2015فيفري  01، المؤرخ في 04-15القانوف رقـ  - 1
 .2015فيفري  10، المؤرخة في 06الرسمية العدد 

 16صادرة بتاريخ ال 28، الجريدة الرسمية رقـ يتعمؽ بالتجارة اإللكترونية 2018ماي  10المؤرخ في  05-18قانوف رقـ  - 2
 .2018ماي 

، المتضمف القانوف المدني الجزائري، 26/09/1975، المؤرخ في 58-75، مف األمر 64أنظر الفقرة األولى مف المادة  - 3
 .30/09/1975، المؤرخة في 78المعدؿ والمتمـ، الجريدة الرسمية، العدد 
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ة اإليجاب في إبراـ العقد ماىيحيث نتعرض إلى حيث سنتناوؿ في ىذا الفصؿ مبحثيف،     
في  ماىية القبوؿ في إبراـ العقد اإللكتروني، كما نتعرض إلى (أولمبحث ) في اإللكتروني

 (.مبحٍث ثاني)
 المبحث األول: ماهية اإليجاب في إبرام العقد اإللكتروني

إف التراضي عموما ىو تبادؿ إرادتيف متطابقتيف إلحداث أثر قانوني، ويستوجب صدور     
تعبير أحد الطرفيف يدؿ عمى الرضا وىو اإليجاب، والثاني صدور تعبير عف الطرؼ المقابؿ 

ىو ارتباط القبوؿ باإليجاب عبر تقنيات االتصاؿ رضا أيضا وىو القبوؿ، وثالثيما اليدؿ عمى 
 ؿ إلكترونية.الحديثة وبوسائ

ومما تقدـ فإف التعرض لمسألة اإليجاب في إبراـ العقد اإللكتروني يقتضي منا التعرض إلى 
 .()مطمب ثاني(، وتمييزه عف يشابيو في مطمب أولمفيومو في )

 المطمب األول: مفهوم اإليجاب اإللكتروني 
أوؿ فيو  ،1ومنيا العقد اإللكتروني براـ كافة العقود،يعتبر اإليجاب الخطوة األولى في إ   

عناصر الرضا في التعاقد الالزمة لقياـ العقد، فيو نقطة البداية والمنطمؽ الذي يؤسس عميو، 
خاص إلى آخر أو إلى آخريف، يتـ العقد ينبغي أف يكوف ىناؾ عرض مف طرؼ أحد األشفمكي 

مشرع الجزائري العقد د ما لمحصوؿ عمى قبوؿ ليذا العرض، وقد عّرؼ البراـ عقبقصد إ
 02-04عمى أف العقد بمفيـو القانوف رقـ  06في المادة  05-18اإللكتروني في القانوف رقـ 

يحدد "، الذي 2004يونيو سنة  23 ػالموافؽ ل 1425جمادى األولى عاـ  05المؤرخ في 
المتزامف عمى الممارسات التجارية ويتـ إبرامو عف بعد دوف الحضور الفعمي و القواعد المطبقة 

  ألطرافو بالمجوء حصريًا لتقنية االتصاؿ اإللكتروني".
 

                                                           

يقصد بالعقد اإللكتروني "كؿ عقد يتـ إبرامو أو تنفيذه كميا أو جزئيا بواسطة وسيمة أو أكثر مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة"  - 1
دكتوراه في  أطروحة، -دراسة مقارنة–التشريع الجزائري أنظر في ذلؾ: عجالي خالد، النظاـ القانوني لمعقد اإللكتروني في 

، تخصص: القانوف، كمية   .34، ص 2014الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العمـو
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 الفرع األول: تعريف اإليجاب اإللكتروني وخصائصه
يعد اإليجاب أوؿ عناصر الرضا الالزمة لقياـ العقد، فيو التعبير البات عف اإلرادة موجيا     

 إلى الطرؼ اآلخر يعرض عميو التعاقد عمى أسس وشروط معينة.

 أوال: تعريف اإليجاب اإللكتروني
في ظؿ غياب تعريؼ قانوني دقيؽ لإليجاب اإللكتروني في ظؿ األنظمة القانونية الوطنية،     

تصدت ليذا  بعض االتفاقيات الدوليةتصدى الفقو لممسألة، وقّدـ العديد مف التعريفات، حتى 
 الموضوع محاولًة وضع تعريؼ لو.

عمى أنو "تعبير الـز عف إرادة شخص، يتجو  بصفة عامة جانب مف الفقو اإليجاب يعرؼ    
بو إلى شخص آخر يعرض عميو رغبتو في إبراـ عقد معيف، بقصد الحصوؿ عمى قبوؿ ينعقد 

 1بو العقد"
في حيف يعرفو عامة الفقو بأنو "إبداء لإلرادة أحادي الجانب يعمـ فيو أحد األشخاص عف نيتو 

 .2والشروط األساسية لمعقد، وقبوؿ المرسؿ إليو شروط ىذا اإليجاب يكوف العقد" في التعاقد
ب مف الفقو عمى انو :" وما ييمنا في ىذا الصدد ىو اإليجاب اإللكتروني، حيث يعرفو جان

ادة الراغب في التعاقد عف بعد، بحيث يتـ مف خالؿ شبكة دولية لإلتصاالت تعبير عف إر 
ؿ العناصر الالزمة إلبراـ العقد، بحيث يستطيع مف يوجو إليو أف مسموعة مرئية، ويتضمف ك

 .3يقبؿ التعاقد مباشرة"

                                                           

مصطفى العوجي، القانوف المدني، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الجزء األوؿ، الطبعة الرابعة، منشورات الحمبي  - 1
 .233، ص 2007الحقوقية، لبناف، 

جاؾ غستاف، ترجمة منصور القاضي، المطور في القانوف المدني، تكويف العقد، الطبعة الثانية، مجد المؤسسة الجامعية  - 2
 .292، ص 2008لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، 

واألردني، مؤتة أحمد راتب عبد الدائـ، منصور عبد السالـ الصرايرة، التعاقد بطريؽ الحاسوب، دراسة في التشريع السوري  - 3
 .312، ص 2008، 5لمبحوث والدراسات، العدد 
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في حيف يعرفو جانب آخر مف الفقو اإليجاب اإللكتروني بأنو "تعبير جاـز عف اإلرادة عف بعد 
عبر تقنيات االتصاؿ سواء كانت مسموعة أـ مرئية أـ كمتييما، ويتضمف كافة الشروط 

 1ساسية لمعقد المراد إبرامو، بحيث ينعقد بو العقد إذا ما تالقى معو القبوؿ"والعناصر األ
يجاب شرع الجزائري لـ يضع أي تعريؼ لإلأما اإليجاب مف الناحية القانونية، فنجد أف الم    

سواء بصورتو التقميدية أو اإللكترونية، بؿ اكتفى فقط بذكر الوسائؿ التي يتـ بيا التعبير عف 
 .2مف القانوف المدني الجزائري 60وذلؾ مف خالؿ نص المادة ، اإلرادة

 3وباستقراء نص المادة السالفة الذكر، نجد أف المشرع الجزائري وضع وسائؿ التعبير عف اإلرادة
 .وىي المفظ، الكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفًا، حيث ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ فقط ال الحصر

التصاؿ المادة أنو أّقر إمكانية التعبير عف اإلرادة عف طريؽ وسائؿ اكما يفيـ مف نص        
 مف القانوف السالؼ الذكر. 4مكرر 23الحديثة بمختمؼ أنواعيا، وما يؤكد ذلؾ نص المادة 

ويمكف اعتبار التعبير عف اإلرادة بوسائؿ االتصاؿ اإللكترونية ضمف طرؽ التعبير بالكتابة،     
خاص، حيث يتـ تسجيؿ المعمومات في ذاكرة الحاسوب بطريقة  إال أنيا كتابة مف نوع

إلكترونية، فيي ليست كتابة عمى الورؽ ولكنيا كتابة إلكترونية، ويمكف قراءتيا مف قبؿ 
نظاـ معالجة خاص الحاسوب ومف قبؿ المتعاقد بعد تحويميا مف لفة اآللة إلى لغتو عف طريؽ 

كانت مسموعة أـ مرئية أو كمتييما، ويتضمف كافة في الحاسوب عبر تقنيات االتصاؿ سواء 
 .5الشروط والعناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو، بحيث ينعقد بو العقد إذا ما تالقى معو القبوؿ

                                                           

 .160، ص 2010عبد الباسط جاسـ محمد، إبراـ العقد عبر األنترنيت، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،  - 1

فظ، أو بالكتابة مف القانوف المدني الجزائري في فقرتيا األولى عمى ما يمي:" التعبير عف اإلرادة يكوف بالم 60تنص المادة  - 2
 أو باإلشارة المتداولة عرفًا، كما يكوف بإتخاذ موقؼ ال يدع أي شؾ في داللتو عمى مقصود صاحبو"

 سيتـ اإلشارة إلى وسائؿ التعبير بنوع مف التفصيؿ الحقا. - 3

الورؽ، بشرط إمكانية  :" يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى 1مكرر  23تنص المادة  - 4
 التأكد مف ىوية الشخص الذي أصدرىا وأف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا"

، 2008شحاتة غريب شمقاني، التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 5
 .26ص 
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اإليجاب في العقود إلى تعريؼ التوجيو األوروبي الخاص بحماية المستيمكيف  تعرضكما      
ضمف جميع العناصر الالزمة التي ُتمكف الُمرسؿ إليو اتصاؿ عف بعد يت"المبرمة عف بعد بأنو 

 ."1ىذا النطاؽ مجرد اإلعالفأف يقبؿ التعاقد مباشرة، وال يدخؿ في 
اإليجاب  عرؼ قانوف األمـ المتحدة النموذجي بشأف التجارة اإللكترونية اليونستراؿ في حيف

اإللكتروني بالقوؿ انو "في سياؽ تكويف العقود وما لـ يتفؽ الطرفاف، يجوز استخداـ رسائؿ 
البيانات لمتعبير عف العرض وقبوؿ العرض، وعند استخداـ رسائؿ البيانات لمتعبير عف العرض 

أو  وقبوؿ العرض، وعند استخداـ رسالة البيانات في تكويف العقد ال يفقد ذلؾ العقد صحتو،
 2قابميتو لمجرد استخداـ رسالة بيانات لذلؾ الغرض"

مف مشروع العقد النموذجي في شأف المعامالت اإللكترونية والممحؽ  3/2تضمف البند وقد 
بقانوف األمـ المتحدة النموذجي ما يمي:" تمثؿ الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا إلبراـ عقد 

داموا معروفيف عمى نحو كاٍؼ وكانت تشير مرسؿ إلى شخص واحد أو أشخاص محدديف، ما
إلى نية مرسؿ اإليجاب أف يمتـز في حالة القبوؿ، وال يعتبر إيجابا الرسالة المتاحة إلكترونيا 

  3بوجو عاـ، ما لـ يشر إلى غير ذلؾ"
ومما سبؽ فإف اإليجاب في التعاقد اإللكتروني ىو تعبير عف إرادة الراغب في التعاقد عف     

يتـ مف خالؿ شبكة دولية لالتصاالت بوسيمة مسموعة مرئية، ويتضمف كافة  بعد، حيث
 .4العناصر الالزمة إلبراـ العقد، بحيث يستطيع مف يوجو إليو أف يقبؿ التعاقد مباشرة

                                                           

شوىد يـو    Com.Aladalacenter.Www://Httpsموقع التالي: اإليجاب اإللكتروني، مقاؿ متوفر عمى ال - 1
 .15:48، عمى الساعة 17/04/2019

، عمى الموقع التالي: 1996مف قانوف اليونستراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية،  11/1المادة  - 2
Arabic/Pdf/Org.Unicitral.Www://Https  15:16عمى الساعة  18/04/2019، ُشوىد يـو. 

 .94عقوني محمد، اإليجاب والقبوؿ في العقد اإللكتروني، مجمة الدراسات والبحوث القانونية، العدد السابع، ص  - 3

، ص 2006ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  خالد - 4
249. 

https://www.aladalacenter.com/
https://www.unicitral.org/pdf/arabic
https://www.unicitral.org/pdf/arabic
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كما يستخمص مف التعريفات السابقة أنيا لـ تورد تعريفا خاصا لإليجاب اإللكتروني عبر       
األنترنيت، بؿ ال يختمؼ في مضمونو عف تعريؼ اإليجاب التقميدي إال في الوسيمة المستخدمة 

 لمتعبير عنو، حيث يتـ بوسائؿ إلكترونية بدال مف الوسائؿ التقميدية.
 اإللكترونيثانيا: خصائص اإليجاب 

كونو باتًا،  يخضع اإليجاب اإللكتروني لذات القواعد العامة التي تحكـ اإليجاب التقميدي    
، إال أنو يتميز ببعض الخصوصية التي تتعمؽ بطبيعتو وكونو يتـ عبر شبكة جازمًا وكامالً 

عف بعد، فضال عف سيولة وصوؿ اإليجاب إلى كافة مستخدمي شبكة األنترنيت  اتصاالت
 :وف تمييزد

  اإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد: - أ
مف ثـ فإف اإليجاب و نظرا ألف العقد اإللكتروني ينتمي إلى طائفة العقود عف بعد،      

 اإللكتروني ينتمي إلى تمؾ الطائفة.
 المستيمؾولما كاف اإليجاب اإللكتروني إيجابًا عف بعد، فيو يخضع لمقواعد الخاصة بحماية 

في العقود المبرمة عف بعد، التي تفرض عمى الميني أو المورد مجموعة مف القيود والواجبات 
تزويد المستيمؾ بمعمومات حوؿ شخصية التي يمتـز بيا تجاه المستيمؾ اإللكتروني والتي منيا 

الخدمات و التاجر وعنوانو، وعنواف البريد اإللكتروني، والخصائص األساسية لممنتجات 
وأوصافيا وأثمانيا، ووسائؿ الدفع أو السداد، وطريقة التسميـ، وخيار المستيمؾ في المعروضة 

عادة إخطار المستيمؾ وخدمة ما بعد البيع، ومدة الضماف، وىي  الرجوع في التعاقد، وا 
في شأف حماية المستيمؾ في العقود  97/7االلتزامات التي أشار إلييا التوجيو األوروبي رقـ 

  .1عف بعد
 
 

                                                           

شوىد يـو    Com.Aladalacenter.Www://Httpsاإليجاب اإللكتروني، مقاؿ متوفر عمى الموقع التالي:  - 1
 .20:20، عمى الساعة 17/04/2019

https://www.aladalacenter.com/


 ماهية اإليجاب وانقبول في إبرام انعقد اإلنكتروني        صم األول                 انف

 

 11 

 ب اإللكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني:اإليجا - ب
ىو مقدـ خدمة األنترنيت، حيث يقوـ  1يتطمب اإليجاب اإللكتروني وجود وسيط إلكتروني    

بعرض اإليجاب مف خاللو، بالتالي فإف اإليجاب ال يكوف فعاال بمجرد صدوره مف الموجب، 
نما مف الوقت الذي يتـ إطالؽ اإليجاب مف خالؿ األنترنيت، ل ذا يتحقؽ الوجود المادي وا 

لإليجاب مف ىذه الفترة، ويترتب عمى ىذا التصرؼ كافة اآلثار القانونية المترتبة عمى 
 .2اإليجاب

الموجب، يشبو اإليجاب  ولمرات عديدة نجد أف صاحب الموقع اإللكتروني ىو ذاتو الشخص
مفزيوف واإلذاعة، رض اإليجاب الموجو لمجميور عبر وسائؿ االتصاؿ األخرى كالتغفي ىذا ال

ف كاف يختمفاف في مدة عرض اإليجاب، إذ فك ميـ ال يعتمد عمى الدعامة الورقية المادية، وا 
اإليجاب عبر التمفزيوف عادًة ما يكوف قصيرا سواء لتكمفتو أو لوقتيتو أو لتميزه بالسرعة 

عبر المواقع واالختصار، وأف مدة البث اإلذاعي والتمفزي عادة ما تكوف أقصر مف اإليجاب 
 .3الذي يبقى مستمرا غير منقطع، بحيث يمكف لمعميؿ أف يراجعو في أي وقت يراه مالئما لذلؾ

وفي حالة ما إذا تـ سحب اإليجاب مف شبكة األنترنيت فيذا التصرؼ يعد إنياًء لو واعتباره     
اإلطالع عميو  كأف لـ يكف بالرغـ مف بقاء اإليجاب لدى الموجب، ألف الوسيط لـ يتيح إمكانية

اخؿ النفس البشرية مف أفكار، أما لممتعاقديف مف خالؿ العرض، وبالتالي ال يمكف معرفة ما د
في حالة اختفاء اإليجاب ألسباب ناتجة عف خمؿ فني في الشبكة أو جياز حاسب المستخدـ، 

في وسائؿ فيذه األسباب ال عالقة لمموجب بيا وال تمنع دوف بقاء اإليجاب قائمًا، ألف الخمؿ 

                                                           

مقدـ خدمة شبكة األنترنيت، الذي يتوسط الموجب لكي يقـو بعرض إرادتو عبر المواقع  الوسيط اإللكتروني المقصود بو: - 1
 اإللكترونية.

 .63، ص 2008والتوزيع، محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر  - 2
 .53، ص 2000محمد السيد خياؿ، التعاقد عف طريؽ التمفزيوف، مطبعة النسر الذىبي،  - 3
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معالجة البيانات الذي يتـ مف خالليا إرساؿ اإليجاب ليس إنياء لإليجاب، وبالتالي ال ينعدـ 
 .1األثر القانوني لإليجاب طيمة فترة سحبو أو اختفائو مف الموقع في ىذه الحالة

 اإليجاب اإللكتروني في الغالب إيجاًبا دوليًا: - ت
إلكترونية وعبر شبكة دولية لإلتصاالت  يتـ اإليجاب اإللكتروني باستخداـ وسائط    

 جاب اإللكترونيوالمعمومات، لذلؾ فيو ال يتقيد بحدود الدوؿ السياسية والجغرافية، ويكوف اإلي
 .2تبعا لذلؾ إيجابا دوليًا، نظرًا لما تتسـ بو شبكة األنترنيت مف االنفتاح والعالمية

ورغـ ذلؾ يرى البعض أنو ال يوجد ما يحوؿ مف قصر اإليجاب اإللكتروني عمى منطقة 
جغرافية محددة، بحيث يكوف لو نطاؽ جغرافي ومكاني معيف، فقد يقصر الموجب عرض 
المنتجات والخدمات عمى منطقة جغرافية معينة، وىو ما نالحظو في بعض مواقع الويب 

ية الناطقة فوننكتقصر اإليجاب فقط عمى الدوؿ الفر والتي  الفرنسية المنتشرة عمى األنترنيت،
بالفرنسية، وىو ما يفيـ منو أف اإليجاب قد يكوف إقميميًا أو دوليًا، ومف ثـ فإف الموجب لف يمتـز 

 .3بإبراـ عقود أو تسميـ منتجات خارج النطاؽ اإلقميمي الذي حدده سمفاً 
 الفرع الثاني: شروط اإليجاب اإللكتروني

إذا ما سبؽ اإلشارة إلى أف اإليجاب اإللكتروني تعبير نيائي عف اإلرادة يتـ بو التعاقد      
اقترف بو قبوال مطابقا لو، ولكي يعد إيجابا بالمعنى الحقيقي، البد مف أف يتـ وفقا لشروط 

 .موضوعية )أوال(، وشكمية )ثانيا(، أف يتضمف مجموعة مف القواعد الخاصة بمضمونو )ثالثا(
 لإليجاب اإللكتروني الشروط الموضوعيةأوال: 
 يشترط في اإليجاب اإللكتروني توفر مجموعة مف الشروط الموضوعية أىميا:     

 

                                                           

، اإليجاب والقبوؿ في العقد اإللكتروني، مذكرة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة ماجستير في الحقوؽ، فرع: عبد الحميد بادي 1-
 .13، ص 2012 -2011، 1جامعة الجزائر ، -بف عكنوف–العقود والمسؤولية، كمية الحقوؽ 

أنيس، صحة التراضي عبر األنترنيت، شيادة ماجستير في القانوف، فرع: القانوف الدولي لألعماؿ، كمية  دحميدي محم - 2
 .13،  ص 2016الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .253، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة- خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني - 3
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 اإليجاب اإللكتروني بات وقاطع ومحدد تحديدا ال يحتمل التأويل:-1
بمعنى يجب أف يكوف محددا وقاطعا ال يحتمؿ التأويؿ أو الغموض، كما أنو ال يتضمف     

 .1تحفظا دوف قبوؿ الطرؼ اآلخر
كما يجب أف يكوف اإليجاب متضمنا لجميع العناصر األساسية لقياـ التعاقد المراد إبرامو،     

. 2ؿ عمى إيجاب الموجبوالتي يتسنى لمموجب لو اإلحاطة بيا، فيتـ العقد بمجرد موافقة القاب
معيارا لتحديد اإليجاب تحديدا كافيا، ىذا ما أشارت إليو  1980وقد وضعت إتفاقية فيينا لسنة 

 .3منيا 14في فقرتيا األولى مف نص المادة 
 اإليجاب عرض غير معمق عمى شرط وموجه إلى شخص أو عدة أشخاص معينين:-2

قد تتمخض مرحمة المفاوضات بيف الطرفيف عف عرض بات، فنكوف أماـ إيجاب، كأف     
يتقدـ أحد الطرفيف بعرض إلى اآلخر، يتضمف استعداده لمتعاقد عمى موضوع معيف وفقا ألحاكـ 

 .4مبنية جممة وتفصيال دوف أف يعمؽ ىذا االستعداد عمى شرط أو توقيتو بزمف
فاإليجاب يوجو إلى شخص محدد أو إلى مجموعة مف األشخاص، أو إلى العالـ الطميؽ عبر 
شبكة األنترنيت. كما أف الموجب ليس دائما ىو البائع، ألف البائع قد يصدر إيجابا ويقابمو 
المشتري بعرض مقابؿ، فنكوف بصدد إيجابا جديدا مف المشتري، لذا البد مف تحديد الموجب 

 .5أىمية تحديدىا تكمف في تحديد زماف ومكاف انعقاد العقد والقابؿ، ألف

                                                           

محمد سعيد إسماعيؿ، أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية )دراسة مقارنة(، منشورات الحمبي الحقوقية  - 1
 .181، ص 2009لمنشر، بيروت، لبناف، 

عباس العبودي، التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني )دراسة مقارنة(، مكتبة دار الثقافة  - 2
 .102لمنشر والتوزيع، عماف، ص 

عمى "اإليجاب يكوف محددا بشكؿ كاٍؼ إذا تعينت فيو البضائع محؿ البيع وتحددت كميتيا وثمنيا  14/1تنص المادة  - 3
ذا كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتيا صيغة اإليجاب". نقال عف عباس العبودي، المرجع صراحة  أو ضمنا، وا 

 .98السابؽ، ص 
الكتب الحديث لمنشر  ـاسة مقارنة(، الطبعة األولى، عالمشكالت التعاقد عبر شبكة األنترنيت )در بشار طالؿ المومني،  - 4

 .58ص ، 2004والتوزيع، األردف، 
 .181ص  ،نفسوالمرجع محمد سعيد أحمد إسماعيؿ،  - 5
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 نية الموجب الجازمة في االلتزام بالعرض بشكل كامل ومحدد:-3
إف معيار تمييز اإليجاب الجاـز عف المفاوضات ىو توافر النية أو انتقائيا التي تستخمص     

، والتصم  .1يـ النيائي عمى إتماـ العقدمف عبارات اإليجاب وظروؼ التعاقد، الدالة عمى العزـو
 لإليجاب اإللكتروني ثانيا: الشروط الشكمية

الواردة في المادة ينبغي أف تتوافر في اإليجاب اإللكتروني مجموعة مف الشروط الشكمية      
  : السالؼ الذكر أىميا 05-18مف القانوف  11و 10
يجب أف يتـ اإليجاب بأسموب مكتوب يسمح بحفظ الشروط التعاقدية الواردة فيو عمى دعامة -1

 .2إلكترونية، أو أي دعامة أخرى مستديمة، بحيث يمكف استرجاعيا مرة أخرى عند الضرورة
مف نفس القانوف السابؽ بقوليا: "يجب أف تكوف كؿ  10وقد نص عمى ىذا الشرط في المادة 

إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأف توثؽ بموجب عقد إلكتروني معاممة تجارية 
 يصادؽ عميو المستيمؾ اإللكتروني.

يتوجب عمى مقدـ المنتج أو الخدمة أف يقـو بإعالـ العميؿ أو المستيمؾ عف الخدمة أو -2
، وسيؿ منتج بالتفصيؿ، وبوسائؿ مناسبة وفال د عف لقراءة وبعياّعالة وبأسموب واضح ومفيـو

 مف القانوف السابؽ. 11، وىذا طبقا لما جاء في المادة 3الغموض
 : لغة اإليجاب اإللكتروني-3

إف بث المعمومات والرسائؿ اإللكترونية عبر شبكة األنترنيت يثير مشكمة المغة الوطنية     
بالنسبة لمتمقي المعمومة، وسبب ىذه المشكمة يكمف في أف نظاـ معالجة المعمومات يعتمد 
بصفة اساسية عمى المغة اإلنجميزية التي عادًة ما توضع بيا البرامج وتوجو بيا األوامر 

ات إلى أجيزة الكمبيوتر المتصمة بالشبكة، وبالتالي فإف نشر اإلعالنات واإليجاب والتعميم

                                                           

 .61بشار طالؿ الموني، المرجع السابؽ، ص  - 1
حامد عبد العزيز الجماؿ، التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار النيضة  سمير - 2

 .111. ص 102، ص 2006العربية، دار النيؿ لمطباعة، القاىرة، مصر، 
مبي الحقوقية، بيروت، العقد اإللكتروني في القانوف المقارنة، دوف طبعة، منشورات الح–العقود الدولية إلياس ناصيؼ،  - 3

 .94ص ، 2009لبناف، 
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اإللكتروني عبر الشبكة والموجو إلى القبوؿ في دولة ال تعتبر المغة اإلنجميزية لغتيا الرسمية 
 .1يثير مشكمة مدى مشروعية التعامؿ مع مثؿ ىذه الرسائؿ اإللكترونية الموجية لمعميؿ

لمستعممة أىمية بالغة في إطار العقود اإللكترونية أو العقود التي تتـ عف بعد،   لمغة ا      
يثور التساؤؿ عف المغة الواجب استخداميا في اإليجاب، ىؿ يجب أف يأتي اإليجاب حيث 

 ؟اإللكتروني بذات المغة التي ينطؽ بيا الزائر لكي ينتج أثره القانوني
 استخدام المغة الوطنية في التعاقد: - أ
اشترط المشرع الجزائري عمى غرار باقي التشريعات االجنبية والعربية، إعالـ المستيمؾ     

المتعمؽ بحماية المستيمؾ  03-09مف قانوف  18بالمغة العربية، حيث ورد في نص المادة 
أف تستعمؿ المغة العربية بطريقة أساسية أو عدة لغات أخرى سيمة الفيـ مف  2وقمع الغش

 .3طريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوىاالمستيمكيف وب
، 4بعض التشريعات المحمية تستوجب استعماؿ المغة الوطنية في التعبير عف اإليجاب كما أف

إال أف عالمية الشبكة ودولية العرض ليس مف شأنيا االستجابة لممتطمبات المحمية، ولكؿ دولة 
استثناءا  19/03/1996لصادر في مف دوؿ العالـ، ولذلؾ أجاز المشرع الفرنسي في القانوف ا

استخداـ لغة غير فرنسية، ويمتد وني المصمـ إلذاعتو عبر الحدود وىو أف يتـ اإلعالف التمفزي
، إضافة إلى جواز 5ذلؾ إلى اإلعالف عبر شبكات االتصاؿ اإللكترونية ومنيا األنترنيت

                                                           

 . 169، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني  - 1

، يتعمؽ حماية المستيمؾ وقمع 2009فبراير سنة  25الموافؽ ؿ  1430صفر عاـ  29المؤرخ في  03-09رقـ  قانوف - 2
 .2009مارس سنة  08المؤرخة في  15الغش، الجريدة الرسمية رقـ 

 .19بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  - 3
توبوف المتعمؽ باستخداـ المغة الفرنسية بالمادة المسمى بقانوف  1994الصادر في  665-94نص القانوف الفرنسي رقـ  - 4

الثانية منو )أنو يجب استخداـ المغة الفرنسية في اإليجاب في كؿ أنواع التجارة بما في ذلؾ التجارة اإللكترونية وبصفة خاصة 
ذا عمى اإلعالنات في التعميمات الخاصة بالتشغيؿ وشروط الضماف ووصؼ المنتج أو الخدمة والفواتير واإليصاالت وينطبؽ ى

ىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، المرجع المرئية والمسموعة أو الناطقة أو المكتوبة(. نقال عف خالد ممدوح إبرا
 .167السابؽ، ص 

 .218إبراـ العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، المرجع نفسو، ص خالد ممدوح إبراىيـ،  - 5
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ة الفرنسية، بحيث يكوف استخداـ لغة أجنبية في اإليجاب البد أف تكوف مصاحبة لترجمة بالمغ
 .1اإليجاب واضحا ومفيوما وغير غامض، كمما قدـ بالمغة اإلنجميزية

 مشكمة المغة في التعاقد اإللكتروني: - ب

إف اإليجاب عبر الشبكات اإللكترونية غالبًا ما يتسـ بالطبيعة العالمية ويتـ بالمغة اإلنجميزية، 
وىو ما يستتبع إبراـ العقد اإللكتروني بتمؾ المغة أو لغة أجنبية أخرى غير العربية، وبالتالي 

مفة تعبر العقد عمى مصطمحات فنية وقانونية غير مألوفة أو ذات دالالت قانونية مختاحتواء 
عف النظاـ القانوني المتبع في دولة المنتج أو المورد، وقد يختمؼ عف النظاـ القانوني المتبع في 

 .2دولة المستيمؾ، أو قد يحتمؿ المصطمح ترجمتو إلى أكثر مف معنى
أقر أنو ال  1992التوجيو األوروبي بشأف حماية المستيمؾ الصادرة سنة حيث نجد أف      
عائقا أماـ العقود العابرة لمحدود، فإذا ما استجاب  القواعد الخاصة بالمغةي أف تكوف ينبغ

مستيمؾ فرنسي إلعالف في صحيفة صادرة بالمغة اإلنجميزية أو برنامج لمبيع في التمفزيوف 
بالمغة األلمانية ، فال يجوز لو أف يتوقع تمقي جميع المعمومات بمغتو الوطنية، وىذا عمى سبيؿ 

  .3ر لوسائؿ البيع عف بعدالمثاؿ ال الحص
ونستنتج مما سبؽ أنو ال يجوز التعامؿ في نطاؽ العقود اإللكترونية سوى بالمغة اإلنجميزية،     

إذ يجوز التعامؿ بأي لغة أخرى يتـ االتفاؽ عمييا، وىذا لكي ال تضيع الفوائد التي تتيحيا شبكة 
 األنترنيت عمى المستوى االقتصادي الدولي.

 
 
 
 

                                                           

 .219، ص السابؽروني )دراسة مقارنة(، المرجع إبراـ العقد اإللكتخالد ممدوح إبراىيـ،  - 1
 .171إبراـ العقد اإللكتروني )دراسة مقارنة(، المرجع نفسو، ص خالد ممدوح إبراىيـ،  - 2
نشر عقود التجارة اإللكترونية، عقد البيع عبر األنترنيت )دراسة تحميمية(، الطبعة األولى، دار حامد لمعمر خالد زريقات،  - 3

 .133ص .117، ص 2007ردف، والتوزيع، عماف، األ
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 القواعد المتعمقة بمضمون اإليجابثالثا: 
ينبغي أف يتضمف اإليجاب اإللكتروني مجموعة مف المعمومات والعناصر، وىي وصؼ     

، المنطقة الجغرافية التي يغطييا اإليجاب، مدة 2الثمفتحديد أو الخدمة وصفا دقيقا،  1المنتج
عمى ىذه القواعد في ، وقد نص المشرع 4، وحؽ العميؿ في الرجوع3سرياف مفعوؿ اإليجاب

السالؼ الذكر عمى أف يتضمف العرض التجاري اإللكتروني ما  05-18مف القانوف  11المادة 
 يمي:

 رقـ التعريؼ الجبائي والعناويف المادية واإللكترونية ورقـ ىاتؼ المورد اإللكتروني.-
 رقـ السّجؿ التجاري أو رقـ البطاقة المينية لمحرفي.-
.طبيعة وخصائص وأسعا-  ر السمع أو الخدمات المقترحة باحتساب كؿ الرسـو
 حالة توفر السمعة أو الخدمة.-
 كيفيات ومصاريؼ وآجاؿ التسميـ.-
 الشروط العامة لمبيع السيما البنود المتعمقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.-
 شروط الضماف التجاري وخدمة ما بعد البيع.-
 يده مسبقا.طريقة حساب السعر عندما ال يمكف تحد-
جراء الدفع.-  كيفيات وا 
 شروط فسخ العقد عند االقتضاء.-

                                                           

يزاتو األساسية وتركيباتو، وتاريخ صنعو يجب عمى البائع عبر الشبكة أف يحدد طبيعة المنتوج وصنفو ومصدره ومم - 1
-09مف قانوف  17عميو المادة  والتاريخ األقصى الستيالكو وكيفية استعمالو والنصائح واإلرشادات الخاصة بو. وىو ما نصت

 السالؼ الذكر. 03
يجب عمى الميني إعالـ المستيمؾ وقت اإليجاب الصادر عنو، بالمقابؿ النقدي لكؿ منتج أو كؿ أداء لخدمة وفقا لمحؿ  - 2

 ىذا اإليجاب، وفي حالة التخفيضات أو كمفة استعماؿ تقنيات االتصاؿ إف كانت  كذلؾ يتـ تحديد الثمف.
 .94إلياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 3

، والقانوف التونسي 121/20، 212/6في المواد  7-97خّوؿ كؿ مف تقنيف االستيالؾ الفرنسي والتوجيو األوروبي رقـ  - 4
لمعميؿ الحؽ في العدوؿ، وذلؾ مف خالؿ  32 -31، بشأف المبادالت والتجارة اإللكترونية في المواد 2000لسنة  83رقـ 
 ع المنتج في العقود المبرمة عبر تقنيات االتصاؿ واسترداد المبالغ التي سددىا.إرجا
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 وصؼ كامؿ لمختمؼ مراحؿ تنظيـ المعاممة اإللكترونية.-
 مدة صالحية العرض عند االقتضاء.-
 شروط وآجاؿ العدوؿ عند االقتضاء.-
 طريقة تأكيد الطمبية.-
وكيفيات إلغاء الطمبية المسبقة عند موعد التسميـ وسعر المنتوج موضوع الطمبية المسبقة -

 االقتضاء.
 طريقة إرجاع المنتوج أو استبدالو أو تعويضو.-
تكمفة استخداـ وسائؿ االتصاالت اإللكترونية عندما تحتسب عمى أساس آخر غير التعريفات -

 المعموؿ بيا.
 الفرع الثالث: صور اإليجاب اإللكتروني

اره اإلرادة التعبير عف اإلرادة وبالخصوص اإليجاب باعتبأسفر استعماؿ األنترنيت في      
التي يمكف مف خالليا توجيو اإليجاب  ،العديد مف الصور المختمفة األولى في ركف الرضا

 اإللكتروني، سواء لشخص محدد أو لمجميور، أىميا ثالث صور نتناوليا بالتفصيؿ فيما يمي:
 أوال: اإليجاب عبر البريد اإللكتروني

مكف أف يكوف اإليجاب بواسطة البريد اإللكتروني ألشخاص معينيف، لما يرى الموجب أف ي    
منتجاتو تخص مجموعة معينة مف أفراد الجميور، وبيذا الحاؿ يكوف إيجاب مطابؽ مع 
اإليجاب التقميدي الصادر بواسطة البريد العادي، المرسؿ إليو ال يعمـ بالعرض إال عند فتحو 

دىا تبدأ فعالية اإليجاب يكوف لممرسؿ إليو الحرية في قبوؿ العرض برسالة لصندوؽ بريده، وعن
 .1إلكترونية

ىذه حدد وفي كما يمكف أف يكوف اإليجاب عبر األنترنيت موجيًا مف التاجر إلى شخص م    
الحالة يكوف اإليجاب مطابقا لإليجاب الصادر عف التمكس أو الفاكس أو البريد، وتكوف ىناؾ 
فترة زمنية فاصمة بيف اإليجاب والقبوؿ، وفي ىذه الحالة يبقى اإليجاب قائما وغير ممـز بالنسبة 

                                                           

 .70، ص 2005ة، مصر، أسامة أبو الحسف مجاىد، التعاقد عبر األنترنيت، الطبعة األولى، دار الكتب القانوني - 1
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ا لمقواعد لمموجب، إال إذا تضمف اإليجاب إلزامًا لمموجب بالبقاء عميو لفترة زمنية معينة طبق
 .1مف القانوف المدني الجزائري 63العامة، وىذا نصت عميو المادة 

، فإنو يمكف أف يتـ بو العقد متى كاف باتا وجازمًا، كما يمكف أف  فإذا كاف إيجابا غير ممـز
يسقط في حالة رفضو عبر البريد اإللكتروني أو التعديؿ فيو أو تكراره، أو إنقضاء المدة في 

ف ممزما، ويمكف استخالص ىذه المدة مف طبيعة اإليجاب أو األعراؼ حالة ما إذا كا
 .2المتداوؿ
 اإليجاب بواسطة االنترنيت عبر المحادثة المشاهدةثانيا: 

في ىذه الصورة قد يتـ التعاقد بطريؽ المحادثة أو بطريقة المشاىدة، فأما الصورة األولى     
األطراؼ عبر شبكة األنترنيت، ويتحقؽ ىذا التخاطب  CHATINGفتتـ عف طريؽ تخاطب 

بأف يفتح كؿ مف الطرفيف الصفحة الخاصة بو عمى جيازه في ذات التوقيت، فينتقؿ ما يكتبو 
والعكس  الطرؼ إلى الصفحة المفتوحة بجياز الطرؼ الثاني عبر صندوؽ البريد اإللكتروني

 صحيح.
يؽ المشاىدة، فيتـ ذلؾ عف طريؽ ربط الجياز أما في الصورة الثانية حالة التعاقد عف طر 

بوسائط االتصاؿ الصوتية والمرئية )عبر ميكروفوف وكاميرا فيديو مثبتة عمى جياز كؿ 
دوف حضور مادي في نفس  -متخاطب(، بما يسمح لمطرفيف بأف يسمع ويرى كؿ منيما اآلخر

وبة فورًا، أي يتـ التعاقد في ذات الوقت الذي يتاح ليما فيو تبادؿ البيانات المكت -المكاف
 .3بالصوت والصورة

 
 
 
 

                                                           

 .القانوف المدني الجزائري مف 63المادة  - 1
 .72، ص 2002، المكتبة القانوف، األردف، -دراسة مقارنة–أحمد خالد العجموني، التعاقد عف طريؽ األنترنيت  - 2
ثابتو، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،إيماف مأموف أحمد سميماف - 3  .91، ص 2008إبراـ العقد اإللكتروني وا 
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 (Web)اإليجاب عبر شبكة المواقع ثالثا: 
وعبر  التعاقد عبر األنترنيتعف ىذه الصورة األىـ واألكثر استخداما في التعبير عتبر ت    

، ويكوف اإليجاب موجودًا عمى الموقع الخاص بالتاجر مالؾ السمعة أو 1Webشبكة الموقع 
موضحًا كؿ ما يتعمؽ بيذه السمعة أو الخدمة مف معمومات مثؿ النوع والسعر، وعادًة الخدمة، 

يقوـ مالؾ الموقع بوضع صورة ثالثية األبعاد لمسمع، فتسمح ىذه التقنية برؤية السمعة عمى 
موقع األنترنيت رؤية واضحة، ويجب أف تكوف ىذه الصورة واضحة وصادقة معبرة بشكؿ 

ه الصورة أصبحت جزء ال يتجزأ مف اإليجاب وبناًء عمييا فإف المتعاقد حقيقي عف السمعة، فيذ
 . 2اآلخر سيعتمد عمى ىذه الصورة إلبراـ العقد مف عدمو

والتعبير عف اإليجاب عبر مواقع الويب قد يعبر عنو بالكتابة أو بالنقر عمى زر الموافقة،       
الموجودة في  Icon Clickفقد يتـ التعبير عف اإلرادة عف طريؽ الضغط عمى زر الموافقة 

في الخانة  -الفأرة–لوحة المفاتيح المتصمة بالكمبيوتر الشخصي أو بالضغط بالمؤشر 
 .3صفحة الويب المخصصة لذلؾ في

وبيذا يكوف اإليجاب الصادر مف خالؿ شبكة المواقع موجيا إلى العامة، أي أف العميؿ 
"المتعاقد اآلخر" غير محدد، ولكي يعتبر إيجابا يجب أف يحتوي عمى كامؿ العناصر الرئيسية 

ف كاف محددوفقا لمشروط العامة، كالثمف وأوصاؼ السمعة، وعادًة ال يكوف  ا محددا بزمف وا 
 .4أحيانا بنفاذ الكمية أو بمدة معقولة كما في اإليجاب التقميدي

                                                           

والتي تتكوف مف عدد كبير مف الوثائؽ  World Wide Webيقصد بو شبكة المعمومات العالمية  Webإف لفظ شبكة    - 1
المخزنة في حواسب مختمفة بالعالـ. أنظر في ذلؾ: كيسي زىيرة، اإلطار القانوني لمتعبير عف اإلرادة في العقود المبرمة عبر 

 .  17، ص 2012االقتصادية، المركز الجامعي، تمنغست، جواف األنترنيت، معيد الحقوؽ، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية و 
 .91ص المرجع السابؽ،  إيماف مأموف أحمد سميماف ،أيضا:  
، الطبعة األولى، دار الكتب القانونية، مصر، -ة مقارنةدراس–سامح عبد الواحدي التيامي، التعاقد عبر األنترنيت  - 2

 .140، ص 2008
 .131المرجع السابؽ، ص خالد ممدوح  إبراىيـ،  - 3
 .73أحمد خالد العجموني، المرجع السابؽ، ص  - 4
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ويمكف أف يكوف اإليجاب معمقا عمى شرط في حالة عرض الموجب السمعة بثمف معيف، مع     
االحتفاظ بحقو في تعديؿ الثمف تبعًا لتغير األسعار في السوؽ أو البورصة، أو في حالة نفاذ ما 

 .1لدى الموجب مف السمعة، فإنو ال يمتـز بأي قبوؿ يصدر بعد نفاذ ما لديو
العروض التي تبث عمى شبكة األنترنيت تعتبر إيجابًا، فيي تأخذ أوصافًا ولكف ليس جميع     

مختمفة، فقد يوصؼ العرض بأنو مجرد دعوة لمتفاوض، بالرغـ مف توافر الشروط الجوىرية التي 
يتـ التعاقد بمقتضاىا مع مف صدر منو التعبير عف اإلرادة، مثؿ اإلعالف عف الحاجة إلى 

يحتفظ مف صدر منو التعبير لنفسو بحؽ الموافقة عمى مف يتقدـ  مستخدميف، وفي ىذه الحالة
 .2إليو بناًء عمى الدعوة التي وجييا، وذلؾ ألف شخصية المتعاقد محؿ اعتبار بالنسبة لو

 المطمب الثاني: تمييز اإليجاب اإللكتروني عما يشابهه
عند اإلبحار عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة تواجو عادة العديد مف العروض التي ال يعمـ     

منيا إذا ما كانت إيجابا ييدؼ إلى إيجاد قبوؿ مطابؽ لو، أـ أنيا مف باب اإلعالف أو الدعاية 
عف منتوج أو خدمة معروضيف، أـ أنيا مجرد دعوة لمتعاقد، أي دعوة لتقديـ إيجاب مف 

 الطرؼ.
 الفرع األول: تمييز اإليجاب اإللكتروني عن الدعوة إلى التفاوض أو التعاقد

في كوف ىذه األخيرة تدؿ عمى أف  3تبدو أىمية التفرقة بيف اإليجاب والدعوة إلى التفاوض    
 راؼ غير ممزمة بإبراـ العقد، أمااألمر مازاؿ في مرحمة التفاوض عمى العقد، ومف ثـ فإف األط

 يدؿ عمى الخروج مف دائرة التفاوض والدخوؿ في مرحمة إبراـ العقد. اإليجاب فإنو
ويصعب التمييز في اإلعالنات عبر شبكة االنترنيت بيف ما إذا كاف ىذا اإلعالف إيجابا    

بالمعنى القانوني لمكممة، أـ مجرد دعوة لمتفاوض والتعاقد، ذلؾ أنو إذا اعتبر إيجابا وصادقو 

                                                           

 .73، ص السابؽأحمد خالد العجموني، المرجع  - 1
 .74أحمد خالد العجموني، المرجع نفسو، ص  - 2
ي ذلؾ يقصد بالدعوة إلى التفاوض أو التعاقد "العرض الذي يقده شخص لمتعاقد دوف أف يحدد عناصره وشروطو". أنظر ف - 3

 .101، ص 1986عبد المنعـ فرج الصدة، مصادر اإللتزاـ، دار النيضة العربية، 



 ماهية اإليجاب وانقبول في إبرام انعقد اإلنكتروني        صم األول                 انف

 

 22 

إللكتروني يتـ، أما إذا أعتبر مجرد دعوة لمتفاوض فإف العقد ال ينعقد، قبوؿ مطابؽ فإف العقد ا
 .1وىو ما يثير التساؤؿ حوؿ معيار التفرقة بيف اإليجاب اإللكتروني والتفاوض

حيث يذىب البعض أف الفارؽ ىو وجود النية الجازمة في التعاقد، فيجب لكي يعد عرضا ما 
عوة إلى التفاوض ليدخؿ في إطار اإليجاب، أي أف إيجابا أف يخرج ىذا العرض مف دائرة الد

األصؿ ىو اعتبار أي عرض ييدؼ إلى التعاقد ىو دعوة إلى التفاوض ما لـ يثبت اعتباره 
إيجابا، وىو يكوف كذلؾ إذا اتصؼ بصفة مميزة، وىي كونو يعّبر عف رغبة أكيدة ونية جازمة 

 .2في التعاقد
أف الفارؽ بيف اإليجاب والدعوة إلى التفاوض ىو فارؽ بينما يرى جانب آخر مف الفقو إلى     

وظيفي، فوظيفة الثانية مجرد اإلعالف مف صاحبيا عف رغبة في التعاقد بقصد اكتشاؼ مف 
تكوف لديو رغبة مقابمة، بينما يرمي اإليجاب إلى عقد متكامؿ األركاف بمجرد إعالف  مف يوجو 

ر مف طرؼ آخر مجرد دعوة إلى التفاوض، ال إليو عف قبولو، كذلؾ إذا كاف التعبير الصاد
نما  تتوافر فييا مقومات اإليجاب، فإف االستجابة ليذه الدعوة ال تمثؿ قبوال ال ينعقد بو العقد، وا 

 .3تمثؿ قبوال لمتفاوض عميو
 عن اإلعالنالفرع الثاني: تمييز اإليجاب اإللكتروني 

وفي ىذه  عف السمع والخدمات عف طريؽ األنترنيت، 4يالحظ أنو غالبا ما يتـ اإلعالف    
 الحالة ىؿ يعتبر إيجاب أـ مجرد إعالف لمتعاقد فقط؟

 نميز في ىذا اإلطار مف خالؿ اتجاىيف: ويمكف أف

                                                           

 .219، ص السابؽع بد المنعـ فرج الصدة، المرجع - 1
 .258، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة-خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني  - 2
 . 89ص ، 2000عبد اهلل، التفاوض عمى العقد، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، عيف الشمس،  رجب كريـ - 3
يقصد باإلعالف:" مجموعة الرسائؿ التي يبثيا شخص عاـ أو خاص في إطار نشاطاتو التجارية أو الصناعية أو المينية،  - 4

 والتي ييدؼ مف خالليا الترويج لمنتجاتو أو خدماتو"
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اتجاه أوؿ: يرى أف إعالف البيع عبر الحاسوب ما ىو إال دعوة إلى التعاقد مف جانب المعمف، 
عو قبوؿ مف جانب الشخص المعمف، والسند في ذلؾ إلى ويتطمب إيجاب مف المستيمؾ ثـ يتب

 .19971تعريؼ اإلعالف في القواعد األوروبية المعمقة بالتمفاز العابر لمحدود الصادر في عاـ 
والجدير بالذكر بأف اإلعالف يتطمب إيجاب إذا وجدت نية لدى المعمف في االرتباط بالعقد إذا ما 

مف وجود ما يفيد التزاـ الشخص بإبراـ العقد، كأف صادفو قبوؿ مطابؽ، حيث يتبيف ذلؾ 
يتضمف منح الزبوف الحؽ في إرساؿ رد عبر شبكة الويب يبيف رغبتو في التعاقد بناء عمى 

 مبادئالعناصر الواردة في اإلعالف، أو إرساؿ الرد عبر البريد اإللكتروني، وىو ما ذىبت إليو 
   .Unidroitاؿ

عف السمع أو الخدمات عمى شبكة األنترنيت ىو بمثابة إيجاب  يرى أف اإلعالفواتجاه ثاني: 
وليس دعوة لمتعاقد، إال في حالة واحدة فقط، وىي إذا كاف اإلعالف عف السمعة أو الخدمة عبر 
شبكة األنترنيت يعتد فيو بشخص المتعاقد حتى ولو كاف اإلعالف يحتوي عمى كافة المسائؿ 

ية النظرية اشتراط كثير مف المواقع عمى شبكة االنترنيت الجوىرية في التعاقد، ومما يؤكد وج
أف يؤكد العميؿ الخاص قبولو لمعقد، عف طريؽ الضغط عمى أيقونة خاصة أو فراغ خاص 
مرتيف فأكثر عمى الزر الخاص بالموافقة المتواجدة عمى لوحة مفاتيح جياز الكمبيوتر، والتي 

ؿ إلييا العميؿ واستعمؿ مأل البيانات الالزمة تفيد معنى الطمب أو الشراء وعندئذ إذا ما دخ
 . 2ينقمب ذات العرض إلى إيجاب مف العميؿ بالطمب إلى العرض وليس العكس

مما سبؽ يمكف القوؿ أف اإليجاب في إبراـ العقد اإللكتروني ىو التعبير عف إرادة الراغب     
سيمة سمعية بصرية يتضمف في التعاقد عف بعد، حيث يتـ مف خالؿ شبكة دولية لإلتصاالت بو 

كافة العناصر الالزمة إلبراـ العقد، وقد يكوف إيجابا موجيا إلى أشخاص محدديف وذلؾ عف 
طريؽ البريد اإللكتروني أو إيجابا موجيا إلى جميع المذيف يدخموف عمى الموقع عبر صفحات 

                                                           

 . 26ص  المرجع السابؽ،الحميد، بادي عبد  - 1
 .27بادي عبد الحميد، المرجع نفسو، ص  - 2
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في الوسيمة  الويب، وبالتالي فاإليجاب اإللكتروني ال يختمؼ عف اإليجاب التقميدي إال
 المستخدمة فقط، مع بقاء الجوىر نفسو.

 المبحث الثاني: ماهية القبول في إبرام العقد اإللكتروني
ف يعقبو قبوؿ مطابؽ لو مف الطرؼ اآلخر، يجاب وحده إلتماـ العقد، بؿ يجب أال يكفي اإل    

اإليجاب، وعمى ىذا النحو إذ عدؿ والقبوؿ بيذا الشكؿ تعبير عف اإلرادة يصدر ممف وجو إليو 
ذا كاف تبادؿ اإلرادتيف بيف شخصيف في  اإليجاب أو اختمؼ فيو عّد القبوؿ إيجابا جديدا، وا 

 مجمس واحد بحضور مادي لمطرفيف، فما مصير تبادؿ إيجاب وقبوؿ بيف شخصيف متباعديف؟
قميدي إال في أداة التعبير يختمؼ مفيوـ عف القبوؿ التالقبوؿ اإللكتروني عبر االنترنيت ال     

عنو، حيث يتـ مف خالؿ وسائؿ إلكترونية عير االنترنيت، فيو قبوؿ عف بعد، والقبوؿ بشكؿ 
عاـ ىو التعبير عف إرادة مف وجو إليو اإليجاب، إلبراـ العقد بناًء عمى البيانات التي تـ إرساليا 

اتو ليطابؽ القبوؿ اإليجاب، مف خالؿ اإليجاب دوف إحداث أي تعديؿ، والموافقة عمى محتوي
 .1فإذا اختمؼ القبوؿ عف اإليجاب اعتبر إيجابا جديدا وليس قبوال

وسنتعرض في ىذا المبحث إلى مطمبيف، حيث نتطرؽ إلى مفيوـ القبوؿ في إبراـ العقد 
(، أول فرعٍ )في ( وذلؾ مف خالؿ تعريفو وبياف أىـ خصائصو مطمٍب أولاإللكتروني في )

(، كما نبيف طرؽ ثاني فرعٍ )إلى الشروط الواجب توافرىا في القبوؿ اإللكتروني في  باإلضافة
 (.ثالث فرعٍ في )التعبير عف القبوؿ اإللكتروني 

العدوؿ عف القبوؿ اإللكتروني، حيث نتعرض إلى مضموف نتطرؽ فيو إلى  (مطمب ثانيو)
 .(فرٍع ثانيلحؽ العدوؿ في ) (، باإلضافة إلى األساس القانونيفرٍع أولالحؽ في العدوؿ في )

 
 
 
 

                                                           

 .274، ص 1976الشرقاوي جميؿ، النظرية العامة لاللتزاـ، الكتاب األوؿ، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية،  - 1
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 المطمب األول: مفهوم القبول اإللكتروني 
فالبد أف تقابمو إرادة عقدية أخرى تتضمف قبواًل ليذا  ال يكفي اإليجاب وحده إلتماـ العقد،     

اإليجاب والعقود اإللكترونية التي تبـر عبر األنترنيت ال تختمؼ عف العقود التقميدية  مف ىذه 
الناحية، والتعبير الثاني عف اإلرادة يمـز أف يكوف باتًا ويتجو إلحداث أثر قانوني، كما يمـز لكي 

وصادرا مف المنسوب إليو وىو ما يؤكد نيتو في االرتباط التعاقدي،  يرتب أثره أف يكوف حراً 
ولموقوؼ عمى الجوانب القانونية لمقبوؿ اإللكتروني نعرض فيما يمي تعريفو وخصائصو، 

 ب توافرىا في القبوؿ اإللكتروني.باإلضافة إلى  الشروط الواج
 الفرع األول: تعريف القبول اإللكتروني وخصائصه

قبوؿ اإلرادة الثانية في العقد المبـر عبر األنترنيت والصادرة ممف وجو إليو يعتبر ال    
كما يتميز بمجموعة مف اإليجاب، والذي يتضمف النية القاطعة في التعاقد بال قيد أو شرط،  

 الخصائص، وىو ما سيتـ التعرض إلييا فيما يمي:
 اإللكتروني أوال: تعريف القبول

يعرؼ القبوؿ بأنو الرد اإليجابي عمى اإليجاب مف طرؼ الموجب لو، أو ىو التعبير عف     
متطابقا  ه. والذي بصدور 1إرادة مف وجو إليو اإليجاب في إبراـ العقد عمى أساس ىذا اإليجاب

 لإليجاب تتـ معو عممية التعاقد بيف الموجب وبيف القابؿ.
القبوؿ بأنو :" ثاني كالـ يصدر مف أحد العاقديف ألجؿ حكاـ العدلية عرفت مجمة األوقد      

     2إنشاء التصرؼ وبو يتـ العقد"
بشأف البيع الدولي لمبضائع عمى نحٍو ال يكاد  1980في حيف عرفتو إتفاقية فيينا لسنة     

عمى أنو :" يعتبر قبوال أي بياف أو أي  18/1يخرج عف القواعد العامة، حيث تنص المادة 
مف  91/1ر صادر مف المخاطب يفيد الموافقة عمى اإليجاب" . وقد نصت المادة تصرؼ آخ

                                                           

 .30، ص بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ - 1
التعبير عف اإلرادة( دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر  -اإللكترونية )التراضيعالء محمد الفواعير، العقود  - 2

 .136، ص 2014والتوزيع، األردف، 
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القانوف المدني األردني أف :" اإليجاب والقبوؿ كؿ لفظيف مستعمميف عرفًا إلنشاء العقد وأي لفظ 
 . 1صدر أواًل فيو إيجاب والثاني قبوؿ

جاب، برضاه إلبراـ التعاقد القبوؿ ىو التعبير الصادر عف إرادة الموجو إليو اإليوبالتالي ف
. في حيف أف العقد النموذجي لممعامالت اإللكترونية الصادر عف 2بالشروط الواردة باإليجاب"

"يعتبر القبوؿ مقبوال إذا تسمـ مرسؿ ىذا  بنصو أنو 423اؿ تعرض لو في المادة اليونستر 
ليو قانوف لجنة األمـ اإليجاب قبوال غير مشروط لإليجاب خالؿ التوقيت المحدد"، كما أشار إ

، وىو ما سار عميو المشرع األردني في 11المتحدة لمتجارة اإللكترونية مف خالؿ نص المادة 
، وكؿ ىذه القوانيف الخاصة بالمعامالت اإللكترونية 13قانوف المعامالت اإللكترونية في المادة 

 .3تعرضت إلى القبوؿ اإللكتروني، غير أنيا لـ تضع لو شكال معينا
 ثانيا: خصائصه

يخضع القبوؿ اإللكتروني لمقواعد العامة التي تحكـ القبوؿ التقميدي، إال أنو يتميز ببعض     
 ومف أىميا نجد: ،الخصوصية

 *يتـ عف بعد عبر وسائط ودعائـ إلكترونية.
 *يتصؼ بأنو يمكف مف التعبير عف اإلرادة بأي طريقة طالما تكوف كافية لإلفصاح عنو.

 .5، حيث تقؿ فرصة التفاوض والمساومة عمى شروط التعاقد4رانو بعقد اإلذعاف*يتميز بإقت
 

                                                           

إبراـ العقد اإللكتروني، أطروحة دكتوراه العمـو في العمـو القانونية، تخصص: قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ بمقاسـ حامدي،  - 1
 .79ص ، 2015/ 2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، والعمـو السياسية، 

ميكائيؿ رشيد عمي الزيباري، العقود اإللكترونية عمى شبكة األنترنيت بيف الشريعة والقانوف، دار الجامعة الجديدة،  - 2
 .210ص ، 2015/ 2014اإلسكندرية، 

 .79ص ، نفسوالمرجع بمقاسـ حامدي،  - 3
الذي يسمـ فيو أحد الطرفيف بشروط مقررة يضعيا الطرؼ اآلخر وال يسمح بمناقشتيا فيما عقد ال" يقصد بو: عقد اإلذعان - 4

 يتعمؽ بسمع أو مرافؽ ضرورية تكوف محؿ احتكار قانوني أو فعمي أو تكوف المناقشة محدودة النطاؽ بشأنيا"
ات )دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي(، الطبعة نادية ياس البياتي، التوقيع اإللكتروني عبر األنترنيت ومدى حجيتو في اإلثب - 5

 .66 -65، ص 2014األولى، دار البداية لمنشر، عماف، األردف، 
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 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في القبول اإللكتروني
كما قمنا سابقا أف القبوؿ ىو العنصر الثاني في العقد، ولكي ينتج أثره البد أف يتطابؽ تماما     

ال فإف بمع اإليجاب في كؿ جوان العقد ال ينعقد، فإف اختمؼ القبوؿ عف اإليجاب اعتبر و، وا 
مف القانوف  65إيجابا جديدا وليس قبوال إال في حالة االتفاؽ الجزئي، الذي نصت عميو المادة 

 المدني والذي يكوف منشئا لمعقد إذا توافرا شروطو.
 أواًل: أن يصدر القبول واإليجاب الزال قائما

وىو ما نصت عميو المادة ، 1القبوؿ واإليجاب مازاؿ قائما أف يصدريتطمب ىذا الشرط      
مف القانوف المدني األردني بنصيا " المتعاقداف بالخيار بعد اإليجاب إلى المجمس فمو رجع  96

الموجب بعد اإليجاب وقبؿ القبوؿ أو صدر مف أحد المتعاقديف قوؿ أو فعؿ يدؿ عمى 
 الواقع بعد ذلؾ".اإلعراض يبطؿ اإليجاب، وال عبرة بالقبوؿ 

ذا كاف ىناؾ مدة لإليجاب صريحة أو ضمنية تعيف أف يصدر القبوؿ قبؿ فوات ىذه المادة، و  ا 
ال اعت 2أي قبؿ سقوط اإليجاب بر إيجابا جديدا، أي لكي يرتب القبوؿ الكامؿ المطابؽ وا 

الؿ لإليجاب أثره القانوني يجب أف يصدر في الوقت الذي يكوف فيو اإليجاب ساريًا، أي خ
 الفترة التي ألـز الموجب بيا نفسو.

يف أجؿ لمقبوؿ التـز الموجب بالبقاء عمى إيجابو إلى أف أّكد المشرع الجزائري بأنو إذا عُ وقد     
 .3ينقضي ىذا األجؿ، ويحدد األجؿ مف ظروؼ الحاؿ أو مف طبيعة المعاممة

منيا إذا حدد موعد لقبوؿ ويبقى اإليجاب قائما في المعامالت اإللكترونية في عدة حاالت، 
ف تأخر القبوؿ عف ىذا الموعد  اإليجاب، فيجب أف يرتبط القبوؿ باإليجاب في ىذا الموعد، وا 
فمف يعتد بو. وىذا ما قضى بو مشروع العقد النموذجي اإللكتروني الذي أعدتو لجنة اليونستراؿ، 

                                                           

 .33بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  - 1
القانوف الحاالت التي يسقط فييا اإليجاب لعدـ تطابقو بقبوؿ أو بعد صدوره مف دوف أف يقابمو موقؼ ممف وجو إليو،  بّيف - 2

كما يسقط برفضو أو بعدوؿ مف وجو إليو اإليجاب قبؿ قبولو أو يسقط بسبب خارج عف إرادة الموجب. بادي عبد الحميد، 
 .29المرجع السابؽ، ص 

  .القانوف المدني الجزائريمف  63المادة  - 3
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ا تسمـ مرسؿ ىذا اإليجاب ( منو بالقوؿ "يعتبر القبوؿ مقبوال إذ4 -2 -3حيث نص في البند )
 .1قبوال غير مشروط لإليجاب خالؿ التوقيت المحدد

اإليجاب الموجو عبر المحادثة الصوتية أو الكتابية يحتاج إلى قبوؿ فوري مف الطرؼ و      
ف لـ يبداآلخر وقبؿ ا الموجو لو اإليجاب رغبتو في قبوؿ التعاقد أثناء  النتياء مف المحادثة، وا 

ذا 2المحادثة وقبؿ االنتياء منيا، يسقط اإليجاب كما ىو الحاؿ بالياتؼ، ويعتبر كأف لـ يكف ، وا 
حدث انقطاع بالخط بعد صدور اإليجاب وقبؿ صدور القبوؿ، يسقط اإليجاب وال يمكف أف 

، ألف مجمس ذه الحالة يمـز إيجاب جديدوفي ى يمحقو قبوؿ حتى لو أجريت محادثة جديدة،
 .4انقضى بحدوث انقطاع الخط 3العقد

ما إذا كاف اإليجاب عبر موقع األنترنيت وكانت ىناؾ مدة محددة مف الموجب لقبوؿ إيجابو، أ
فإف القبوؿ يجب أف يصدر بيذه الفترة، بحيث إذا وجد القبوؿ بعد انتياء المدة فإنو يولد ميتا، 

 . 5ط بانتياء المدةألف اإليجاب سق
أما في حالة قياـ الشخص الموجب لو بإغالؽ جياز الحاسب اآللي أو بإعطاء إشارة إلى      

أنو انتقؿ إلى موقع جديد غير موقع الموجب الذي تجري مف خاللو المحادثة أثناء تبادؿ 
 .6اإليجاباإليجاب، يكوف الموجب قاـ بفعؿ داال عمى االعتراض، وىو ما سيسيـ في سقوط 

 ثانيا: أن يكون القبول مطابقا تماما لكل ما ورد في اإليجاب
ال يكفي أف يصدر القبوؿ واإليجاب قائما، بؿ يجب أف يكوف مطابقا لو بكؿ عناصره     

فالقبوؿ بوصفة تعبيرا عف اإلرادة البد أف يتوفر فيو الشروط التي تتعمؽ بوجود اإلرادة وشروطو، 
                                                           

محمود عبد الرحيـ الشريفات، التراضي في تكويف العقد عبر األنترنيت، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عماف، - 1
 . 149، ص 2011

، ص 2005عقود التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  نضاؿ إسماعيؿ برىـ، أحكاـ - 2
42. 

 سيتـ التطرؽ إلى مجمس العقد بنوع مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني. - 3
 .25حميدي محمد أنيس، المرجع السابؽ، ص  - 4
 .42، ص نفسونضاؿ إسماعيؿ برىـ، المرجع  - 5
 .25،  ص نفسو، المرجع حميدي محمد أنيس- 6
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واتجاىيا إلى إحداث أثر قانوني، وأف يصدر واإليجاب ال يزاؿ قائما وأف يقترف والتعبير عنيا 
 .1باإليجاب ويكوف مطابقا لو

مف القانوف المدني األردني "يجب أف يكوف القبوؿ مطابقا  99وقد جاء في نص المادة 
ذا اقترف القبوؿ بما يزيد في اإليجاب أو يقيده أو يعدؿ فيو أعتبر رفضا  يتضمف لإليجاب، وا 

 2إيجابا جديدا"
يكوف القبوؿ مطابقا لإليجاب إذا إنصب عمى جزء مما يتضمنو اإليجاب دوف باقيو أو و      

ال لـ يكف قبوال مطابقا ولـ ينعقد بو العقد ، 3إذا انطوى القبوؿ عمى تعديؿ مضموف اإليجاب، وا 
بالمطابقة التامة  ال يقصدو ، تماما لكؿ ما ورد في اإليجاب وال يقصد بالمطابقة المطابقة

نما يقصد بيا المطابقة في الموضوع  .4المطابقة باأللفاظ والصيغ، وا 
االتفاؽ عمى المسائؿ الجوىرية والتفصيمية معا، بؿ ال يشترط كي يتطابؽ القبوؿ واإليجاب و 

 ، 5يشترط االتفاؽ عمى المسائؿ الجوىرية فقط
يذا الشرط، بنصو عمى أف القبوؿ الذي وقد تعرض المشرع الجزائري في القانوف المدني ل     

، وبالتالي ال ينعقد العقد إال إذا كاف القبوؿ مطابؽ 6يغير مف اإليجاب يعتبر إيجابا جديدا
 لإليجاب.

السابؽ عمى القبوؿ بقوليا: "... وأف توثؽ  05-18مف القانوف  10وقد نصت المادة     
 .ني"بموجب عقد إلكتروني يصادؽ عميو المستيمؾ اإللكترو 

 
 

                                                           

 .26، السابؽحميدي محمد أنيس، المرجع   - 1

 .34بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص - 2

 .81ص بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ،  - 3
 .137عالء محمد الفواعير، المرجع السابؽ، ص  - 4
 .137، ص نفسومحمد الفواعير، المرجع  الءع - 5

 القانوف المدني الجزائري.مف  66المادة  - 6
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 يصدر صريحًا واضحا وحراً ثالثا: يشترط في القبول أن 
بالمفظ والكتابة واإلشارة المتاولة عرفًا، لعامة فإف القبوؿ قد يتـ صراحًة طبقا لمقواعد ا    

 .1وباتخاذ موقؼ ال تدع ظروؼ الحاؿ شكًا في داللتو عمى حقيقة المقصود
القابؿ واتجاه إرادتو إلى مف صدر منو، حيث وبالتالي يجب أف يصدر القبوؿ واضحًا عمى مراد 

إذا وصؿ إلى  الموجب، دّؿ ذلؾ بوضوح عمى الرضا مف جانب القابؿ، وىذا الوضوح ضروري 
سواء تـ القبوؿ عبر المحادثة والمشاىدة، أو الكتابة عف طريؽ إرساؿ القبوؿ كتابة عبر البريد 

 اإللكتروني، أو غيرىا مف الوسائؿ.
ف التعبير عف إرادة القبوؿ ضمنيا، إذا لـ ينص القانوف أو يتفؽ الطرفاف عمى كما يجوز أف يكو 
     . 2أف يكوف صريحاً 

 الفرع الثالث: طرق التعبير عن القبول اإللكتروني
 3يتـ القبوؿ عبر األنترنيت إما بالكتابة التي تفيد الموافقة أو باستخداـ التوقيع اإللكتروني    

عبر غرؼ المحادثة المباشرة بيف األشخاص، إذ  4عبر البريد اإللكتروني أو عف طريؽ المفظ
ًة ، وقد يتـ مباشر 5باإلمكاف أف تكوف ىذه المحادثة مسموعة أو مسموعة ومرئية بنفس الوقت

 بمميءعمى أيقونة خاصة بالقبوؿ، يكوف ذلؾ  (Clic)( وذلؾ بالضغط Onlineعبر الشبكة )
أو  (Accepter)أو  (I Gree)الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تفيد القبوؿ، ومنيا 

 .6بمجرد الممس أو الضغط عمى األيقونة المعدة سمفا لمقبوؿ

                                                           

 مف القانوف المدني الجزائري. 60راجع نص المادة  - 1
 .82بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 2
سيتـ التطرؽ إليو بنوٍع مف التفصيؿ كطريقة إلثبات تطابؽ اإليجاب والقبوؿ في إبراـ العقد اإللكتروني  التوقيع اإللكتروني:  - 3

 وذلؾ في الفصؿ الثاني.
 .228ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 4
خالد ممدوح إبراىيـ، التحكيـ اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  - 5

 .119، ص 2008

 .145ص  المرجع السابؽ،عمر خالد زريقات،  - 6
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وقد يحدث أف يتـ الضغط عمى ايقونة القبوؿ ليوًا أو خطأ مف غير قصد، ولمتأكد مف أف     
شكؿ واضح وبقصد عف حقيقة القبوؿ، فإف بعض الضغط يعبر ب القبوؿ بطريقة المالمسة أو

البرامج اإللكترونية التي تعرض التعاقد تتطمب بعض اإلجراءات التي تؤكد القبوؿ صحة 
 Clic D'acceptation)عمى أيقونة القبوؿ   (Double Clic)إجرائو، ومف ذلؾ تكرار الضغط 

Final)1   أو العمؿ عمى تحرير وثيقة(Bon Commande) شراء عمى الشاشة مف أمر بال
 .2قبؿ العميؿ لتأكيد سموكو اإليجابي بيذا الشأف، أو يرتد إلى موقع البائع تأكيدا لألمر بالشراء

 وبناًء عمى ما تـ ذكره، فإف األصؿ العاـ لمقبوؿ يمكف أف يتـ صراحة أو ضمنيا.    
 أوال: التعبير الصريح

عرؼ عمماء القانوف التعبير الصريح بأنو "ىو الذي يفصح عف اإلرادة بطريقة مباشرة أي     
 "3بوسيمة تكتشؼ اإلرادة حسب المألوؼ بيف الناس

والتعبير يكوف صريحا إذا قصد بو صاحبو إحاطة الغير عممًا بإرادتو بطريقة مباشرة، كالكالـ 
 وقؼ معيف يدؿ عمى حقيقة المقصود"، مة، أو باتخاذه مو والكتابة، أو اإلشارة المفي

، ما يفيد أف يتـ التعبير عف 4نجد العقد النموذجي الفرنسي تطمب أف يرد بالقبوؿ بيانات محددة 
وكمثاؿ عف التعبير الصريح الذي يتخذ الكتابة مظيرا لو، قياـ الزبوف عف القبوؿ صراحًة، 

والضغط عميو بعد اختيار البضائع التي  (Accept)بوضع مؤشر الفأرة عمى عبارة موافؽ 
 .5يحتاجيا مف المتجر االفتراضي الذي تـ الدخوؿ إليو عبر الشبكة

                                                           

 .94ص  المرجع السابؽ، إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ،  - 1
 ورد بالبند السابع مف العقد النموذجي الفرنسي لمتجارة اإللكترونية بشأف القبوؿ ما يمي:- 2

-Le Consommateur Doit Recevoir Par Ecrit Ou Sur Auna Ure Suppotr Durable A Sa Disposition 

Et Auquel Il A Accès, Confirmation De L'ensemble Des Eléments Constitutifs Du Contrat Une 

Confirmation Par Voie De Courrier Electronique (E- Mail) Est Proposés; En Tant Qu'elle Est La  

Mieux Sdaptée Au Commerce Electronique. La Commerçants Doit Transmettre Ces Elements 

Lors De L'exécution Du Contray Et Au Plus Tars A La Livraison… Voir Aussi Michel  Vivant, 

Les Contrats Du Commerce Electronique, Litec Librairie De La Cour De Cassation, Paris, 1999.  
 .229ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 مف العقد النموذجي الفرنسي. ب( قبوؿ اإليجا7راجع البد ) - 4
 .230 -229نفسو، ص ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع  - 5
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مف القانوف المدني الجزائري عمى أف" التعبير عف اإلرادة يكوف  60وقد نصت المادة     
في داللتو في بالمفظ، بالكتابة، أو باإلشارة المتداولة عرفا، كما يكوف باتخاذ موقؼ ال يدع شؾ 

 .مقصود صاحبو
ويجوز أف يكوف التعبير عف اإلرادة ضمنيا إذا لـ ينص القانوف أو يتفؽ الطرفاف عمى أف يكوف 

 .1"صريحا
فالتعبير الصريح حسب ىذه المادة يكوف باتخاذ مظيرا مباشرا عف اإلرادة بالكتابة أو      

 .2لتو أو لغاية منوالكالـ أو اإلشارة أو الموقؼ الذي ال يثير شكا في دال
وبناءا ما تقدـ يمكف القوؿ أف القبوؿ اإللكتروني يشترط أف يتـ صراحًة سواء باستعماؿ المفظ 

رنيت أو مف خالؿ الذي يدؿ مباشرة عمى المعنى المقصود منو بإجراء اتصاؿ تميفوني عبر األنت
كتابة باستخداـ البريد اإللكتروني، وكذلؾ فإف مجرد الضغط عمى مفتاح في  المحادثة، أو يتـ

لوحة مفاتيح الحاسب اآللي أو عمى الخانة المخصصة لمقبوؿ في النموذج الذي يظير إرادة 
 .  3المتعاقديف في ىذا النمط مف أنماط التعاقد

 ثانيا: التعبير الضمني 
يكوف صريحا، كما يمكف أف يكوف  اإلرادة في القبوؿعبير عف مف المعروؼ عامة أف الت    

ضمنيا مالـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ، أو ما لـ يوجد إتفاؽ بيف األطراؼ عمى أف يكوف 
 .4التعبير عف اإلرادة عف القبوؿ صريحا

 المألوفة التي يتـنية الحديثة والوسائؿ التقميدية ويستوي في ذلؾ التعاقد بالوسائؿ اإللكترو     
بيا التعبير عف إرادة القابؿ، وذلؾ بقياـ ىذا األخير بتصرؼ يفيد الموافقة عمى القبوؿ، أي دوف 

                                                           

 المتضمف القانوف المدني الجزائري، المرجع السابؽ.  10-05قانوف رقـ  - 1
 .31عبد الحميد بادي، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .83بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص   - 3

الحقوؽ، جامعة بف يوسؼ بف مجمس العقد  اإللكتروني، شيادة ماجستير، فرع: العقود والمسؤولية، كمية بولمعمى زكية،  - 4
 .59ص  ،2013خدة، الجزائر، 
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التصريح المباشر عنو، ويتـ ذلؾ في ظؿ البيئة االفتراضية التي تجمع الموجب والقابؿ مف 
 خالؿ ما يمي:

 اتخاذ موقف دال عمى القبول:-أ
ادة ألداء رغبتو لمتعاقد يكوف في العقود التقميدية يعتبر البعض أف التعبير الضمني عف اإلر     

 .1نفسو، كما يكوف في العقود المبرمة عبر األنترنيت
بحيث ىناؾ العديد مف التصرفات التي تصدر عف القابؿ وتعتبر قبوال ضمنيا لإليجاب الصادر 

الموجب  عف طريؽ شبكة األنترنيت، ومنيا قياـ القابؿ بفؾ الغالؼ في بعض السمع التي يقـو
بإرساليا مع اإليجاب غالبا ما يتضمف اإليجاب في ىذه الحالة يعتبر فؾ الغالؼ أو الختـ عمى 

 .2السمعة بمثابة قبوال لمعقد
 مدى صالحية السكون لمتعبير عن القبول اإللكتروني-ب

يعتبر السكوت حالة سمبية ال تعبر ال بمفظ وال بالكتابة أو بإشارة أو بعمؿ يدؿ عمى       
التعبير عف اإلرادة، فقد يكوف ساكنا جامدا في ظاىره، وباطنو يدعى السكوت المجرد أو 
البسيط، كما يمكف أف يكوف ساكنا في ظاىره لكنو يرغب في إحداث أثر قانوني في باطنو، 

السكوت لمتعبير  نعتبر ىؿ ىنا والسؤاؿ الذي يطرح نفسو، 3وىذا ما يسمى بالسكوت المالبس
 ال؟اإللكتروني قبو 

 ظير في ىذه المسألة رأييف:
الرأي األوؿ: يرى صالحية السكوت ليكوف تعبيرا عف قبوؿ صاحبو لمتعاقد مع الموجب في 
حاالت معينة حددتيا بعض التشريعات، وفي مقدمتيا القانوف المدني الجزائري في نص المادة 

                                                           

التراضي في تكويف العقد اإللكتروني "دراسة مقارنة"، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، محمد عبد الرحيـ شريفات،  - 1
 .134ص ، 2009

 .134، ص نفسومحمد عبد الرحيـ شريفات، المرجع  - 2
 .139لسابؽ، ص عالء محمد الفواعير، المرجع ا - 3
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، وباستقراء ىاتيف المادتيف تكوف 2مف القانوني المدني المصري 98يا أيضا المادة م، تقاب68/21
 ىذه الحاالت كاآلتي:

إذا كانت طبيعة المعاممة أو العرؼ التجاري أو غير ذلؾ مف الطرؽ التي تدؿ عمى أف -أ
 الموجب لـ يكف لينتظر تصريحا بالقبوؿ.

 إذا إتصؿ اإليجاب بتعامؿ سابؽ مع المتعاقديف.-ب
 إذا كاف اإليجاب لمصمحة مف وجو إليو.-ج

السالفة الذكر في ىذا السياؽ عمى أنو "إذا كانت طبيعة المعاممة أو  68تنص المادة حيث 
العرؼ التجاري أو غير ذلؾ مف الطرؽ تدؿ عمى أف الموجب لـ يكف لينتظر تصريحا بالقبوؿ، 

 فإف العقد يعتبر قد تـ، إذا لـ يرفض اإليجاب في وقت مناسب.
عف القاعدة العامة )األصؿ( التي يأخذ بيا الرأي  الواضح أف في ىذه الحاالت جاءت استثنائية

ألف يكوف تعبيرا بالقبوؿ، استنادا إلى المقولة الفقيية ال  الثاني القائؿ بعدـ صالحية السكوت،
 أي أف مجرد السكوت ال يعد قبوال، فقد يكوف السكوت بمثابة رفض. 3"ينسب لساكت قوؿ"

المالبس تعبيرا عف القبوؿ اإللكتروني، حتى  كما يرى بعض الفقو صعوبة اعتبار السكوت    
في حالة وجود تعامؿ سابؽ بيف المتعامميف يكوف قد تـ عبر شبكة األنترنيت، ألف ىذا التعامؿ 
ال يكفي مف الناحية العممية ليعد قبوؿ، إال إذا كاف ىناؾ إتفاؽ صريح أو ضمني بيف 

 .4الطرفيف
 
 

                                                           

مف القانوف المدني الجزائري "يعتبر السكوت عف الرد قبوال، إذا إتصؿ اإليجاب بتعامؿ سابؽ بيف  68/2تنص المادة  - 1
 المتعاقديف، أو إذا كاف اإليجاب لمصمحة مف وجو إليو".

ىناؾ تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف، مف القانوف المدني المصري :" يعتبر السكوت عف الرد قبوال إذا كاف  98تنص المادة  - 2
 واتصؿ اإليجاب بيذا التعامؿ، أو إذا تمخض اإليجاب لمنفعة مف ُوجو إليو"

 .105المرجع السابؽ، ص  عقوني محمد، - 3
 .345المرجع السابؽ، ص إبراـ العقد اإللكتروني، خالد إبراىيـ ممدوح،  - 4
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 العقدالعدول عن الحق في المطمب الثاني: 
مف الواضح أف المبدأ العاـ في العقود ىو العقد شريعة المتعاقديف، فال يجوز نقضو أو     

 106التغيير فيو إال بإرادة الطرفيف، أو لألسباب التي يقررىا القانوف، كما جاء في نص المادة 
صحيحا مستوفيا جميع شروط انعقاده  ، فإف العقد متى نشأمف القانوف المدني الجزائري

و، فإنو يكوف بمثابة القانوف بيف الطرفيف، فال يجوز نقضو وال تعديمو وال إلغاؤه إال بإتفاؽ وصحت
الطرفيف أو لألسباب التي يقررىا القانوف، ولكف نظرا ألف المتعاقد في العقد اإللكتروني ليس 

ريعات لديو مف الوسائؿ ما يكفؿ معاينة السمعة واإللماـ بخصائصيا قبؿ إبراـ العقد، فإف التش
ونظيراتيا المتعمقة بالمعامالت اإللكترونية، أجازت لمقابؿ أف  ابعد عموم المنظمة لمتعاقد عف

يعدؿ عف قبولو بعد تنفيذ العقد إذا تبيف لو أنو تسرع في التعبير عف إرادتو أو أف قبولو صدر 
 رضا عف غير يقيف، وىذا ما يسمى بالحؽ في العدوؿ، وىو ما يعد وسيمة مف وسائؿ حماية

المتعاقد وضمانة حقيقة لصد ما قد يرتكبو المتعاقد اآلخر الذي يممؾ تقنية المعمومات ويممؾ 
السمعة أو الخدمة مف وسائؿ تغري المتعاقد الذي تسيطر عميو حالة الضعؼ وتدفعو إلى إبراـ 

 .1العقد
إلى  ـ ىذا المطمبسوبغرض البحث في مفيـو الحؽ في العدوؿ عف العقد، فإننا سنق     

 واألساس القانوني لحؽ العدوؿفرعيف، ندرس حؽ العدوؿ ومبدأ القوة الممزمة في )فرٍع أوؿ(، 
 في )فرع ثاني(
 حق العدول ومبدأ القوة الممزمةالفرع األول: 

بموجب القوة الممزمة لمعقد فإف أيًا مف طرفيو ال يستطيع أف يرجع عنو، فمتى تـ التقاء       
  2اإليجاب بالقبوؿ وقاـ العقد، فإف تنفيذه يصبح ممزما وال رجعة فيو.

الحؽ في العدوؿ عف العقد تعتبر  التشريعات المنظمة لعمميات البيع عف بعدغير أف بعض     
بغرض حماية رضا المستيمؾ باعتباره يقدـ في ىذا النوع وذلؾ  رىا وتتيحيا،تقمف الوسائؿ التي 

                                                           

 .223عجالي خالد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .272، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة–ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني  خالد - 2
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مف العقود عمى التعبير عف إرادتو دوف وعي تاـ أو كامؿ، فإذا تـ تنفيذ العقد اتضح لو أنو 
 .1تسرع في قبوؿ العقد وأنو لـ يكف يعتقد أف السمعة أو الخدمة بيذا الشكؿ

وسيمة بمقتضاىا يتيح المشرع ألحد المتعاقديف أف يعيد النظر وبالتالي فالحؽ في العدوؿ ىو 
 مف جديد مف جانب واحد في االلتزاـ الذي ارتبط بو مسبقا.

ممشتري في فرنسا بمناسبة حماية المستيمؾ مف التسرع العدوؿ عف العقد لظير حؽ قد و       
المشتري متسرعة في ظؿ في التعاقد في بعض أنواع  البيوع، وىي تمؾ التي تكوف فييا إرادة 

تأثرىا بوسائؿ الدعاية واإلعالف، وتدفع المشتري إلى التعاقد دوف أف يأخذ وقتو الكافي لمتدبر، 
 .2فضال عف قمة خبرتو أو انعداميا أحيانا فيما يتعمؽ بموضوع العقد

ويعرؼ حؽ العدوؿ لدى بعض التشريعات بأنو "حؽ المستيمؾ في إرجاع السمعة أو       
لخدمة وخالؿ مدة معينة يحددىا القانوف دوف الحاجة إلبداء أية مبرّرات، مع التزاـ رفض ا

 3ؿ برد قيمتيا مع تحمؿ المستيمؾ مصروفات الرجوع فقط"االتاجر أو مقدـ الخدمة بحسب األحو 
ولقد أقرت العديد مف التشريعات كالقانوف الفرنسي والقانوف األمريكي والقانوف اإلنجميزي أحقية 
المستيمؾ في العدوؿ بشأف العقود اإللكترونية خالؿ فترة السماح، وتختمؼ ىذه المدة مف قانوف 
إلى آخر باعتبار أف المستيمؾ في التعاقد عف بعد ال يرى المنتج أو السمعة، فقد يتسمـ منتجًا ال 

 . 4يتفؽ والمواصفات المتعاقد عمييا، ومف ثـ يحؽ لو إرجاع ىذا المنتج خالؿ فترة معينة
في حيف نجد أف المشرع الجزائري في مشروع تعديؿ التقنيف المدني الجزائري في جزئو     

المتعمؽ بعقد البيع والمخصص لتنظيـ البيع عف بعد، فقد أورد القائموف عمى المشروع نص 
 التي جاء فييا : 06مكرر  412المادة 

تسبيب ذلك، وال دفع أي  لممشتري مهمة سبعة أيام كاممة لمتمسك بحقه في العدول دون"
 ..." تعويض باستثناء مصاريف اإلرجاع إن كانت

                                                           

 .224عجالي خالد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .225عجالي خالد، المرجع نفسو، ص   - 2
 .627ص ، 2012حماية المستيمؾ اإللكتروني، دار الجامعة الجديد، اإلسكندرية، كوثر سعيد عدناف خالد،  - 3

 .273، ص السابؽ، المرجع -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني  - 4
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وما يستخمص مف ىذا النص أف المشرع الجزائري قد اقتنع بضرورة تنظيـ الحؽ في العدوؿ  
 عف العقد في البيوع التي تتـ عف بعد، والتي مف أىـ صورىا العقد اإللكتروني.

 6الصادر في  88/21كما تقرر حؽ العدوؿ في المادة األولى مف القانوف الفرنسي رقـ     
، التي نصت عمى انو "في كافة العمميات التي يتيح فييا البيع عبر المسافات، فإف 1988يناير 

لممشتري الحؽ في إعادتو إلى البائع الستبدالو بآخر، أو رده واسترداد الثمف دوف أية نفقات مف 
 .1جانبو سوى مصاريؼ الرد

ىذا الحؽ  1997مايو  20الصادر في  7/97وذات المسار ساره توجيو المجمس األوروبي رقـ 
( عمى اف "كؿ عقد عف بعد يجب أف ينص فيو عمى احقية 6/1أيضا، حيف نص في المادة )

سبة المستيمؾ في العدوؿ خالؿ مدة ال تقؿ عف سبعة أياـ، تبدأ مف تاريخ االستالـ بالن
لممنتجات والسمع، أما بالنسبة لمخدمات فإف ميمة السبعة أياـ تبدأ مف تاريخ إبراـ العقد أو مف 
تاريخ كتابة المورد اإلقرار الخطي، وتصؿ ىذه المدة إلى ثالثة اشير إذا تخمؼ المورد عف 

 . 2القياـ بالتزامو بإرساؿ إقرار مكتوب يتضمف العناصر الرئيسية لمعقد
أف تطبيؽ الحؽ في العدوؿ يمتد بالنسبة لمبيع اإللكتروني، كذلؾ اإليجار والخدمات،  ونجد     

مف قانوف المستيمؾ استبعد بعض العقود  2 -20 -121لكف المشرع الفرنسي في نص المادة 
 مف التطبيؽ ىي:

لممارسة  عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذىا باالتفاؽ مع المستيمؾ قبؿ انتياء المدة المقررة-
 خالليا. ؿالحؽ في العدو 

 عقود توريد السمع والخدمات التي تحدد اثمانيا وفؽ ظروؼ السوؽ.-

                                                           

 جاء صياغة المادة بالمغة الفرنسية كما يمي: - 1

"Pour Toutes Les Op"Ration De Vente A Distance, L'acheteur D'un Produit Dispose Délai De 

Sept Jour A Compter De La Livration De Sa Commande Por Faire Retour De Ce Produit Au 

Vendeur Pour Echanges Ou Remboursement Sans Pénalités, A L'exception Des Frais De 

Retour". 
 .274، ص سابؽال، المرجع -دراسة مقارنة–روني خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكت - 2
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عقود توريد السمع التي يتـ تصنيعيا وفقا لخصوصيات المستيمؾ أو بالمطالبة لشخصو، والتي -
 بحسب طبيعتيا ال يمكف إعادتيا لمبائع، أو التي يسرع إلييا اليالؾ والتمؼ.

 ريد الصحؼ أو الدوريات والمجالت.عقود تو -
 .1عقود خدمات الرىاف أو أوراؽ اليانصيب المصرح بيا-

مف تقنيف االستيالؾ  20/4-121باإلضافة إلى االستثناءات السابقة أوردت المادة     
، وىي التي يتـ تنفيذىا في 2الفرنسي حاالت خاصة عي عقود توريد سمع استيالكية عادية

المستيمؾ مف خالؿ موزعيف يقوموف بجوالت متكررة ومنتظمة، وكذلؾ مكاف مسكف أو عمؿ 
العقود التي يكوف محميا أداء خدمات اإلقامة أو اإلطعاـ، او النقؿ عموما كؿ تمؾ العقود التي 
يتـ الوفاء بيا في مكاف معيف أو عمى فترات متجددة، فقد يقـو المستيمؾ بحجز غرفة في فندؽ 

سفر في الطائرة ثـ يمارس حقو في العدوؿ لحظات قبؿ إقالع  ةكر عف طريؽ األنترنيت أو تذ
الطائرة أو الميمة المعنية بالحجز في الفندؽ، أو كمف يطمب مف مطعـ يوفر خدمة توزيع 
الوجبات عمى المنازؿ إحضار وجبة، وبعد وصوؿ العامؿ إلى منزلو بتمسؾ بحقو في العدوؿ 

 .3ال تحقؽ أي توازف في العالقة االستيالكية عف العقد، وىذا يسبب لمميني خسارة كبيرة
ما يبرر الحؽ في العدوؿ أنو ال يرتبط بحماية المستيمؾ اإللكتروني أو المستيمؾ المتعاقد عف 
بعد فقط، بؿ مرتبط وجوده بكؿ تشريع ييدؼ إلى حماية المستيمؾ لكف اختالؼ طبيعة العقد 

بالنسبة لممستيمؾ اإللكتروني، فيو طرؼ اإللكتروني تجعؿ الحؽ في العدوؿ أكثر مف ضرورة 
 .4ضعيؼ في العقد في مواجية الطرؼ المحترؼ

 ويتميز حؽ العدوؿ عف األنظمة المشابية لو بعدة خصائص أىميا:     

                                                           

، 27/1تيمؾ في القانوف الجزائري )دراسة مقارنة(، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، المجمد عبد الرحماف خمفي، حماية المس - 1
 .15، ص 2013لسنة 

مشروع تعديؿ التقنيف المدني "ال يخضع ليذه األحكاـ توزيع األمواؿ ذات االستيالؾ   10مكرر  412جاء في المادة  - 2
 التي تتـ في محؿ سكف المستيمؾ أو عممو عف طريؽ عمميات توزيع متكررة ومنتظمة" العادي

 .235ص  ؽ،عجالي خالد، المرجع الساب- 3
 .14، ص نفسوعبد الرحماف خمفي، المرجع  - 4
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 العدول بالعقود المبرمة عن بعد. *اقتران حق
 :*حق العدول استثناء عمى مبدأ القوة الممزمة

وفقا لمقواعد العامة وبموجب القوة الممزمة لمعقد فإف "العقد شريعة المتعاقديف" ال يجوز     
، اي أف كؿ مف طرفي 1نقضو أو تعديمو إال باتفاؽ األطراؼ أو لألسباب التي يقررىا القانوف

كوف التعاقد ال يستطيع أف يرجع عنو، متى تـ التقاء اإليجاب بالقبوؿ ُأبـر العقد، لكف نظرا ل
براـ العقد، معة واإللماـ بخصائص الخدمة قبؿ إالمستيمؾ ليس لديو اإلمكانية الفعمية لمعاينة الس

برامو، مما يعني أف المستيمؾ نو يجب أف يتمتع بحؽ العدوؿ بعد إبعد، فإ كوف التعاقد يتـ عف
ة "العقد شريعة خّوؿ لو حؽ نقض العقد بعد انعقاده باإلرادة المنفردة، وىو ما يعد مخالفا لقاعد

المتعاقديف، ولذلؾ فإف الحكـ المخالؼ ليذه القاعدة البد مف النص عميو صراحة إما باتفاؽ 
 .2األطراؼ أو بالقانوف

المستيمؾ في العقد اإللكتروني ليس لديو اإلمكانية لمعاينة السمعة واإللماـ بيا فمثال نجد أف 
متع بحؽ العدوؿ عف العقد خالؿ مدة مة قبؿ إبراـ العقد، فإنو يجب أف يتدوبخصائص الخ

حؽ نقص العقد  ، وىو ما يعني تحويؿ القابؿ3معينة، تبدأ مف تاريخ تسممو لمشيء محؿ العقد
ـ تقدـ ىذه التنظيمات صيغة لمرجوع تخالؼ مبدأ القوة الممزمة لمعقد، فنجد بعد انعقاده، ومف ث

الجديدة مف التقنيف االستيالؾ الفرنسي، التي تنص  121 -120ىذا الحؽ مقرر في المادة 
"لممستيمؾ خالؿ سبعة أياـ أف يمارس حقو في العدوؿ دوف إبداء أسباب أو دفع أية جزاءات 

معة، وتحسب ىذه الميمة مف وقت تسمـ السمعة وبالنسبة لمخدمات مف باستثناء نفقات إعادة الس
 .4تاريخ انعقاد العقد"

 

                                                           

 مف القانوف المدني الجزائري. 106نص المادة  - 1

 .347 -346المرجع السابؽ، ص ، -دراسة مقارنة–إبراـ العقد اإللكتروني خالد ممدوح إبراىيـ،  - 2
التراضي في العقد اإللكتروني، أطروحة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة عيف عنادؿ عبد الحميد المطر،  - 3

 .270ص ، 2009الشمس، قسـ القانوف المدني، القاىرة، 

 .145السابؽ، ص محمد عالء الفواعير، المرجع  - 4
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 *حق العدول مرتبط بالنظام العام:
نجد أف حؽ المستيمؾ في العدوؿ في مثؿ ىذا النوع مف البيوع يعتبر مف النظاـ العاـ،     

أركاف العقد، بحيث ال يجوز  التي تعتبر الركف األساسي مف ةلكونو ييدؼ إلى حماية الرضائي
النزوؿ عنو أو االتفاؽ أي اإلعفاء منو لكوف اليدؼ منو حماية المشتري بأف ال يمـز بأية سمعة 
قد ال يراىا مالئمة، كما يقع باطال كؿ اتفاؽ أو بند قد يتضمنو العقد اإللكتروني يحرمو مف 

 .1ممارستو ليذا الحؽ
 :*حق العدول ذو صفة تقديرية

حؽ العدوؿ يتسـ بالصفة التقديرية، وذلؾ وفقا لقانوف االستيالؾ الفرنسي كونو "حؽ  إف   
   2إرادي محض تقديره إلرادة الطرؼ الضعيؼ في العالقة التعاقدية وفقا لمضوابط القانونية".

 أحكام الحق في العدول عن العقدالفرع الثاني: 
الحاالت التي يثبت فييا لممتعاقد الحؽ في العدوؿ عف العقد الذي أبرمو، فإنو مف  في    

 الطبيعي أف يبيف المشرع المدة التي يحؽ فييا لممتعاقد استخداـ ىذا الحؽ، وكيفية ذلؾ، 
إف بدء سرياف الميمة التي يكوف لممتعاقد أف يمارس خالليا حقو في العدوؿ عف العقد تختمؼ 

العقد، فإذا كاف محؿ العقد بيع سمع أو منتجات، فإف ميمة ممارسة حؽ العدوؿ باختالؼ محؿ 
عف العقد تبدأ منذ لحظة تسمـ المتعاقد لمسمعة أو الخدمة، وعمى ىذا الحكـ نصت المادة 

 .3مف تقنيف االستيالؾ الفرنسي في فقرتيا الثانية 121-20
حؽ في العدوؿ عف العقد تبدأ منذ لحظة أما إذا كاف محؿ العقد أداء خدمة، فإف ميمة سرياف ال

 قبوؿ اإليجاب.
مف مشروع تعديؿ التقنيف المدني  06مكرر  412وقد جاء في الفقرة الثانية مف المادة     

 الجزائري ما يمي:

                                                           

 .362عمر خالد زريقات، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .352، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني  - 2

3  -  Article 121-20/2 : Le Délai Mentionné A L'alinéa Court A Compter De La Réception Pour 

Les Biens Ou De L'acceptation De L'offre Pour Les Prestations De Services" . 
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لممشتري ميمة سبعة أياـ كاممة لمتمسؾ بحقو في العدوؿ دوف تسبيب ذلؾ وال دفع أي تعويض -
 إف وجدت.باستثناء مصاريؼ اإلرجاع 

 يسري األجؿ المذكور في الفقرة السابقة ابتداء مف تسمـ الماؿ المباع )المبيع(-
فما يالحظ عمى المشرع الجزائري أنو لـ يفرؽ في بدء حساب الميمة بيف ما إذا كاف محؿ     

 العقد خدمة أو سمعة أو منتوجا.
لعدوؿ عف العقد، فإف أما عف المدة التي يتعيف فييا عمى صاحب الحؽ ممارسة حقو في ا

، فقد 1المواد التي قررت ىذا الحؽ في القوانيف المختمفة قد وضعت مدة أصمية ومدة استثنائية
عمى أف ميمة استعماؿ الحؽ في العدوؿ ىي عشرة أياـ  30نص المشرع التونسي في المادة 

 .2عمؿ
ياـ يمؾ مدة سبعة أؾ الفرنسي أف لممستمف تقنيف االستيال 20/01-121في حيف أف المادة    

 .3كاممة لممارسة حقو في العدوؿ عف العقد
 

                                                           

 .238عجالي خالد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .239، ص ونفسعجالي خالد، المرجع  - 2

3 - Article 121-20/1 "Consommateur Dispose D'un Délai De Sept Jours Francs Pour Exercer 

Son Droit De Rétractation…" 
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 الفصل الثاني: اقتران اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني
ينعقد العقد عموما سواء كاف إلكترونيا أـ تقميديا في المحظة الزمنية التي يقترف فييا القبوؿ      

باإليجاب، وىذا االقتراف إما أف يكوف حقيقيا وعندىا يسمى التعاقد بيف الحاضريف، أو يكوف 
 حكميا ويسمى عندىا بالتعاقد بيف غائبيف.االقتراف 

مف أىـ  في التعاقد بيف غائبيف تعد مشكمة تحديد زماف ومكاف انعقاد العقد اإللكترونيو      
، وذلؾ لوجود وأدؽ المشاكؿ القانونية التي يثيرىا التعاقد اإللكتروني عبر شبكات االتصاؿ

مب األحواؿ، وبما أف العقد اإللكتروني فاصؿ زمني بيف صدور القبوؿ وعمـ الموجب بو في أغ
يدخؿ ضمف طائفة العقود المبرمة عف بعد )عقود المسافات(، والتي تنعقد دوف الحضور 
المادي لمطرفيف في مجمس واحد، فإف مسألة تحديد زماف انعقاد العقد اإللكتروني ومكانو تعد 

تـ معالجتو في ىذا الفصؿ، وذلؾ في التعاقد اإللكتروني، وىو ما سي مف أىـ المسائؿ القانونية
تطابؽ أو اقتراف اإلرادتيف اإليجاب والقبوؿ في العقد مف خبلؿ مبحثيف، حيث يتـ التعرض إلى 

دراسة طرؽ إثبات اقتراف اإليجاب والقبوؿ في إبراـ  ، كما سيتـ(مبحث أولاإللكتروني في )
 (.مبحٍث ثاني) العقد اإللكتروني
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 العقد اإللكترونيإبرام  تطابق اإلرادتين اإليجاب والقبول فيالمبحث األول: 
العقد المبـر عف بعد ال يخرج عف كونو عقد مف العقود، ومف ثمة فبلبد مف توافر جميع      

أركاف العقد، إذ يمـز أف يصدر إيجاب صحيح مف الموجب وأف يصر الموجب عمى إيجابو فبل 
عف اإليجاب ممكنا وأف يصؿ اإليجاب إلى عمـ الطرؼ اآلخر، سواء  يعود فيو إف كاف عدولو

كاف ىذا الوصوؿ فوريا كما ىو الحاؿ في التعاقد بيف حاضريف، أو كاف مستغرقا لفترة مف 
 .1الزمف طالت أو قصرت كما ىو الحاؿ في التعاقد بيف غائبيف

 .2اد العقدوتكمف أىمية اقتراف القبوؿ باإليجاب في تحديد زماف ومكاف انعق
جمع الفقياء عمى أف التعاقد اإللكتروني ال يختمؼ في حد ذاتو عف التعاقد العادي، إال أف أقد و 

د العقد عند تبلقي قوبوسائؿ إلكترونية، فينع، 3ال يجمعيما مجمس واحدالتعاقد يتـ بيف غائبيف 
ف يتحقؽ تطابؽ اإلرادتياإليجاب اإللكتروني مع القبوؿ اإللكتروني الموافؽ لو ، وبيذا التبلقي 

إلى مفيـو مجمس العقد اإللكتروني في ىذا المبحث لو سيتـ التعرض ما د العقد، وىو وانعقا
(، كما سيتـ التعرض إلى زماف ومكاف اقتراف اإليجاب والقبوؿ في العقد مطمٍب أولوصوره في )

 .(مطمٍب ثانياإللكتروني وذلؾ في )
 
 
 
 
 
 

                                                             

بف خضيرة زىيرة، الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني، أطروحة دكتوراه في الحقوؽ، تخصص: القانوف الخاص، كمية  - 1
 .18، ص 2016/ 2015، 1الحقوؽ، جامعة الجزائر 

بواسطة األنترنيت وآثاره "دراسة مقارنة، شيادة ماجستير، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو التعاقد خمؼ محمد موسى،  - 2
 .144ص  ،2004 /2003القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، 

 .144ص  المرجع نفسو، خمؼ محمد موسى، - 3
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 وصوره العقد اإللكترونيمفيوم مجمس المطمب األول: 
تعد مرحمة العقد مرحمة ضرورية مف مراحؿ التعاقد الذي قد يتـ عمى إثر مفاوضات تجري     

اإليجاب والقبوؿ، فننتقؿ بيف الطرفيف مف أجؿ االتفاؽ عمى بنود العقد تتوج في النياية بتطابؽ 
يعد الحمقة األخيرة في سمسمة براـ العقد ثـ تنفيذه، ويستفاد مف ذلؾ أف مجمس العقد لمرحمة إ

الفترة السابقة عمى التعاقد ومرحمة قياـ العقد فعبًل، ففترة المجمس ىي الفترة الني ينعقد خبلليا 
 العقد وبدونيا ال ينعقد؛

كما قد يكوف مجمس العقد حقيقيا حيث يتـ التعاقد بيف حاضريف معًا وجيًا لوجو ليمتقي      
ز مكاني محدد، وقد يكوف حكميًا حيث يكوف بشكؿ فعمي، مع الطرفاف فعميًا ويجمعيما حي

انتشار التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الحديثة سواء في المعامبلت الداخمية أو الخارجية، 
ىؿ يأخذ صورة  األمر الذي يمكف التساؤؿ عنو حوؿ حقيقة التعاقد عف طريؽ ىذه الوسائؿ،

 عاقد بيف الغائبيف؟ التعاقد بيف الحاضريف؟ أـ يأخذ صورة الت
 ىذا ما سيتـ التعرض إليو بنوٍع مف التفصيؿ في الفروع التالية:

 مفيوم مجمس العقد اإللكترونيالفرع األول: 
بما أف العقود اإللكترونية تبـر عف بعد عبر شبكة األنترنيت الدولية، لذا فإف التعاقد يكوف      

فييا ىو اتحاد المجمس، وذلؾ بأف يحصؿ بيف أشخاص متباعديف مكانا وزمانا، وأف األصؿ 
 .1اإليجاب والقبوؿ في مجمس واحد عبر ىذه الشبكة

 3أخذت بيا التشريعات العربيةوقد  ، 2يرجع أساس نظرية مجمس العقد لمفقو اإلسبلميو      
، 4وحرست عمى النص عمييا مف خبلؿ نصوص محدودة ال تكفي لتفصيؿ أحكاـ ىذه النظرية

يعرؼ مجمس العقد أنو :" وقد اختمفت اآلراء الفقيية في تحديد معنى مجمس العقد، فمنيـ مف 
                                                             

 .452ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 1

، كمية الحقوؽ، جامعة 10عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف، الطبيعة القانونية لمجمس العقد اإللكتروني، جامعة النيريف، المجمد  - 2
 .04، ص 2007البصرة، حزيراف 

 أخذ بيا التشريعات العربية الجزائرية، العراقية، المبنانية، اإلماراتية، المصرية، األردنية. - 3

 .89السابؽ، ص  ـ حامدي، المرجعساقمب - 4
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بللو بإبراـ اإلطار الزماني والمكاني الذي يجمع المتعاقديف حقيقة أو حكما والذي ينشغبلف خ
 1التعبير عف اإليجاب والقبوؿ بالوسائؿ التقميدية أو المستجدة" العقد، ويتبادالف فيو

حيف أف ىناؾ مف يعرفو "المكاف والزماف الذي ينصرؼ فيو المتعاقداف لمتعاقد إلكترونيا عبر في 
شبكة األنترنيت، والذي يبدأ باإليجاب البات أيًا كانت صورتو، وينتيي بانتياء االنشغاؿ 

  2بالتعاقد"
عمى أنو "إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد،  64وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

لشخص حاضر دوف تحديد أجؿ القبوؿ، فإف الموجب يتحمؿ مف إيجابو إذا لـ يصدر القبوؿ 
 3فورا، وكذلؾ إذا صدر اإليجاب مف شخص إلى آخر بطريؽ الياتؼ أو بأي طريؽ مماثؿ"

والقصد مف مجمس العقد ىو منح المتعاقديف ميمة كافية، ىي فترة انعقاده لمتدبر والتروي     
لى حيف انفضاضو، وىكذا في أمر التعاقد،  فقد ثبت ليما التفكير والتروي طيمة مجمس العقد وا 

يترتب عمى فكرة مجمس العقد أف يكوف كؿ مف اإليجاب والقبوؿ غير ممزميف، طالما لـ يتـ 
التبلقي بينيما، فيثبت لمموجب  خيار الرجوع عف إيجابو، كما يثبت لمف وجو إليو اإليجاب 

 . 4لما لـ ينفض المجمسخيار القبوؿ أو الرفض طا
كما أف الغرض مف مجمس العقد اإللكتروني ىو تحقيؽ مصمحة المتعاقديف مف جمب مصالح 

 .5رار المعامبلت القانونيةا يؤدي لحماية العقد ذاتو، حيث يضمف استقراره واستقودرء مفاسد، كم
يمكف أف نحدد شروط مجمس العقد اإللكتروني بشرطيف  ومف خبلؿ التعاريؼ السالفة الذكر،

 ىما:
 

                                                             

مصطفى أحمد أبو عمرو، مجمس العقد في إطار العقد عبر األنترنيت )دراسة مقارنة(، مطبعة جامعة طنطا، الكتاب  - 1
 .68، ص 2008الجامعي، 

 .05ص المرجع السابؽ، عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف،  - 2

 مدني عراقي. 82مدني كويتي، والمادة  46مدني مصري، والمادة  94المادة  تقابميا - 3
 .284ص  المرجع السابؽ،خالد ممدوح إبراىيـ،  - 4

 .453ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 5
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 اجتماع المتعاقدين في مكان افتراضي:-1
مف الشروط البلـز توافرىا لتكويف مجمس العقد تكوينا فعميا حضور المتعاقديف أو أحدىما     

سواء أو مف ينوب عنيما، وىذا يرتبط بالركف المكاني لمجمس العقد، وىذا الشرط يجب توافره 
أكنا بصدد تعاقد يجري بيف حاضريف في مجمس عقد حقيقي أـ يتـ بيف غائبيف في مجمس 
حكمي، فالحضور يمكف أف يكوف حقيقيًا أو يكوف حكميا بحضور اإلرادة المتمثمة بالكتابة أو 

 .1الرسوؿ، ألف حضور ىذه اإلرادة ىو بمثابة حضور بالنفس
ىذا الشرط حيث يشترط اجتماع المتعاقديف في  ومجمس العقد اإللكتروني يختمؼ بخصوص    

مكاف معيف أو أحدىما عمى األقؿ، فعندما يتـ التعاقد عف طريؽ المحادثة، فإف الحضور 
 االفتراضي متحقؽ في مجمس العقد اإللكتروني وىو عمى شبكة األنترنيت.

 :2االنشغال بصيغة التعاقد وعدم اإلعراض عنيا-2
إف بدأ االنشغاؿ بالصيغة ىو الذيف يبيف لنا بداية زمف مجمس العقد، وبذلؾ فإف ىذا الشرط     

يتعمؽ بالركف المعنوي لمجمس العقد وىو ركف الزماف، وىو الـز كذلؾ في التعاقد بيف حاضريف 
 .3أو في التعاقد بيف غائبيف

 الفرع الثاني: صور مجمس العقد اإللكتروني
مجمس عقد حقيقي ومجمس حكمي، فإذا تـ العقد بيف تمثؿ في نوعيف، صور مجمس العقد ت    

حاضريف، بحيث يمتقي الطرفاف فعميا يسمع أحدىما كبلـ اآلخر مباشرة دوف أف صرفو صارؼ، 
فيكوف مجمس العقد حقيقيًا، وأما إذا كانت ىناؾ فترة زمنية تمر بيف صدور اإليجاب والقبوؿ، 

ا عف مكاف مجمس العقد، فيطمؽ حينئذ عميو التعاقد بيف بحيث يكوف أحد المتعاقديف غائب
غائبيف عف مجمس العقد الحكمي، ولكوف المجمس حينئذ حكميا وليس حقيقيا، وسنوضح ذلؾ 

 :بنوع مف التفصيؿ فيما يمي
                                                             

سكندرية، جابر عبد اليادي الشافعي، مجمس العقد في الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، دار الجامعة الجديدة، اإل - 1
 .157، ص 2001

 .285، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراىيـ، إبراـ  العقد اإللكتروني  - 2
 .07عقيؿ فاضؿ حمد الدىاف، المرجع السابؽ، ص - 3
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 أوال: مجمس العقد الحقيقي )بين حاضرين(
مف ينوب عنيما أو عف األصؿ أنو عند إبراـ العقد يجب أف يمتقي الموجب والقابؿ، أو     

أحدىما، بشكؿ مباشر يسمح ليما بالتفاوض عمى شروط العقد واالتفاؽ عمى بنوده وتوقيع 
مستنداتو العقدية، فيجتمع المتعاقداف في نفس المكاف والزماف، بحيث يسمح أحدىما كبلـ اآلخر 

 .1مباشرة
ف بحيث يظبلف عمى اتصاؿ بأنو "المكاف الذي يجمع فيو المتعاقدي ويعرؼ مجمس العقد الحقيقي

مباشر، بحيث يسمع أحدىما كبلـ اآلخر مباشرة حالة كونيما منصرفيف إلى التعاقد ال يشغميما 
  2عنو شاغؿ"

في حيف يعرفو البعض اآلخر بأنو "اتصاؿ المتعاقديف بمكاف، بحيث يسمع أحدىما كبلـ     
اآلخر مباشرًة دوف اف يصرفيما صارؼ، ويبدأ باإليجاب وينتيي بالقبوؿ أو الرفض في حضور 

 3متزامف بيف متعاقديف وجيا لوجو"
، وتعد ىذه العناصر في مجمس العقد الحقيقي، فإنو يمـز توافر عّدة عناصرولكي نكوف بصدد 

إلنعقاد اؿ بيف اإليجاب والقبوؿ بما يؤدي ذات الوقت بمثابة ضمانات لتحقيؽ االتصاؿ الفعّ 
 العقد عمى النحو المقصود قانونا، وأىـ ىذه العناصر تتمثؿ في:

يشترط الحضور : حيث رفين أو من ينوب عنيما في المجمسالحضور الحقيقي لمط-أ
 الحقيقي وجيًا لوجو؛

أما رأي الفقياء بخصوص اشتراط حضور العاقديف مجمس العقد سويا في التعاقد بيف حاضريف 
 رأياف:

الرأي األوؿ: يشترط حضور المتعاقديف سويًا في مجمس العقد، بحيث يتيح كؿ منيما أف يرى 
يجاب والقبوؿ بوضوح ويسر، وعند أي خبلؼ بيف المتعاقديف يستعيف اآلخر ويسمعو، بتبادؿ اإل

                                                             

 .36عنادؿ عبد الحميد المطر، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .82مصطفى أحمد ابو عمرو، المرجع السابؽ، ص  - 2

 .285، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة-براىيـ، إبراـ العقد اإللكتروني خالد ممدوح إ - 3
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قاضي بالعرؼ السائد مف اجؿ تحديد النطاؽ المكاني لمجمس العقد الحقيقي الذي يسمح ال
 باتحاده الذي حدده القانوف.

 .1الرأي الثاني: ال يشترط حضور المتعاقديف معا في مجمس واحد، إنما يكفي حضور أحدىما
والمقصود أف  :2والعمم بو في وقت واحد وىو وقت مجمس العقداإليجاب أن يكون صدور -ب

يصدر القبوؿ متصبًل باإليجاب في مجمٍس واحد إذا كاف المتعاقداف حاضريف معًا، أو في 
ال  ال يصدر مف أحد المتعاقديف ما يدؿ إلى إعراضو، وا  مجمس عمـ الطرؼ الغائب باإليجاب، وا 
 يرجح الموجب في إيجابو قبؿ قبوؿ الطرؼ اآلخر، أما مرور بعض الوقت بيف صدور اإليجاب

 .3أو القبوؿ والعمـ بو، ال يمنع مف انعقاد العقد طالما ظؿ المجمس منعقدا
 ثانيا: مجمس العقد الحكمي )االفتراضي( أو الزماني

يعرؼ مجمس العقد الحكمي بأنو "المجمس الذي يكوف أحد المتعاقديف غير حاضر فيو      
نما تكوف إرادة الموجب فيو ممثمة بالمجمس ببنفسو أو نائ عف طريؽ الكتاب أو الرسوؿ أو و، وا 

 . 4ما يشابييما، ففي ىذه الحالة يكوف الموجب كأنو حضر بنفسو وبمغ اإليجاب"
كما يعني "التعاقد بيف متعاقديف ال يجمعيما مجمس واحد بغض الظر عف وسيمة التعاقد، 

 5الكتاب والرسوؿ وغيرىما"
أخرى ىو "المجمس الذي يفتقد ألحد المتعاقديف كما ىو الحاؿ في عقود التجارة  وبعبارة

 6اإللكترونية، حيث يكوف أحد المتعاقديف غائبا عف مكاف مجمس العقد"
 وحتى نكوف أماـ مجمس عقد حكمي البد مف توافر شروط وىي:

 

                                                             

 .458ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .26بف خضيرة زىيرة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .459 -458، ص نفسوميكائيؿ رشيد عمي، المرجع  - 3
 .457، ص نفسو ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع - 4
 .94بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 5
 .457ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع نفسو، ص  - 6
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 وجود اإليجاب أو القبول وتوافر وسيمة نقميا لعمم الطرف اآلخر:-1
حيث ينوب وصوؿ اإليجاب لمف ُوجو البد مف صدور اإليجاب أو القبوؿ وفقا لمقانوف، ب    

إذ يستعاض عف ذلؾ بوسائؿ االتصاؿ  ليو عف حضور الموجب نفسو بمكاف وصوؿ اإليجاب.إ
وأىميا االنترنيت في حالة التعاقد اإللكتروني، فوسيمة نقؿ اإليجاب لعمـ الموجو إليو أو العكس 

ي لمتغمب عمى التباعد المكاني بينيما وقت إبراـ العقد، فبدوف صدور اإليجاب أو ىي التي تؤد
القبوؿ ال قيمة لموسيمة وبدوف الوسيمة ال يتحقؽ التطابؽ بيف اإلرادتيف، وبالتالي ال يمكف انعقاد 

 .1العقد
 أن يظل المتعاقدان منشغالن بالتعاقد:-2

ويعني ذلؾ أف الموجب يجب أف يظؿ عمى إيجابو، بحيث ال يصدر عنو ما يفيد عدولو      
أو إعراضو، وعمى ذلؾ فإف اتصؿ مصري بجزائري عف طريؽ االنترنيت وعرض عميو أف 
يبيعو منزال بالقاىرة، فبدأ األخير يسأؿ عف مساحة المنزؿ وثمنو، ثـ انحرؼ بالحديث إلى أحواؿ 

ة الثورة المصرية...الخ، فإّف العقد ال ينعقد ألف أحد الطرفيف انشغؿ عف المصرييف، ومشكم
 .2لـ تتوافر شروط العقد الحكمي ومواصمة االىتماـ بأمر المتعاقد، وبالتالي فإن

 .3ويختمؼ مجمس العقد في التعاقد عبر األنترنيت حسب الطريقة التي تـ بيا ىذا التعاقد
ية أف ىناؾ نوعيف مف مجمس العقد، حقيقي وحكمي، وما يمكف استخبلصو في النيا     

فالمجمس الحقيقي ىو المجمس الذي يجمع المتعاقديف في مكاٍف واحد، فيكوناف عمى اتصاؿ 
مباشر، أما مجمس العقد االفتراضي ىو الذي يكوف أحد المتعاقديف غير حاضر فيو، وىذا ما 

 يكوف الحاؿ غالبا في العقد اإللكتروني.

                                                             

 .28، المرجع السابؽ، ص زىيرةبف خضيرة  - 1

 .28، المرجع نفسو، ص زىيرةبف خضيرة  - 2
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ف اإلشارة إلى عدـ وجود نص في التشريعات المدنية المختمفة بما فييا محؿ البحث، والبد م    
، 1يعرؼ مجمس العقد، ولكف مف استقراء النصوص نستطيع تكويف صورة عنو مقترنة باإليجاب

 ويمكف أف نخمص إلى أف ىناؾ شرطيف يجب توفرىما في مجمس العقد.
 ا( .وحدة المكاف حقيقًة أو حكما )كما ذكر آنف-1
انشغاؿ المتعاقديف بأمور العقد، وبالتالي إذا صدر مف أحدىما قوؿ أو فعؿ يدؿ عمى -2

 .2اإلعراض بطؿ اإليجاب
 الطبيعة القانونية لمجمس العقد اإللكتروني:  الفرع الثالث

اتجاىات الفقو القانوني في تحديد طبيعة مجمس العقد اإللكتروني، فيؿ ىو مجمس  اختمفت    
 عقد حقيقي بيف حاضريف أو مجمس عقد افتراضي بيف غائبيف، أو ىو خميط بيف ىذا وذاؾ؟

 تعددت اآلراء الفقيية في تحديد طبيعة مجمس العقد اإللكتروني وذلؾ فيما يمي:
عمى أف الزمف ىو المعيار األساسي في التمييز بيف تعاقد  يتفؽ غالبية الفقو مف حيث المبدأ

الحاضريف والغائبيف، إذ حيف يضطر المتعاقداف إلى نقؿ إرادة كؿ منيما لآلخر عف طريؽ 
إحدى الوسائؿ، التي تستمـز فترة مف الزمف إلحداث األثر القانوني البلـز إلبراـ العقد، كاف عقدا 

ريف الذي يكوف فيو عمـ الموجب بالقبوؿ وقت صدوره في بيف غائبيف، خبلفا لتعاقد الحاض
 .3حضور يمغي عامؿ االنقطاع الزمني الذي يقتضيو الغياب

وفيما يتعمؽ بطبيعة مجمس العقد فيرى بعض الفقو أف العقد اإللكتروني تعاقد بيف حاضريف، 
طريؽ الحوار، لكوف أطراؼ التعاقد عمى اتصاؿ دائـ عبر شبكة األنترنيت، خاصًة إذا كاف عف 

وقد يكوف بالصوت والصورة والكتابة، ففي كؿ ىذه الحاالت يتحقؽ الحضور في مجمس العقد 
ف كاف حضورا اعتباريا، وحجتيـ في ذلؾ  اإللكتروني، وبذلؾ نكوف أماـ تعاقد بيف حاضريف، وا 

                                                             

 .84، ص 2008اإللكترونية، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  إبراىيـ خالد ممدوح، أمف المستندات - 1
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ؿ أف مجمس العقد بيف الموجب والقابؿ ىو زمف االتصاؿ عبر االنترنيت، يبدأ ببدء االتصا
 .1وينفض بانتيائو، أي اتحاد الوحدة الزمنية لمجمس العقد

وانتقد ىذا الرأي عمى أساس أف مجمس العقد يقـو عمى ركنيف ىما المكاف والزماف، فإف قصر 
 المجمس عمى أحدىما دوف اآلخر ترتب عنو خمؿ في الكثير مف األمور.

وعمى عكس الرأي األوؿ، فإف البعض يرى أف التعاقد اإللكتروني يعد تعاقدًا بيف غائبيف       
زماًنا ومكانًا  شأنو في ذلؾ شأف التعاقد بطرؽ المراسمة أو التعاقد بطريؽ التميفوف، وال يختمؼ 
عنيما مف حيث الوسيمة المستعممة التي أصبحت إلكترونية، ويستندوف في ذلؾ غمى عدـ 

 . 2دور إيجاب وقبوؿ في لحظة واحدة إضافًة إلى اختبلؼ مكاف المتعاقديفص
ولـ يسمـ ىذا الرأي أيضا مف االنتقاد، حيث يتجاىؿ أصحاب ىذا الرأي التعاقد اإللكتروني الذي 
يتـ مباشرة بيف المتعاقديف، وال يفصؿ اإليجاب والقبوؿ إال جزء مف الثانية، إذ يتبلشى عنصر 

في مجمس العقد الحكمي، مما يصعب معو اعتبار مثؿ ىذا التعاقد تعاقد بيف الزمف المشترط 
 غائبيف.
التعاقد عبر ، بمعنى أف في حيف يرى اتجاه ثالث أف مجمس العقد اإللكتروني مختمط       

االنترنيت تعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف، وتعاقد بيف غائبيف مف حيث المكاف باعتبار أف 
ائؿ سمعية بصرية، تسمح بالتفاعؿ بيف طرفيف يضميما مجمس عقد واحد حكمي األمر يتـ بوس

افتراضي شأنو في ذلؾ شأف التعاقد عبر الياتؼ، فالعقد اإللكتروني تعاقد بيف حاضريف في 
الزمف، النعداـ الفاصؿ الزمني بيف صدور القبوؿ وعمـ الموجب بو، ويعد تعاقد بيف غائبيف 

، ولـ يسمـ كذلؾ ىذا الرأي مف النقد، فيناؾ مف يرفض فكرة 3تمفةلتواجد الطرفيف في دوؿ مخ

                                                             

لفكر الجامعي، جماؿ زكي الجريدلي، البيع اإللكتروني لمسمع المقمدة عبر شبكة األنترنيت )دراسة فقيية مقارنة(، دار ا - 1
 . 55 -54، ص 2008مصر، 

سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، التعاقد عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 2
 .102.ص 2008

 .34، ص 2010المختار بف أحمد عطار، العقد اإللكتروني، مطبعة النجاح الجديد، المغرب،  - 3
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اعتبار التعاقد عف بعد تعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف وبيف غائبيف مف حيث المكاف، 
 .1لعدـ جواز تجزئة مجمس العقد

 اإللكترونيفي العقد المطمب الثاني: زمان ومكان اقتران اإليجاب والقبول 
ف الزماف والمكاف بأىمية خاصة في كؿ ما يتصؿ بالتعاقد، فمف تحديد مكايحظى تحديد     

ف نو مسائؿ متنوعة نظمتيا القواعد العامة في التعاقد في القا انعقاد العقد إلى زماف انعقاده
 .2المدني، وكاف مف الواجب تناوؿ تنظيميا في ىذا المجاؿ بما يتفؽ والبيئة اإللكترونية

د زماف ومكاف انعقاد العقد ال تثور عندما يكوف المتعاقداف حاضريف كما أف مشكمة تحدي    
لعدـ وجود فاصؿ زمني بيف اإليجاب والقبوؿ، فالقابؿ يصدر القبوؿ فورا، وينعقد العقد في ىذه 
المحظة، ولكف عند الحديث عف العقد اإللكتروني الذي ال يوجد حضور مادي بيف أطرافو، يثور 

؟ وىو ما سيتـ متى وأيف ينعقد العقد اإللكترونيف ماف انعقاد العقد،مكاف وز ىنا التساؤؿ عف 
)فرٍع أول(،  زماف انعقاد العقد اإللكتروني فيتفصيمو في الفرعيف، حيث يتـ التعرض إلى 

 ثالث(. )فرعٍ  موقؼ المشرع الجزائري مف ىذه النظرياتباإلضافة إلى دراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ؿ، موساوي المية، التراضي في العقد اإللكتروني، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص: القانوف نجاعي أما - 1
 .37الخاص الشامؿ،  جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، ص 

 .49عبد الحميد بادي، المرجع السابؽ، ص  - 2
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 اإللكترونيمان انعقاد العقد الفرع األول: ز 
يكوف التعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف والمكاف إذا توفرت عناصر ثبلثة وىي:      

عنصر وحدة المكاف، عنصر وحدة الزماف، وعنصر االنشغاؿ بشؤوف التعاقد، فإذا افتقر التعاقد 
إلى عنصر التزامف بيف لحظة صدور القبوؿ وعمـ الموجب بو، فإنو يتحوؿ إلى تعاقد بيف 

     بيف مف حيث الزماف، وتثور صعوبة تحديد زماف االنعقاد.غائ
جد عدة نظريات في شأف زمف انعقاد العقد حاؿ التعاقد بيف غائبيف و وفقا لمقواعد العامة، فإنو تو 

 وىي:
 أوال: نظرية إعالن القبول

مقتضى ىذه النظرية أف العقد يتـ بمجرد إعبلف القبوؿ مف قبؿ مف وّجو إليو اإليجاب، أو     
في المحظة التي يتخذ فييا ىذا األخير قرار قبوؿ اإليجاب، فإذا أعمف مف وّجو إليو اإليجاب 

عممو بالقبوؿ، قبولو، فقد توافقت اإلرادتاف وتـ العقد دوف توقؼ عمى عمـ الموجب أو عدـ 
القبوؿ وفقا ليذه النظرية يعتبر إرادي غير واجب االتصاؿ، فيكفي بالتالي إعبلنو مف ف

 . 1صاحبو
وبتطبيؽ ىذه النظرية عمى التعاقد مف خبلؿ شبكة األنترنيت، يمكف القوؿ بأف لحظة إعبلف 

فييا القبوؿ باعتبارىا المحظة التي ينعقد فييا العقد وفقا ليذا االتجاه، ىي المحظة التي يحرر 
ؿ رسالة إلكترونية تتضمف القبوؿ، أو المحظة التي يضغط فييا عمى األيقونة المخصصة ابالق

فالمحظة التي  E-Mail، أما في مجاؿ العقود التي تبـر مف خبلؿ البريد اإللكتروني 2لمقبوؿ
القبوؿ وفؽ ىذه النظرية ىي تمؾ التي يعمف فييا القابؿ إرادتو ب -يمكف القوؿ بانعقاد العقد فييا

 .3حتى قبؿ قيامو الضغط عمى زّر اإلرساؿ

                                                             

 .34، ص 1990المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ، ديواف عمي عمي سميماف - 1
 .152، ص 2014عبلء الديف الفواعير، العقود اإللكترونية، التراضي عف اإلرادة، دراسة مقارنة دار الثقافة، األردف،  - 2

تامر محمد سميماف الدمياطي، إثبات التعاقد اإللكتروني عبر االنترنيت، دراسة مقارنة، دار الكتب المصرية، الطبعة  - 3
 .88، ص 2009األولى، 
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وعمى الرغـ مف أف ىذه النظرية تستجيب لمقتضيات الحياة التجارية التي تستمـز وجود       
الواقع في جميع األحواؿ، مع السرعة في التعامؿ، إال أنو أخذ عمى ىذه النظرية أنيا ال تتفؽ 

العقد أو عدـ إبرامو بيف يدي القابؿ ويكوف في وسع ذلؾ أنيا تجعؿ القوؿ أف الفصؿ في إبراـ 
ىذا األخير أف ينكر صدور أو أف يعدؿ عنو دوف أف يتمكف الموجب مف إثباتو، طالما أنو لـ 

شيء يشبت ذلؾ، إذ لف يكوف لمقبوؿ وجود إال عمى الحاسوب الخاص بالقابؿ، وذلؾ  يصؿ إليو
د حّرر الرسالة التي تتضمف القبوؿ ولـ سيكوف مف الصعوبة أف يثبت الموجب أف القابؿ ق

نما مف المحظة التي نعمـ بمضمونيا  .1يرسميا، عميو ال أثار لئلرادة مف وقت صدورىا وا 
 نظرية تصدير القبولثانيا: 

يشترط أصحاب ىذه النظرية أف اإلعبلف عف القبوؿ يجب أف يكوف نيائيا ال رجوع فيو،     
ويتحقؽ ذلؾ أف يتـ إرساؿ القبوؿ فعبل إلى الموجب، بحيث ال يممؾ القابؿ أف يسترده، وذلؾ 

 .2بخروجو مف حوزة القابؿ في مكتب البريد مثبل
قد يحدث خمؿ في األجيزة اإللكترونية وعمى الرغـ مف ذلؾ يؤخذ عمى ىذه النظرية أنو     

أقناء إرساؿ الرسالة، مما يحوؿ دوف إتماـ إرساليا وصوليا إلى الموجب. مما يجعؿ الرسالة 
المتضمنة القبوؿ حبيسة في جياز القابؿ، وىذا يؤدي إلى عدـ وصوليا إلى الطرؼ اآلخر، أو 

وفي مجاؿ التعاقد عبر األنترنيت وصوليا بطريقة ال تسمح بقراءتيا أو التعرؼ عمى محتواىا، 
ال تتناسب مع طبيعة الشبكة وما تتمتع بو مف سرعة في تبادؿ التعبير عف اإلرادة بيف 
األطراؼ، وخصوصا عندما يجتمع األطراؼ في وقت واحد عمى الشبكة عند إجراء عممية 

 .3ترونيالتعاقد، فيذه النظرية تناسب البريد التقميدي أكثر مما تناسب البريد اإللك
 
 

                                                             

 .51عبد الحميد بادي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .139إيماف مأموف أحمد سميماف، المرجع السابؽ، ص - 2
 .468ؽ، ص ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع الساب - 3
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 القبول أو وصول ثالثا: نظرية استالم
إلى الموجب، سواء عمـ الموجب أو  1وفقا ليذه النظرية ال يكوف القبوؿ نيائيا إال إذا وصؿ   
 .2يعمـ، عمى أف وصوؿ القبوؿ إلى الموجب قرينة عمى عممو بولـ 

العقد ليست ىي لحظة وبتطبيؽ ىذه النظرية عمى التعاقد اإللكتروني، نجد أف لحظة إبراـ 
دخوؿ الرسالة اإللكترونية المحتوية القبوؿ في سيطرة مقدـ خدمة األنترنيت، بؿ ىي لحظة 

  .3وصوليا إلى الموجب
رغـ اإلضافة التي أتت بيا ىذه النظرية عف سابقتيا، إال أف أوجو النقد التي وجيت لمنظرية     

 ادات:األخيرة تصدؽ بشأف األولى أيضا، ومف ىذه االنتق
أّف تصدير القبوؿ ال يمثؿ سوى واسعة مادية وال يتمتع بقيمة قانونية، وعمى ذلؾ فإّف -1

 تصدير القبوؿ شأنو شأف إعبلف القبوؿ، ال يكفي النعقاد العقد.  
كما أخذ عمى ىذه النظرية أنو يبقى في ظميا لمقابؿ إمكاف استرداد رسالتو التي تتضمف -2

جب، فيي تبقى ممكا لو إلى ما قبؿ لحظة الوصؿ إلى المرسؿ قبولو قبؿ أف تصؿ إلى المو 
 .4إليو

 رابعا: نظرية العمم بالقبول
أنو ال يكفي إعبلف القبوؿ، بؿ يشترطوف عمـ الموجب بو، وذلؾ  يرى أنصار ىذه النظرية  

ليو، وأثره ه إال عند وصولو إلى عمـ مف وجو إعمى أساس أف األصؿ في التعبير أنو ال ينتج أثر 

                                                             

المقصود بالوصوؿ ىنا السيطرة الفعمية لمموجب عمى الرسالة المتضمنة لمقبوؿ، بحيث تكوف تحت تصرفو، فالقبوؿ  - 1
بوصولو إلى مكاف الموجب يصبح نيائيا ال يستطيع القابؿ استرداده، ومف ثـ يعتبر العقد قد انعقد سواء أكاف الموجب قد عمـ 

 .297. أنظر في ذلؾ خالد ممدوح إبراىيـ، المرجع السابؽ،  ص فعبًل بالقبوؿ أـ لـ يعمـ بو
 .139إيماف مأموف أحمد سميماف، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .297، ص نفسوالد ممدوح إبراىيـ، المرجع خ - 3
 .37بف خضيرة، المرجع السابؽ، ص   - 4
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، وذلؾ ألف القبوؿ إرادة والتعبير عف اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا إتصؿ بعمـ 1ىنا ىو انعقاد العقد
 .2مف وجو إليو

غير أنو يؤخذ عمى ىذه النظرية البطء في سير المعامبلت، وأف األخذ بيا عمى إطبلقيا     
ب عمى القابؿ يجعؿ القابؿ تحت رحمة الموجب، ألف عمـ الموجب بالقبوؿ أمر شخصي يصع

ابمة إلثبات العكس ى العمـ بو، إال أف تمؾ القرينة قإثباتو، ولذلؾ كاف وصوؿ القبوؿ قرينة عم
 .3فيما أنكره الموجب

 وما تجدر اإلشارة إليو أف تحديد زماف انعقاد اإليجاب بالقبوؿ يترتب عميو آثار:     
بؿ أف يرجع في قبولو إذ القاعدة معرفة إلى أي وقت يمكف لمموجب أف يرجع في إيجابو، ولمقا-

أّف لصاحب التعبير أف يرجع في تعبيره إلى ما قبؿ انعقاد العقد، وىذا وذاؾ يختمفاف بحسب ما 
 إذا كاف العقد يتـ وقت إعبلف القبوؿ أو وقت العمـ بو.

جرد معرفة الوقت الذي تترتب فيو آثار العقد، والمعروؼ أّف العقد يبدأ في إنتاج أثاره عادة بم-
 . 4انعقاده، كانتقاؿ الممكية مثبل في بيع منقوؿ معيف بالذات، وانتقاؿ حؽ المشتري في الثمار

تحديد القانوف الواجب التطبيؽ والذي يعتمد بالدرجة األولى عمى إرادة األطراؼ وما يضمف -
وذلؾ لتحديد لحظة انعقاد العقد بمعرفة ما إذا كاف يخضع لمقانوف  ،5األماف القانوني لممتعاقديف

 .6الجديد أو يظؿ محكوما بالقانوف القديـ

                                                             

 139إيماف مأموف أحمد سميماف، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .298ممدوح إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  خالد - 2
 .470ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 3
محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائؿ االتصاؿ الحديثة مدى حجيتيا في اإلثبات، مطبعة جامعة بنيا، جميورية مصر  - 4

 .41، ص 2005العربية، 
 .57عبد الحميد بادي، المرجع السابؽ، ص  - 5
 .42مد السعيد رشدي، المرجع السابؽ، ص مح- 6
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معرفة بدء سرياف تقادـ اإللتزامات المترتبة عمى العقد، ففي االلتزامات المنجزة يبدأ سرياف -
انعقاد  ا فإف تحديد وقتستحؽ األداء، وليذالتقادـ مف وقت تماـ العقد، ألف الّديف حينئذ يكوف م

 العقد مسألة بالغة األىمية، إذ بو يبدأ ميعاد سرياف التقادـ. 
 المشرع الجزائري من ىذه النظرياتموقف الفرع الثاني: 

لتحديد وقت إبراـ العقد اإللكتروني، وذلؾ مف  1تبنى المشرع الجزائري نظرية العمـ بالقبوؿ    
حيث جاء فييا "يعتبر التعاقد ما بيف الغائبيف قد تـ مف القانوف المدني،  67نص المادة  خبلؿ

في المكاف وفي الزماف الذي يعمـ فييما الموجب بالقبوؿ، ما لـ يوجد إتفاؽ، ونص قانوني 
 يقضي بغير ذلؾ.

 لقبوؿ.صؿ إليو فييما او ويفترض أف الموجب قد عمـ بالقبوؿ في المكاف وفي الزماف المذيف 
مف ذات القانوف تنص "يتيح التعبير عف اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصؿ فيو بعمـ  61والمادة 

 مف وجو إليو، ويعتبر وصوؿ التعبير قرينة عمى العمـ بو ما لـ يتقدـ عمى عكس ذلؾ"
 اإللكتروني : مكان انعقاد العقدالفرع الثالث

وانيف التعاقد اإللكتروني تعاقد بيف غائبيف مف حيث المكاف غالبا، وقد تناولت معظـ الق     
اإللكترونية قواعد وأحكامًا خاصة بتحديد مكاف إرساؿ وتسمـ رسائؿ البيانات  المنظمة لممعامبلت

بو بقصد باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ التعبير عف اإلرادة المقبوؿ قانونًا إلبداء اإليجاب أو الق
 إنشاء التزاـ تعاقدي، وذلؾ ألىمية تحديد مكاف انعقاد العقد اإللكتروني.

عمى تحديد مكاف  4-15ينص قانوف األونستيراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية في المادة     
إبراـ العقد، حيث منح المتعاقديف الحرية في تعييف المكاف الذي أرسمت منو رسالة البيانات أو 

عمى تحديد مكاف العقد، فإف مكاف اإلرساؿ  رسالة، فإذا لـ يتفؽ المرسؿ والمنشئفيو ال استممت
ذا كاف المنشئىو مقر عمؿ  أو المرسؿ  لممنشئ، ومكاف االستبلـ ىو مقر عمؿ المرسؿ إليو، وا 

ؽ الصمة بالمعاممة المعينة، أو فإف مقر العمؿ ىو المكاف الذي واثليو أكثر مف مقر واحد، إ

                                                             

 . 28بأف المبادالت والتجارة اإللكترونية في مادتو  2000لسنة  83أخذ بيذه النظرية أيضا القانوف التونسي رقـ  - 1
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أو المرسؿ إليو مقر  لممنشئمقر العمؿ الرئيسي، إذا لـ توجد مثؿ ىذه المعاممة، أّما إذا لـ يكف 
 .1عمؿ، اعتبر محؿ اإلقامة المعتاد ىو مقر عمؿ كؿ منيما

وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة، نجد التشريع التونسي قد أشار إلى عنواف البائع في الفصؿ 
، فحسب ىذا 2:" ... ينشأ العقد اإللكتروني بعنواف البائع..."الثامف والعشروف التي تنص 

 نوف فمكاف االنعقاد ىو مكاف عنواف البائع.االق
أما التشريع األردني والبحريني حذا حذو القانوف النموذجي لؤلمـ المتحدة بشأف التجارة 

 183اإللكترونية، فجاء قانوف المعامبلت اإللكترونية االردني في مادتو 
وما يمكف اإلشارة إليو أف ىناؾ نظريات تعالج مسألة تحديد مكاف انعقاد العقد في العالـ     

 .4المادي، ومف أشد مؤيدي ىذه النظريات األستاذاف "مالوري وشيفاليو
 أوال: نظرية مالوري

في نظريتو إلى أحكاـ القضاء الفرنسي، الذي اعتمد في معالجتو  استند األستاذ مالوري     
ألحكاـ التعاقد ما بيف الغائبيف الفصؿ بيف مسألة زماف انعقاد العقد ومكاف انعقده دوف االعتماد 
عمى تحميؿ التراضي، وقّدـ لكؿ منيما حبل يختمؼ عف اآلخر، وفيما يخص مسألة مكاف 

ري إلى األخذ بنظرية تصدير القبوؿ، وىو النيج الذي استقر فقد توصؿ األستاذ مالو االنعقاد 
عميو القضاء الفرنسي، استنادًا إلى حجة مفادىا عدـ جواز إجبار المتعاقد الذي لـ يصدر منو 

                                                             

، تحت عنواف "القانوف 1997جانفي  30، الصادر عف الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة في 162/51القرار رقـ  -1
 ي  بشأف التجارة اإللكترونية الذي اعتمدتو لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي، الوثائؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة. النموذج

 قانوف المبادالت والتجارة اإللكترونية التونسي.  - 2

 مف قانوف المعامبلت اإللكترونية األردني عمى:" 18تنص المادة  - 3
نما استممت في المكاف الذي يقع فيو مقر )أ(تعتبر رسالة المعمومات ق د أرسمت مف المكاف الذي يقع فيو مقر عمؿ المنشئ وا 

ذا لـ يكف ألي منيما مقر عمؿ، يعتبر مكاف إقامتو مقر لعممو، ما لـ يكف منشئ الرسالة والمرسؿ إليو قد  عمؿ المرسؿ إليو، وا 
 اتفقا عمى غير ذلؾّ 

كثر مف مقر ألعمالو، فيعتبر المقر األقرب صمة بالمعاممة ىو مكاف اإلرساؿ أو التسمـ، )ب( إذا كاف لممنشئ أو المرسؿ إليو أ
 وعند التعذر الترجيح فيعتبر مقر العمؿ الرئيس ىو مكاف اإلرساؿ أو التسمـ" 

 .48بف خضيرة زىيرة، المرجع السابؽ، ص - 4
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اإليجاب إلى التقاضي بعيدا عف محؿ إقامتو، بؿ أف الذي يجب أف يقاضي بعيدا عف محؿ 
 .1ديةإقامتو ىو مف صدرت عنو المبادرة التعاق

وتطبيقا لذلؾ عمى العقد اإللكتروني عبر االنترنيت، فإف العقد اإللكتروني ينعقد في المكاف الذي 
يصدر فيو القبوؿ اإللكتروني، فإذا قاـ القابؿ باستخداـ رسالة البيانات لمتعبير عف قبولو، فينا 

 .2قابؿيكوف مكاف االنعقاد الذي أرسمت منو الرسالة المتضمنة لمقبوؿ ىو مكاف ال
 ثانيا: نظرية شيفاليو

ىذه النظرية أخذت ذات الفكرة التي ذىبت إلييا النظرية السابقة، مف حيث فصؿ زماف انعقاد   
العقد عف مكاف انعقاده، خبلفًا لما استقرت عميو النظريات التقميدية التي تمت اإلشارة إلييا 

يف بمكاف معيف في حالة التعاقد بيف سابقا، وتؤكد ىذه النظرية عف إمكانية ربط اقتراف اإلرادت
الغائبيف، عمى اعتبار أف فكرة العقد الرضائي تتعارض مع الوجود في مكاف انعقاد العقد ما بيف 

لمتراضي يتحقؽ في وقت معيف، غير أنو ال  المنشئالغائبيف، بمعنى أف تطابؽ اإلرادتيف 
ا في مكاف معيف، ألف اإلرادة ال يتحقؽ في مكاف معيف، فاإليجاب والقبوؿ ال يمكف أف يتواجد

 .3تقبؿ االنتقاؿ وال الوجود في مكاف معيف وفي وقت معيف
وفيما يتعمؽ بمكاف االنعقاد حسب ما يرى األستاذ )شفاليو( فيو المكاف الذي ارسؿ إليو     

اإليجاب )مكاف الموجب لو( وعند سكوت الطرفيف  عف القواعد التي تطبؽ عمى صحة التعاقد 
يره، يجب الرجوع إلى مكاف اإلرساؿ الذي انطمقت منو المبادرة التعاقدية، وذلؾ ألف أو تفس

                                                             

العبودي عباس، التعاقد عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الفوري وحجيتيا في اإلثبات المدني "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى،  - 1
 .133،  ص 1997مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 

في ضوء القانوف المدني أحمد آمانج رحيـ، التراضي في العقود اإللكترونية عبر شبكة االنترنيت دراسة تحميمية مقارنة  - 2
العراقي وقوانيف التجارة والمعامبلت اإللكترونية في كؿ مف )الواليات المتحدة األمريكية، كندا، تونس، األردف، مممكة البحريف، 

 .202،  ص 2006إمارة دبي( وقانوف األونسيتراؿ بشأف التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، عماف، 
 .201 -200، ص نفسو . وأيضا أحمد آمانج رحيـ، المرجع165، ص نفسوبودي عباس، المرجع الع - 3
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ف اختمؼ  اإليجاب الذي يصدر مف شخص إلى اشخاص عدة يكوف لو المعنى نفسو وا 
 .1األشخاص الموجب إليو اإليجاب

جة تختمؼ وفيما يتعمؽ بتحديد زماف انعقاد العقد فإف ىذه النظريات الثنائية لـ تأت بمعال    
عف المعالجة التي نادت بيا نظرية العمـ بالقبوؿ، إذ حدد كؿ مف األستاذيف مالوري وشيفاليو 
زماف انعقاد العقد بالوقت الذي يعمـ فيو الموجب بالقبوؿ، وقاؿ األستاذ مالوري تأكيدا عمى ذلؾ 

أيضا بيذا الشأف  تـز تجاه الموجب لو قبؿ أف يعمـ بقبولو"، وقاؿ"أف الموجب ليس مجبرا بأف يم
"لما كانت اإلرادة التي يعبر عنيا الموجب عف إيجابو، يترتب عمييا أنو إذا قبؿ اإليجاب، فإنو 

 .2ال يجوز الرجوع عنو، تحتـ أنو يجوز لمموجب أف يرجع إلى الوقت الذي يعمـ فيو بقبوؿ القابؿ
 ويترتب عمى تحديد مكاف انعقاد العقد أىمية مف عدة نواحي:

: فتبدو أىمية تحديد مكاف انعقاد العقد بوجو خاص فيما حيث االختصاص القضائي من-1
 يتعمؽ بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي يثور بشأف العقد دوليا ومحميا.

: فالقاعدة في حالة عدـ وجود اتفاؽ خاص من حيث تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص-2
فييا عنصر أجنبي أنيا تخضع في شكميا لقانوف البمد الذي تمت  بالنسبة إلى العقود التي يدخؿ

 4مف القانوف المدني الجزائري 18، وىو ما نصت عميو المادة 3فيو
وعمى ىذا فإف لتحديد مكاف العقد أثرا في تعييف القانوف الذي يحكـ العقد، وأماـ ىذا الوضع     

ونية دولية بشأف تحديد مكاف انعقاد العقد فإنو مف الضروري التأكيد عمى ضرورة إيجاد حموؿ قان
األنترنيت وجاوزىا حدود  اإللكتروني تأخذ بيا معظـ الدوؿ، وذلؾ بسبب الطابع العالمي لشبكة

                                                             

 .166العبودي عباس، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .201أحمد آمانج رحيـ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .54بف خضيرة زىيرة، المرجع السابؽ، ص  - 3
نوف المختار مف المتعاقديف إذا كانت لو صمة حقيقية بالمتعاقديف أو "يسري عمى االلتزامات التعاقدية القا 18تنص المادة  - 4

 بالعقد
 وفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ، يطبؽ قانوف الموطف المشترؾ أو الجنسية المشتركة.      
 وفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ يطبؽ قانوف محؿ إبراـ العقد.      
 موقعو". غير أنو يسري عؿ العقود المتعمقة بالعقار قانوف      
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بمداف العالـ، والذي جعؿ مف إمكانية التعاقد بيف أطراؼ ينتموف إلى دوؿ مختمفة وأنظمة قانونية 
 .1متباينة أمرا سيبل

إليو أف المشرع الجزائري في نظرية العمـ بالقبوؿ، فإف العقد ينعقد في  وما يمكف اإلشارة    
المكاف الذي يصؿ إليو القبوؿ، ألف وصوؿ القبوؿ ُيعد قرينة عمى العمـ بو، وىو ما جاء بو في 

المكاف،  مف القانوف السابؽ بنصيا "ويفترض أف الموجب قد عمـ بالقبوؿ في 67/2نص المادة 
"ينتج  مف القانوف السابؽ 61ييما إليو القبوؿ، وىذا ما تؤكده المادة وصؿ إلوفي الزماف المذيف 

التعبير عف اإلرادة أثره القانوني في الوقت الذي يتصؿ فيو بعمـ مف وجو إليو، ويعتبر وصوؿ 
 التعبير قرينة عمى العمـ بو ما لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .55بف خضيرة زىيرة، المرجع السابؽ، ص  - 1
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 اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني طرق إثبات اقتران المبحث الثاني: 
أتاح التطور التقني في وسائؿ االتصاؿ الحديثة إبراـ العقود عبر شبكة األنترنيت، مما أدى     

إلى ظيور نوع جديد مف الكتابة والتوقيع المذيف يتميزاف بالطابع اإللكتروني، حيث يتـ تبادؿ 
بكة األنترنيت وتحميميا عمى دعامات إلكترونية، فإف الواقع العممي فرض رسائؿ البيانات عبر ش

ضرورة إعادة النظر في المبادىء التقميدية لئلثبات، خاصة ما يتعمؽ منيا بالتوقيع في الشكؿ 
يثير التساؤؿ  المادية إلى الدعامة اإللكترونيةالتقميدي، حيث أف عممية التحوؿ مف الدعامة 

تواجو إثبات العقود اإللكترونية؟ وكيؼ يتـ إثبات التصرفات القانونية عند  حوؿ التحديات التي
نشوب نزاع بشأنيا؟ وما مدى اعتبار ما يتـ تدوينو عمى الوسائط اإللكترونية مف قبيؿ الكتابة 

 المعتد بيا في اإلثبات ومدى حجيتيا عند تمسؾ أحد األطراؼ بيا؟
 المطالب التالية مف خبلؿ ثبلثة مطالب:مف التفصيؿ في ىذا ما سيتـ شرحو بنوٍع 

 الكتابة اإللكترونية المطمب األول:
تأتي الكتابة عمى رأس وسائؿ إثبات التصرفات القانونية، ويرجع ذلؾ لسيولة حفظيا،        

 وبالتالي إمكاف الرجوع إلييا في حالة نشوب نزاع بيف طرفي العبلقة التعاقدية.
ومعنى ىذا أف الكتابة وسيمة إلعداد دليؿ إلثبات االتفاؽ والرضا مف الطرفيف، ويمكف أف تؤدي 
ذات الغرض ولو كانت غير مادية كمخرجات الحاسب اآللي متى أمكف التحقؽ مف مضمونيا 

 .ومحتواىا
قيمة إلى أي حد يمكننا أف نعطي  :التساؤؿ التالي ومف خبلؿ ما تقدـ ذكره يتبادر إلى أذىاننا

 قانونية لوثيقة إلكترونية؟ وبمعنى آخر ىؿ المحررات اإللكترونية ليا حجية في اإلثبات؟
ىذا ما سيتـ شرحو بنوٍع مف التفصيؿ، مف خبلؿ التطرؽ إلى تعرؼ الكتابة اإللكترونية 

 وشروطيا، وموقؼ المشرع الجزائري منيا كوسيمة إثبات.
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 اإللكترونية   تعريف الكتابةالفرع األول: 
إال أنو لـ يقدـ أي تعريؼ بذكر لمكتابة يحدد  1رغـ إقرار المشرع الجزائري لئلثبات بالكتابة   

ويتضح مف نصوص التقنيف المدني  ،معناىا، كما لـ يوؿ اىتماما بتحديد دعامة الكتابة
صت المادة المعدؿ والمتمـ لمقانوف المدني، حيث ن 210-05الجزائري المتعمقة باإلثبات رقـ 

مكرر أنو:" ينتج اإلثبات بالكتابة مف تسمسؿ حروؼ أو أوصاؼ أو ارقاـ أو أية عبلمات  323
، ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا وكذا طرؽ إرساليا"،   او رموز ذات معنى مفيـو

المشرع  ذكر مكرر السالفة يعتبر أوؿ نص مف خبللو 323والمبلحظ أف نص المادة      
كتابة التي يمكف استعماليا كوسيمة إثبات لمتصرفات القانونية بصفة عامة، الجزائري ال

والتصرفات اإللكترونية بصفة خاصة، وذلؾ لتفادي الجدؿ الذي قد يثور حوؿ االعتراؼ بالكتابة 
اإللكترونية كدليؿ إثبات، كوف الكتابة بمفيوميا التقميدي كاف مرتبطا بشكؿ وثيؽ بالدعامة 

ة، إلى درجة عدـ إمكانية الفصؿ بينيما، وبالتالي لـ يكف القانوف يعترؼ المادية أو الورق
بالكتابة المدونة عمى دعامة إلكترونية افتراضية، والتي ال تترؾ أثرا ماديا مدونا لو نفس األثر 

 .3المكتوب عمى الورؽ في اإلثبات
مف  10في المادة  كما أف المشرع الجزائري نص عمى الكتابة في العقد اإللكتروني وىذا    

 السالؼ الذكر. 05-18القانوف 
تنص "اإلثبات الخطي أو اإلثبات  1316وبالرجوع إلى التقنيف المدني الفرنسي في المادة 

بالكتابة ينتج عنيا تتابع بالحروؼ، لمخصائص لؤلرقاـ ولكؿ رمز أو إشارة مخصصة لعبلمة 
 4مفيومة واضحة، أيا كانت دعامتيا وشكؿ إرساليا"

                                                             

تعتبر الكتابة أسموبا لمتعبير عف اإلرادة بواسطة حروؼ أو رموز أو أشكاؿ ليا معنى ميما كانت الوسيمة التي تدوف عمييا،  - 1
 وىذا وفقا لممفيـو التقميدي.

، المتضمف 26/09/1975المؤرخ في  58-75لؤلمر المعدؿ والمتمـ  2005جواف  20المؤرخ في  10-05القانوف رقـ  - 2
 .2005القانوف المدني، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

 . 68بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .188إيماف مأموف أحمد سميماف، المرجع السابؽ، ص  - 4



 اإللكتروني العقد إبرام في والقبول اإليجاب اقتران         الثاني                     الفصل

 

 64 

الكتابة اإللكترونية فيي تكوف عمى شكؿ معادالت خوارزمية تنفذ مف خبلؿ وبالتالي ف      
خراجيا مف خبلؿ شاشة الحاسوب، والتي تتـ مف خبلؿ تغذية  عمميات إدخاؿ الجياز بيذه وا 
الجياز بيذه المعمومات عف طريؽ وحدات اإلدخاؿ والتي تبمور في لوحة المفاتيح أو استرجع 

المخزنة في وحدة المعالجة المركزية، وبعد الفراغ مف معالجة البيانات يتـ كتابتيا المعمومات 
الطابعة أو عمى أجيزة اإلخراج التي تتمثؿ في شاشة الحاسب أو طباعة ىذه المحررات عمى 

 .1ي وسيمة تخزيف البياناتاالقراص الممغنطة أو أ
مجموعة رموز وأرقاـ يتـ إدخاليا في وفي النياية نخمص إلى أف الكتابة اإللكترونية ىي     

الحاسوب حسب ترتيب معيف، أيف يقـو بإظيارىا عمى شكؿ كتابة مقروءة ومفيومة مف طرؼ 
 أي شخص عادي.  

 شروط الكتابة اإللكترونيةالفرع الثاني: 
والقضاء المقارف عمى وجوب توافر مجموعة مف الشروط حتى يمكف االعتداد  أجمع الفقو    

 بيا كدليؿ كتابي ويطمؽ عمييا عادًة محرر وتتمثؿ ىذه الشروط في:
 أوال: تحديد ىوية الشخص الذي أصدر المحرر

السالفة الذكر، نجدىا تشترط في الكتابة بصفة  1مكرر  323بالرجوع إلى نص المادة     
الشخص الذي أصدرىا وأف تكوف  2التأكد مف ىوية ـيتء كانت إلكترونية أو خطية أف عامة سوا

محفوظة في ظروؼ سبلمتيا، بحيث يحتوي المحرر اإللكتروني عمى تعييف اسمي ليوية 
أطرافو، ىذا االسـ مرتبط بموقعي الوثيقة أو العقد المذيف يكوناف حاضريف ماديا لمجمس التعاقد 

 .3أو وقت تحمؿ االلتزامات
وية األطراؼ ال تشكؿ أية صعوبة في مجاؿ ومما الشؾ فيو أف مسألة التأكد مف ى      

القواعد العامة في العقود، مثمما ىو الحاؿ في التعاقد بالمراسمة، بينما تزيد تمؾ المسألة تعقيدا 
                                                             

 .79، ص 2005عبيدات، إثبات المحرر اإللكتروني، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف،  لورنس - 1
يقصد بالتأكد مف اليوية التعرؼ عمى مجمؿ العناصر التي يمكف مف خبلليا التيقف مف أف شخصا ما ىو بالفعؿ ذلؾ  - 2

 مفترض أف يكوف عمى ىذا النحو.الذي يطمؽ عمى نفسو المقب، االسـ، الجنسية...، أو مف ال
 .70بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  - 3
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إذا ما كاف ذلؾ التعاقد يتـ عف بعد مف خبلؿ شبكة األنترنيت، ويرجع السبب في ذلؾ إلى 
 .1دد المتدخميف في العممية التعاقديةالصفة المفتوحة والحرة والتفاعمية لمشبكة، وتع

 دراكقابمية المحرر لمقراءة واإلثانيًا: 
حتى يمكف االحتجاج بمضموف المحرر المكتوب في مواجية اآلخريف، فإف المحرر يجب     

أف يكوف مقروءا ومفيوما ينصب مضمونو عمى الواقعة المراد إثباتيا، وبالتالي يجب أف يكوف 
عميو  2ا بحروؼ أو رموز معروفة ومفيومة لمشخص الذي يراد االحتجاجالمحرر الكتابي مدون

السالؼ الذكر،  05-18مف القانوف  11، كما ىو منصوص عميو في المادة 3بيذا المحرر
والتي ُتوجب أف يقدـ المورد اإللكتروني العرض التجاري اإللكتروني بطريقة مرئية ومقروءة 

 ومفيومة.
 لمتعديلثالثا: عدم قابمية المحرر 

حجية اإلثبات عمى المحرر الكتابي أف يكوف غير قابؿ لمتعديؿ، وحتى  يشترط إلسباغ    
تتحقؽ ىذه الخاصية في المحرر، فإنو في حالة حدوث تعديؿ أو تغيير أو إضافة في ىذا 
المحرر يتعيف أف يكوف ظاىرا عمى الدعامة، حتى يمكف لذوي الشأف تقدير القيمة القانونية ليذا 

 .4محرر في اإلثباتال
السالفة أف تكوف معّدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف  1مكرر  323وحسب نص المادة 

سبلمتيا، أوجب المشرع ضرورة  حفظ الوثيقة اإللكترونية مف أجؿ الحفاظ عمى حقوؽ األفراد 
ؿ عمى حام الذيف يتعامموف بيا أو مف كاف ليـ حقوؽ ثابتة بيا، ويمكف حفظ الوثيقة اإللكترونية

لكتروني، ويسمى الوسيط اإللكتروني، وىو وسيمة قابمة لتخزيف وحفظ واسترجاع المعمومات إ

                                                             

1 - Muriel Falaise, Reflexions Sur L'avenir Du Contrat Du Commerce Electronique, Petites 

Affiches, N° 94, 7 Aout 1998, P 05. 
 االحتجاج بدليؿ ذا إشارات أو أحرؼ أو أرقاـ يجب أف تكوف واضحة ذات دالالت مفيومة لدى الغير. إف - 2
، أطروحة دكتوراه في القانوف الخاص، كمية -دراسة مقارنة–بمقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر األنترنيت )البريد المرئي(  - 3

 .45،  ص 2011/ 2010الحقوؽ، جامعة وىراف، 
 .47ي حبيب،  المرجع نفسو، ص بمقنيش - 4
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، DISQUETES INFORMAIQUESبطريقة إلكترونية كاف تحفظ األسطوانة المعموماتية 
 Disqueواألسطوانة الصمبة  Dcd، وأقراص الفيديو الرقمية Cd-Romواألقراص المدمجة 

Dure 1الخاصة بكمبيوتر المستيمؾ، والتي تخزف عمييا الرسالة اإللكترونية. 
 رابعا: أن يتضمن الدليل كتابة

يعتد بالبينة الخطية التقميدية أو اإللكترونية رسمية كانت أـ عرفية إذا تضمنت كتابة مثبتة     
ميو والذي لتصرؼ قانوني، ومعنى الكتابة تثبيت بيانات التصرؼ وصياغة ما تـ االتفاؽ ع

 ؟وينو، فما مدى صبلحية ىذه الكتابةيمير بالتوقيع اعتمادا لما تـ تد
إف أوؿ ما يبلحظ في اعتماد الحاسب اآللي في المعامبلت ىو ظيور أنواع جديدة لمكتابة     

كالبطاقات اإللكترونية وأخرى ذكية، األساليب البنكية لمدفع والسداد، البريد والفوترة والشيكات 
رونية وغيرىا، فيذا التعدد في الكتابة يعتبر دليبل كامبل بالمعنى المقصود في قانوف اإللكت

اإلثبات بما في ذلؾ نسخ وطبع المعمومات عمى ورؽ أو حتى قراءتيا ورؤيتيا بالعيف عمى 
 .2شاشة الكمبيوتر، إذ ال يشترط الدعامة المادية

 كحجية إثبات الثالث: موقف المشرع الجزائري من الكتابة اإللكترونية الفرع
موقفا غامضا  3مف القانوف المدني  1مكرر 323أقر المشرع الجزائري في نص المادة      

ا ما خمؽ تخوفا كبيرا بنصو عمى مادة واحدة منح الحجية لئلثبات بالكتابة اإللكترونية، وىذ
لكتروني لمكتابة اإللكترونية ولمتوقيع اإلوالقضاء، كونو مف غير المنطقي أف نعترؼ  لمقانونييف

والتوقيع عمى  4بقوتو في اإلثبات، ألنو سوؼ يترتب عمى األخذ بالتوسع في مدلوؿ فكرة المحرر
إلى إثارة  -دوف وجود تنظيـ تشريعي دقيؽ ومفصؿ -النحو الذي ينادي بو الرأي الموسع

في اإلثبات، وىو ما ييدد استقرار المعامبلت بدال مف تدعيمو في كيفية التعامؿ مشكبلت كبيرة 
                                                             

 .71بادي عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .72، ص نفسوبادي عبد الحميد، المرجع  - 2
عمى ما يمي:" يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى الورؽ،   1مكرر  323تنص المادة  - 3

 الذي أصدرىا وأف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سبلمتيا"بشرط إمكانية التأكد مف ىوية الشخص 
 .يعبر عف الدليؿ الكتابي سواء كاف معدا لئلثبات أو غير معد لذلؾ :المحرر - 4
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حت جزء ، وكيفية تطبيقيما السيما المعامبلت اإللكترونية أصب1مكرر  323مع نص المادة 
    .تى الدولة )الحكومة اإللكترونية(فراد وحميـ مف حياة األ
 التوقيع اإللكتروني المطمب الثاني:

عامبلت ملـ تعد الوسيمة التقميدية في إثبات وتوثيؽ العقود وىي التوقيع الخطي مناسبة لم    
والمبادالت اإللكترونية، والتي يتعذر معيا توافر ىذا التوقيع، وذلؾ إلحبلؿ الوسيط اإللكتروني 
محؿ الوسيط الورقي، ومف ىنا ظيرت الحاجة الممحة إلى ضرورة إيجاد بديؿ إلكتروني يحؿ 

ؿ التوقيع الخطي اليدوي، ويؤدي نفس وظائفو مف حيث التوثيؽ واإلثبات، فظير التوقيع مح
اإللكتروني كتقنية يستطيع بيا األطراؼ المتعامموف بنظاـ التبادؿ اإللكتروني لمبيانات والرسائؿ 

 .1اإللكترونية توثيؽ معامبلتيـ
يتـ التوقيع اإللكتروني في بيئة إلكترونية عبر وسيط إلكتروني مف خبلؿ أجيزة الحاسب و     

اآللي، والتوقيع بيذا الشكؿ يختمؼ عف التوقيع التقميدي باإلمضاء أو الختـ أو بصمة اليد، 
إحدى الطرؽ اإللكترونية التي تساىـ في إثبات العقود والمعامبلت التجارية، حيث وبالتالي فيو 

 أكثر عف ذلؾ سنتعرض في ىذا المطمب ي الثقة واألماف بيف المتعامميف، ولمحاولة المزيديعط
 ةحجياألىـ دوره في ، و تروني وخصائصو، باإلضافة إلى صورهؼ التوقيع اإللكإلى تعري
 االثبات.

 وخصائصو تعريف التوقيع اإللكتروني الفرع األول:
، بأنو "بيانات 042-15مف القانوف  1الفقر  2عرؼ التوقيع اإللكتروني في المادة     

إلكترونية في شكؿ إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمؿ 
التوقيع اإللكتروني الموصوؼ بأنو "التوقيع الموصوؼ  7كوسيمة توثيؽ"؛ في حيف عرفت المادة 

 اإللكتروني الذي تتوفر فيو المتطمبات اآلتية وىو التوقيع
 شيادة تصديؽ إلكتروني موصوفة. عمى أف ينشأ أساسا-

                                                             

 .191، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة–إبراـ العقد اإللكتروني –خالد ممدوح إبراىيـ  - 1

 المرجع السابؽ.يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ اإللكترونييف، الذي  04-15قانوف رقـ  - 2
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 أف يرتبط بالموقع دوف سواه.-
 أف يمكف مف تحديد ىوية الموقع.-
 أف يكوف مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني.-
ث يمكف الكشؼ عف التغييرات البلحقة بيذه أف يكوف مرتبطا بالبيانات الخاصة بو، بحي-

 البيانات.
كما تعرضت عدة تعريفات فقيية لمفيـو التوقيع اإللكتروني، فيعرفو البعض" بأنو مجموعة مف 

ح استخداميا، عف طريؽ الرموز أو األرقاـ، إخراج رسالة إلكترونية اتاإلجراءات والوسائؿ التي يُ 
لمنقولة إلكترونيا، يجري تشفيرىا باستخداـ مجموعة مف تتضمف عبلمة مميزة لصاحب الرسالة ا

 .1المفاتيح، واحد معمف واآلخر خاص بصاحب الرسالة
 يتميز التوقيع اإللكتروني بعدة خصائص أىميا ما يمي:كما      

*التوقيع اإللكتروني يتـ عبر وسائؿ إلكترونية وعف طريؽ أجيزة الحاسب اآللي األنترنيت أو 
 .2عمى أسطوانة

*لـ يشترط في التوقيع اإللكتروني صورة معينة، حيث أنو يمكف أف يأتي عمى شكؿ حرؼ أو 
رمز أو رقـ أو إشارة أو حتى صوت، الميـ أف يكوف ذو طابع منفرد يسمح بتمييز شخص 

ظيار رغبتو في إقرار العمؿ القانوني والرضا بمضمونو  .3صاحب التوقيع وىويتو وا 
اإللكتروني ىي الحفاظ عمى مضموف المحرر اإللكتروني وتأمينو مف *الوظيفة الرئيسية لمتوقيع 

 .التعديؿ، باإلضافة أو الحذؼ، وذلؾ عف طريؽ ربط المحرر اإللكتروني بالتوقيع اإللكتروني

                                                             

1 - Jean Baptiste Michelle, Creer Et Exploiter Un Commerce Electronique, Litec, Paris, 1998, P 

127. 
اوزىا، الطبعة األولى، منشورات الحمبي العبودي عباس، تحديات إثبات بالسندات اإللكترونية ومتطمبات النظاـ القانوني لتج - 2

 .149، ص 2010الحقوقية، لبناف، 

 .149العبودي عباس، المرجع نفسو، ص  - 3
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*التوقيع اإللكتروني يحقؽ األماف والخصوصية والسرية في نسبتو لمموقع، وبالنسبة لممتعامميف، 
رنيت وعقود التجارة الدولية، وذلؾ عف طريؽ إمكاف تحديد ىوية وخاصة مستخدمي شبكة االنت

 الموقع ومف ثـ حماية المؤسسات مف عمميات تزوير التوقيعات.
 : صور التوقيع اإللكترونيالفرع الثاني

إذا كاف التوقيع التقميدي وعمى ما حددتو معظـ التشريعات يتمثؿ في التوقيع باإلمضاء أو     
األصبع، فإف التوقيع بالطريؽ اإللكتروني يأخذ صور عدة، ويختمؼ التوقيع بالختـ أو ببصمة 

اإللكتروني  حسب اختبلؼ التقنيات التي يتـ بيا ىذا التوقيع وحسب المنظومة المستعممة، وأىـ 
 ما توصمت إليو التكنولوجيا مف أنواع التوقيعات اإللكترونية ما يمي:

 : 1أو الكودي التوقيع الرقمي-1
، لما ينتفع 2وأفضميا عمى اإلطبلؽ ىـ صور التوقيع اإللكترونييعتبر التوقيع الرقمي مف أ    

بو مف درجة عالية مف الثقة واألماف في استخدامو وتطبيقو، كما يسمح ىذا النوع بتحديد الوثيقة 
 .3التي تـ توقيعيا بصورة ال تحتمؿ أي تغيير

رمز سري ينشئو صاحبو  باستخداـ برنامج حاسب آلي والتوقيع الرقمي عبارة عف رقـ سري أو 
، والمفتاح 5اـالمفتاح الع 4ينشأ دالة رقمية لرسالة إلكترونية، يجري تشفيره بإحدى خوارزميات

ويقـو ىذا النوع مف التوقيع باستخداـ الموغاريتمات المعقدة مف خبلؿ معادلة  .6الخاص

                                                             

 .564ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 1

 .123بمقنيشي حبيب، المرجع السابؽ، ص  - 2

عبلء محمد عيد النصيرات، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر  - 3
 .29، ص 2005والتوزيع، األردف، 

ثروت عبد الحميد، التوقيع اإللكتروني )ماىيتو، مخاطره، وكيفيتو، مدى حجيتو في اإلثبات(، الطبعة األولى، دار الجامعة  - 4
 .62، ص 2007الجديدة ، اإلسكندرية، مصر، 

المفتاح العاـ: يسمح لكؿ شخص بالقياـ بقراءة رسالة البيانات عبر األنترنيت، لكف مف دوف أف يتمكف مف إدخاؿ أي  - 5
 تعديؿ عمييا.

ميؿ أو تاجر المفتاح الخاص: ىو ذلؾ المفتاح الذي يحتفظ بو صاحب التوقيع عمى وجو السرية، بحيث ال يمكف ألي ع - 6
 أي تعديؿ عمى الرقـ.
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إلى ارقاـ ورموز، بحيث ال  -المكتوب النص العادي–رياضية، تعمؿ عمى تحويؿ األحرؼ 
يمكف ألحد أف يعيدىا إلى صيغتيا األولى، إال الشخص الذي يممؾ المعادلة األصمية، أو ما 

  .1بفؾ التشفيريسمى بالمفتاح الخاص 
 Cerfication)ويتـ تسجيؿ التوقيع الرقمي بشكؿ رسمي عف الجيات المختصة بالتوثيؽ     

Authority) ،  ميمتيا التأكد مف صحة ممكية التوقيع الرقمي لؤلشخاص الذيف يقوموف بتوقيع
الوثائؽ اإللكترونية، بعدىا تصدر جية التوثيؽ لمشخص وثيقة أو شيادة مزودة برقـ سري أو 

 .2كممة سر تمكنو مف التوقيع
 :)البصمة اإللكترونية( أو التوقيع البيومتريالتوقيع بالخواص الذاتية -2

ـو ىذا التوقيع عمى تكنولوجيا العمـ البيومترولوجي المعنية بدراسة الخواص المميزة لكؿ يق    
والخواص الحيوية والطبيعية التي تعتمد عمى  شخص، وىي تدخؿ ضمف تكنولوجيا البصمات

الصفات والخواص الفيزيائية والطبيعية والسموكية لئلنساف، وتختمؼ ىذه الصفات والخواص مف 
     .3ولذلؾ فيي خصائص ذاتية يمكف تحديد ىوية األشخاص مف خبللياشخص آلخر، 

، ونبرة بصمة اإلصبع، وبصمة شبكة العيففي لئلنساف وخصائصو الصفات المميزة  وتتمثؿ
الصوت، ودرجة ضغط الدـ والتعرؼ عمى الوجو البشري، وغيرىا مف الصفات الجسدية 

 .4والسموكية
بالرغـ مف دقة واألماف والثقة المتوافرة بو، إال أنو ليس ببعيد يؤخذ عمى ىذا التوقيع أنو       

عف التزوير، فيمكف تسجيؿ بصمة الصوت ثـ إعادة بثيا، كما يمكف طبلء الشفاه بمادة معينة 

                                                             

: ىو عممية تحويؿ المعمومات غمى رموز غير مفيومة مف العامة، بحيث ال يستطيع األشخاص غير المرخص التشفير - 1
 ليـ اإلطبلع عمى المعمومات أو فيميا.

 .565ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 2

 .122بمقنيشي حبيب، المرجع السابؽ، ص   - 3
، ص 2009إلياس ناصيؼ، العقد اإللكتروني في القانوف المقارف، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  - 4

342. 
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تجعميا مطابقة لمبصمة األصمية، وكذلؾ الشأف ببصمة العيف، فيمكف تزويرىا بتقميدىا عف 
 .1طريؽ بعض أنواع العدسات البلصقة

 :التوقيع اإللكتروني اليدوي أو اإلمضاء اآللي-3
دخالو إليو      نعني بو قياـ الشخص بتخزيف إمضائو اليدوي في الكمبيوتر بعد تصويره وا 

بالماسح الضوئي، ويتـ حمايتو برقـ سري ليتـ استعمالو عند الحاجة، وىذا النوع ال يتمتع بدرجة 
طيع أف يحتفظ بنسخة مف صورة التوقيع ويعيد لصقيا كبيرة مف األماف، إذ أف المرسؿ إليو يست

 .2عمى أي وثيقة إلكترونية
 :Pen- Op التوقيع باستخدام القمم اإللكتروني-4

التوقيع بالقمـ اإللكتروني ىو طريقة حديثة مف طرؽ التوقيع البيومتري، ويتـ ىذا التوقيع     
باستخداـ قمـ إلكتروني خاص، بقياـ الشخص بالتوقيع عمى شاشة جياز الحاسب اآللي 

يستوجب جياز حاسب آليا، ذا مواصفات خاصة تمكنو مف أداء ميمتو في التقاط التوقيع مف 
ذلؾ ألف لكؿ شخص سموكا معينا أثناء التوقيع، ويتـ مف خبلؿ ىذه التقنية التقاط   .3شاشتو

ع، مف خبلؿ مقارنتو مع التوقيع والتحقؽ مف صحة توقيع العميؿ، وبياف إلى مف يعود ىذا التوقي
التوقيع األصمي لمعميؿ المحفوظ أو المودع لدى جية اإليداع أو عمى الموقع اإللكتروني 
الخاص، او عمى القرص الصمب لجياز الحاسب اآللي، فيذه الطريقة تضفي نوعا مف الحماية 

 .  4لمعقود المبرمة عبر األنترنيت

                                                             

 .257إيماف مأموف أحمد سميماف، المرجع السابؽ، ص  - 1
، تخصص قانوف، كمية ا - 2 لحقوؽ، جامعة مولود حابت آماؿ، التجارة اإللكترونية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العمـو

 .106، ص 2015معمري، تيزي وزو، 
 .214بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .565ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 4
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مف  السيولة واليسر وعدـ التكمفة، فيو ال يحتاج ألكثرويتميز ىذا النوع مف التوقيع اإللكتروني ب
ماسح ضوئي وال نظاـ معالجة معيف أو نوع معيف مف أجيزة الحاسوب، بؿ أغمب األجيزة 

 .1تستجيب ليذا النوع مف التوقيع
إال أف تمؾ الطريقة تواجو الكثير مف المشاكؿ تتمثؿ في عدـ الثقة، بحيث يمكف لممستقبؿ أف 

الذي استقبمو عف طريؽ شبكة األنترنيت عبر جياز -يحتفظ بيذا التوقيع الموجود عمى المحرر
اإلسكاتر، ووضعو عمى أي مستند آخر لديو دوف وجود أي طريقة يمكف مف خبلليا التأكد مف 

 مستند وقاـ بإرسالو إلى ىذا الشخص.ىذا التوقيع ىو الذي وضعو عمى ىذا ال أف صاحب
 التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة والرقم السري:-5

انتشر التعامؿ بالبطاقات الممغنطة المقترنة برقـ سري في مجاؿ المعامبلت التي تستخدـ     
ؿ القياـ بسداد ثمف السمع اؼ اآللي أو مف خبلفي السحب النقدي، مف خبلؿ أجيزة الصرّ 

بإدخاؿ البطاقة في الجياز المخصص لذلؾ، وكذا أصبحت  في المجاؿ التجاري،والخدمات 
 . 2تستخدـ لمدفع عبر االنترنيت

يرتبط التوقيع السري بالبطاقات الببلستيكية والبطاقات الممغنطة وغيرىا مف البطاقات فغالبا ما 
وفقا ليذه الطريقة  إلكترونية، ويتـ توقيع التعامبلت اإللكترونيةالحديثة المشابية والمزودة بذاكرة 

باستخداـ مجموعة مف األرقاـ أو الحروؼ أو كمييما، يختارىا صاحب التوقيع لتحديد شخصيتو 
 3(P.I.N)وال تكوف معمومة إال لو ولمف يبمغو بو، وتسمى ىذه الطريقة باإلنجميزية اختصارا 

 
 
 
 

                                                             

 .15، ص 2009األنصار حسف النيداني، القاضي والوسائؿ اإللكترونية الحديثة، الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية،  - 1
 .121حبيب، المرجع السابؽ، ص  بمقنيشي - 2
 .214بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 في االثبات االلكتروني التوقيعالفرع الثالث: حجية 
بما أف لمتوقيع أىمية كبيرة في اإلثبات حيث أف قواعد اإلثبات بوجو عاـ ال تقبؿ المستندات     

العرفية إال إذا كانت موقعة، وال تقبؿ المستندات غير الموقعة، إال كمبدأ ثبوت بالكتابة يستمـز 
 .1وموثوقيتيا كبينة في المنازعات بينة أخرى، فإف قبوؿ القضاء لمتعاقد اإللكتروني

لذا كانت قوانيف اإلثبات تستوجب باإلضافة إلى شروطيا الموضوعية، كالتوقيع عمى المستندات 
الورقية باإلمضاء، أو الختـ أو بصمة اليد، مما يعني أف أي شكؿ آخر ال يكوف لو أثر قانوني، 

رعوا الدوؿ قوانيف اعترفت بحجية بؿ أىمية العقود اإللكترونية في وقتنا الحاضر، وضع مش
 .2التوقيع اإللكتروني ضمف شروط موضوعية

مف القانوف النموذجي )األونستراؿ( بشاف التوقيع  9وبالرجوع لمتشريعات الدولية نجد المادة     
، وفيما يتعمؽ بالتوقيع اإللكتروني حتى يتمتع بحجية في اإلثبات، فبل بد 2001اإللكتروني سنة 

تخمؼ  تخمفيا إلىالشروط التي تمنحو الحجية القانونية في اإلثبات التي تؤدي  أف يستوفي
 وصؼ التوقيع اإللكتروني، وىذه الشروط ىي:

 ارتباط التوقيع بشخص الموقع.-1
 تحديد وقت وتاريخ نشوء الكتابة اإللكترونية.-2
 دـ.تحديد مصدر نشوء الكتابة اإللكترونية ودرجة سيطرتو عمى الوسيط المستخ-3
 عدـ وجود تدخؿ بشري في نشوء وصدور الكتابة اإللكترونية.-4
  .3إمكاف كشؼ أي تعديؿ أو تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتروني-5

نظـ المشرع المصري اإلثبات اإللكتروني استجابة لمتطور العالمي في مجاؿ تكنولوجيا  كما    
، االعتراؼ بحجية التوقيع اإللكتروني 18ـ في المادة 2004لسنة  15المعمومات طبقا لمقانوف 

 إذا ما توافرت فييا الشروط اآلتية:
                                                             

 .570ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 1

 .570ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع نفسو، ص  - 2
ط التي نفس الشرو  2إرشاد عف االتحاد األوروبي حوؿ التوقيع اإللكتروني في المادة  1999كانوف األوؿ  13صدر في  - 3

 ذكرناىا أعبله.



 اإللكتروني العقد إبرام في والقبول اإليجاب اقتران         الثاني                     الفصل

 

 74 

 ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع وحده دوف غيره.-أ
 الموقع دوف غيره عمى الوسيط اإللكتروني. سيطرة-ب
إمكانية كشؼ أي تعديؿ أو تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني، -ج

 وتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانوف الضوابط الفنية والتقنية البلزمة لذلؾ.
لكتروني في اإلثبات، متى ُروعي قانوف التوقيع المصري، يعترؼ بحجية التوقيع اإل وبالتالي    

تماـ الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف.  في إنشائو وا 
وما يمكف استخبلصو أف ىناؾ عدة شروط لبلحتجاج بيا في اإلثبات، ومف ىذه الشروط 

 إجمااًل:
 1أوال: أن التوقيع وسيمة لتحديد ىوية الشخص الموقع

خصية الموقع وتمييزه عف غيره، كما يتيح تحديد مفاد ذلؾ أف التوقيع يمكف مف تحديد ش    
سمطة الشخص الموقع لمتوقيع، فالشخص الموقع قد يكوف ىو الطرؼ األصيؿ في التعاقد، وقد 
ال يكوف كذلؾ كما لو كاف وكيبل أو وليا أو وصًيا عمى القاصر أو ممثبل عف الشخص 

كما يوضح  و،ىويتو فيالمعنوي، ففي جميع الحاالت يجب عمى الشخص الموقع أف يحدد 
 .2سمطتو في التوقيع

 ثانيا: أن التوقيع تعبير عن رضاء الشخص الموقع بمضمون المحرر
يعد التوقيع مف وسائؿ التعبير عف اإلرادة التي يستخدميا الشخص إلنشاء تصرؼ قانوني     

مف القانوف المدني الجزائري طرؽ التعبير عف اإلرادة  60معيف وااللتزاـ بو، وقد ذكرت المادة 
باتخاذ فنصت:" التعبير عف اإلرادة يكوف بالمفظ وبالكتابة أو اإلشارة المتداولة عرفًا، كما يكوف 

 .3موقؼ ال يدع شؾ في داللتو عمى مقصود صاحبو"

                                                             

 .575ميكائيؿ رشيد عمي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .222بمقاسـ حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .130بمقنيشي حبيب، المرجع السابؽ، ص  - 3
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فعندما يضع الشخص الموقع توقيعو عمى المحرر، فيو يعّبر عف التزامو بمضموف المحرر     
قراره لو، وقد جرت العادة عمى وضع التوقيع في آخر المحرر، حتى يكوف منسجمًا عمى  وا 

 . 1ضافة بو التوقيع دوف عمـ الشخص الموقعجميع البيانات الواردة بالمحرر وأمنًا بعدـ اإل
 ثالثا: أن التوقيع دليل عمى حضور صاحبو

وظيفة التوقيع في ىذه الحالة تتفؽ تماما مع طبيعة التوقيع اليدوي، إذ يستمـز لصحتو     
ضرورة وجود شخص الموقع نفسو أو مف ينوبو قانونًا بوضع التوقيع عمى المحرر الكتابي، فإذا 
وجد التوقيع عمى الورقة  وثبتت صحتو ونسبتو إلى موقعو، كاف ذلؾ دليبل عمى حضور الموقع 

 .2اشخصي
نما ىو وسيمة حديثة تستخدـ      أما بالنسبة لمتوقيع اإللكتروني ال يتصور حضور األشخاص وا 

في مجاؿ العقود عف بعد، وأف قياـ صاحب بطاقة االئتماف بالعممية القانونية إدخاؿ البطاقة مع 
د دليبل الرقـ السري، ثـ إجابتو لمجياز عف قيمة المبمغ المطموب سحبو، فإف ىذه اإلجراءات تع

عمى حضور صاحب التوقيع اإللكتروني بشخصو أثناء إدخاؿ الرقـ السري، وبالتالي إدخاؿ 
العميؿ الرقـ السري بنفسو يعد في حد ذاتو توقيعا منو، ودليبل عمى أنو صدر منو شخصيا 

 . 3وكاف فعبل موجودا حيف صدر منو التوقيع في صورة أرقاـ سرية ال يعمميا إال صاحب التوقيع
ىناؾ مسألة أخرى تتصؿ بالحضور الشخصي لمموقع، وىي مسألة تحديد أىمية الشخص 
الموقع، إذ أف الحضور الشخصي لطرفي العقد ُيَمكف مف التحقؽ مف أىمية كؿ طرؼ لمتعاقد، 
وىذا األمر غير متوفر بالعقد اإللكتروني، وبالتالي تتواجد إحتمالية أف يكوف أحد أطراؼ التعاقد 

 . 4ةغير ذي أىمي
 

                                                             

 .222بمقاسـ  حامدي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .154لورنس محمد عبيدات، المرجع السابؽ، ص  - 2
وقيع اإللكتروني عبر األنترنيت ومدى حجيتو في اإلثبات )دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي(، الطبعة نادية ياس بياتي، الت - 3

 .194ػ ص 2014األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 
 .222، ص نفسوع بمقاسـ حامدي، المرج - 4
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 رابعا: الحفاظ عمى سالمة مضمون المحرر
في البيئة التقميدية نظرا إذا كانت الدعامة الورقية ىي محور الحفاظ عمى سبلمة المحرر     

مو مف ضمانات تتمثؿ أىميا في: عدـ قابميتيا لمتحريؼ، حيث يصعب إخفاء عمميات لما تقد
كذا تميزىا بصفة الدواـ بسيولة، و التزوير، ويتـ كشؼ اإلضافات أو محاوالت الكشط 

واالستقرار، حيث يمكف حفظ الورؽ لفترات زمنية طويمة في ظروؼ تخزيف مناسبة، وكذلؾ عدـ 
ماديا عف  ع بسبب عدـ قابمية انفصاؿ المضموفقابمية المساس بمضموف المحرر الموق

ر مادية ، وىنا نجد ف األمر يختمؼ في البيئة اإللكترونية حيث تكوف الدعامة اغيالدعامة، فإ
أف ىذه الوظيفة تتجمى عمى مستوييف، فينبغي أوال كفالة توفير األماف لمضموف المحرر 
المتبادؿ عبر الشبكة، وليس لمدعامة غير المادية فقط، وذلؾ نظرا لبلفتقاد إلى األماف عمى 

ماف المطموب صعيد بنية تمؾ الشبكة، وثانيا ال تقدـ الدعامة اإللكترونية ىذا القدر مف األ
 لمضموف المعمومات المتبادلة، بؿ يتحقؽ ىذا األماف بواسطة التوقيع عمى ىذه المحررات.

ويسمح التوقيع الرقمي بالتحقؽ مف سبلمة مضموف المحرر، وذلؾ بفضؿ عممية رياضية يطمؽ 
" التي يتـ مف خبلليا إنشاء شكؿ مضغوط مف المحرر وعمييا "دواؿ أو اقترانات التموي

، ال يمكف فيميا وال اإللكترونيتروني يشار إليو بوجو عاـ بالبصمة اإللكترونية لممحرر اإللك
 .1قراءتيا إال باستخداـ مفتاح معيف

 

       

                                                             
1 - E.Aa Caprioli, Securite Et Confinace Dans Le Commerce Electronique: Signature Numerique 

Et Autorite De Certification, J.C.P Et G, 1998, P 588. 
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 الخاتمة:
من خالل دراستنا لموضوع اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني استنتجنا بأن العقد      

اإللكتروني ال يختمف في جوىره عن العقد التقميدي، حيث يخضع لمقواعد العامة المنظمة 
ألحكام العقد، إال أنو يتميز بخصوصية تكمن في كونو يتم عن بعد وىو إبرامو عبر الوسائط 

 ة، األمر الناتج عن انعدام التواجد المادي بين طرفي التعاقد.اإللكتروني
كما يمكن أن ، اً ا وغائبين مكانإن الغالب في التعاقد اإللكتروني يكون بين حاضرين زمانً 

 وىو ما يميزه عن التعاقد العادي. ا،ومكان يكون بين غائبين زمانا
أن العقد اإللكتروني تروني، باعتبار ىناك صعوبة في استخدام المغة الوطنية في التعاقد اإللك

ىو عقد دولي، فأصبح من الالزم التعامل بأي لغة أخرى يتم االتفاق عمييا، حيث ال ينبغي 
 أن تكون القواعد الخاصة بالمغة عائقا أمام العقود العابرة لمحدود.

لقوانين بعدما تبين عدم مالئمة ا جب التطبيق عمى العقد اإللكترونيإن القانون الوا     
تتناسب وطبيعة العقد  الوطنية لحل منازعات التعاقد اإللكترونية تستمزم إيجاد حمول

 ، باعتباره عقد دولي يتمثل في نظام قانوني مستقل عن القوانين الوطنية.اإللكتروني
التي من خالليا تتم  ،وفي األخير نخمص إلى أن الطابع االفتراضي في شبكة األنترنيت     

المعامالت اإللكترونية يستمزم تعديل بعض التشريعات القائمة، وبذل الجيد لتأمين المعامالت 
وبالرغم من اعترافو بصحة اإليجاب والقبول  ،اإللكترونية بما في ذلك المشرع الجزائري

صداره لمقانون  صداره المتضمن التوقيع والتصديق اإللكترونيين 40-51اإللكتروني وا  ، وا 
المتعمق بالتجارة اإللكترونية، إال أنو تثور الصعوبة في تطبيق ىذا  41-51مؤخرا لمقانون 

القانون لعدم امتالك المختصين في المجال القضائي المعرفة الكافية لتقنيات شبكة 
األنترنيت، لذا يتطمب ضرورة عقد دورات تدريبية لدراسة التعامل مع شبكة األنترنيت ووسائل 

 أدوات التجارة اإللكترونية لفيميا.و 
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وكذا عمى المشرع الجزائري إثراء ىذا القانون أكثر حتى يضفي الثقة والطمأنينة بين أطراف 
 العالقة اإللكترونية.
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 .2009الحقوقية، بيروت، 

العقد اإللكتروني في القانون المقارنة، دون طبعة، –ود الدولية إلياس ناصيف، العق .7
 .2009منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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ث إيمان مأمون أحمد سميمان ، .9 ابتو، دار الجامعة الجديدة، إبرام العقد اإللكتروني وا 
 .2008اإلسكندرية، 

بشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر شبكة األنترنيت )دراسة مقارنة(، الطبعة  .10
 .2004األولى، عالك الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، األردن، 
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 .2009دار الكتب المصرية، الطبعة األولى، 
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 .2014الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، 

عالء محمد عيد النصيرات، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات )دراسة مقارنة(،  .30
 .2005الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، 
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جمس العقد اإللكتروني، جامعة النيرين، عقيل فاضل حمد الدىان، الطبيعة القانونية لم .3
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 الفيرس
 الصفحة المحتوى

 إىداء
 شكركممة 

 

 أ، ب، ت، ث مقدمة

 14 -2 الفصل األول7 ماىية اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني

 03 المبحث األول7 ماىية اإليجاب في إبرام العقد اإللكتروني
 03 المطمب األول7 مفيوم اإليجاب اإللكتروني

 04 الفرع األول: تعريف اإليجاب اإللكتروني وخصائصو
 41 الفرع الثاني: شروط اإليجاب اإللكتروني
 45 الفرع الثالث: صور اإليجاب اإللكتروني

 14 المطمب الثاني7 تمييز اإليجاب اإللكتروني عما يشابيو
 14 األول: تمييز اإليجاب اإللكتروني عن الدعوة إلى التفاوض أو التعاقد الفرع

 11 الفرع الثاني: تمييز اإليجاب اإللكتروني عن اإلعالن
 11 المبحث الثاني7 ماىية القبول في إبرام العقد اإللكتروني

 12 المطمب األول7 مفيوم القبول اإللكتروني 
 12 الفرع األول: تعريف القبول اإللكتروني وخصائصو

 14 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرىا في القبول اإللكتروني
 00 الفرع الثالث: طرق التعبير عن القبول اإللكتروني

 02 الحق في العدول عن العقدالمطمب الثاني7 
 02 حق العدول ومبدأ القوة الممزمةالفرع األول: 

 10 أحكام الحق في العدول عن العقدالثاني:  الفرع
 43-11 الفصل الثاني7 اقتران اإليجاب والقبول في إبرام العقد اإللكتروني

 10 العقد اإللكترونيإبرام تطابق اإلرادتين اإليجاب والقبول في المبحث األول7 
 11 المطمب األول7 مفيوم مجمس العقد اإللكتروني وصوره
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 11 األول: مفيوم مجمس العقد اإللكتروني الفرع
 13 الفرع الثاني: صور مجمس العقد اإللكتروني

 20 الفرع الثالث:  الطبيعة القانونية لمجمس العقد اإللكتروني
 21 المطمب الثاني7 زمان ومكان اقتران اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني

 20 األول: زمان انعقاد العقد اإللكتروني الفرع
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 المذكرة مــلخص
 

جوء حصريا لتقنية لان ابرام العقد االلكتروني يتم عن بعد دون الحضور الفعلي ألطرافه بال
ت ، على اعتبار أنها شبكة عالمية يتاح ياالتصال االلكتروني ، المتمثلة في شبكة االنترن

استخدامها للجميع دون تمييز بينهم ، وعلى اعتبار انها  تخضع للكثير من االنظمة القانونية 
أدى بدوره الى قصور وعجز القواعد العامة في القانون المدني في معالجة بعض ،والقضائية 

نب القانونية خاصة اما يتعلق بالجو  مشكالت التي قد تطرأ على هذا النوع من التعاقد منهاال
ت ، فبيينت الدراسة أن صيغة التعاقد يفيما يتعلق بتبادل االيجاب والقبول عبر االنترن

في احكام قانون  متمثلة في االيجاب والقبول ال تخرج عن مفهومها التقليديالااللكترونية 
تباره إععقد االلكتروني ب، على الرغم من وجود خصوصية تفرضها طبيعة ال المدني الجزائري

 وسائل اتصال حديثة . باستخداميبرم عن بعد 
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