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ملخ�س

العماين ت�صمنت بيان مفهوم  العقد الإلكرتوين يف قانون املعامالت الإلكرتونية  اإبرام  درا�صة 

واأركان العقد الإلكرتوين، وبالنظر لطبيعة هذا العقد حيث يتم فيه التعبري عن الإرادة با�صتخدام 

الو�صائل الإلكرتونية كالإنرتنت، فقد مت يف هذا البحث بيان كيفية �صدور الإيجاب والقبول ال�صادر 

من طريف العقد الإلكرتوين، كما ت�صمن البحث تو�صيحًا للو�صائل الإلكرتونية امل�صتخدمة يف التعبري 

عن الإرادة، حيث مت بيان احلالت التي ميكن فيها اإ�صناد �صدور الر�صائل الإلكرتونية من من�صئ 

الر�صالة.

الر�صالة  بت�صّلم  الإقرار  على  التفاق  حالت  بيان  البحث  هذا  يف  مت  فقد  ذلك،  اإىل  ي�صاف 

الإلكرتونية، والطريقة التي ي�صدر بها هذا الإقرار من املر�صل اإليه، واآثار هذا الإقرار.

التي ت�صمنها  بيان احلالت  الإلكرتوين، حيث مت  العقد  اإبرام  كما جرت درا�صة زمان ومكان 

العقد  اإبرام  ومكان  زمان  والتي من خاللها ميكن حتديد  العماين،  الإلكرتونية  املعامالت  قانون 

الإلكرتوين.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا البحث تناول اأي�صًا درا�صة التوقيع الإلكرتوين الذي ي�صتخدم يف توثيق 

التوقيع الإلكرتوين، مع تو�صيح للجهات  العقود الإلكرتونية، حيث مت بيان مفهوم و�صور و�صروط 

التي تقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين، وال�صهادة التي ت�صدر من هذه اجلهات بالت�صديق على 

اإبرام  مبو�صوع  تتعلق  مقرتحات  عدة  تقدمي  جرى  البحث  خامتة  ويف  الإلكرتوين،  التوقيع  �صحة 

العقد الإلكرتوين.

اإبـــرام الـعـقــد الإلكتــروين وفقـاً لقـانـون املعامـالت الإلكرتونيـة العمانـي
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ABSTRACT

The study of the conclusion of the contract in the  Omani 
e-Transactions Law clarifies the concept and components of the 
e- contract. Due to importance of this contract which reflects 
willingness to utilize electronic means such as the Internet, this 
reasech paper introduces the way how both parties of the e- contract 
accept or reject its terms, and clarifies the electronic means used 
express such willingness showing the acceptable cases to legally 
validate the issuance of the letters by their own sources.

In addition, this study introduces the cases of agreement 
on acknowledging the receipt of e- message, the way such 
acknowledgement.

The reseach also tackles venue and time of the conclusion of the e- 
contract, and shows the cases stated in the Omani e- Transactions 
Law that determine venue and time of the conclusion of the e- 
contract.

Besides, this work investigates the e- signature used to verify 
e- contracts, by clarifying its concept, types and conditions, the 
parties submitting e- endorsement services and the approval 
certificate issued to attest e- signature authenticity.

The research work ends up with a number of suggestions relevant 
to the conclusion of the e- contract.
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مقدمة:

التجارة الإلكرتونية Le commerce electronique ت�صابه التجارة التقليدية، فهي تقوم 

على بيع ال�صلع واخلدمات لالآخرين ف�ي مقابل قد يكون نقديًا اأو عينيًا، اإل اأن التجارة الإلكرتونية، 

الت�صال  �صبكات  منها  اإلكرتونية  تقنيات  ا�صتخدام  على  التقليدية،  التجارة  خالف  على  تعتمد 

واملعلومات الدولية، امل�صماة بالنرتنت ) Internet (، والعقود الإلكرتونية يجري اإبرامها بوا�صطة 

. وقد زاد حجم التجارة الإلكرتونية بني الأ�صخا�س ف�ي خمتلف دول 
)1(

هذه ال�صبكة )الإنرتنت( 

. 
)2(

العامل با�صتخدام العقود الإلكرتونية، وذلك بالنظر ل�صهولة و�صرعة اإبرام هذه العقود

والعقد الإلكرتوين contrat electronique كما عرفته املادة الثانية من التوجيه الأوروبي 

ال�صادر ف�ي 1997/5/20م باأنه: ) اأي عقد متعلق بال�صلع واخلدمات يتم بني مورد وم�صتهلك، من 

خالل الإطار التنظيمي اخلا�س بالبيع عن بعد، اأو تقدمي اخلدمات التي ينظمها املورد، والذي يتم 

.
)3(

با�صتخدام واحدة اأو اأكرث من و�صائل الت�صال الإلكرتونية حتى اإمتام العقد(

والعقد الإلكرتوين ل يختلف عن العقود التقليدية من حيث اإبرامه، فهو يخ�صع القواعد نف�صها 

اأن  اإل  وال�صبب،  واملحل  الر�صا  توافر  اإبرامه  ل�صحة  ويتطلب  التقليدية،  العقود  على  تطبق  التي 

اأ�صبحت  ال�صبكات  الإنرتنت (، وهذه  با�صتخدام �صبكات الت�صال احلديثة )  تتم  اإبرامه  طريقة 

�صائعة حيث تغطي كل دول العامل، ومن خاللها ي�صتطيع الأ�صخا�س الت�صال بع�صهم ببع�س دون 

. حيث يتمكن كل منه��م م�ن اإبرام العقد الإلكرتوين مع الآخر عن بعد 
)4(

ح�صور مادي فيما بينهم

دون اأن يجمع بينهما مكان واحد، كما يتميز العقد الإلكرتوين بعدة خ�صائ�س متيزه عن العقود 

اإنه يربم بوا�صطة دعائم الكرتونية ولي�صت ورقية ول ي�صتخدم يف توثيقه التوقيع  التقليدية، حيث 

اليدوي التقليدي واإمنا يتم توثيقه بوا�صطة التوقيع الإلكرتوين.

ا�صتخدام و�صائل الكرتونية اأخرى يف اإبرام العقود، با�صتخدام الفاك�س والتلك�س. ميكن  كما   -1
2- وهذا ل يعني عدم وجود خماطر يف اإبرام هذه العقود، فالتعاقد عن طريق هذه الو�صائل ل ي�صمح لكل طرف من اأطراف العقد 

من معرفة الطرف الآخر كما اأن هناك احتمال حدوث خطاأ يف نقل الإرادة على �صبكة الت�صال.

3- Directive 97/7/CE of 20 may 1997 Artic )5(: any contract concerning goods or services 
made between supplier and consumer with the frame work of system of remot. Selling 
or service providing organized by the supplier which, for this contract uses exclusively 
one or more remot communication technique while the closing of the actuel contract.

د. اأ�صامة اأبو احل�صن جماهد: خ�صو�صية التعاقد عرب النرتنت، بحث مقدم اإىل موؤمتر )القانون والكمبيوتر  انظر:   -4
. 48 �س   ،2000 والنرتنت(، كلية ال�صريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية املتحدة، 1-3 مايو 

اإبـــرام الـعـقــد الإلكتــروين وفقـاً لقـانـون املعامـالت الإلكرتونيـة العمانـي



208

العديد  يثري  العماين،  الإلكرتونية  املعامالت  لقانون  وفقًا  الإلكرتوين  العقد  اإبرام  ومو�صوع 

الت�صال  و�صائل  با�صتخدام  القبول  اأو  الإيجاب  يف  الإرادة  عن  التعبري  كيفية  منها  امل�صائل،  من 

الإلكرتونية، وكيفية التحقق من �صدور الر�صائل الإلكرتونية واإ�صنادها اإىل املوجب اأو القابل، كما 

يثري مو�صوع اإبرام العقد الإلكرتوين م�صاألة حتديد زمان ومكان اإبرام العقد الإلكرتوين وما يرتبط 

بذلك من مو�صوعات، مثل حتديد املحكمة املخت�صة بنظر النزاعات املتعلقة بهذا العقد وكذلك 

حتديد القانون الواجب التطبيق على هذه النزاعات.

ومن املو�صوعات الأخرى التي تثريها درا�صة هذا املو�صوع، حتديد كيفية توثيق العقود الإلكرتونية 

با�صتخدام التوقيع الإلكرتوين، وبيان اجلهات التي تتوىل تقدمي خدمات الت�صديق الإلكرتوين.

وبالنظر لهذه املو�صوعات التي يثريها اإبرام العقد الإلكرتوين ولكرثة ا�صتخدام هذا العقد يف 

املعامالت  لقانون  وفًقا  الإلكرتوين  العقد  لإبرام  درا�صتنا  الإلكرتونية، فقد جاءت  التجارة  جمال 

الإلكرتونية العماين.

ودرا�صتنا ملو�صوع اإبرام العقد الإلكرتوين ف�ي قانون املعامالت الإلكرتونية رقم 69 ل�صنة 2008، 

تتطلب منا بيان اأركان العقد وطريقة التعبري عن الإرادة با�صتخدام و�صائل الت�صال الإلكرتونية، 

اإبرام  ومكان  الإلكرتونية، وحتديد زمان  املعامالت  ف�ي  امل�صتخدمة  الإلكرتونية  الر�صالة  وتو�صيح 

العقد، والطريقة التي يجري فيها توقيع العقد الإلكرتوين.

وعليه �صوف نق�صم درا�صتنا لهذا املو�صوع اإىل اأربعة مباحث، نتناول ف�ي املبحث الأول، اأركان 

عن  التعبري  ف�ي  امل�صتخدمة  الإلكرتونية  الر�صائل  نو�صح  الثاين  املبحث  وف�ي  الإلكرتوين،  العقد 

والأخري  الرابع  املبحث  اأما  العقد،  اإبرام  ومكان  زمان  لبيان  الثالث  املبحث  ونخ�ص�س  الإرادة، 

ف�صوف نتناول فيه التوقيع الإلكرتوين امل�صتخدم ف�ي املعامالت الإلكرتونية.

املبحث الأول

اأركــان العقــد الإلكتـروين

يتطلب اإبرام العقد الإلكرتوين، لكي يكون �صحيحًا توافر الأركان العامة للعقود، وهذه الأركان 

هي: وجوب توافر الر�صا لدى اأطراف العقد، واأن يكون هناك ر�صا �صحيح �صادر عن ذي اأهلية 

وكانت اإرادته حرة و�صليمة خالية من عيوب الر�صا املعروفة، واأن يكون لهذا العقد حمل يرد عليه، 

واأن يكون له �صبب م�صروع، وهذه الأركان لزمة لإبرامه، لكي يرتب اآثاره على كال طرفيه، وهي ل 
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تختلف عما هو معروف ف�ي العقود التقليدية، ول حاجة بنا لتف�صيل هذه الأركان، لذا فاإننا نحيل 

.
)5(

اإىل املوؤلفات التي تناولتها 

با�صتخدام  املتعاقدين،  اإرادة  عن  التعبري  كيفية  هو  الإلكرتوين،  العقد  يثريه  ما  اأهم  اأن  اإل 

الو�صائل الإلكرتونية. وعليه يتطلب منا بحث كيفية �صدور الإيجاب من اأحد املتعاقدين الذي يرغب 

الإرادة  تتحقق  والقبول  الإيجاب  بتالقي  الإيجاب،حيث  لهذا  الآخر  الطرف  وقبول  التعاقد،  ف�ي 

.
)6(

امل�صرتكة للمتعاقدين لإبرام العقد الإلكرتوين

وقد اأجازت الفقرة )1( من املادة )12( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين التعبري عن 

اأو قبوًل، بوا�صطة الر�صائل الإلكرتونية، واإذا مت التعبري من خالل تلك الر�صائل،  اإيجابًا  الإرادة، 

فاإنه يكون ملزمًا لأطراف العقد، متى كان ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، حيث ن�صت على ذلك 

اإلكرتونية،  ر�صائل  بوا�صطة  والقبول  الإيجاب  عن  التعبري  يجوز  التعاقد،  لأغرا�س   -1« بالقول: 

ويعترب ذلك التعبري ملزمًا جلميع الأطراف، متى مت وفقًا لأحكام هذا القانون«.

كما قررت الفقرة )2( من املادة )12( حكمًا يق�صي ب�صحة العقد، وقابليته للتنفيذ، اإذا مت 

حيث  والقبول،  الإيجاب  ف�ي  اإرادتهم  عن  للتعبري  العقد،  طرف�ي  بني  اإلكرتونية  ر�صائل  ا�صتخدام 

ن�صت على ذلك بالق�ول »2 - ل يفقد �صحته اأو قابليته للتنفيذ ل�مجرد اأنه اأبرم بوا�صطة ر�صالة 

اإلكرتونية واحدة اأو اأكرث ».

و�صوف نتناول كيفية التعبري عن الإيجاب والقبول من قبل اأطراف العقد الإلكرتوين با�صتخدام 

الر�صائل الإلكرتونية، وذلك ف�ي مطلبني على التوايل:

الـمطلب الأول

الإيجاب الإلكرتوين

مفهوم الإيجاب الإلكرتوين:

الإيجاب هو التعبري عن الإرادة ال�صادر من املوجب بق�صد اإبرام العقد الإلكرتوين عند قبول 

5 -   انظر بخ�صو�س هذه الأركان: د. عبدالرزاق ال�صنهوري: الو�صيط – عقد البيع، ج4 القاهرة، 1986 �ص 517، وما بعدها.  
د.عبد املنعم فرج ال�صدة: م�صادر اللتزام، دار بدون �صنة ن�صر ودار ن�صر، �س259 وما بعدها.د. حممد لبيب �صنب: 

الوجيز يف م�صادر اللتزام، الطبعة الثالثة، دار النه�صة العربية، القاهرة، بدون �صنة ن�صر، �س201 وما بعدها.

-    وفقًا ملفهوم جمل�س العقد الذي يعني الوقت الذي ين�صغل فيه اأطراف العقد ملناق�صة �صروط العقد ول ي�صغلهم اإل ذلك.  6
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املوجب له، وهذا التعبري يظهر من خالل العر�س الذي يقدمه هذا املوجب والذي يت�صمن نوعية 

.
)7(

ال�صلع واخلدمات مع بيان موا�صفاتها واأثمانها

اإيجابه  ف�ي  اأن يبني  ف�ي هذه احلالة،  ويتعني عليه  بال�موجب،  الإيجاب  وي�صمى من �صدر منه 

ال�صلع وموا�صفاتها  نوع  اإبرامه، وخ�صو�صًا  املراد  العقد  التي يت�صمنها  العنا�صر اجلوهرية  جميع 

واأثمانها وال�صروط الأ�صا�صية للعقد.

1997م الإيجاب الإلكرتوين  وبناًء على ذلك، فقد عرف التوجيه الأوروبي رقم )66( ل�صنة 

باأنه » كل ات�صال عن بعد يت�صمن كل العنا�صر الالزمة التي متكن املوجه اإليه الإيجاب من اأن يقبل 

التعاقد«. وعليه يعترب اإيجابًا عرو�س ال�صلع واخلدمات املوجودة ف�ي ال�مواقع الإلكرتونية، التي تعود 

للتجار اأو مقدمي اخلدمات.

ويفرت�س خ�صوع الإيجاب الإلكرتوين كاأ�صل اإىل القواعد العامة التي حتكم الإيجاب ف�ي العقود 

با�صتخدام  بعد  عن  يتم  كونه  اخلا�صة،  الإلكرتوين  العقد  طبيعة  اإىل  بالنظر  اأنه  اإل  التقليدية، 

الو�صائل الإلكرتونية كالإنرتنت ول يجمع اأطرافه مكان واحد، فاإنه يتميز ببع�س الأحكام اخلا�صة 

، حيث اإن التعبري عن الإرادة يكون غالبًا با�صتخدام الر�صائل الإلكرتونية.
)8(

به

والإيجاب الإلكرتوين، قد يكون عامًا موجهًا من قبل مواقع اإلكرتونية جلميع الأ�صخا�س، كما 

هو احلال بالن�صبة للمواقع التجارية املوجودة على �صبكة الت�صال الدولية ) الإنرتنت (، اأو قد يكون 

اأ�صخا�س حمددين، كالعرو�س التي تتم من خالل الربيد الإلكرتوين  الإيجاب خا�صًا موجهًا اإىل 

التي تر�صل اإىل اأ�صخا�س حمددين.

اأو  وف�ي جميع الأحوال، وعند توجيه الإيجاب الإلكرتوين، �صواًء من خالل املواقع الإلكرتونية 

الربيد الإلكرتوين، فاإنه يجب اأن يكون الإيجاب باتًا اأو حمددًا، حيث يقع على املوجب حتديد جميع 

العنا�صر التي تتعلق بالعقد ال�مراد اإبرامه، فمثاًل لو كان العقد ين�صب على بيع �صلع معينة، فعلى 

املوجب اأن يحدد عند عر�صه لالإيجاب املوجه للموجب اإليه، ال�صلع املعرو�صة للبيع وو�صفها بدقة 

وذكر ثمنها، مع بيان طريقة دفع الثمن ومدى حق امل�صرتي ف�ي الرجوع عن ال�صراء وبيان اإجراءات 

وت�صوية منازعته،  الإلكرتوين  التعاقد  والقبول يف  الإيجاب  الدين:  د.اأحمد �صرف  الإيجاب:  انظر بخ�صو�س حتديد مفهوم   -  7
-26 الفرتة  خالل  دبي  يف  املنعقد  الإلكرتونية  للعمليات  والأمنية  القانونية  اجلوانب  حول  الأول  العاملي  للموؤمتر  مقدم  بحث 

11.  د. اأ�صامة اأبو احل�صن جماهد: املرجع ال�صابق، �س73-72. 2003/4/28م، اأكادميية �صرطة دبي، �س10 - 
8-انظر: د. خالد ممدوح اإبراهيم: اإبرام العقد الإلكرتوين، الدار اجلامعية، الإ�صكندرية، 2007م، �س311.
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ال�مذكورة �صابقًا اإلكرتونيًا، بحيث يتم الإطالع عليها ف�ي جميع مراحل عملية البيع.

املعلومات  يت�صمن  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  يف  ن�س  اإيراد  العماين،  امل�صرع  على  ونقرتح 

املذكورة �صابقًا، لكي يكون امل�صرتون على اإطالع تام عليها عند اإبرام العقود الإلكرتونية.

وغالبا ما يجري عر�س الإيجاب على �صبكة الت�صال )النرتنت( عن طريق و�صيط يقوم نيابة 

، وف�ي هذه احلالة ل يرتب الإيجاب ال�صادر 
)10(

عن البائع بعر�س الإيجاب على �صبكة الت�صال

للو�صيط،  يعود  الذي  ال�موقع  يتوجب عر�صه على  واإمنا  املوجب،  اأثره عند �صدوره من  البائع  من 

اآثاره ف�ي اإبرام العقد عند قبوله  وبهذا العر�س يتحقق كيانه القانوين، ويكون �صاحلًا لكي يرتب 

من الطرف الآخر.

اأثر الإيجاب الإلكرتوين ال�صادر من املوجب:

على  يقع  بالقبول،  اقرتانه  عند  اأثره  يرتب  بحيث  �صدوره،  عند  �صحيحًا  الإيجاب  يكون  لكي 

تتعلق  التي  العنا�صر  على جميع  م�صتماًل  الإلكرتوين،  املوقع  على  الإيجاب  هذا  اإيداع  اأ�صدره  من 

عن  ال�موجب  يعرب  اأن  يجب  كما  ذكرناها،  واأن  �صبق  والتي  للبيع،  ال�معرو�صة  واخلدمات  بال�صلع 

اإرادته اجلادة ف�ي التعاقد عند قبول املوجب له، ومن ال�معلومات املهمة التي يقع على البائع بيانها 

، وذلك لت�صهيل الأمر على 
)11(

ف�ي الإيجاب، حتديد موا�صفات ال�صلع و�صروط البيع ومقدار الثمن

املوجب له ف�ي اتخاذ القرار ال�منا�صب لإبرام العقد اأو رف�صه . وهذه ال�معلومات تعد �صرورية ف�ي 

العقود الإلكرتونية التي تتم عن طريق �صبكات الت�صال، لأن املوجب له ل يطلع فعليًا على ال�صلع 

املعرو�صة، وعليه ل يجوز للموجب اإغفالها ف�ي عر�صه، فهي من الأمور الأ�صا�صية لإبرام مثل هذه 

العقود.

10  -انظر: د. حممد عبدالظاهر ح�صني: اجلوانب القانونية للمراحل ال�صابقة على التعاقد، املوؤ�ص�صة الفنية للطباعة والن�صر، 
2002م، عمان �ص18.د. اأ�صامة اأحمد بدر: حماية امل�صتهلك يف التعاقد الإلكرتوين، دار النه�صة العربية، القاهرة، �س149.

  11  -- انظر: د. اأحمد �صرف الدين: عقود التجارة الإلكرتونية، تكوين العقد واإثباته، القاهرة، 2001، �ص139
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املطلب الثاين

القبول الإلكرتوين

مفهوم القبول الإلكرتوين: 

، ويجب 
)12(

القبول يعني ح�صول ال�موافقة من قبل املوجب له على الإيجاب ال�صادر من املوجب

اأن تن�صب هذه ال�موافقة على جميع ال�صروط الواردة ف�ي العر�س ال�مقدم من ال�موجب . ويرتتب 

(. اإذا كان هذا القبول قد و�صل اإىل علم ال�موجب.
13

على اقرتان القبول بالإيجاب انعقاد العقد)

ويختلف القبول الإلكرتوين عن القبول العادي من حيث طريقة �صدوره، كونه يتم با�صتخدام 

، وقد يكون 
)15(

 وغالبًا ما يكون هذا القبول الإلكرتوين �صريحا
،)14(

و�صائل اإلكرتونية ويتم عن بعد

�صمنيًا، وميكن ت�صور ذلك يف احلالة التي يعر�س فيها البائع �صلعًا على طرف معني، وبدًل من قبول 

�صرائها �صراحة يقوم هذا الطرف بعر�صها على طرف ثالث، مما يفهم �صمنًا قبول �صرائها.

وهناك طرق كثرية ميكن ا�صتخدامها من قبل املوجب لهم ف�ي الإعالن عن القبول با�صتخدام 

اأو با�صتخدام  اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين  احلا�صب الآيل، كاأن يتم ذلك عن طريق الإنرتنت 

.
)16(

غرف ال�محادثة

فاإنه  الإلكرتوين،  العقد  اإبرام  عليه  القبول �صحيحًا، يرتتب  يعترب  ولكي  الأحوال،  وف�ي جميع 

يتوجب اأن يت�صمن التعبري عن اإرادة القابل بال�موافقة على ال�صروط الواردة ف�ي العر�س ال�مقدم 

من ال�موجب.

واملوافقة  القبول  تت�صمن  التي  الأزرار  على  ال�صغط  عند  ال�صهو  اأو  اخلطاأ  احتمال  ولتالف�ي 

على العرو�س املوجودة ف�ي برامج احلا�صب الآيل، فاإن مقدمي بع�س العرو�س اخلا�صة بال�صلع اأو 

اخلدمات، يطلبون عند موافقة ال�م�صرتين على العرو�س، تاأكيد ذلك بال�صغط مرة اأخرى على كلمة 

12   انظر:الدكتور ح�صام الدين كامل الأهوين: النظرية العامة لاللتزام، اجلزءالأول، م�صادر اللتزام، دار النه�صة العربية، 
القاهرة، 2000، �س105.

 13Andre Bertrand , Que-sai-je? Internet et le Droit, prosses universitaires de france, paris 
1999. p-38

انظر:د. خالد ممدوح اإبراهيم: املرجع ال�صابق، �س340.  -  14
 15- انظر:د. اأ�صامة اأحمد بدر: املرجع ال�صابق، �س205.

16  - Benjaimine wright and Jane K.Winnm The law of Electronic commers , INC,New 
York ,USA , third edition.2000 p.8-17.
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، اأو 
)17(

القبول اأو ال�موافقة، للتاأكد من �صحة الإجراءات ال�م�صتخدمة ل�صدور القبول من جانبهم

قد يطلب منهم كتابة ر�صالة اإلكرتونية، تت�صمن هذا القبول، وتر�صل اإىل مقدمي العر�س عن طريق 

الإنرتنت اأو الربيد الإلكرتوين التابع لهم.

معينة  بيانات  تت�صمن  التي  الكتابة،  با�صتخدام  الأحيان  بع�س  ف�ي  القبول  هذا  يكون  قد  كما 

التي قد  الأ�صئلة  الإجابة على بع�س  اأو من خالل  الإنرتنت،  اإلكرتونية على طريقة  تر�صل بر�صالة 

توجه من قبل مقدمي عرو�س ال�صلع اأو اخلدمات اإىل امل�صتهلكني، بق�صد معرفة رغباتهم ف�ي ال�صلع 

اأو اخلدمات املعرو�صة عليهم، وف�ي حالة الإجابة عليها بالإيجاب بنية احل�صول عليها، ففي هذه 

.
)18(

احلالة يكون العقد الإلكرتوين قد مت اإذا و�صلت تلك الإجابات اإىل مقدمي تلك العرو�س

ال�موجب،  ب�صروط  بالإذعان  ي�صدر  فيها  القبول  اأن  ف�ي  الإلكرتونية،  العقود  بع�س  وتت�صف 

وخ�صو�صًا تلك العقود التي تتم عن طريق الإنرتنت، حيث تقل فيها فر�س امل�صاومة على �صروط 

العقد، اإذ اأن هذه ال�صروط تو�صع مقدمًا من قبل بائعي ال�صلع اأو مقدمي اخلدمات، بحيث ل يرتك 

فيها جمال للم�صرتين ف�ي املفاو�صة اأو امل�صاومة على �صروط العقد، اإل اأن العقود التي جتري عن 

العقد  ي�صتطيع كل من طرف�ي  الغالب، حيث  ف�ي  ال�صفة  بهذه  تكون  ل  الإلكرتوين،  الربيد  طريق 

.
)19(

م�صاومة ومناق�صة الطرف الآخر

ولبد من الإ�صارة اإىل اأن العقود الإلكرتونية، ل�ما كانت ف�ي الغالب ل ت�صمح للم�صتهلكني ال�م�صاومة 

الإلكرتونية،  ال�معامالت  بالتنظيم  تناولت  التي  الت�صريعات  اأجازت بع�س  لذا  العقد،  على �صروط 

للم�صتهلكني احلق ف�ي العدول عند ال�صراء خالل مدة معينة ف�ي القانون، عند عدم ا�صتيفاء ال�صلع 

لل�صروط ال�مذكورة ف�ي العرو�س، ومثل هذا احلق الذي يتمتع فيه امل�صرتون، يتالءم مع طبيعة هذه 

العقود التي تتم عن بعد، حيث ل يتمكن فيها هوؤلء ال�م�صرتون من الإطالع على ال�صلع املعرو�صة 

. ومل يرد يف قانون املعامالت الإلكرتونية العماين ن�س يجيز للم�صرتين احلق يف العدول 
)20(

عليهم

عن ال�صراء عند عدم ا�صتيفاء ال�صلع للموا�صفات املذكورة يف العرو�س املقدمة اإليهم من البائع، 

 17- pierre Breese , Guide jurudique de L̀ Internet et du Commerce electronique , paris, 
2000, p.189

اأجهزة  عرب  للتعامل  القانونية  للجوانب  درا�صة  الإلكرتونية،  للمعامالت  القانونية  اجلوانب  الليل:  اأبو  د�صوقي  اإبراهيم  د.   -18 
الت�صال احلديثة، جمل�س الن�صر العلمي، جامعة الكويت، 2003م، �س94.

اأي�صا: د. عمر خالد زريقات: عقود  - انظر: د. ح�صام الدين كامل الأهوين: امل�صدر ال�صابق، �س158 وما بعدها . وانظر   19
التجارة الإلكرتونية، عقد البيع عرب الإنرتنت، دار اجلامعة للن�صر والتوزيع، عّمان، 2007م، �س145.

التون�صي رقم  ال�صراء، قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية  للم�صتهلكني بالعدول عن  القوانني مثال والتي ت�صمح  20-ومن هذه 
)38( ل�صنة 2000، وقد ت�صمنت هذا احلق املواد )27( و )30( من هذا القانون.
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لذا نقرتح على امل�صرع العماين مراعاة ذلك يف قانون املعامالت الإلكرتونية، لأن طبيعة هذه العقود 

والتي جترى عن بعد، ل يتمكن فيها امل�صرتي يف الإطالع الفعلي على ال�صلع املعرو�صة عليه، ورمبا ل 

تت�صمن هذه ال�صلع املوا�صفات املذكورة يف العرو�س ولي�س من العدل اإلزامه ب�صرائها.

اأثر القبول الإلكرتوين ال�صادر من القابل:

ي�صرتط ف�ي القبول لكي يرتب اأثره، اأن يكون قد ان�صب على جميع ال�صروط ال�معرو�صة من قبل 

و�صليمة.  باإرادة حرة  القانونية ومتمتعًا  الت�صرفات  ل�مبا�صرة  اأهاًل  القابل  يكون  واأن   ،
)21(

املوجب

وميكن التحقق من اأهلية املتعاقد ف�ي هذه احلالة و�صالحيته لإبرام العقود، من اجلهات ال�مخت�صة 

�صحة  للطرفني  ت�صمن  اإلكرتونية،  توثيق  ب�صهادات  الإلكرتونية،  التجارة  ف�ي  املتعاملني  بتزويد 

الإلكرتونية  التوقيعات  اإىل �صمان �صحة  اإ�صافة  الإلكرتونية،  ال�معامالت  تت�صمنها  التي  البيانات 

ال�صادرة منهم وبيان مدى توافر الأهلية لديهم لإبرام مثل هذه العقود.

ويرتب القبول عند �صدوره من الطرف الذي وجه اإليه الإيجاب اأثرًا، هو اإبرام العقد الإلكرتوين 

بني طرفيه، املوجب والقابل، واإذا كانت القواعد العامة تقرر اأن العقد يتم مبجرد ارتباط الإيجاب 

ول �صعوبة يف معرفة وقت   ،
)23(

العقد اإبرام  ومكان  الرتباط يحدد زمان  فاإن هذا   ،
)22(

والقبول

اقرتان القبول بالإيجاب، اإذا كان اأطراف العقد يجمعها مكان واحد، اإل اأن امل�صكلة تظهر عندما 

تنعقد دون ح�صور مادي  تتم عن بعد حيث  الإلكرتونية  العقود  ل يجمعها مكان واحد، وملا كانت 

لطريف العقد يف مكان واحد، لهذا فاإن وقت اقرتان القبول بالإيجاب يعترب من امل�صائل القانونية 

وقت  م�صاألة  يف  التقليدية  العقود  عن  الإلكرتونية  العقود  تختلف  حيث  التعاقد،  هذا  يثريها  التي 

اأن العقود التقليدية التي يكون اأطرافها بعيدين بع�صهم عن بع�س،  اإذ  اقرتان القبول بالإيجاب، 

العقد،  اأبرام  التي عاجلت م�صاألة حتديد زمان  املدنية  القوانني  التي ت�صمنتها  للنظريات  تخ�صع 

وهي نظرية اإعالن القبول، ونظرية ت�صدير القبول ونظرية و�صول القبول، ونظرية العلم بالقبول، 

حيث مبوجب نظرية اإعالن القبول، يتم العقد مبجرد اإعالن القبول وقبل اأن ي�صل اإىل علم املوجب، 

العقد  فاإن،  القبول،  ت�صدير  لنظرية  بالن�صبة  اأما  بالقبول،  الإيجاب  يقرتن  اللحظة  هذه  يف  لأنه 

ينعقد بعد �صدور القبول من القابل، اأما نظرية و�صول القبول، فاإن العقد مبوجبها ينعقد بو�صول 

21-انظر: د. اأحمد �صرف الدين: عقود التجارة الإلكرتونية، املرجع ال�صابق �س145. وانظر اأي�صًا: د. حممد ال�صعيد ر�صدي: 
عقد  الأبا�صريي:  فاروق  �س47.د.  1998م،  الكويت،  الكويت،  جامعة  مطبوعات  احلديثة،  الت�صال  بو�صائل  التعاقد 

ال�صرتاك يف قواعد املعلومات عرب �صبكة النرتنت، دار اجلامعة اجلديدة للن�صر، الإ�صكندرية، 2002م، �س36.

22- د. عبد الرزاق ال�صنهوري، امل�صدر ال�صابق، �س 303.
23-د. ح�صام الدين كامل الأهواين: امل�صدر ال�صابق، �س151.
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القبول اإىل املوجب ولو مل يعلم مبحتواه، حيث اإن و�صول القبول اإليه يعد قرينة على علمه به، اأما 

بخ�صو�س نظرية العلم بالقبول، فاإن العقد ل ينعقد مبقت�صاها، اإل بعلم املوجب بقبول القابل، اإذ 

اأنه يف هذه اللحظة يقرتن القبول بالإيجاب فينعقد العقد، وقد اختلفت ت�صريعات الدول يف الأخذ 

، اأما بالن�صبة لوقت اقرتان القبول بالإيجاب يف العقود الإلكرتونية، فاإن معظم 
)24(

بهذه النظريات

القوانني التي نظمت املعامالت الإلكرتونية، ومنها قانون املعامالت الإلكرتونية العماين، ت�صمنت 

املادة)15(  ت�صمنتها  التي  الأحكام  القوانني  ا�صتقت هذه  وقد  كل حالة،  باختالف  تختلف  حلوًل 

هذه  نتناول  و�صوف  1996م،  لعام  الإلكرتونية  التجارة  ب�صاأن  النموذجي  الأون�صرتال  قانون  من 

احلالت التي وردت يف قانون املعامالت الإلكرتونية العماين عند درا�صة زمان ومكان اإبرام العقد 

الإلكرتوين.

املبحث الثاين

الر�صائل الإلكرتونية امل�صتخدمة يف التعبري عن الإرادة

اإلكرتونية  و�صائط  با�صتخدام  تتم  الطرفني،  التي جتري بني  الإلكرتونية  العقود  لكون  بالنظر 

التعاقد �صادرة من ال�صخ�س الذي تن�صب  كالإنرتنت مثال، وبق�صد التحقق من كون الرغبة ف�ي 

الت�صريعات  اأولت  فقد   ،
)25(

الإلكرتونية الر�صالة  تلك  وم�صمون  حقيقة  من  التحقق  وكذلك  اإليه، 

هذه الناحية، ومنها قانون ال�معامالت الإلكرتونية العماين رقم )69( ل�صنة 2008، حيث تناولت 

.
)26(

ال�مادة )15( منه الأحكام التي تنظم ذلك

ومن جممل الن�صو�س التي ت�صمنتها ال�مادة ال�مذكورة، يت�صح وجود ثالث حالت ميكن فيها 

الر�صالة �صادرة من  اعتبار  اأو  الر�صالة،  اأو من�صئ  املوجب  الإلكرتونية من  الر�صالة  اإ�صناد �صدور 

املر�صل اأو من حق املر�صل اإليه اأن يت�صرف على اأ�صا�س اأنها �صادرة من املر�صل، وفيما يلي تو�صيح 

هذه احلالت:

24-فمثاًل القانون الأردين يف املادة )98( اأخذ بنظرية اإعالن القبول بينما اأخذ قانون اللتزامات ال�صوي�صرية يف املادة )10( 
بنظرية ت�صدير القبول يف حني اآخذ القانون الأملاين يف املادة )130( بنظرية القبول ومعظم قوانني الدول اأخذت بنظرية 

العلم بالقبول ومنها القانون املدين امل�صري يف املادة )91(.

-  عرفت املادة )1( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين الر�صالة الإلكرتونية باأنها » معلومات اإلكرتونية يتم اإر�صالها   25
بو�صائل اإلكرتونية اأّيًا كانت و�صيلة ا�صتخراجها يف املكان املت�صلمة منه«.

26- وحكم املادة )15( طابق ن�س املادة )12( من قانون الأون�صرتال النموذجي ب�صاأن التجارة الإلكرتونية لعام 1996م.
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احلالة الأوىل: اإ�صناد �صدور الر�صالة الإلكرتونية اإىل مر�صلها املوجب

بال�صتناد اإىل الفقرة ) اأ/ 1( من املادة )15( تعترب الر�صالة الإلكرتونية �صادرة من ال�مر�صل، 

اإذا كان قد اأر�صلها بنف�صه ودون و�صاطة �صخ�س اآخر، وقد ن�صت على ذلك الفقرة املذكورة بالقول: 

)3(: اأ- اإذا كان املن�صئ 
27

“ 1 -تعترب الر�صالة الإلكرتونية �صادرة عن املن�صئ ف�ي احلالت الآتية
هو الذي اأ�صدرها بنف�صه ... “.

اإىل  اأر�صلها  قد  بنف�صه  كان  اإذا  ُمن�ِصئها،  اإىل  ُتن�صب  احلالة،  لهذه  وفقًا  الر�صالة  فاإن  وعليه، 

الإلكرتونية  الر�صالة  فاإذا ت�صمنت هذه  الأ�صا�س،  العك�س. وعلى هذا  ثبت  اإذا  اإل  الآخر،  الطرف 

�صروط  الر�صالة جميع  وت�صمنت هذه  تقدمي خدمة معينة،  اأو  �صلعة معينة  بيع  ف�ي  رغبة مر�صلها 

البيع اأو تقدمي اخلدمة، فاإنه ميكن اعتبار هذه الر�صالة بحكم الإيجاب ال�صادر من املر�صل، الذي 

اأر�صلت اإليه هذه الر�صالة وو�صل اإىل املوجب، وهذا القبول يفرت�س �صدوره من القابل نف�صه بر�صالة 

الكرتونية، يعرب فيها عن رغبته ف�ي ال�صراء اأو احل�صول على اخلدمة.

احلالة الثانية: اعتبار �صدور الر�صالة من املر�صل ) املن�صئ (

تعترب  اإليه،  وال�مر�صل  ال�مر�صل  بني  العالقة  وب�صاأن   )15( ال�مادة  من  )ب/1(  للفقرة  وفقا 

الر�صالة كما لو كانت قد �صدرت من قبل ال�من�صئ، وذلك ف�ي حالتني وردت ف�ي الفقرة ال�مذكورة، 

وهي:

تعترب الر�صالة �صادرة عن املر�صل وبالتايل تكون اإيجابًا من قبله، اإذا كانت قد �صدرت من   -  1
�صخ�س له �صالحية الت�صرف نيابة عنه فيما يتعلق بالر�صالة الإلكرتونية التي تخ�س ال�معاملة 

الإلكرتونية، و�صواًء اأكان هذا ال�صخ�س وكياًل اأم نائبًا عنه. وقد ن�صت على هذه احلالة الفقرة 

، تعترب الر�صالة 
)29(

بني املن�صئ وال�مر�صل اإليه 
)28(

)ب/1( من ال�مادة )15( بالقول “ب - فيما ما 

الإلكرتونية �صادرة عن ال�من�صئ اإذا مت اإر�صالها بوا�صطة:1- �صخ�س له �صالحية الت�صرف نيابة 

عن املن�صئ فيما يتعلق بالر�صالة الإلكرتونية ال�معينة”.

27- يق�صد باملن�صئ وفقا للمادة )1( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين » اأي �صخ�س ير�صل ر�صالة الإلكرتونية اأو تر�صل 
نيابة عنه بناًء على تفوي�س �صريح«.

زائدة )ما(  كلمة  هنا   -  28
املادة )1( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين حتديد مفهوم املر�صل اإليه بالقول باأنه: »ال�صخ�س الطبيعي  تناولت  29 - كما 

اأو املعنوي الذي ق�صد من�صئ الر�صالة الإلكرتونية توجيه ر�صالته اإليه«.

اإبـــرام الـعـقــد الإلكتــروين وفقـاً لقـانـون املعامـالت الإلكرتونيـة العمانـي
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وبناء على ذلك، اإذا �صدر قبول من الطرف الآخر على العر�س املقدم ف�ي هذه الر�صالة، فاإن 

العقد ينعقد بينهما اإذا و�صل اإىل املوجب.

الإلكرتونية �صادرة عن  الر�صالة  باأن  نف�صها،  املادة  للفقرة )ب/2( من  اأي�صًا وفقا  وتعترب   -  2
ال�من�صئ، اإذا كانت هذه الر�صالة قد مت اإر�صالها وفقًا لنظام معلومات اآيل مربمج من قبل ال�من�صئ 

الر�صالة  اأر�صلت عنه  الذي  النظام  يكون هذا  اأن  ف�ي هذه احلالة  وي�صرتط  نائب عنه،  اأو  نف�صه 

“ب-  فيما بني املن�صئ  تلقائيًا، وقد ن�صت على ذلك الفقرة املذكورة بالقول  الإلكرتونية يعمل 

وال�مر�صل اإليه، تعترب الر�صالة الإلكرتونية �صادرة عن ال�من�صئ ...  2- اإذا مت اإر�صالها وفقًا لنظام 

معلومات اآيل مربمج من قبل ال�من�صئ اأو نيابة عنه ليعمل تلقائيًا”.

وقد تناولت ال�مادة )1( من قانون ال�معامالت الإلكرتونية العماين تبيان مفهوم نظام معاجلة 

معاجلة  باإجراء  والبيانات  ال�معلومات  مع  للتعامل  اإلكرتوين  نظام   “ باأنه:  بالقول  ال�م�علومات 

تلقائية لها، لإن�صاء، اأو اإر�صال، اأو ت�صلم، اأو تخزين، اأو عر�س، اأو برجمة، اأو حتليل تلك املعلومات 

والبيانات”.

وعليه تعترب الر�صالة الإلكرتونية �صادرة من من�صئها ال�مر�صل وفقًا ملا تقدم، اإذا جرى اإر�صالها 

اأو من قبل نائب عنه قانونًا بوا�صطة نظام اآيل مربمج، وكان هذا النظام يعمل تلقائيًا،  من قبله 

وبالتايل، فاإن العقد ميكن اأن ينعقد بينهما، اإذا قبل الطرف الآخر العر�س الوارد ف�ي هذه الر�صالة 

الإلكرتونية مبوجب هذه الطريقة، وكان هذا القبول قد و�صل اإىل املوجب.

من  �صادرة  الإلكرتونية  الر�صالة  اعتبار  فـي  احلق  اإليه  للمر�صل  الثالثة:  احلالة 

املر�صل

يعترب  اأن  اإليه،  للمر�صل  فيها  يحق  حالتني  ال�مذكورة،   )15( املادة  من   )2( الفقرة  ت�صمنت 

الر�صالة الإلكرتونية �صادرة من من�صئ الر�صالة، واأن يت�صرف على اأ�صا�س هذا الفرتا�س، وذلك 

ف�ي حالتني، وهما، حالة ما اإذا كان ال�مر�صل اإليه قد طبق بدقة اإجراًء �صبق واأن وافق عليه ال�من�صئ 

التي  الإلكرتونية  الر�صالة  فيها  تكون  التي  الأخرى هي  واحلالة  الإلكرتونية،  الر�صالة  للتحقق من 

ت�صلمها املر�صل اإليه ناجتة عن ت�صرفات �صخ�س اآخر، كوكيل عن ال�من�صئ، وا�صتطاع هذا ال�صخ�س 

ا�صتخدام الطريقة التي يتبعها املن�صئ لتعريف الغري بكون الر�صالة تعود اإليه.
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اإليه اأن يعترب الر�صالة  وقد ن�صت على هاتني احلالتني الفقرة ال�مذكورة بالقول:2 -للمر�صل 

الإلكرتونية قد �صدرت عن املن�صئ واأن يت�صرف على اأ�صا�س ذلك الفرتا�س ف�ي احلالتني الآتيتني: 

اأ - اإذا طبق ال�مر�صل اإليه بدقة اإجراء �صبق اأن وافق عليه ال�من�صئ لأجل التحقق من اأن الر�صالة 

الإلكرتونية �صادرة عن ال�من�صئ. ب-  اإذا كانت الر�صالة الإلكرتونية كما ت�صلمها املر�صل اإليه ناجتة 

عن ت�صرفات �صخ�س متكن ب�صورة م�صروعة بحكم عالقته بال�من�صئ، اأو باأي وكيل للمن�صئ من 

الو�صول اإىل طريقة ي�صتخدمها املن�صئ للتعريف باأن الر�صالة الإلكرتونية تخ�صه... “.

ومما تقدم ميكن تو�صيح احلالتني املذكورتني يف الفقرة املذكورة اأعاله من املادة )15( والتي 

اأ�صا�س  اأن يعترب الر�صالة الإلكرتونية �صادرة عن املر�صل، ويت�صرف على  اإليه  يحق فيها للمر�صل 

ذلك.

�صبق واأن وافق عليه من�صئ الر�صالة الإلكرتونية، لأجل  اإجراًء  بدقة  اإليه  ال�مر�صل  طبق  اإذا   -  1
اأن هذه الر�صالة كانت قد �صدرت منه اأي من املن�صئ لها، وهذه احلالة تفرت�س  التحقق من 

وجود اتفاق �صابق بني كل من املن�صئ واملر�صل اإليه على اإتباع نظام اإلكرتوين معني، ي�صتطيع من 

خالله املر�صل اإليه التاأكد من اأن الر�صالة الإلكرتونية الوا�صلة اإليه، �صادرة فعاًل من مر�صلها 

املن�صئ.

ا�صتطاع  اإليه، قد �صدرت من �صخ�س  املر�صل  ت�صلمها  التي  الإلكرتونية  الر�صالة  كانت  اإذا   -  2
بحكم عالقته باملر�صل اأو بوكيل له، من اإتباع الطريقة التي ي�صتخدمها املن�صئ للتعريف بكون 

الر�صالة �صادرة منه، اأي من املن�صئ.

اأن  باملر�صل،  بعالقته  يتعلق  فيما  اإليه  للمر�صل  يحق  ذكرهما،  تقدم  اللتني  للحالتني  ووفقًا        

يعترب اأن الر�صالة الإلكرتونية �صادرة منه، وعلى هذا الأ�صا�س يحق له الت�صرف معه وفقًا لهذه 

الر�صالة، فاإذا �صدر منه قبول على العر�س املقدم ف�ي الر�صالة الإلكرتونية، وو�صل هذا القبول 

اإىل املن�صئ ينعقد العقد بينهما.

ا�صتثناءات  �صابقًا  ال�مذكورة   )15( من   )2( نف�صها  الفقرة  ف�ي  اأورد  العماين،  ال�م�صرع  اأن  اإل 

ا�صتبعد فيهما افرتا�س احلالتني ال�مذكورتني ف�ي الفقرة )2(، حيث ل ميكن فيها للمر�صل اإليه 

افرتا�س اأن الر�صالة الإلكرتونية �صادرة من املر�صل، وبالتايل ل ي�صتطيع الت�صرف معه وفقًا 

لذلك، وهذه ال�صتثناءات هي:

اإبـــرام الـعـقــد الإلكتــروين وفقـاً لقـانـون املعامـالت الإلكرتونيـة العمانـي
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اأ -اإذا كان املر�صل اإليه قد ت�صّلم اإخطارًا من ال�من�صئ، يفيد باأن الر�صالة الإلكرتونية التي و�صلته 

مل ت�صدر عنه، وجرى منح املر�صل اإليه ف�ي هذه احلالة وقتًا كافيًا من قبل املر�صل للت�صرف 

والتاأكد منه عن ذلك. وقد ن�صت على ذلك الفقرة )2/1( بالقول باأنه: “ ول ي�صري هذا البند 

اعتبارًا من: 

اإخطارًا من ال�من�صئ باأن الر�صالة الإلكرتونية مل ت�صدر عنه واأتيح  اإليه  ت�صّلم  الذي  الوقت   -  1
للمر�صل اإليه وقت معقول للت�صرف وفقًا لذلك”.

اإل اأنه ف�ي الأحوال التي ل ي�صل فيها مثل هذا الإخطار من املن�صئ اإىل املر�صل اإليه، اأو كان قد و�صل 

الإخطار متاأخرًا، وكان املر�صل اإليه قد ت�صرف على اأ�صا�س اأن الر�صالة الإلكرتونية �صادرة من 

املن�صئ، فال يطبق مثل هذا ال�صتثناء على املر�صل اإليه.

ب - اإذا كان ال�مر�صل اإليه قد علم اأن الر�صالة الإلكرتونية مل تكن �صادرة من ال�من�صئ، اأو كان عليه 

اأو ا�صتخدم  باأن الر�صالة الإلكرتونية مل تكن من املن�صئ، لو كان قد بذل جهدًا معقوًل  العلم 

اإجراًء متفقًا عليه بينهما. ففي هذه الأحوال ل ميكن للمر�صل اإليه افرتا�س �صدور الر�صالة من 

املن�صئ.

ج - اإذا كان من غري املقبول اأن يعترب املر�صل اإليه اأن الر�صالة الإلكرتونية تعود للمن�صئ، ومع ذلك 

فهو قد ت�صرف على خالف ذلك، مبعنى اآخر اأنه اإذا كانت ظروف احلال ت�صري اإىل اأن الر�صالة 

الإلكرتونية التي ت�صلمها املر�صل اإليه، ل تكون يف جميع الأحوال �صادرة من ال�من�صئ ومع ذلك 

فقد ت�صرف ال�مر�صل بعك�س ذلك واعتربها �صادرة منه، ففي هذه احلالة ل يحق للمر�صل اإليه 

اأن يتم�صك جتاه املن�صئ ب�صحة ت�صرفه. وقد ن�صت على هذه احلالة الفقرة )2/3( بالقول: 

ل ي�صري هذا البند اإذا مل يكن مقبوًل اأن يعترب ال�مر�صل اإليه اأن الر�صالة الإلكرتونية  كما   ...“
تخ�س املن�صئ اأو يت�صرف بناًء على ذلك الفرتا�س “ .

د-  للمر�صل اإليه اأن يعترب كل ر�صالة اإلكرتونية يت�صلمها �صادرة من ال�مر�صل، وكونها ر�صالة م�صتقلة 

اأنه اإذا علم ال�مر�صل  عن معاملة معينة ويت�صرف معه على اأ�صا�س هذا الفرتا�س وحده، اإل 

اإليه، اأو كان ينبغي عليه العلم ببذل عناية معقولة اأو ا�صتخدام اأي اإجراء متفق عليه بينهما، باأن 

الر�صالة الإلكرتونية املر�صلة اإليه هي لي�صت ن�صخة م�صتقلة واإمنا هي ن�صخة مكررة اأو م�صورة 
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عن الن�صخة الأ�صلية املر�صلة اإليه �صابقًا، ففي هذه احلالة ل يحق له اإجراء اأي ت�صرف ب�صاأنها. 

وهذه احلالة وردت يف الفقرة )2( من املادة نف�صها )15( حيث ن�صت على ذلك بالقول: “ ... 

وللمر�صل اإليه اأن يعترب كل ر�صالة اإلكرتونية يت�صّلمها على اأنها مرا�صلة م�صتقلة، واأن يت�صرف 

بناًء على ذلك الفرتا�س وحده، اإل اإذا علم اأو كان ينبغي عليه اأن يعلم اإذا بذل عناية معقولة 

اأو ا�صتخدام اأي اإجراء متفق عليه، اأن الر�صالة الإلكرتونية كانت ن�صخة مكررة”.

ومن جانب اآخر، فقد نظم امل�صرع العماين احلالة التي قد يطلب فيها من�صئ الر�صالة الإلكرتونية 

على  والت�صرف  ر�صالته  مب�صري  علم  على  يكون  لكي  ر�صالته،  بت�صليم  اإقرارًا  اإليه،  املر�صل  من 

اأ�صا�صها، ومثل هذه احلالة فيها حماية ملن�صئ الر�صالة الإلكرتونية كونها حتافظ على م�صلحته. 

وهذه احلالة ت�صمنتها املادة )16( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين، و�صوف نو�صح ما ورد 

فيها من اأحكام تناولت بيان حالت التفاق على الإقرار بالت�صليم مع بيان الر�صائل الإلكرتونية التي 

تتطلب ذلك، والكيفية التي ي�صدر بها هذا الإقرار من املر�صل اإليه، والآثار التي ترتتب على ت�صلم 

املن�صئ اإقرارًا من املر�صل اإليه بت�صلم الر�صالة الإلكرتونية.

اأوًل: حالت التفاق على الإقرار بت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية

فيها  يجوز  حالت  ثالث  اإىل  العماين  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  من   )16( املادة  اأ�صارت 

التفاق بني املن�صئ واملر�صل اإليه على �صدور اإقرار بت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية ال�صادرة من املر�صل 

،  وهذه احلالت هي:
)30(

عند و�صولها وت�صلمها من قبل ال�مر�صل اإليه

الر�صالة  بت�صّلم  اإقرار  �صدور  ا�صرتاط  على  اإليه  واملر�صل  الر�صالة  من�صئ  بني  التفاق  يجوز   - اأ 

الإلكرتونية من قبل املر�صل اإليه، قبل توجيه هذه الر�صالة اإليه من جانب من�صئ الر�صالة، اأو 

واملر�صلة من  نف�صها  الإلكرتونية  الر�صالة  ا�صرتاط ذلك �صمن  اإليه، كما يجوز  اإر�صالها  اأثناء 

املن�صئ اإىل املر�صل اإليه. والإقرار بالت�صّلم الذي يق�صده من�صئ الر�صالة الإلكرتونية، قد يكون 

الهدف منه فقط العلم من جانبه بت�صلم املر�صل اإليه الر�صالة الإلكرتونية التي حتوي البيانات 

الواردة ف�ي عر�س ال�صلع، اأو قد يكون الق�صد من ذلك ترتيب اآثار هذه الر�صالة الإلكرتونية.

وف�ي الأحوال التي يذكر فيها من�صئ الر�صالة اأو مر�صلها، اأن الر�صالة الإلكرتونية، تتطلب اإقرارًا 

بت�صّلمها، فاإن هذه الر�صالة، فيما يتعلق باحلقوق واللتزامات التي ترتبها بني طرفيها املن�صئ 

قانون  من   )14( املادة  يف  ورد  ملا  مطابقة  الإلكرتونية،  املعامالت  قانون  من   )16( املادة  اأحكام  اأن  بالذكر  -واجلدير   30
الأون�صرتال النموذجي ب�صاأن التجارة الإلكرتونية الذي اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 1996/12/16م.
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جانب  من  الإقرار  ت�صلم  من  الر�صالة  من�صئ  يتمكن  اأن  اإىل  تر�صل،  مل  لو  كما  اإليه  واملر�صل 

املر�صل اإليه بت�صلم تلك الر�صالة. وقد ن�صت على هذه احلالة املادة )16( ف�ي فقرتها الأوىل، 

حيث ن�صت على ذلك بالقول: “ اإذا طلب املن�صئ من ال�مر�صل اإليه اأو اتفق معه، عند اأو قبل 

اإر�صال ر�صالة اإلكرتونية، اأو عن طريق تلك الر�صالة الإلكرتونية، اأن يتم الإقرار بت�صّلم الر�صالة 

الإلكرتونية، تطبق اأحكام املادة )15( من هذا القانون مع مراعاة الآتي: اأ -اإذا ذكر ال�من�صئ 

اأن الر�صالة الإلكرتونية م�صروطة بت�صّلم الإقرار، تعامل الر�صالة الإلكرتونية فيما يتعلق برتتيب 

ال�من�صئ  ت�صّلم  حني  اإىل  تر�صل  مل  لو  كما  اإليه،  وال�مر�صل  ال�من�صئ  بني  واللتزامات  احلقوق 

لالإقرار”.

ب - واإذا طلب من�صئ الر�صالة الإلكرتونية من املر�صل اإليه، �صدور اإقرار من جانبه بت�صلم الر�صالة 

الإلكرتونية، ومل ي�صرتط �صدور هذا الإقرار خالل مدة حمددة اأو متفق عليها بينهما، اأو اإذا 

اأن  للمن�صئ  يحق  احلالة  هذه  ففي  بينهما،  عليها  متفق  اأو  معينة  مدة  حتديد  هناك  يكن  مل 

 . الإلكرتونية  الر�صالة  با�صتالم  الإقرار  ت�صّلم  اإخطارًا يبني فيه عدم  اإليه  ال�مر�صل  اإىل  يوّجه 

وي�صتطيع اأن يحدد له مدة معقولة يتوجب على املر�صل اإليه خاللها اإر�صال الإقرار اإليه بت�صّلم 

الر�صالة الإلكرتونية من املر�صل اإليه، خالل ت�صّلم ال�من�صئ الإقرار بت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية 

من ال�مر�صل اإليه، خالل املدة ال�محددة اأو ال�متفق عليها، يحق له بعد توجيه اإخطار للمر�صل 

اإليه بعد الت�صلم، اعتبار الر�صالة الإلكرتونية كاأنها مل تر�صل اإليه. وقد ن�صت على هذه احلالة، 

الر�صالة  بت�صّلم  اإقرارًا  ال�من�صئ  طلب  اإذا   -  2“ بالقول:   )16( ال�مادة  من  الثانية  الفقرة 

الوقت  خالل  الإقرار  بت�صّلم  م�صروطة  الإلكرتونية  الر�صالة  اأن  يذكر  مل  ولكنه  الإلكرتونية، 

ال�محدد اأو ال�متفق عليه. فاإن للمن�صئ اأن يوّجه اإىل ال�مر�صل اإليه اإخطارًا يذكر فيه عدم تلقي 

الإقرار بت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية ويحدد وقتًا معقوًل يتعنّي ف�ي غ�صونه ت�صّلم الإقرار، فاإذا 

مل يتم ت�صّلم الإقرار خالل الوقت ال�محدد اأو ال�متفق عليه، جاز للمن�صئ بعد توجيه اإخطار اإىل 

ال�مر�صل اإليه، اأن يعامل الر�صالة الإلكرتونية كاأنها مل تر�صل”.

ج - وف�ي الأحوال التي يت�صّلم فيها ال�مر�صل اأو من�صئ الر�صالة اإقرارًا من ال�مر�صل اإليه يفيد ت�صّلم 

اإليه  ال�مر�صل  اأن  العك�س،  يثبت  مل  ما  قرينة،  ت�صكل  احلالة  هذه  فمثل  الإلكرتونية،  الر�صالة 

كان قد ت�صّلم الر�صالة ال�صادرة من ال�مر�صل، اإل اأن هذا ل يعني �صمنًا اأن م�صمون الر�صالة 

الإلكرتونية ال�مر�صلة من ال�من�صئ، تتطابق مع حمتوى الر�صالة التي ت�صّلمها ال�مر�صل اإليه. وقد 

ن�صت على ذلك الفقرة الثالثة من ال�مادة )16( بالقول: “3 -عندما يت�صّلم ال�من�صئ اإقرار 
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ال�مر�صل اإليه بت�صّلم، يفرت�س ما مل يثبت العك�س، اأن ال�مر�صل اإليه قد ت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية 

ذات ال�صلة، ولكن ذلك الفرتا�س ل يدل �صمنًا على اأن حمتوى الر�صالة الإلكرتونية ال�مر�صلة 

من ال�من�صئ يتطابق مع حمتوى الر�صالة الإلكرتونية التي ت�صّلمها ال�مر�صل اإليه”.

ثانيًا: الطريقة التي ي�صدر بها الإقرار من الـمر�صل اإليه

بها  اأو طريقة معينة ي�صدر  اإليه،على �صكل  الإلكرتونية  الر�صالة  اإذا جرى التفاق بني من�صئ 

الربيد  طريق  عن  مثاًل  ذلك  يكون  كاأن  الإلكرتونية،  الر�صالة  بت�صّلم  اإليه  ال�مر�صل  من  الإقرار 

الإلكرتوين، ففي هذه احلالة يتوجب على ال�مر�صل اإليه اللتزام بذلك واإر�صال اإقراره بت�صّلم ر�صالة 

ال�من�صئ با�صتخدام تلك الطريقة.

اأما ف�ي الأحوال التي ل يتم فيها التفاق بني ال�من�صئ وال�مر�صل اإليه على �صكل اأو طريقة معينة 

ل�صدور الإقرار بالت�صّلم، ففي هذه احلالة يجوز اإر�صال الإقرار من جانب ال�مر�صل اإليه با�صتخدام 

و�صيلة، اأو اآلية معينة، اأو اأية و�صيلة اأخرى من الت�صالت الإلكرتونية، كما ميكن اأن يكون �صدور 

اأفاد بقبوله  لو  ال�من�صئ، كما  ت�صّلمه لر�صالة  اإليه �صلوكًا معينًا يفيد  ال�مر�صل  باإتباع  الإقرار،  هذا 

العر�س ال�مقّدم من ال�من�صئ وكان هذا القبول مثاًل قد ت�صمن ا�صتعداده لدفع الثمن. وقد ن�صت 

على هذه احلالة الفقرة الرابعة من املادة )16( حيث ق�صت باأنه: “4- اإذا مل يكن املن�صئ قد اتفق 

اأو بطريقة معينة، يجوز الإف�صاح عن الإقرار  اأن يتم الإقرار ب�صكل معنّي  اإليه، على  مع ال�مر�صل 

بالت�صّلم عن طريق اأية مرا�صلة من جانب ال�مر�صل اإليه، �صواًء بو�صيلة اإلكرتونية، اأو بو�صيلة اآلية، اأو 

باأية و�صيلة اأخرى، اأو اأي �صلوك من جانب ال�مر�صل اإليه يكون كافيًا، لأن يوؤكد للمن�صئ، اأن الر�صالة 

الإلكرتونية قد ت�صّلمها”.

ثالثًا: الآثار التي ترتتب على ت�صلم الـمن�صئ اإقرارًا من املر�صل اإليه بت�صلم الر�صالة 

الإلكرتونية

يرتتب على تلقي املن�صئ اإقرارًا من ال�مر�صل اإليه بت�صلم الر�صالة الإلكرتونية ال�صادرة منه، اأثرًا 

�صدر  والتي  ال�من�صئ  من  ال�صادرة  الإلكرتونية  الر�صالة  اإليه  ال�مر�صل  ت�صلم  افرتا�س  مفاده 

ب�صاأنها الإقرار، وهذا الفرتا�س ي�صكل قرينة على ت�صلم الر�صالة ال�موجهة من ال�من�صئ اإىل 

ال�مر�صل اإليه، ولكن هذه القرينة كما نعتقد يجوز اإثبات عك�صها، كما يفرت�س ال�م�صرع العماين 

الذي تناول هذه احلالة ف�ي الفقرة اخلام�صة من ال�مادة )16(، اأن الر�صالة الإلكرتونية التي 
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مت توجيهها من ال�من�صئ اإىل ال�مر�صل اإليه، قد ا�صتوفت �صروطها الفنية، �صواًء ال�متفق عليها 

بني الطرفني اأو التي حتددها املعايري ال�مطبقة بهذا اخل�صو�س، ما مل يتم اإثبات العك�س. وقد 

ن�صت حتددها املعايري املطبقة بهذا اخل�صو�س، ما مل يتم اإثبات العك�س. وقد ن�صت على ذلك 

الفقرة ال�مذكورة بالقول: 

اأن الر�صالة الإلكرتونية ذات ال�صلة قد  ال�من�صئ على  الذي ت�صّلمه  الإقرار  ين�س  “عندما   -  5
ا�صتوفت املتطلبات الفنية، �صواًء ال�متفق عليها اأو ال�مبينة ف�ي ال�معايري ال�مطبقة، يفرت�س، ما 

مل يثبت العك�س، اأن تلك املتطلبات قد ا�صتوفت”.

املبحث الثالث

زمان ومكان اإبرام العقد الإلكرتوين

تناولت ال�مادة )17( من قانون ال�معامالت الإلكرتونية العماين، حتديد الزمان وال�مكان الذي 

اإن  اأهمية كبرية، حيث  العقد  اإبرام  ، ولتحديد زمان ومكان 
)31(

العقد الإلكرتوين  اإبرام  يتم فيه 

عاتق  على  التزامات  ويرتب  فيه  ينعقد  الذي  الوقت  معرفة  ف�ي  يفيد  العقد،  اإبرام  زمان  حتديد 

طرفيه، كما اأن معرفة مكان اإبرام العقد يفيد ف�ي معرفة ال�محكمة ال�مخت�صة بنظر النزاعات التي 

، وملا كان هذا العقد له طبيعة خا�صة ينفرد بها 
)32(

تن�صاأ عنه مع بيان القانون الواجب التطبيق عليه

عن العقود العادية، لأن اإبرامه يجري عن بعد با�صتخدام الو�صائل الإلكرتونية. وعليه �صوف نتناول 

اإبرام  اإبرام العقد الإلكرتوين ف�ي مطلبني، نتناول ف�ي ال�مطلب الأول زمان  مو�صوع زمان ومكان 

العقد، اأما ال�مطلب الثاين فنتناول فيه مكان اإبرام العقد.

املطلب الأول

زمان اإبرام العقد الإلكرتوين

اإن حتديد زمان اإبرام العقد الإلكرتوين وفقًا للقواعد العامة، يتوقف على الوقت الذي يقرتن فيه 

اإيجاب ال�مر�صل مع قبول ال�مر�صل اإليه، وبالرجوع اإىل اأحكام ال�مادة )17( من قانون ال�معامالت 

الإلكرتونية العماين، والتي تناولت حتديد وقت ت�صلم الر�صالة الإلكرتونية ال�موجهة من ال�من�صئ 

اإىل ال�مر�صل اإليه، حيث بينت هذه ال�مادة حالتني، احلالة الأوىل والتي يكون فيها ال�مر�صل اإليه قد 

عنّي نظام معلومات لت�صلم الر�صالة الإلكرتونية، وهذه احلالة وردت ف�ي الفقرة )ب/2( من ال�مادة 

ال�مذكورة، اأما احلالة الثانية فهي التي مل يعنّي فيها ال�مر�صل اإليه نظام معلومات لت�صلم الر�صالة 

وهذه املادة مطابقة ملا ورد من اأحكام يف املادة )15( يف قانون الأون�صرتال النموذجي ب�صاأن التجارة الإلكرتونية.  -31
 32- Alain Bensoussan,Internet aspects juridiues second edition,  HERMES,Paris,1998.p.11.
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يلي تو�صيح  )17( وفيما  ال�مادة نف�صها  الفقرة )ب/2( من  الإلكرتونية، وهذه احلالة ت�صمنتها 

هاتني احلالتني:

احلـالـة الأولـى:

عندما يعنّي ال�موجب نظام معلومات مبوجبه يتم ت�صلم الر�صائل الإلكرتونية، كما لو كان هذا 

النظام عبارة عن موقع لديه على �صبكة الإنرتنت، اأو كان عبارة عن بريد اإلكرتوين يعود اإليه، فاإذا كان 

قد قدم عر�صًا ل�صلع ووّجه بذلك ر�صالة اإلكرتونية اإىل الطرف الآخر، وهذا الأخري قد قبل العر�س 

واأر�صل بذلك ر�صالة اإلكرتونية عن طريق �صبكة الإنرتنت وعلى موقعه اأو على  بريده الإلكرتوين، 

ففي هذه احلالة ينعقد العقد بينهما، عند ت�صلم ال�موجب لهذا القبول �صواًء على موقعه يف ال�صبكة 

اأو على بريده الإلكرتوين، ويعترب هذا الت�صلم قد ح�صل من وقت دخول الر�صالة الإلكرتونية التي 

ويكون  الإلكرتونية،  الر�صائل  لت�صلم  ال�موجب  قبل  ال�مبنّي من  ال�معلومات  لنظام  القبول،  تت�صمن 

وقد  ل.  اأم  الإلكرتوين  بريده  اأو  الإلكرتوين  موقعه  ال�موجب على  اأطلع  �صواًء  بينهما  قد مت  العقد 

ن�صت على هذه احلالة الفقرة )ب/1( من ال�مادة )17( بالقول: “ب - يتحدد وقت ت�صّلم الر�صالة 

نظامًا للمعلومات لغر�س ت�صّلم ر�صالة 
)33(

الإلكرتونية على النحو الآتي:1 - اإذا عنّي ال�مر�صل اإليه

اإلكرتونية، يتم الت�صّلم ف�ي الوقت الذي تدخل فيه الر�صالة الإلكرتونية نظام ال�معلومات املعنّي “.

اأما اإذا مل يتم اإر�صال القبول ال�صادر من الطرف الآخر اإىل نظام ال�معلومات ال�معني لذلك، 

واإمنا مت اإر�صالها اإىل نظام معلومات اآخر، كما لو كان هذا النظام تابعًا لو�صيط بني الثنني ال�موجب 

وال�مر�صل اإليه، وكان هذا الو�صيط خموًل بت�صلم الر�صائل الإلكرتونية امل�وجهة اإىل ال�موجب، ففي 

يتم  التي  اللحظة  من  الآخر  الطرف  من  ال�صادرة  القبول  ر�صالة  ت�صّلم  وقت  يعترب  احلالة،  هذه 

فيها ا�صتخراج هذه الر�صالة الإلكرتونية بوا�صطة ال�موجب من موقعه على الإنرتنت اأو من بريده 

الإلكرتوين، ويكون العقد ف�ي هذه احلالة قد مت من هذا الوقت. وقد ن�صت على ذلك الفقرة نف�صها 

تابع  نظام معلومات  اإىل  الإلكرتونية  الر�صالة  اأر�صلت  “ واإذا  بالقول:  الأخري  �صقها  ف�ي  )ب/1( 

للمر�صل اإليه بخالف نظام ال�معلومات ال�معنّي لت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية، يتحدد وقت الت�صّلم ف�ي 

الوقت الذي يتم فيه ا�صتخراج الر�صالة الإلكرتونية بوا�صطة ال�مر�صل اإليه”.

اإليه من قبل  القبول  ر�صالة  اإر�صال  الذي مت  ال�موجب  الفقرة،  ف�ي هذه  اإليه  بال�مر�صل  يق�صد 

الطرف الآخر.

-يق�صد هنا باملر�صل اإليه، املوجب اأو من�صئ الر�صالة الإلكرتونية والذي تر�صل اإليه ر�صالة القبول من الطرف الآخر.  33
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احلـالـة الثـانيـة:

اأما ف�ي الأحوال التي ل يتعنّي فيها ال�موجب نظام معلومات خم�ص�س لت�صلم الر�صائل الإلكرتونية، 

وجرى اإر�صال ر�صالة اإليه تت�صمن قبول الطرف الآخر جوابًا على العر�س ال�مقدم من قبله، ففي 

هذه احلالة يعترب وقت ت�صّلم هذه الر�صالة الإلكرتونية قد مت من الوقت الذي تدخل فيه الر�صالة 

الإلكرتونية نظام ال�معلومات التابع للموجب، حيث يعترب هذا الوقت هو وقت ت�صلم الر�صالة من قبله 

ومن هذا الوقت يعترب العقد منعقدًا بينهما. وقد تناولت هذه احلالة الفقرة )2( من ال�مادة نف�صها 

نظام معلومات، يتم 
)34(

)17(، حيث ن�صت على ذلك بالقول: “... 2 - اإذا مل يعنّي ال�مر�صل اإليه

ت�صّلم الر�صالة الإلكرتونية عندما تدخل نظ�ام معلوم�ات تابع للمر�صل اإليه”.

وبناًء على ما تقدم، فلو كان املوجب قد قّدم عر�صًا لبيع �صلع معينة وفق �صروط حددها ف�ي 

عر�صه، وقد وافق املوجب له على العر�س، واأر�صل قبوله اإىل البائع ل�صراء ال�صلع ال�معرو�صة عليه 

اإىل بريده الإلكرتوين، فيكون وقت ت�صلم هذه الر�صالة، هو ف�ي ال�صاعة واليوم الذي تدخل فيه ر�صالة 

القبول لربيد البائع الإلكرتوين، ويكون العقد قد مت بينهما من ذلك الوقت دون اعتبار ل�ما قد يكون 

ال�موجب اأي البائع قد علم بذلك اأم ل.واجلدير بالذكر، اأن ما ورد من اأحكام ف�ي ال�مادة )17( 

ف�ي فقرتها ال�مذكورة �صابقًا، ل متنع الأطراف، ال�من�صئ اأو ال�مر�صل اإليه، من التفاق على خالفها، 

وهذا ما ورد ف�ي �صدر ال�مادة )17( حيث ن�صت على ذلك بالقول:” ما مل يتفق ال�من�صئ وال�مر�صل 

اإليه على خالف ذلك: اأ تعترب الر�صالة الإلكرتونية قد اأر�صلت عندما تدخل نطاقًا للمعلومات خارج 

�صيطرة ال�من�صئ اأو ال�صخ�س الذي اأر�صل الر�صالة نيابة عنه”.

املطلب الثاين

مكان اإبرام العقد الإلكرتوين

ال�محكمة  حتديد  ف�ي  اأهميته  تظهر  الإلكرتوين،  العقد  اإبرام  مكان  حتديد  اأن  �صابقًا،  ذكرنا 

، وكذلك ف�ي حتديد القانون 
)35(

ال�مخت�صة بنظر النزاع ف�ي ال�م�صائل التي تتعلق بالعقد الإلكرتوين 

، اإذ قد تظهر بعد اإبرام العقد الإلكرتوين نزاعات بني اأطرافه، 
)36(

الواجب التطبيق على هذا العقد

ب�صروط  تتعلق  نزاعات  تن�صاأ  قد  اأو  العقد،  هذا  من  عليهم  ترتتب  التي  اللتزامات  بتنفيذ  تتعلق 

العقد اأو مبوا�صفات ال�صلع حمل العقد، فيتطلب الأمر ف�ي هذه احلالت حتديد ال�محكمة ال�مخت�صة 

34 -اأي املوجب من�صئ الر�صالة الإلكرتونية.
انظر:د. عمر خالد زريقات، املرجع ال�صابق، �س151.  -  35

نظر:د. حممود ال�صيد عبداملعطي خيال: التعاقد عن طريق التلفزيون، دار النه�صة العربية، القاهرة، 0002، �س67. -ا  36
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فاإن  العامة،  للقواعد  ووفقًا  عليها.  التطبيق  الواجب  القانون  بيان  مع  النزاعات  تلك  ف�ي  بالنظر 

الخت�صا�س الق�صائي ف�ي مثل هذه احلالت، يكون للمحكمة التي يقع �صمن وليتها مكان اإبرام 

وذلك  �صعوبة،  من  تخلو  ل  الإلكرتوين،  العقد  اإبرام  مكان  حتديد  م�صاألة  فاإن  ذلك،  ومع  العقد. 

لكون الر�صائل الإلكرتونية ال�متبادلة بني اأطراف العقد الإلكرتوين متر ف�ي ف�صاء خارجي ي�صعب 

بيان   )17( ال�مادة  من  )د(  و  )ج(  الفقرة  ف�ي  العماين  ال�م�صرع  تناول  وقد   .
)37(

بدقة حتديده 

حالتني لتحديد مكان اإبرام العقد الإلكرتوين، وفيما يلي بيان هاتني احلالتني:

احلـالـة الأولـى:

هو  الإلكرتونية  الر�صالة  اإر�صال  مكان  يعترب   ،)17( ال�مادة  من  )ج(  الفقرة  اإىل  بال�صتناد 

هذه  ت�صلم  مكان  واإن  الإلكرتونية،  الر�صالة  من�صئ  اأو  ال�موجب  عمل  مقر  فيه  يقع  الذي  ال�مكان 

الر�صالة الإلكرتونية، يكون ف�ي ال�مكان الذي يقع فيه مقر عمل ال�مر�صل اإليه، ولو اختلف ال�مكان 

الذي مت فيه و�صع نظام ال�معومات عن املكان الذي يفرت�س ت�صليم الر�صالة الإلكرتونية فيه. وقد 

ن�صت على ذلك الفقرة ال�مذكورة بالقول:” تعترب الر�صالة الإلكرتونية قد اأر�صلت من ال�مكان الذي 

يقع فيه مقر عمل ال�من�صئ، واأنها ت�صّلمت ف�ي ال�مكان الذي يقع فيه مقر عمل ال�مر�صل اإليه حتى واإن 

كان ال�مكان الذي و�صع فيه نظام ال�معلومات يختلف عن ال�مكان الذي يفرت�س اأن تكون الر�صالة 

الإلكرتونية قد ت�صّلمت فيه”.

ول�ما كان العقد يربم باقرتان القبول بالإيجاب ال�صادر من ال�من�صئ، فاإن العقد الإلكرتوين ف�ي 

هذه احلالة يكون قد انعقد ف�ي ال�مكان الذي يوجد فيه مقر عمل ال�موجب وهو من�صئ الر�صالة، 

اإذا كان القبول ال�صادر من ال�مر�صل اإليه قد اقرتن باإيجاب ال�من�صئ ف�ي هذا ال�مكان، ولو اختلف 

الر�صالة  اإليه  اأن ت�صل  الذي يفرت�س  ال�معل�ومات  الذي يوجد فيه نظام  ال�مكان  ال�مكان عن  هذا 

الإلكرتونية.

احلـالـة الثـانيـة:

اأما ف�ي الأحوال التي يوجد فيها لكل من من�صئ الر�صالة اأو ال�مر�صل اإليه اأكرث من مقر عمل، 

ففي هذه احلالة يوؤخذ عند حتديد مكان العقد، مبقر العمل الأوثق عالقة بال�معاملة الإلكرتونية 

اإذا مل تكن  اأو مبقر العمل الرئي�س،  احلا�صلة بني الطرفني والتي تتعلق بها الر�صالة الإلكرتونية، 

-انظر: د. خالد ممدوح اإبراهيم، املرجع ال�صابق، �س390.  37
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هناك معاملة اإلكرتونية معينة بينهما، اأما اإذا مل يكن للمن�صئ اأو ال�مر�صل اإليه مقر عمل ففي هذه 

احلالة يوؤخذ مبحل الإقامة املعتاد لهما بدًل من مقر العمل. وقد ن�صت على هذه الأحكام الفقرة 

)د( من ال�مادة )17( بالقول:”د اإذا كان للمن�صئ اأو ال�مر�صل اإليه اأكرث من مقر عمل، فاإنه يعتد 

مبقر الإقامة”.

وعليه، وا�صتنادًا ل�ما تقدم، فاإن العقد الإلكرتوين ينعقد ف�ي الأحوال التي يوجد فيها للطرفني 

اأكرث من مقر عمل واحد، اإما ف�ي ال�مكان الذي يوجد فيه ال�مقر الأكرث عالقة بال�معاملة الإلكرتونية 

ال�مرتبطة بالر�صالة الإلكرتونية والذي يعود للمن�صئ، اأو ف�ي ال�مكان الذي يوجد فيه ال�مقر الرئي�س 

للمن�صئ اإذا مل تكن هناك معاملة اإلكرتونية، اأو ف�ي مكان اإقامته، اإذا مل يكن للموجب اأو ال�مر�صل 

من  ال�صادر  القبول  اقرتان  عند  ينعقد  الإلكرتوين  العقد  اأن  اعتبار  على  معنّي،  عمل  مقر  اإليه 

ال�مر�صل اإليه بالإيجاب ال�موجه من ال�من�صئ ف�ي اأّي من تلك الأماكن ال�مذكورة �صابقًا.

وتناولت املادة)3( من قانون املعامالت الإلكرتونية العماين حكمًا يق�صي ب�صريان اأحكام هذا 

اخل�صوع  من  حالت  ثالث  وا�صتثنت  الإلكرتونية،  والتوقيعات  والر�صائل  املعامالت  على  القانون 

املتعلقة  باملعامالت  تتعلق  ، وهذه احلالت 
)38(

الفقرات )اأ،ب،ج(  القانون ت�صمنتها  لأحكام هذا 

احل�صور  باإعالنات  املتعلقة  املحاكم  واإجراءات  والطالق،  كالزواج  ال�صخ�صية  الأحوال  بقانون 

توثيقها  القوانني  تتطلب  التي  امل�صتندات  وكذلك  الق�صائية،  والأحكام  والقب�س  التفتي�س  واأوامر 

بوا�صطة الكاتب العدل، ونقرتح على امل�صرع العماين اإ�صافة فقرة جديدة لهذه املادة تكون الفقرة 

)د( تق�صي باإعطاء احلق لأطراف املعامالت اأو العقود الإلكرتونية، باختيار القانون الذي يطبق 

على معامالتهم اأو عقودهم عند ن�صوء النزاعات بينهم وتتعلق بتنفيذ هذه املعامالت والعقود، لأن 

القانون الذي يكون باختيار اأطراف املعامالت اأو العقود الإلكرتونية، غالبًا ما يقلل من النزاعات 

التي قد حت�صل فيما بعد وتتعلق بتنفيذ املعاملة اأو العقد كونه قد جرى باختيارهم ورغبة منهم.

املبحث الرابع

توقيع العقد الإلكرتوين

بالنظر لطبيعة املعامالت الإلكرتونية وكونها تتم با�صتخدام و�صائل اإلكرتونية كالإنرتنت، لهذا 

فال ميكن ا�صتخدام الو�صائل التقليدية، وهي التوقيع اليدوي يف توثيق العقود التي تتم بني اأطراف 

هذه العقود، حيث ي�صعب ا�صتخدام هذا التوقيع يف اإجراء املعامالت الإلكرتونية، عند ا�صتعمال 

اأجهزة احلا�صب الآيل .

وال�صتثناءات الواردة عليه. احلكم  هذا  ت�صمنت  التي  العماين  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  من  38 -راجع ن�س املادة )3( 
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وهناك طرق عديدة ت�صتخدم يف التجارة الإلكرتونية لتوقيع العقود التي تتم عن طريق الإنرتنت، 

التوقيع  ، وكذلك 
)39(

التوقيع الإلكرتوين با�صتخدام  حروف �صرية تعرب عن �صخ�صية املوّقع منها 

ي�صتخدم  الذي  التوقيع  اأ�صهرها  اأن  اإل  املوّقع،  لل�صخ�س  تعود  معينة  خ�صائ�س  على  يعتمد  الذي 

.
)40(

الأرقام Singnature numerique للتعبري عن �صخ�صية املوّقع على العقد الإلكرتوين

Singnature electronique يف قانون املعامالت  وقد تناول امل�صّرع الُعماين، التوقيع الإلكرتوين 

الإلكرتونية رقم )69( ل�صنة 2008م، وخ�ص�س له املواد من )22( ولغاية )24(، و�صوف نتناول 

التوقيع و�صوره  الُعماين، فنو�صح مفهوم هذا  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  الإلكرتوين يف  التوقيع 

و�صهادة  الإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  تقدم  التي  واجلهات  فيه،  توافرها  الواجب  وال�صروط 

الت�صديق الإلكرتوين ب�صحة التوقيع، وذلك يف مطلبني على التوايل .

املطلب الأول

مفهوم و�صور و�صروط التوقيع الإلكرتوين

�صوف نتناول فيما يلي تو�صيح مفهوم التوقيع الإلكرتوين و�صوره وال�صروط الواجب توافرها يف 

هذا التوقيع.

اأوًل: مفهوم التوقيع الإلكرتوين

يعّرف التوقيع الإلكرتوين بوجه عام باأنه و�صيلة من خاللها يعرب فيها ال�صخ�س عن اإرادته يف 

، وهذا التعريف ينطبق على التوقيع التقليدي، الذي قد يكون 
)41(

اللتزام بت�صرف قانوين معني

على  للدللة  العقد  اأ�صفل  التوقيع  يكون هذا  وعادة   ،
)42(

باخلتم اأو  الأ�صابع  بب�صمة  اأو  بالإم�صاء 

موافقة اأطراف العقد على ما ورد فيه من بيانات و�صروط.

اأما التوقيع الإلكرتوين، فقد عرفه بع�صهم باأنه عبارة عن )حروف اأو اأرقام اأو رمز اأو اإ�صارات 

من  اعتماده  ويتم  غريه،  عن  ومتييزه  التوقيع  �صاحب  �صخ�س  بتحديد  ت�صمح  منفرد،  طابع  لها 

-اأخذ امل�صرع الُعماين بالتوقيع الذي ميكن اأن ت�صتخدم فيه احلروف اأو األأرقام اأو الرموز اأو الإ�صارات املحددة، اإذا كان له يف   39
هذه الأ�صكال طابع ي�صمح بتحديد �صاحبه، وهذا ما ورد يف املادة )1( من قانون املعامالت الإلكرتونية.

اأنظر بخ�صو�س التوقيع الذي يعتمد على الأرقام: د. ثروت عبد احلميد: التوقيع الإلكرتوين ماهيته، خماطره ومدى حجيته يف   -  40
الإثبات، مكتبة اجلالء اجلديد، املن�صورة، 2001م، �س26 وما بعدها . د. �صعيد ال�صيد قنديل، املرجع ال�صابق، �س72.

-  د. اأمين �صعد �صليم: التوقيع الإلكرتوين . دار النه�صة العربية، القاهرة، 2004م، �س21 .  41
- د. حممد ح�صام الدين حممود لطفي: الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية، درا�صة يف قواعد الإثبات يف املواد املدنية   42

والتجارية، دار النه�صة العربية، القاهرة،2002م، �س9 .
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، وهذه اجلهة هي التي تقدم خدمات الت�صديق على ال�صهادات والوثائق والتي 
)43(

جهة خمت�صة(

اأو  اأو رموز  اأرقام  اأو  اإلكرتوين ويتخذ �صكل حروف  �صنو�صحها لحقًا،اأو هو)ما يو�صع على حمرر 

، اأو 
)44(

اإ�صارات اأو غريها، ويكون له طابع منفرد، ي�صمح بتحديد �صخ�س املوقع ومتييزه عن غريه(

هو جمموعة من احلروف اأو الأرقام اأو الرموز، اإذا و�صعت على حمرر اأمكن ن�صبته مل�صدره اأو هو 

جمموعة من الإجراءات الإلكرتونية والتي من خاللها ميكن حتديد �صخ�صية من �صدرت عنه هذه 

الإجراءات وقبوله مب�صمون الت�صرف الذي �صدر عنه.

اأما قان�ون املعامالت الإلكرتونية الُعماين، فقد تناول حتديد مفهوم التوقيع الإلكرتوين يف املادة 

)1(، حيث ت�صمنت هذه املادة عدة تعاريف من بينها التوقي�ع الإلكرتوين، وق�د ن�صت على تعري�ف 

م�صابه مل�ا تقدم بالقول »التوقيع على ر�صالة اأو معاملة الكرتونية يف �صكل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو 

اإ�صارات اأو غريها ويكون له طابع منفرد ي�صمح بتحديد �صخ�س املوقع ومتييزه عن غريه«.

اأنه يكون دلياًل لالإثبات،  التقليدي يوؤدي جمموعة وظائف منها  والتوقيع الإلكرتوين كالتوقيع 

كما يعترب اأداة للتعبري عن اإرادة ال�صخ�س يف قبوله اللتزامات مبا ورد يف العقد من �صروط، كما 

اإل اإن التوقيع الإلكرتوين يتفوق على التوقيع التقليدي، يف 
)45(

مييز �صخ�صية �صاحبه ويحدد هويته

اأنه ميكن التحقق من �صخ�صية �صاحبه ب�صكل روتيني يف كل مرة يتم فيها ا�صتخدام الرقم ال�صري 

ل�صاحبه، وهذا الرقم ال�صري هو التوقيع الإلكرتوين.

ثانيًا: �صور التوقيع الإلكرتوين

يتخذ  بينما  باخلتم،  اأو  الأ�صابع  بب�صمة  اأو  بالإم�صاء  يكون  قد  بنا  مرَّ  كما  التقليدي  التوقيع 

الإلكرتوين  بالقلم  التوقيع  الرقمي  التوقيع  ال�صورًا  هذه  ومن  متعددة،  �صورًا  الإلكرتوين  التوقيع 

والتوقيع بالنقر على مربع املوافقة والتوقيع باخلوا�س الذاتية، والتوقيع با�صتخدام البطاقة املمغنطة 

:
)46(

الذكية املقرتن بالرقم ال�صري، وفيما يلي تو�صيح موجز لهذه ال�صور

معلومات  اأو  بيانات  عبارة عن  الرقمي  التوقيع   .digital signature الرقمي   التوقيع   -  1
مت�صلة مبنظومة بيانات اأخرى، اأو هو �صياغة منظومة يف �صورة �صفرة، حيث يتم حتويل املحرر 

اأ�صلوب الكتابة العادية اإىل معادلة ريا�صية وحتويل  املكتوب با�صتخدام العمليات احل�صابية، من 

القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  الإثبات،  يف  وحجيته  الإلكرتوين  التوقيع  اجلنبيهي،  حممد  وممدوح  اجلنبيهي  حممد  منري   -  43
�س8 . 2004م. 

-- املادة )1( من قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري، رقم )15( ل�صنة 2004م .  44
- د. جنوى اأوهيبة، التوقيع الإلكرتوين تعريفه، مدى حجيته يف الإثبات، دار النه�صة العربية، القاهرة، �س37 .  45

د. خالد ممدوح اإبراهيم – املرجع ال�صابق �س253 وما بعدها .  46
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يتطلب و�صع  الأمر  فاإن  القانونية،  الناحية  العقد من  اأو  املحرر  يكتمل  ولكي  اأرقام،  اإىل  التوقيع 

.
)47(

التوقيع امل�صفر عليه

القلم الإلكرتوين، يكون  التوقيع الإلكرتوين مبوجب   .Pen-op الإلكرتوين  بالقلم  التوقيع   -  2
وهذا  العملية،  لهذه  واملحرك  امل�صيطر  يكون  برنامج  طريق  عن  الكمبيوتر  �صا�صة  على  بالكتابة 

نقل  يتم  الطريقة  هذه  ومبوجب  �صحته،  من  والتحقق  التوقيع  التقاط  بوظيفة  يقوم  الربنامج 

التي  الإلكرتونية  الر�صالة  اإىل  ينقل  ثم  ال�صوئي  املا�صح  طريق  عن  اليد،  بخط  املكتوب  التوقيع 

.
)48(ً

يتطلب اإ�صافة التوقيع اإليها لكي يعتد بها قانونا

لكرتونية  الإ العقود   توقيع  يكون    .ok-box املوافقة   مربع  على  بال�صغط  التوقيع   -  3
مبقت�صى هذه الطريقة، بوا�صطة ال�صغط على املكان املخ�ص�س للموافقة على قبول العقد، وهذا 

املكان موجود على �صا�صة الكمبيوتر، وقد يتطلب زيادة يف التاأكد على قبول العقد ال�صغط مرتني 

، وهذه 
)49(

double click على مكان املوافقة، ل�صمان احل�صول على اجلدية يف قبول العقد
الطريقة رمبا ل تعترب بحد ذاتها توقيعًا اإلكرتونيًا، ولذلك جرى العمل اأن تطلب بع�س املوؤ�ص�صات 

التجارية اإ�صافة اإىل ال�صغط على مربع املوافقة كتابة الرقم ال�صري لل�صخ�س وكذلك طلب منح 

�صهادة ت�صديق جهة خمت�صة بذلك.

4 - التوقيع با�صتخدام اخلوا�س الذاتية  biometric signature.  يكون التوقيع مبوجب هذه 
finger printing  الطريقة، با�صتخدام اخلوا�س الذاتية لل�صخ�س كا�صتخدام ب�صمة الأ�صبع

اأوًل احل�صول  اأو نربات ال�صوت، ول�صتخدام هذه الطريقة يتطلب الأمر  اأو م�صح �صبكية العني، 

اخلوا�س الذاتية التي تعود لل�صخ�س، بحيث يجري تخزينها يف جهاز الكمبيوتر، للرجوع  على  

وهذه  الإلكرتونية،  العقود  لإبرام  الذاتية  خوا�صه  ال�صخ�س  ي�صتخدم  عندما  ومطابقتها  اإليها 

.
)50(

الطريقة ت�صمح للطرف الآخر متييزه عن غريه ب�صكل �صحيح اإىل اأق�صى احلدود

ال�صري  الرقم  ذات  الئتمان   بطاقات  ت�صتخدم  الئتمان.   بطاقات  با�صتخدام  التوقيع   -  5
 ،ATM يف التوقيع على املعامالت الإلكرتونية، وذلك با�صتخدام اأجهزة ال�صراف الآيل )pin(

وهذه البطاقات كما هو معروف حتتوي على �صريط يت�صمن معلومات �صرية، هي عبارة عن ا�صم 

-  د. ثروت عبد احلميد – املرجع ال�صابق �س62 .  47
د. جنوى اأو هيبة – املرجع ال�صابق �س41 .  -  48

اإبرامها عن طريق الإنرتنت، دار النه�صة العربية،  – اإثبات الت�صرفات القانونية التي يتم  -د. ح�صن عبد البا�صط جميعي   49
القاهرة، 2000م، �س39.

د. ح�صن عبد البا�صط جميعي – املرجع ال�صابق، �س41 .  -  50

اإبـــرام الـعـقــد الإلكتــروين وفقـاً لقـانـون املعامـالت الإلكرتونيـة العمانـي



232

�صاحبها ورقم هويته، كما تت�صمن الرقم ال�صري للم�صتخدم، ومبوجب هذه البطاقة تتم عمليات 

�صحب النقود باإتباع اإجراءات معنية يتم فيها اإدخال الرقم ال�صري ل�صاحبها، فاإذا كان �صحيحًا، 

.
)51(

ا�صتطاع اإمتام عمليات ال�صحب، حيث يكون الرقم ال�صري هو التوقيع  الإلكرتوين

2008م جميع �صور التواقيع  69 ل�صنة  ومل يتناول قانون املعامالت الإلكرتونية الُعماين رقم 

من  يح�صل  قد  ملا  نتيجة  جديدة  �صور  من  يظهر  قد  ملا  حت�صبًا  ذكرها،  تقدم  التي  الإلكرتونية 

اإذا توافرت فيها  اأن هذه ال�صور كما نعتقد ميكن الأخذ بها،  اإل  تطورات يف جمال التكنولوجيا، 

الإلكرتونية  املعامالت  قانون  من   )22( املادة  ت�صمنتها  التي  الُعماين  الإلكرتوين  التوقيع  �صروط 

العريف والتي �صنو�صحها تاليًا، ومع ذلك نقرتح على امل�صرع العماين، اإيراد ن�س يف قانون املعامالت 

جمال  يف  الأ�صخا�س  على  ي�صهل  لكي  الإلكرتوين،  التوقيع  من  ال�صور  هذه  يتناول  الإلكرتونية 

املعامالت الإلكرتونية اختيار ال�صورة التي يجري فيها توثيق معامالتهم.

ثالثًا: ال�صروط الواجب توافرها يف التوقيع الإلكرتوين:

لكي يكون التوقيع الإلكرتوين منتجًا لإثارة القانونية، بحيث ميكن العتماد عليه ويكون حمل 

املعامالت  قانون  من   )22( املادة  ت�صمنتها  �صروط  عدة  توافر  من  لبد  الإثبات،  يف  وحجة  ثقة 

:
)53(

، وهذه ال�صروط هي
)52(

الإلكرتونية الُعماين

التوقيع الإلكرتوين مق�صورة على �صاحب التوقيع دون  اإن�صاء  يف  امل�صتخدمة  الأداة  تكون  اأن   -  1
غريه، اأي اأن تكون الأداة التي يتم فيها اإن�صاء التوقيع الإلكرتوين مق�صورة على املوقع وحده، 

اأن  الإلكرتوين، ويجب  التوقيع  لإن�صاء  الو�صيلة  ا�صتخدام هذه  له فقط دون غريه  بحيث يكون 

تكون هذه الو�صيلة اآمنة لتحديد هوية املوقع وت�صمن �صلته بالت�صرف الذي وقع عليه.

اأن تكون الأداة امل�صتخدمة يف اإن�صاء التوقيع الإلكرتوين حتت �صيطرة �صاحب التوقيع دون   -  2
غريه اأثناء و�صع التوقيع.

-د. اإبراهيم الد�صوقي اأبو الليل – املرجع ال�صابق، �س192  51
-  وقد ن�صت على ذلك املادة )22( بالقول: » يعترب التوقيع حمميًا وجديرًا باأن يعتمد عليه اإذا حتقق الآتي: اأ- كانت اأداة   52
التوقيع حتت  التوقيع يف وقت  اإن�صاء  اأداة  املوقع دون غريه. ب- كانت  ا�صتخدامها مق�صورة على  �صياق  التوقيع يف  اإن�صاء 

�صيطرة املوقع دون غريه. ج- كان ممكنا ك�صف اأي تغيري للتوقيع الإلكرتوين يحدث بعد وقت التوقيع. د- كان ممكنًا ك�صف 

اأن  باأية طريقة  اأن يثبت  اأي تغيري يف املعلومات املرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع، ومع ذلك يجوز لكل ذي �صاأن 

التوقيع الإلكرتوين جدير باأن يعتمد عليه اأو اأنه لي�س كذلك » .

53 -. اأنظر بخ�صو�س حجية التوقيع الإلكرتوين: د. حممد املر�صي اأبو زهرة، مدى حجية التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات يف امل�صائل 
املدنية والتجارية، بحث مقدم اإىل موؤمتر الكمبيوتر والقانون املنعقد يف )29( يناير اإىل )1( فرباير 1994م، القاهرة، 

�ص73 .
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    لكي يكون للتوقيع الإلكرتوين قيمة قانونية يجب اأن تكون الأدوات والو�صائل امل�صتخدمة يف و�صع 

اأن تكون هناك �صلة بني  التوقيع، حتت ال�صيطرة املبا�صرة ل�صاحب التوقيع وحده، كما يجب 

هذا التوقيع والت�صرف القانوين الذي و�صع التوقيع الإلكرتوين ب�صببه، واأن يكون هذا الت�صرف 

القانوين �صحيحًا، ودون ذلك فال يرتتب على التوقيع الإلكرتوين اأثر قانوين ول يكون حجة يف 

الإثبات، لأنه يف هذه احلالة ل يعرّب عن هوية �صاحب التوقيع.

اأي تغيري قد يح�صل للتوقيع الإلكرتوين بعد و�صع هذا التوقيع. وهذا  ومعرفة  ك�صف  اإمكانية   -  3
ال�صرط يعني وجوب املحافظة على �صحة التوقيع الإلكرتوين، بحيث يكون بال�صورة نف�صها التي 

�صدر فيها من �صاحبه، واإذا جرى عليه اأي تغيري اأو حذف اأو اإ�صافة، بعد و�صعه على الت�صرف 

القانوين ميكن ك�صفه بو�صوح.

تغيري قد يح�صل يف املعلومات املرتبطة بالتوقيع بعد و�صعه على  اأي  ومعرفة  ك�صف  اإمكانية   -  4
هذه املعلومات ل ين�صاأ التوقيع الإلكرتوين جمردًا، واإمنا يكون مت�صاًل بت�صرف قانوين معني، 

وهذا الت�صرف عادة يفرغ يف �صكل اإلكرتوين وعليه ي�صرتط املحافظة على الدعامة التي تو�صع 

عليها بيانات الت�صرف القانوين، ولكي تنتج هذه البيانات الإلكرتونية اأثرها يف الإثبات، لبد 

اأن حتفظ بحيث ميكن احل�صول عليها عند احلاجة، واإذا جرى تغيري عليها �صواًء باحلذف اأو 

الإ�صافة، فمن املمكن ك�صفه ب�صهولة.

وعادة يتم العتماد على جهات الت�صديق املخت�صة لإ�صدار �صهادة منها، تفيد �صحة التوقيع 

واملحرر الإلكرتوين وتوؤكد هذه اجلهة اأي�صًا اأنه قد متت املحافظة على التوقيع الإلكرتوين وبيانات 

املحرر الذي �صدر ب�صاأنها التوقيع.

املعامالت  قانون  من   )22( املادة  ا�صتلزمتها  والتي  �صابقًا،  املذكورة  ال�صروط  اأن  والواقع 

الر�صالة  على  املوقع  ال�صخ�س  هوية  من  التحقق  بق�صد  هي  الإلكرتوين،  التوقيع  يف  الإلكرتونية 

قد  املوقع  كون  من  التحقق  ميكن  الإلكرتونية  الر�صالة  على  التوقيع  هذا  خالل  ومن  الإلكرتونية، 

خالل  من  ميكن  كما  عليها،  وقع  التي  بالر�صالة  اللتزام  يف  اإرادته  عن  وعرب  الأهلية  كامل  كان 

هذه ال�صروط، معرفة ما اإذا كان التوقيع الإلكرتوين مرتبطًا باملوقع نف�صه فقط، وكونه يدل على 

�صخ�صية املوقع)54(، وجرى و�صعه على الر�صالة الإلكرتونية با�صتخدام اأدوات كانت حتت �صيطرة 

54 - اأنظر: د. جنوى اأوهيبة: التوقيع الإلكرتوين، تعريفة، مدى حجيته يف الإثبات، دار النه�صة العربية، القاهرة، 2000م، �س37 
. د. ح�صن عبد البا�صط اإثبات الت�صرفات القانونية التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت، دار النه�صة العربية، القاهرة، 

2000م، �س28. د. �صعيد ال�صيد قنديل: التوقيع الإلكرتوين، الدار اجلامعية للن�صر، الإ�صكندرية، 2004م،�س51. د. 
عاي�س املري، املرجع ال�صابق، �س48. اأنظر اأي�صًا: د. حممد ح�صام الدين لطفي: ا�صتخدام و�صائل الت�صال احلديثة يف 
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املوقع وحده دون غريه، وكون هذه الأدوات امل�صتخدمة يف التوقيع الإلكرتوين، ت�صمح باكت�صاف اأية 

حماولة للتغيري اأو التعديل الذي قد يح�صل يف التوقيع الإلكرتوين اأو باملعلومات الواردة يف الر�صالة 

الإلكرتونية التي و�صع عليها التوقيع الإلكرتوين.

وقد اأعطت الفقرة )3( من املادة )23( من قانون املعامالت الإلكرتونية الُعماين للغري، اإذا 

:
)55(

اأراد العتماد على التوقيع الإلكرتوين ال�صادر من املوقع، مراعاة ما يلي

1 -طبيعية املعاملة الإلكرتونية التي جرى توثيقها بالتوقيع الإلكرتوين:

على من يرغب باعتماد التوقيع الإلكرتوين معرفة طبيعة املعاملة الإلكرتونية، وهل هي مثاًل معاملة 

بيع ب�صائع معينة، اأم هي معاملة مالية ذات قيمة كبرية.

كان بالإمكان معرفة ذلك. اإذا  الإلكرتونية  املعاملة  واأهمية  قيمة   -  2

يرغب  الذي  ال�صخ�س  من  يتطلب  وهذا  اأهميتها،  ومدى  الإلكرتونية  املعاملة  حجم  معرفة  اأي 

�صدر  التي  الإلكرتونية  املعاملة  بقيمة  تامة  دراية  على  يكون  اأن  الإلكرتوين،  التوقيع  باعتماد 

التوقيع الإلكرتوين ب�صاأنها.

3-اإتباع اخلطوات املنا�صبة لتقرير مدى اإمكانية العتماد على التوقيع الإلكرتوين:

التوقيع الإلكرتوين، اتخاذ اخلطوات املنا�صبة  ال�صخ�س الذي يرغب بالعتماد على  يقع على 

لتقرير مدى اإمكانية العتماد عليه، اأي اتخاذ اخلطوات الالزمة للتحقق من التوقيع الإلكرتوين، 

كاإتباع الإجراءات املعتادة ملثل هذه املعاملة، كما لو كانت هناك اإجراءات متعارف عليها ومعمول 

بها بني طريف العقد، فيتوجب اإتباعها لكي ت�صهل عملية التحقق من التوقيع الإلكرتوين.

والتفاقات ال�صابقة بني املن�صئ و�صاحب التوقيع الإلكرتوين للتحقق من  املعامالت  مراجعة   -  4
�صحة التوقيع الإلكرتوين .

التفاو�س على العقود واإبرامها، دار النه�صة العربية، القاهرة، 1993م، �س11. د. حممد اإبراهيم اأبو الهيجاء: عقود 

التجارة الإلكرتونية، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عّمان، 2005م، �س70 وما بعدها .

- وقد ن�صت على ذلك الفقرة )3( من املادة )23( بالقول: » ... 3- لتقرير ما اإذا كان من املمكن العتماد على التوقيع   55
الإلكرتوين اأو ال�صهادة يراعي الآتي: اأ( طبيعة املعاملة التي ق�صد تعزيزها بالتوقيع الإلكرتوين اأو ال�صهادة . ب( قيمة اأو 

اأهمية املعاملة اإذا كان ذلك معلومًا . ج( ما اإذا كان الطرف املعتمد على التوقيع الإلكرتوين اأو ال�صهادة قد اتخذ خطوات 

منا�صبة لتقدير مدى اإمكانية العتماد على التوقيع الإلكرتوين اأو ال�صهادة . د( اأية اتفاقية اأو تعامل بني املن�صئ والطرف 

املعتمد . ه�( اأي عامل اآخر ذو �صلة » .
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كما يقع عليه اأي�صًا مراجعة املعامالت والتفاقيات ال�صابقة التي متت بينهما، والتي جرى توثيقها 

بالتوقيع الإلكرتوين، للتاأكد من �صحة التوقيع الإلكرتوين املر�صل اإليه.

اآخر له �صلة باملعاملة الإلكرتونية التي و�صع عليها التوقيع الإلكرتوين. عامل  اأي  معرفة   -  5
التوقيع  عليها  و�صع  التي  باملعاملة  مرتبطة  اأخرى  عملية  اأية  وجود  من  التحري  عليه  كذلك 

الإلكرتوين، ومن خالل ذلك ي�صتطيع احلكم على �صحة التوقيع الإلكرتوين.

�صحة  عدم  عن  الناجمة  كافة  املخاطر  ال�صابقة  اخلطوات  يراعي  ل  الذي  الطرف  ويتحمل 

التوقيع الإلكرتوين الذي اعتمد عليه، اإذا مل يكن معزًزا ب�صهادة ت�صديق.

ت�صفريها  ويتم  �صرية  مفاتيح  تت�صمن  حروف  اأو  باأرقام  عادة  الإلكرتوين  التوقيع  كتابة  ويتم 

منقبل الطرف الآخر، با�صتخدام مفتاحني، اأحدهما ي�صمى باملفتاح اخلا�س، والآخر ي�صمى باملفتاح 

.
)56(

العام لفك عملية الت�صفري

املطلب الثاين

اجلهات التي تقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين

  Le electronique الإلكرتونية  التجارة  يف  عادة  الإلكرتونية  العقود  اإبرام  يجري 

بع�صًا، ومثل هذا  بع�صهم  يعرف  واحد، ورمبا ل  اأ�صخا�س ل يجمعهم مكان  بني   commerce
الأمر يتطلب توافر �صمانات كافية لتحديد هوية كل طرف لالأخر مع بيان نوع املعاملة الإلكرتونية 

الإلكرتونية  املعامالت  قانون  الت�صريعات ومنها  بع�س  األزمت  ولذلك   . تت�صمنه من معلومات  وما 

يتوىّل التاأكد 
)57(

الُعماين، وجود طرف ثالث حمايد يكون حمل ثقة بني طرف�ي املعاملة الإلكرتونية 

من �صحة �صدور الإيجاب والقبول من اأطراف املعاملة الإلكرتونية، وكون هذه املعاملة الإلكرتونية 

ل تت�صمن الغ�س والحتيال، وهذا الطرف الثالث املحايد قد يكون �صخ�صًا اأو �صركة تعمل م�صتقلة 

امل�صرع  عليه  اأطلق  وقد  الإلكرتونية،  تعامالتهم  توثيق  اأو  لت�صديق  املتعاملني،  بني  الو�صيط  بدور 

(، L’autorite de certification الذي يتوجب 
)58(

الُعماين ت�صمية مقدم خدمات الت�صديق

اأن يكون حا�صاًل على ترخي�س بتقدمي هذه اخلدمات من ال�صلطات املخت�صة.

56 - اأنظر: بخ�صو�س عملية الت�صفري: د. حممد فواز املطالقة: الوجيز يف عقود التجارة الإلكرتونية، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، 
عّمان، 2006م، �س165 وما بعدها .

- اأنظر: د. اإبراهيم الد�صوقي اأبو الليل – املرجع ال�صابق، �س192 .  57
-عرفت املادة )1( مقدم خدمات الت�صديق باأنه: » اأي �صخ�س اأو جهة معتمدة اأو مرخ�س له / لها بالقيام باإ�صدار �صهادات   58

ت�صديق الإلكرتونية اأو اأية خدمات اأخرى متعلقة بها بالتوقيعات الإلكرتونية«.
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وقد تناولت املادة )34( من قانون املعامالت الإلكرتونية، بيان الواجبات التي يتحملها مقدم 

املذكورة  املادة  اإىل  بال�صتناد  الواجبات  وهذه  الإلكرتونية،  املعاملة  لأطراف  الت�صديق  خدمات 

:
)59(

هي

خدمات  كمقدم  مبهنته  تتعلق  والتي  يقدمها  التي  للبيانات  وفقًا  عمله  اأثناء  يت�صرف  اأن   .1
الت�صديق.

األزمت املادة )34( مقدم خدمات الت�صديق بوجوب الت�صرف اأثناء ممار�صة عمله �صواًء بالت�صديق 

على الر�صائل الإلكرتونية، اأو بالت�صديق على �صحة التوقيع الإلكرتوين، على اأن يكون ذلك وفقًا 

الت�صديق  تنظم عمله كمقدم خدمات  والتي  املخت�صة  ال�صلطة  بها جتاه  التزم  التي  للواجبات 

الإلكرتوين.

يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات اجلوهرية التي ت�صمنتها ال�صهادة التي ي�صدرها اأثناء  اأن   .2
مدة �صريان هذه ال�صهادة.

وهذا يعني اأنه يتوجب من مقدم خدمات الت�صديق، بذل العناية الالزمة ل�صمان دقة واكتمال كل 

ما يقدمه من بيانات جوهرية، تتعلق بال�صهادة التي �صدر ب�صاأنها التوقيع الإلكرتوين، وذلك طيلة 

فرتة �صريان هذه ال�صهادة.

ياأتي: مما  للتاأكد  الإلكرتونية  املعاملة  لأطرف  الالزمة  الو�صائل  يوفر  اأن   .3

األزمت املادة )34( مقدم خدمات الت�صديق اأن يوفر لأطراف املعاملة الإلكرتونية الو�صائل املنا�صبة 

لتمكينهم من التاأكد من الأمور التالية:

اأ. هويته كمقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين.

على مقدم خدمات الت�صديق، اأن يبني لأطراف املعاملة الإلكرتونية الو�صائل املعقولة للو�صول اإىل 

معرفة ا�صمه وعنوانه واأية بيانات اأخرى تتعلق بهويته كمقدم خدمات ت�صديق اإلكرتوين.

التوقيع  اأداة  على  املحدد  الوقت  يف  ال�صيطرة  لديه  ال�صهادة  يف  هويته  املذكورة  ال�صخ�س  اإن  ب. 

الإلكرتوين املذكورة يف ال�صهادة .

- راجع ن�س املادة )34( والتي ت�صمنت هذه الواجبات  59
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يتوجب من مقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين اأن يو�صح يف ال�صهادة التي متت امل�صادقة عليها 

الأداة  املحدد على  الوقت  ي�صيطر يف  كان  ال�صهادة  ا�صمه يف  ورد  الذي  ال�صخ�س  اأن  قبله،  من 

امل�صتخدمة يف اإن�صاء التوقيع الإلكرتوين املذكور يف ال�صهادة.

ج. بيان الطريقة التي جرى ا�صتخدامها يف تعيني هوية �صاحب التوقيع الإلكرتوين .

املنا�صبة  الو�صائل  الإلكرتونية  املعاملة  لأطراف  يوفر  اأن  الت�صديق،  خدمات  مقدم  على  يقع  كما 

واأية  وعنوانه  كا�صمه  الإلكرتوين،  التوقيع  �صاحب  هوية  تعيني  يف  امل�صتخدمة  الطريقة  ملعرفة 

معلومات اأخرى تخ�صه.

اأو ال�صهادة، فيتوجب يف هذه احلالة ذكر  اأداة التوقيع الإلكرتوين  د. واإذا كانت هناك قيود على 

هذه القيود.

ال�صهادة  على  اأو  التوقيع  اإن�صاء  يف  امل�صتخدمة  الأداة  على  قيود  فيها  توجد  التي  الأحوال  ويف 

ال�صادرة من مقدم خدمات الت�صديق، ففي هذه احلالة يتوجب من مقدم خدمات الت�صديق ذكر 

هذه القيود وبيان الو�صائل املنا�صبة لأطراف املعاملة للو�صول اإليها.

ه�. الإ�صارة اإىل اأن اأداة التوقيع كانت �صحيحة وكونها مل تتعر�س ملا يثري ال�صبهة يف �صحتها.

التوقيع  اإن�صاء  يف  امل�صتخدمة  الأداة  بيان  الإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  مقدم  على  يقع  كذلك 

الإلكرتوين، عما اإذا كانت �صحيحة ومل تتعر�س لأمور تثري ال�صك حول عدم �صالمتها.

و. حتديد الو�صيلة املنا�صبة لأطراف املعاملة الإلكرتونية لالإبالغ عن اإلغاء التوقيع يف حالة رغبتهم 

يف ذلك .

ومن الأمور املهمة التي يتوجب على مقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين بيانها لأطراف املعاملة 

الإلكرتونية، حتديد الو�صيلة املنا�صبة لهم لإلغاء التوقيع الإلكرتوين ال�صادر عن اأي منهم، اإذا 

ما توافرت لديهم الرغبة يف ذلك ب�صبب ظروف معينة ت�صتوجب ذلك.

التي  الو�صيلة  الإلكرتوين  التوقيع  ل�صاحب  يوفر  اأن  الت�صديق  خدمات  مقّدم  على  يقع  كما   .4
لل�صرر، كما يقع عليه يف هذه احلالة اأن يوفر 

)60(

متكنه من الإبالغ عند تعر�س اأداة اإن�صاء التوقيع

توقيع  لإن�صاء  ت�صتخدم  «اأداة  هي:  العماين  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  من   )1( املادة  فرفتها  كما  التوقيع  اإن�صاء  -.اأداة   60
اإلكرتوين، مثل برجمية جمهزة اأو جهاز اإلكرتوين».
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له خدمة اإلغاء التوقيع، وا�صتخدامها يف الوقت املنا�صب.

ول يكون دور مقّدم خدمات الت�صديق فقط مق�صورًا على حتديد هوية كل طرف من اأطراف 

وكذلك  للتعاقد،  اأهليتهم  مدى  يبني  اأن  ي�صتطيع  اأي�صًا  واإمنا  توقيعهم،  و�صحة  الإلكرتوين  العقد 

يتمكن اأن يبني لكل طرف من اأطراف املعاملة الإلكرتونية، تاأكده من حمتوى كل ر�صالة اإلكرتونية 

�صادرة اإليهم و�صالمتها من التغيري، وكونها ل تت�صمن الغ�س والحتيال.

ال�صهادة التي ت�صدر من مقّدم خدمات الت�صديق ب�صحة التوقيع الإلكرتوين:

تو�صح   ،
)61(

الإلكرتوين التوثيق  ت�صمى  �صهادة  اإ�صدار  الت�صديق،  خدمات  مقدم  على  يتوجب 

القانونية لعتباره  ال�صروط  التوقيع الإلكرتوين �صحيح ويعود ملن �صدر عنه، وقد توافرت فيه  اأن 

اإثبات يعتمد عليه، كما يجب اأن تت�صمن هذه ال�صهادة �صحة البيانات الواردة يف الر�صالة  كدليل 

اأي  عليها  يجر  ومل  للتغيري،  تتعر�س  مل  ر�صالة  واأنها  �صاحبها،  توقيع  ت�صمنت  والتي  الإلكرتونية، 

تبديل، ل بالإ�صافة ول باحلذف.

وعادًة يتم التحقق من �صحة هذه ال�صهادة الإلكرتونية التي ت�صدر عن مقدم خدمات الت�صديق، 

بالطريقة نف�صها التي يتم فيها التحقق من �صحة التوقيع الإلكرتوين، من خالل ا�صتخدام مفتاح 

خا�س واآخر عام لفك الت�صفري.

وقد تناولت املادة )33( من قانون املعامالت الإلكرتونية الُعماين، حتديد البيانات التي يجب 

اأن تت�صمنها ال�صهادة الإلكرتونية التي ت�صدر من مقدم خدمات الت�صديق وهذه البيانات هي:

وعنوانه. كا�صمه،  الت�صديق،  خدمة  مقدم  هوية  بيان   .1

يقع على مقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين اأن يبني يف �صهادة التوثيق، هويته كمقدم خدمات 

ب�صورة  وعنوانه  �صركة  اأو  طبيعًيا  ا  �صخ�صً كان  اإذا  ا�صمه  فيها  مذكور  الإلكرتوين  الت�صديق 

وا�صحة لكي ي�صهل الت�صال به من قبل اأطراف املعاملة الإلكرتونية.

اأن يو�صح يف ال�صهادة اأن موّقع الر�صالة الإلكرتونية ي�صيطر يف الوقت املنا�صب على اأداة اإن�صاء   .2
التوقيع الإلكرتوين.

الإلكرتوين  االت�صديق  »�صهادة  باأنها  العماين  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  من   )1( املادة  يف  تعريفها  ورد  كما  ال�صهادة   -  61
التي ي�صدرها مقدم خدمات الت�صديق يفيد فيها تاأكيد الرتباط بني املوقع وبيانات التوقيع الإلكرتون«
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اأن  الإلكرتوين  التوثيق  �صهادة  يف  يذكر  اأن  الإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  مقدم  على  يقع  كما 

اإن�صاء  يف  امل�صتخدمة  الأداة  على  ي�صيطر  كان  الإلكرتونية،  الر�صالة  على  وقع  الذي  الطرف 

التوقيع الإلكرتوين، لكي يطمئن الطرف الآخر عن �صحة �صدور التوقيع الإلكرتوين من م�صدر 

الر�صالة الإلكرتونية.

اأثناء وقت وتاريخ اإ�صدار  للعمل  و�صاحلة  �صحيحة  كانت  الإلكرتوين  التوقيع  اإن�صاء  اأداة  اأن   .3
ال�صهادة.

كما يتوجب على مقدم خدمات الت�صديق، اأن يذكر يف �صهادة التوثيق الإلكرتوين، اأن الأداة التي 

ا�صتخدمت يف عمل التوقيع الإلكرتوين واملو�صوع على الر�صالة الإلكرتونية، كانت �صاحلة للعمل 

اأثناء وقت وتاريخ و�صع التوقيع الإلكرتوين من قبل مر�صل الر�صالة الإلكرتونية.

قيود على النطاق اأو القيمة التي يجوز فيها ا�صتخدام ال�صهادة. هناك  كانت  اإذا  ما  بيان   .4

ا اأن يو�صح يف ال�صهادة فيما اإذ كانت هناك اأية قيود على الغر�س اأو القيمة التي  كما يقع عليه اأي�صً

يجوز فيها ا�صتخدام �صهادة الت�صديق.

حدود ومدى امل�صوؤولية التي يتحملها مقّدم خدمات الت�صديق جتاه اأي  على  قيود  اأية  بيان   .5
�صخ�س من اأطراف املعامالت الإلكرتونية .

كما يتوجب على مقدم خدمات الت�صديق، اأن يذكر لأطراف املعاملة الإلكرتونية، نطاق ومدى 

امل�صوؤولية التي يتحملها جتاه كل واحد منهم، يف الأحوال التي ترتتب فيها م�صوؤوليته، عند ح�صول 

خطاأ اأو اإهمال من جانبه يف ال�صهادة التي ت�صدر لبيان �صحة التوقيع اأو غريها.

هذه  تقدمي  ترخي�س  منحته  التي  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صرتطها  قد  التي  البيانات  ذكر   .6
اخلدمة.

ا، بيان ال�صروط التي تكون قد فر�صتها عليه ال�صلطة املخت�صة  على مقدم خدمات الت�صديق اأي�صً

يف  ذكرها  يتوجب  ال�صروط  وهذه  الإلكرتونية،  الت�صديق  خدمات  تقدمي  ترخي�س  مهنة  ملزاولة 

�صهادة الت�صديق الإلكرتوين.

املعامالت  اأطراف  اأخرى قد يطلبها  الت�صديق �صهادات  اأن ت�صدر عن مقّدم خدمات  ويجوز 
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الإلكرتونية غري ال�صهادة التي ت�صدر بخ�صو�س �صحة التوقيع الإلكرتوين، مثاًل ال�صهادة التي قد 

يطلبها الأطراف لتحديد وقت وتاريخ �صدور التوقيع الإلكرتوين،اأو �صهادة تت�صمن معلومات اإ�صافية 

عن اأطراف املعاملة الإلكرتونية، لبيان عملهم اأو موؤهالتهم اأو غريها من ال�صهادات الأخرى التي 

قد يطلبها الآخرون منه اأو التي قد يقّدمها اأ�صحابها لتزويد الآخرين بها.

اإبرام العقد الإلكرتوين وفقًا لقانون املعامالت الإلكرتونية العماين، فقد  يف درا�صتنا ملو�صوع 

عن  يختلف  العقد  هذا  باأن  لنا  ات�صح  وقد  واأركانه،  الإلكرتوين  العقد  مفهوم  حتديد  فيه  تناولنا 

الت�صال  �صبكة  بوا�صطة  بعد  اإبرامه عن  يجري  اإبرامه، حيث  التقليدية من حيث طريقة  العقود 

امل�صماة »بالإنرتنت« ويخ�صع للقواعد نف�صها التي تطبق على العقود التقليدية، حيث يتطلب ل�صحة 

اإبرامه توافر الأركان العامة للعقود وهي الر�صا واملحل وال�صبب.

كما تناولنا يف هذا البحث بيان كيفية �صدور الإيجاب والقبول، وقد ظهر لنا باأنه بالنظر لطبيعة 

هذا العقد، فاإنه يجري فيه تعبري عن الإيجاب والقبول با�صتخدام الر�صائل الإلكرتونية كونه يتم 

عن بعد حيث ل يجمع اأطرافه مكان واحد.

ثم بينا يف هذا البحث الر�صائل الإلكرتونية امل�صتخدمة يف التعبري عن الإرادة، وظهر لنا من 

فيها  العماين، ميكن  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  وردت يف  اأن هناك ثالث حالت  درا�صة ذلك، 

افرتا�س اإ�صناد �صدور الر�صالة الإلكرتونية من املوجب الذي ين�صئ هذه الر�صالة، كما بينا احلالت 

التي ا�صتبعد فيها امل�صرع العماين افرتا�س �صدور هذه الر�صالة الإلكرتونية من املر�صل.

الإلكرتونية،  الر�صالة  بت�صلم  اإقرار  �صدور  على  التفاق  حالت  البحث  هذا  يف  و�صحنا  كما 

من�صئ  ت�صلم  على  ترتتب  التي  والآثار  اإليه،  املر�صل  من  الإقرار  هذا  بها  ي�صدر  التي  والطريقة 

الر�صالة هذا الإقرار من املر�صل اإليه.

فيه  الإلكرتوين، حيث مت  العقد  اإبرام  ومكان  درا�صة مو�صوع زمان  البحث  كما جرى يف هذا 

حتديد  تناولت  والتي  العماين،  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  يف  وردت  التي  احلالت  ا�صتعرا�س 

زمان ومكان اإبرام العقد الإلكرتوين واأهمية ذلك، اإذ اأن حتديد زمان اإبرام العقد الإلكرتوين يفيد 

يف معرفة الوقت الذي ينعقد فيه هذا العقد، ومن هذا الوقت يرتب العقد الإلكرتوين التزاماته 

على طرفيه، كما اأن حتديد مكان اإبرام هذا العقد، يفيد يف معرفة القانون الواجب التطبيق على 

هذا العقد، مع بيان املحكمة املخت�صة بنظر النزاعات التي تن�صاأ بني اأطرافه والتي تتعلق بتنفيذ 
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اللتزامات التي يرتبها هذا العقد عليهم.

التوقيع الإلكرتوين، باعتباره الطريقة  اإبرام العقد الإلكرتوين اقت�صت بحث مو�صوع  ودرا�صة 

التي يجري فيها توثيق العقود الإلكرتونية التي تتم با�صتخدام الو�صائل الإلكرتونية، حيث ي�صعب 

فيها ا�صتخدام الو�صائل التقليدية يف التوقيع، وقد تناولنا يف هذا املو�صوع حتديد مفهوم التوقيع 

الإلكرتوين، وبيان ال�صور التي ميكن فيها اأن يرد هذا التوقيع مع تو�صيح لل�صروط التي األزم امل�صرع 

العماين توافرها يف التوقيع الإلكرتوين، لكي يكون منتجًا لآثاره بحيث يكون حجة يف الإثبات واإمكان 

ن�صبته اإىل �صاحبه.

وتناولنا يف نهاية البحث تو�صيحًا للجهات التي تقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين، والتي توفر 

لأطراف العقد ال�صهادات التي تفيد �صحة �صدور الإيجاب والقبول من اأطراف العقد، مع بيان هوية 

اإ�صدار ال�صهادة التي توؤكد �صحة التوقيع الإلكرتوين وكونه  كل طرف من اأطراف العقد، وكذلك 

يعود ملن �صدر عنه.

وهذه الدرا�صة اقت�صتنا تقدمي املقرتحات والتو�صيات التالية والتي نرى �صرورة الأخذ بها:

على  تعر�س  التي  واخلدمات  ال�صلع  وكون  بعد  عن  تتم  الإلكرتونية  العقود  لكون  بالنظر   .1
امل�صرتين، ل ميكن روؤيتها من قبلهم ب�صكل فعلي، عليه نقرتح على امل�صرع العماين اإيراد ن�س 

مع  بدقة  و�صفها  واخلدمات  لل�صلع  عند عر�صه  البائع  يلزم  الإلكرتونية،  املعامالت  قانون  يف 

ذكر جميع البيانات التي تتعلق بالعقد يف العر�س املوجه للم�صتهلكني وقبل اإبرام العقد، ومن 

هذه البيانات و�صف كامل ملختلف مراحل اإجناز العقد مع بيان طبيعة و�صعر ال�صلع واخلدمات 

للبيع  ال�صلع معرو�صة  فيها  تكون  التي  والفرتة  ال�صلع  ت�صليم  تكاليف  للبيع، وحتديد  املعرو�صة 

بالأ�صعار املعلنة، وكذلك طرق واإجراءات دفع الثمن، وبيان مدى اإمكانية منح امل�صرتين حلق 

مع  ال�صراء  على  املوافقة  �صدور  وكيفية  احلق،  هذا  ممار�صة  فيها  يحق  التي  والفرتة  العدول 

وغريها  العقد  ف�صخ  واإجراءات  �صروط  وبيان  ال�صلع،  اإعادة  اأو  ا�صتبدال  لإجراءات  تو�صيح 

املعامالت  قانون  ذكر يف  لها  يرد  البيانات �صرورية حيث مل  لأن هذه  الأخرى،  البيانات  من 

الإلكرتونية العماين، ومن خاللها ي�صتطيع امل�صرتون من الإطالع التام على جميع املعلومات قبل 

اإبرام العقود الإلكرتونية.
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على امل�صرع العماين اإيراد ن�س يف قانون املعامالت الإلكرتونية يعطي احلق للم�صرتين  نقرتح   .2
فيها  تظهر  التي  الأحوال  وذلك يف  القانون،  معينة حتدد يف  ال�صراء خالل مدة  بالعدول عن 

مثل  اأن  اإذ  اإليهم،  املقدمة  العرو�س  املذكورة يف  املوا�صفات  ل حتوي  عليهم  املعرو�صة  ال�صلع 

هذا احلق يتالءم مع طبيعة هذه العقود، حيث ل يتمكن فيها امل�صرتون من الإطالع الفعلي على 

ال�صلع التي تقدم يف العرو�س التي يعلنها البائع لهم.

)3( من قانون املعامالت الإلكرتونية، على حق اأطراف املعامالت والعقود  املادة  يف  الإ�صارة   .3
الإلكرتونية اختيار القانون الذي يطبق على معامالتهم اأو عقودهم الإلكرتونية، وذلك باإ�صافة 

فقرة جديدة لهذه املادة ت�صاف اإىل الفقرات الثالث الأخرى، وهذه الفقرات ت�صمنت احلالت 

التي ت�صتثنى من اخل�صوع لأحكام قانون املعامالت الإلكرتونية، لأن اإعطاء اأطراف العقود  مثل 

هذا احلق ي�صمح لهم باختيار القانون الذي يطبق على العقد احلا�صل بينهم، الأمر الذي يقلل 

ليحكم  قبلهم  من  اختياره  يجري  الذي  القانون  لأن  بعد،  فيما  حت�صل  قد  التي  امل�صاكل  من 

النزاعات التي قد تثور م�صتقباًل، غالبًا ما يوؤدي اإىل قبولهم للحلول التي يوفرها لهم.

هذا  يف  الإلكرتونية  العقود  ا�صتخدام  و�صيوع  الإلكرتونية،  التجارة  حجم  لزيادة  بالنظر   .4
النوع من التجارة، وكون هذه العقود ل يجري توثيقها بالو�صائل التي ت�صتخدم يف توثيق العقود 

التقليدية، واإمنا هي توثق بالتوقيع الإلكرتوين الذي يتالءم مع طبيعة هذه العقود، وحيث ات�صح 

التوقيع  يتناول جميع �صور  العماين، مل  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  اأن  الدرا�صة  لنا يف هذه 

الإلكرتوين التي اأفرزها التطور يف جمال التجارة الإلكرتونية، لذا نقرتح على امل�صرع العماين 

الرقمي  التوقيع  ال�صور  هذه  ومن  القانون،  هذا  يف  الإلكرتوين  التوقيع  �صور  جميع  معاجلة 

والتوقيع بالقلم الإلكرتوين، والتوقيع با�صتخدام اخلوا�س الذاتية، التوقيع با�صتخدام بطاقات 

الئتمان وغريها من �صور التوقيع الإلكرتوين احلديثة.
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