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   جامعة ورقلة-إلياس بن ساسي 
  

ظهرت التجارة اإللكترونية عرب وسائل اإلتصال احلديثة و :  مدخل 
منها شبكة اإلنترنت، و اكتسحت اغلب اجلوانب يف احلياة اليومية 

ية بسهولة للمجتمع، حيث مكنت من إجراء املعامالت التجارية و املال
دون حواجز و موانع  حيث اختزلت املسافات و األزمنة الالزمة 
للتعامالت، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و خمتلف التحويالت املالية من 
أماكن متباعدة عرب مناطق خمتلفة من العامل و بيسر تام دون حتمل جهود 

  .و خماطر مرتفعة
  

 على املستوى إال أن منو و تطور التجارة اإللكترونية
احمللي و اإلقليمي و الدويل، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم 
التعامالت التجارية بواسطة التجارة اإللكترونية ؛  و جيب أن 
تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها مبرونة كبرية 
حبيث تتكيف مع التطورات السريعة يف هذا اجملال الذي يغلب 

ولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و عليه اجلانب التكن
  .سريعة النمو
  

إن التحول إىل تطبيقات التجارة اإللكترونية، يتطلب 
إجياد مناخ تشريعي مالئم و حمفز و دافع،  و يتطلب ذلك 

    : iتطوير التشريعات الوطنية، مع مراعاة  عدة جوانب
: ة  تطوير القوانني التجارية لتواكب املتطلبات اإللكتروني- 

إن التطور املستقبلي للتجارة اإللكترونية، يتطلب تطوير بيئة 
قانونية يف إطار يسهل و يعترف بالعمليات اإللكترونية 
ويضعها يف حمل التنفيذ ؛ حيث تعد قضايا اإلعتراف بالوثائق 
اإللكترونية و التوقيع اإللكترونية واحدة من أهم القضايا 

 تقوم اجلهات املتخصصة الواجب اإللتزام هبا ؛ كما جيب أن
" وضع العقود عن بعد"بتطوير بنية قانونية تسمح بإجراءات 

موضع التنفيذ  و وضع احللول للمشاكل اليت قد تظهر نتيجة 
  .لذلك

إن طول فترات التقاضي هو أحد :  تقصري فترات التقاضي -
املشاكل اليت تؤثر سلبا على إمكانية تبين التجارة اإللكترونية 

ه من وقت، و من مث يتطلب األمر من املشرع دراسة مبا توفر
  :ما يلي 

اإلعتماد على آليات التحكيم يف الفصل يف مثل هذه * 
املنازعات، لتكون هي األصل و يرتبط ذلك أيضا مبتطلبات 

  العمل على املستوى الدويل ؛
إجياد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي بصورة جذرية، حتقق * 

  . مواقيت موحدةالفصل يف املنازعات يف

جيب أن ينظر املشرع بعني االعتبار :   سرعة تنفيذ األحكام -
ألمهية و ضرورة سرعة تنفيذ األحكام، و أن تقوم بتطبيق 
اآلليات اليت تسمح حبصول صاحب احلق على حقه يف توقيت 

  .مناسب
متثل محاية املستهلك أحد :  ضمانات محاية املستهلك -

جارة اإللكترونية، و اليت تؤثر على أداء املشاكل الرئيسية يف الت
قطاعات األعمال عن حتوهلا إىل النظم اإللكترونية ؛ و جيب 
أن تضمن القوانني اجلديدة محاية املستهلك بصورة واضحة و 
صرحية، و يف إطار من الشفافية الكاملة       و يف نطاق ما 

قد يكون من املناسب . تسمح به أدلة اإلثبات اإللكتروين
إنشاء اجلمعيات املتخصصة حلماية املستهلك، و تفعيل 

  .املنظمات غري  احلكومية
 إنشاء منظمة عاملية للسلطة القضائية، و نظم لقوانني جتارية -

إن اإلستخدام املتزايد للتجارة اإللكترونية، سيؤدي : موحدة 
إىل وجود العديد من املنازعات القضائية اليت تقع بني الدول، 

تطور السريع يف جمال شبكات اإلتصال يؤدي حتما كما أن ال
إىل توسع هذه الصراعات و من مث تأيت ضرورة إحتاد اجلهود 
الدولية حلسم اخلالفات املتعلقة بأداء األنشطة عرب احلدود 

إن تبين قواعد و نظم جتارية موحدة، ميثل أحد . الدولية
ة البدائل املطروحة للدراسة، حبيث حتقق املصاحل العامل

  .للمنتجني و املستهلكني
  
  : مفهوم التعاقد اإللكتروين -1

كثرياً يف " التعاقد اإللكتروين"رغم استخدام تعبري 
، مل ii جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلمداوالت

 اللجنة له، ويظهر مع ذلك من مداوالت  حمدداضع تعريفاًوي
عقود عن طريق أن هذا التعبري يستخدم لإلشارة إيل تكوين ال

باملعين الوارد يف " رسائل البيانات"االتصاالت اإللكترونية أو 
 من قانون األونستريال النموذجي بشأن التجارة 2املادة 

 وافقيت" التعاقد اإللكتروين" وهذا املفهوم لتعبري ،اإللكترونية
  .iiiأيضاً مع املعين املقصود يف الكتابات القانونية

  
خمتلفة بشكل " عقوداً" ترونيةالعقود اإللك"وال تعد 

 ومع ذ لك فإن ،أساسي عن العقود القائمة علي الورق
التجارة اإللكترونية ال حتاكي متاماً أمناط التعاقد املستخدمة يف 

 ومن مث فإنه ،تكوين العقود عن طريق الوسائل األكثر تقليدية
علي الرغم من أن جهداً ما للتنسيق الدويل من اجل إزالة 
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ت القانونية أمام استخدام وسائل االتصال احلديثة قد ال املعوقا
يعىن أساسا مبسائل القانون املوضوعية، فإن األمر قد يتطلب 
قدراُ من املواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي 

 توإذا أكد ؛ تستجيب الحتياجات التجارة اإللكترونية
قد قانون التعافسوف يعين  م وفه صحة هذا املاللجنة

يف املقام األول باملسائل اخلاصة بتكوين اإلكتروين اجلديد 
العقد اليت يطرحها استخدام رسائل البيانات، ال العناصر املادية 
للعرض والقبول أو باحلقوق وااللتزامات املتبادلة لألطراف 

 فسوف تظل املسائل القانونية املوضوعية اليت ،مبوجب العقد
لنفس  و.   كومة بالقانون املطبقتثار يف إطار أي عقد معني حم

 اجلديد، حىت وأن تناول ما ميكن أن يكون قانونالسبب فإن ال
فلن  لرسائل البيانات من أثر قانوين بالنسبة لتكوين العقد،

حيكم النص اجلديد مسائل مثل األهلية القانونية لألطراف 
  .والشروط الالزمة لصحة العقود

  
  : لتجارة اإللكترونية الطبيعة القانونية لعقد ا -1-1

مير عرب شبكة اإلنترنت يومياً اآلالف من العقود اليت         
تربمها األطراف املتعاقدة من بيع وشراء واستئجار ملختلف 
السلع واخلدمات األمر الذي يدعونا إيل حتليل هذه العقود 
وإمعان النظر يف طبيعتها وتصنيفها كعقود رضائية، ختضع ملبدأ 

رادة والتراضي بني األطراف املتعاقدة أو عقود سلطان اإل
إذعان ال يكون ألحد األطراف فيها حرية اإلرادة اليت متكنه 

   ؛من التفاوض حول شروط العقد
وال يكون له إال االستجابة للشروط املوضوعة من الطرف 
اآلخر، دون أن ميلك مناقشتها أو التعديل فيهاأو االعتراض 

قود اإلذعان مثل عقود الغاز والكهرباء  ععليها مما يقرهبا إىل
  .وهناك نظريتان يف هذا املوضوع، والنقل

  
    : العقود اإللكترونية من طبيعة عقود اإلذعان-1- 1-1

يوجد يف القانون اإلجنليزي أن عقود التجارة 
اإللكترونية هي مبثابة عقود إذعان، وإن مل يصرح بذلك 

ك إال أن يضغط يف عدد صراحة علي اعتبار أن املتعاقد، ال ميل
 ىمن اخلانات املفتوحة أمامه يف موقع البائع، أو املشتري، عل

 الثمن احملدد ىاملواصفات اليت يرغب فيها من السلعة وعل
سلفاً، الذي ال ميلك مناقشته أو املفاوضة عليه مع املتعاقد 

ما قبول العقد برمته أو رفضه إاآلخر، وكل ما يتاح له هو 
  .كلية

  
    : العقود اإللكترونية عقود رضائية-2- 1-1

غري أن وجهة النظر هذه تستبعد الشروط األخرى 
يف عقد اإلذعان الذي هو من عقود االحتكار واملنافسة 

الضيقة، مثل عقود توريد الكهرباء والغاز واملياه اليت متس 
 وتقدم خدمة ال يستطيع املستهلك االستغناء ،مصلحة حقيقية

وقت الذي يوجد حمتكر وحيد أو عدد عنها بسهولة، يف ال
ة الذين يقومون بتحديد أسعار عقليل من املنتجني هلذه السل

  .بيعها للمستهلك
  
ن مبدأ الرضائية ما زال يسود العقود اإللكترونية إ 

علي اختالف أنواعها، وأن حرية األطراف املتعاقدة مل تتواضع 
جوز ألحد لتكون جمرد املوافقة علي الشروط املعدة سلفاً في

األطراف شراء السلعة من منتج أو مورد آخر مل تعجبه 
الشروط املعروضة، ألن هناك عدداً كبرياً من البائعني 
واملشترين الذين يتعاملون يف السلعة، فإذا ما أراد أحد 
األشخاص شراء سيارة فهناك عدد كبري من منتجي السيارات 

ليه فإن ذات األشكال واألحجام والقدرات املختلفة، وع
تفصيل الشروط اليت يضعها العارض إمنا هي حتليل لإلجياب أو 
الدعوة إيل التعاقد وتبسيطه إيل طلبات وأوامر صغرية 
تستجيب لكل صفة من صفات املنتج بفرض تقليل الزمن 
واجملهود وتسهيل عمليات البيع والشراء اليت تتم عادة عن 

عقد التجارة وإذا كنا أوضحنا أن . طريق أجهزة الكمبيوتر
اإللكترونية عقد رضائي، مثله مثل عقود البيع واإلجيار لتقدمي 
سلعة أو خدمة فإننا سنحاول أن حندد ماهية عقد البيع يف 
التجارة اإللكترونية الذي يعد أوسع العقود جماالً يف احلياة 
العملية ويشكل الغالبية العظمي من العقود اليت تتم علي شبكة 

   :1ivب الفقه والقضاء ثالثة اجتاهاتاإلنترنت، وتتجاذ
  

  : العقد اإللكتروين إما أن يكون عقد بيع أو عقد بيع خدمة -
 .Stوقد حكمت حمكمة االستئناف يف إجنلترا يف قضية  

Albans City and District Council v. International 
Computer Ltd(. بأن عقد بيع برنامج الكمبيوتر املسجل 

 يف حني أن ،ضمن عقود بيع البضائععلي قرص يندرج 
برنامج الكمبيوتر ذاته ال يعد كذلك ألنه نتاج النشاط الذهين 

 كميقوم هذا احل و.  وحق من حقوق امللكية الفكرية لصاحبه
مكن أن ،علي التفرقة والتمييز بني القرص كشيء مادي ي

يكون حمالً للتداول كسلعة، وبني الربنامج املسجل عليه الذي 
 وهي تفرقة تبدو غريبة وغري ، حقوق امللكية الفكريةهو من

منطقية، ألنه ال ميكن الفصل بني الربنامج والقرص املسجل 
عليه، السيما وأن القرص والربنامج املسجل عليه يباع بثمن 
واحد للمستهلك دون أن يفكر البائع أو املشتري يف أن حيدد 

  .ألي منهما سعراً خمتلفاً
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  : عقد بيع سلعة  العقد اإللكتروين-
سان "انتقد الفقه يف إجنلترا التفرقة اليت جاءت يف حكم قضية 

 باعتبارها تفرقة غري منطقية ألهنا تسمح بالتفرقة بني "البان
منتجات إلكترونية ذات طبيعة واحدة وإخضاعها ألحكام 

 فربامج ،قانونية خمتلفة جملرد اختالف وسائط البيع اليت يتم هبا
 تباع إيل املشترين علي أقراص تعد سلعاً يف الكمبيوتر اليت

حني أن الربامج املنقولة مباشرة علي شبكة اإلنترنت أو يف أي 
ويعد هذا االنتقاد يف رأينا . نظام الصاالت مشابه تعد خدمة

صائباً، ألنه مل يعد ميكن التفرقة بني القرص املرن والربامج 
 وقد ،ي االثنني معاًاملسجلة عليه، وتتم عملية البيع والشراء عل

تداركت حمكمة االستئناف يف الواليات املتحدة هذا اخلط يف 
 واعتربت Advent Systems Limited v. Unisys Corpقضية 

أن هناك اجتاهاً قوياً العتبار كل الربامج واألقراص املدجمة 
  .وغريها املنتجة ألغراض السوق الكبري هي بضائع

  
  :طبيعة خاصة  عقد البيع اإللكتروين من -

 Betaأخذ هبذا املعيار القضاء االسكتلندي يف قضية 
Computer (Europe) Ltd, v. Adobe Systemis (Europe) 

l.td، فقد أخذت احملكمة بوجهة النظر القائلة بأن عقد بيع 
األقراص ليس جمرد عقد بيع أقراص وحده وليس عقد تقدمي 

لكن عقد يعد بوصفها نتاجاً ذهنياً، و) معلومات(خدمات 
عقداً مركباً للشراء منتج مركب يتكون من الوسيط واملعلومة 

 واليت متثل حقوق امللكية الفكرية للمؤلف ،املسجلة عليه أو فيه
 ونري أن عقد امللكية ،وعلي هذا فيعد العقد من طبيعة خاصة

الفكرية قد اندمج مع عقد بيع االسطوانة املرنة وأصبح االثنان 
  .احداً هو حمل العقد الذي يرد عليه عقد البيعيكونان شيئاً و

  
  
  :السكوت يف العقود اإللكترونية  - 3- 1-1

يرتبط السكوت بالقبول وأنه وفقاً للقواعد العامة ال         
يعد السكوت تعبرياً عن اإلرادة أو وفقاً ملا يقول به فقهاء 

 علي أن ،"ال ينسب لساكت قول"الشريعة اإلسالمية فإنه 
ت ميكن أن يكون تعبرياً عن اإلرادة إذا كان سكوتاً السكو
 وهو الذي يقترن ببعض املظاهر اخلارجية اليت خترجه ،مالبساً

عن حالته السلبية وتضفي عليه وضعاً إجيابياً كتعبري عن اإلرادة 
طبيعة املعاملة أو العرف، أو وجود تعامل سابق بني (

ونعتقد  ؛ )وجب إليهاألطراف، أو كان اإلجياب باتاً ملنفعة امل
أن هذه الشروط ميكن تطبيقها يف حالة التجارة اإللكترونية مع 
بيان حقيقة اإلجياب بأن يكون إجياباً باتاً وليس جمرد دعوة إيل 
التعاقد حىت يتالقي مع حاالت السكوت املالبس اليت ترد يف 

 فإذا كان هناك تعامل بني الطرفني فإن سكوت ،حق القابل
 ميكن أن يستخلص منه القبول مثله يف ذلك مثل أحد الطرفني

 يعد استعمال الوسيلة اإللكترونية حيث ال ،النظرية التقليدية
  . القواعد العامةىمربراً للخروج عل

  
املسائل القانونية اليت تثار يف عقد التجارة   - 1-2

  : اإللكترونية 
تتم التجارة اإللكترونية بني متعاقدين ال جيمعهما جملس  
 وقد يكونان يف دولة واحدة أو يف دولتني خمتلفتني مما ،عقدلل

   :vيثري املسائل التالية
  
 املوقع اإللكتروين إجياباً أو ى اعتبار اإلعالن عل-1- 1-2

  : التعاقد جمرد دعوة إىل
يف عقود التجارة اإللكترونية مييل الفقه إيل اعتبار 

لربيد اإلعالن عن السلعة يف املوقع اإللكتروين أو يف ا
اإللكتروين بأنه ليس إجياباً باتاً، إمنا هو دعوة إيل التعاقد من 
الطرف األول وتكون االستجابة من الطرف الثاين بقبوله 
الدعوة أو العرض هو اإلجياب احلقيقي الذي إذا القي قبوالً 

والعقود اإللكترونية اليت . من الطرف األول يتم به انعقاد العقد
نت تكون عادة متضمنة شرطاً صرحياً أو تتم علي شبكة اإلنتر

ضمنياً هو توافر العدد الكايف من السلعة لدي البائع ألن البائع 
لن يكون يف مقدوره االستجابة إيل كل طلبات الشراء من 

 ومن مث فإن صياغة إعالن الدعوة إيل التعاقد ،كل أحناء العامل
ال تعد أو العرض يتعني أن تكون يف غاية الوضوح والدقة حىت 

وال عن اإلخالل بالعقد إذا تالقي ؤإجياباً ويصبح املوجب مس
  .القبول باإلجياب

  
   : القواعد املقيدة للصادرات أو الواردات -2- 1-2

تضع بعض الدول حظراً علي تصدير السلع 
والبضائع أو اخلدمات إيل دول معينة، مثل القيود اليت تضعها 

مريكية إيل دول كوبا، الواليات املتحدة علي تصدير السلع األ
وملا كان املشتري من ؛   ليبيا، كوريا الشمالية  العراق، 
 هذه الدول يستطيع عن طريق اإلنترنت  وضع طلب إحدى

لشراء بضائع أمريكية  فإن قبول البائع األمريكي يترتب عليه 
ولية خمالفة قواعد الصادرات األمريكية اليت هي من قواعد ؤمس

وهلذا يتعني أن يتحرز املصدر .  ريكيالنظام العام األم
األمريكي بأن يضع شروطاً يف الدعوة إيل التعاقد اليت يضعها 
يف موقعه علي شبكة اإلنترنت تبني جبالء ووضح أن هذه 
البضائع ال تصدر إال إيل مناطق معينة أو إيل أشخاص من 
جنسية غري حمظور التعامل معهم، أو قاصرة علي األشخاص 

حدها حىت ال يعرض التاجر األمريكي نفسه األمريكية و
 كما قد يضع ،لعقوبة خمالفة قوانني حظر التصدير األمريكية

التاجر األمريكي شرطاً إضافياً بإمكان الرجوع يف التعاقد، 
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إذا ثبت أن مصري البضائع األمريكية سيؤول ) خيار الرجوع(
إيل شخص طبيعي أو اعتباري حمظور عليه التجارة مع 

  .ات املتحدة األمريكيةالوالي
  

 وعادة ما يكون لكل كمبيوتر متصل بالشبكة 
عنوان دائم أو مؤقت ميكن عن طريقه الوصول إيل دولة 
األصل، إال أنه ببعض الوسائل اإللكترونية ميكن إخفاء دولة 
األصل عن طريق سلسلة من العناوين اإللكترونية مبا يلقي علي 

 ، كوسيلة حتقق أويلالتاجر عبء أن يقوم بفحص العنوان
 العموم ميكن أن تتحقق احملكمة اليت يثار أمامها الرتاع ىوعل

من أن التاجر قد بذل عناية الشخص املعتاد يف التحري عن 
عنوان املشتري، وأن املشتري هو الذي قام عن قصد بسوء نية 
بإخفاء شخصيته احلقيقية وعنوانه ويعد مرتكباً جلرمية التدليس 

  . للنظام القانوين املعينأو الغش وفقاً
  
    :األنشطة غري املشروعة أو املقيدة -3- 1-2

 شبكات ىقد تكون بعض األنشطة املعروضة عل        
 وغري  اإلنترنت مسموحاً هبا يف بعض املناطق أو الدول 

مسموح هبا يف بعض الدول األخرى، مثل أنشطة القمار 
يف عدد من وقد حكم القضاء ، واألفالم املخلة باآلداب

ولية املواقع اليت توجه ؤالقضايا، وخاصة الواليات املتحدة، مبس
عن قصد أنشطتها إيل داخل تلك الدول أو الواليات ملخالفته 

 ففي قضية ،لقواعد النظام العام للدولة أو الوالية املعنية
Minnesota v. Granite Gate Resorts اتصل عدد من 

واقع اليت تعلن عن القمار يف مواطين والية مينسوتا بأحد امل
والية نيفادا األمريكية املشهورة بأندية القمار، وأعلنت احملكمة 

 أساس أن املدعي عليه قد قصد ىيف مينسوتا اختصاصها عل
 شبكة ىاالجتار داخل والية مينسوتا عن طريق موقعه عل

  .viاإلنترنت
  

حكمت احملكمة )) US v. Thomasويف قضية 
 وطبقت القانون   باختصاصها "تينسي "يةالفيدرالية يف وال

 شبكة اإلنترنت ميتلكه ى وحكمت ضد موقع عل،احمللي
شخص يف والية كاليفورنيا يقوم بتقدمي األفالم املخلة 

 وال يعفي املوقع من اخلضوع للقضاء الطبيعة السلبية ،باآلداب
بعدم حتقيق أرباح من وراء اإلعالن   و  اإلنترنتىللموقع عل
 .Playboy Enterprises Inc vويف قضية .  الشبكةىعنه عل

Chueklebery Publishing Inc حكمت احملكمة بأن موقع 
اإلنترنت ميكن مشاهدته باعتباره إعالناً دعائياً ويتم خالله 

 وأن املواطن احمللي عندما ،توزيع الصور يف الواليات املتحدة
ل إرسال  جهاز الكمبيوتر بترتيب مياثىيرتل هذه الصور عل

 وليس كما يدعي اخلصوم بعدم ، الواليات املتحدةالصور إىل
التماثل، وأنه يدعو املستخدمني للكمبيوتر يف الواليات املتحدة 
إلنزال هذه الصور من املوقع يكون هذا املوقع سبباً ومسامهاً 
يف توزيع هذه الصور يف الواليات املتحدة مما يرتب اختصاص 

  .احملكمة األمريكية
  

جيوز لصاحب املوقع أن يضع قيداً أو شرطاً إلنزال و
الربنامج من املوقع بأن مشاهدته أو إنزال الصور منه يقتصر 
علي األشخاص من دولة معينة، وخيلي مسئوليته من إنزال هذه 
الصور أو األفالم يف دولة أخري بشرط أن يكون تصرف 

  .صاحب املوقع الالحق خالياً من الغش و اخلداع
  

  :  ناقصي األهليةالبيع إىل -4- 1-2
تنظم القواعد القانونية يف الدول املختلفة محاية ناقصي          

األهلية جيعل العقود اليت يربمها هؤالء قابلة لألبطال 
 ويف عقود التجارة اإللكترونية تتعارض مصلحتان ،ملصلحتهم

، ألويل مصلحة القاصر يف إبطال تعاقده وفقاً للقواعد العامة؛ ا
والثانية مصلحة التاجر أو املتعاقد مع القاصر حبسن نية، الذي 
يري اهنيار عقوده إذا طعن القاصر يف العقد باإلبطال ال سيما 
وأن التاجر يف عقد البيع اإللكترونية ليس يف مقدوره التيقن 

إذا ما طالبناه   و،من عمر املتعاقد اآلخر معه يف كل حالة
 وعلي ذلك يفرق القضاء ، يليقبذلك، نكون قد محلناه مبا ال

   :viiاإلجنليزي بني حالتني
العقود البسيطة اليت يربمها القاصر عرب اإلنترنت مثل  -

شراء الكتب أو األسطوانات واألطعمة وغريها من 
   ؛السلع،وهي ال جيوز احلكم بإبطاهلا

أما العقود األخرى ذات القيمة الكبرية مثل  -
 وغريها فإهنا السيارات والشقق السكنية والعقارات

ختضع لألصل العام بإبطال هذه القيود ملصلحة 
القاصر حىت ولو تضرر التاجر أو التعاقد مع القاصر 

 .انصياعاً ألحكام النظام العام
  

غري أنه الختالف دولة القاصر عن دولة التاجر        
 ىواشتراط التجار يف كثري من عمليات البيع اليت جتري عل

ت قبل إرسال البضاعة عن طريق ريا املشتاإلنترنت تسديد مثن
 ى وغريها فقد يصبح من املتعذر رفع دعوبطاقة اإلئتمان

اإلبطال يف دولة التاجر ملا يتكلفه من مشقة وكلفة علي 
 التاجر يف دولته ملقاضاته وفقاً القاصر، ألن القاصر يذهب إىل

  .للقواعد املرافعات
 شبكة اإلنترنت ى عل ذلك فإنه جيدر باملتعاملنيىوعل        

وضع شرط يسمح بالتحقق من سن املتعاقد اآلخر وأهليته 
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حبيث إذا ما ارتكب القاصر غشاً أو تدليساً جيوز للمتعاقد 
  .اآلخر معه عند إبطال العقد مطالبته بالتعويض

  
  :  عقود املوظفني-5- 1-2

يرتبط املوظف مع رب العمل برابطة تعاقدية أو نظامية         
قتضاها حتديد اختصاصات املوظفني يف التعامل مع الغري يتم مب

 فإذا تصرف املوظف وفقاً ،باسم اجلهة اليت يتبعوهنا
رتب آثاره  و     لالختصاص املمنوح له كان تصرفه سليما

يف ذمة رب العمل، أما إذا تصرف املوظف خبالف ذلك 
وخارج نطاق اختصاصه، جاز لرب العمل أن يتنصل من 

 ويف ،العمل، مبا قد يضر باملتعاقد حسن النية مع املوظف
القانون اإلجنليزي فإنه إذا كان الوضع الظاهر يشري إيل أن 

سارية املوظف يتصرف وفقاً الختصاصاته فإن عقوده تعد 
 بصرف النظر عن حقيقة وضع ،ونافذة يف حق رب العمل

 ويسري ،املوظف وتصرفه وفقاً لالختصاص احملدد له من عدمه
وعلي هذا يتعني علي    ذات املنوالىالقانون األمريكي عل

أرباب األعمال يف العقود كبرية القيمة أن يعلنوا بوضوح علي 
وقيع العقود حىت الشبكة حدود تصرفات املوظفني املخولني بت

 ومن مث فإن العقد ، علم بتلك االختصاصاتىيكون الغري عل
  :يف التجارة اإللكترونية يتعني 

صياغته بدرجة من الدقة والوضوح حبيث يعرب عن  -
أو الربيد  نية وقصد صاحب املوقع علي الشبكة

اإللكتروين بتوضيح إما أن العقد دعوة إيل التعاقد ال 
 إجياب بات موجه إيل اجلمهور ترتب التزاماً أو أنه

   ؛به ينعقد العقد
اإلعالن عن كل الشروط املقيدة للدعوة إيل املتعاقد  -

قيود االسترياد أو التصدير أو حظر البيع (أو اإلجياب 
للقصر، أو اختصاصات القائمني بالتنفيذ من 

 حىت ال تترتب مسئولية املتعاقد يف حالة ،)املوظفني
روج عن مقتضيات النظام اإلخالء بالتعاقد أو اخل

  .العام
  
  : اإللكترونية   العقودإنشاء -3

 ميكن تقسيم املسائل املتعلقة بتكوين العقد إيل فئتني واسعتني
viii :  

املسائل العامة بشأن تكوين العقد كما هو معروف  -
   ؛يف إطار قانون العقود

 املسائل اخلاصة املتعلقة بالتعاقد عن طريق الوسائل  -
أو تلك اليت يربزها بوجه خاص اإللكترونية، 

 .استخدام وسائل االتصال احلديثة
  

 يكمن السؤال األساسي يف كيفية نقل فبالنسبة للفئة األوىل
املفاهيم التقليدية مثل العرض والقبول وتوقيتا اإلبالغ، وتسلم 

 وتشمل الفئة ،وإرسال العرض والقبول، إيل بيئة إلكترونية
 نطاق مسألة التعادل الوظيفي، وإن الثانية املسائل اليت تتجاوز

  مل تكن جديدة متاما فهي تشمل املعاملة القانونية للنظم املؤقتة 
املستخدمة يف التجارة اإللكترونية، وكذلك احلقوق 
وااللتزامات اإلضافية اليت قد تنشأ لألطراف اليت تستخدم هذه 
النظم، فضال عما يتوقع عادة يف إطار تفاوض يرتكز علي 

  .قالور
  
  : املتعلقة بالعرض و القبول املسائل العامة - 3-1

كأساس أول للعمل تشمل القواعد املتعلقة بتكوين العقود يف 
 هنج القواعد ىاملشروع األويل لالتفاقية أحكاما تسري عل

اخلاصة بتكوين العقود، اليت وضعتها اتفاقية األمم املتحدة 
ن العقود تتمثل يف  قواعد االتفاقية بشأن تكويإجيابيةللبيع، ف

أهنا أثبتت صالحيتها للعمل يف بيئة دولية تتجاوز حدود قانون 
 ذلك أهنا استخدمت كنماذج يف عمل ى ومما يدل عل،البيوع

مبادئ العقود التجارية " وضع  الذي أقضي إىل"يونيدروا"
  .الدولية

   : العرض والقبول- 1– 1– 3
صد منها توفري يتضمن املشروع األويل لالتفاقية أحكاما الق

 وهي تستند إيل أحكام ،إمكانية حتديد وقت تكوين العقد
 أن األحكام يف إال ،مماثلة يف اتفاقية األمم املتحدة للبيع

املشروع األويل لالتفاقية ال تتناول املسائل املوضوعية املختلفة 
األخرى اليت تتناوهلا اتفاقية األمم املتحدة للبيع، مثل املعايري 

 اليت يلزم توافرها يف احملالن لكي يعترب عرضا أو املوضوعية
السبب يف هذا النهج هو أن املشروع األويل لالتفاقية   و،قبوال

ليس مقصودا به أن يتناول حتديد عقود البيع، كما أنه ال 
يفترض فيه أن يكون استنساخا أو ازدواجا لكامل نظام اتفاقية 

 تتناول أنواعا ىخراألمم املتحدة للبيع أو ملعاهدات دولية أ
 ولذلك فإن املشروع األويل لالتفاقية ال ، من العقودىأخر

 القواعد املتعلقة بتكوين العقود، اليت ميكن ىيشمل سو
اعتبارها الزمة متاما لتحقيق مزيد من اليقني القانوين يف التعاقد 

  .اإللكتروين
  

وتشمل هذه القواعد أوال القواعد األساسية الالزمة للسماح 
 ،طراف بأن حيددوا بوضوح الوقت الذي أبرم فيه العقدلأل

 من املشروع األويل لالتفاقية وقد أشري 8وهي واردة يف املادة 
 اجلديد قانونيف املشاورات اليت أجرهتا األمانة، إيل أن فائدة ال

قد تصبح حمدودة إذا مل يعاجل، بالنسبة جلميع العقود اليت 
  . إبرام العقدتدخل يف نطاق تطبيقه، مسألة وقت
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أنه يعترب إجيابا ، والذي مييز العرض عن الدعوة إيل تقدمي عرض
 شخص أو عدة أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجها إىل

أشخاص معينني، وكان حمددا بشكل كاف وتبني منه اجتاه 
قصد املوجب إيل االلتزام به يف حالة القبول وسواء تفاوضت 

روين، أو بتبادل البيانات األطراف باستخدام الربيد اإللكت
إلكترونيا أو بالوسائل التقليدية األخرى، فإن طبيعة اتصاالهتم 

وترتبط احلاالت اليت قد . وأثرها القانوين تتحدد بقصدهم
حيتاج فيها األمر إيل قاعدة خاصة بشأن التعاقد اإللكتروين، 

 اليت ،من اتفاقية األمم املتحدة للبيع) 2( الفقرة  14باملادة 
نص علي أنه ال يعترب العرض الذي يوجه إيل شخص غري ت

معني إال دعوة إيل اإلجياب ما مل يكن الشخص الذي صدر 
عنه العرض قد أبان بوضوح عن اجتاه قصده إيل خالف ذلك 
ويف بيئة تستند إيل الورق، تعترب اإلعالنات يف الصحف أو 

و قوائم اإلذاعة والتليفزيون أو البيانات املصورة أو النشرات أ
حىت يف احلاالت (بشكل عام دعوة إيل تقدمي عروض , األسعار

اليت توجه فيها إيل مجاعة معينة من الزبائن، وفقا لوضع 
الكتاب فإن جمرد عرض السلع يف واجهات العرض باحملالت 
وعلي أرفف حمالت اخلدمة الذاتية يعترب عادة دعوة إيل تقدمي 

  .عرض
  

 هذا السياق باجتاه و تتعلق الصعوبة اليت تربز يف
القصد احملتمل إيل االلتزام بالعرض، وميكن أن يرتكز أحد 
 ىاملعايري املمكنة للتمييز بني عرض ملزم ودعوة إيل التعامل، عل

 وقد اقترحت الكتابات ،طبيعة املمارسات اليت يتبعها األطراف
القانونية بشأن التعاقد اإللكتروين متييزا بني مواقع شبكة 

 اليت تعرض سلعا أو خدمات عن طريق أساليب اإلنترنت
 فإذا كان ،حوارية وتلك اليت تستخدم أساليب غري حوارية

 معلومات عن شركة وعن ىاملوقع علي الشبكة ال يعرض سو
منتجاهتا، وكان أي اتصال مع الزبائن احملتملني يتم خارج 
نطاق الوسيط اإللكتروين، فلن يكون هناك اختالف كبري عن 

 أن االستخدامات احلوارية مين أن متكن بيدقليدي، عالن تإ
وحىت التنفيذ الفوري يف (من التفاوض واإلبرام الفوري للعقد 

 حبيث ميكن اعتبارها عرضا مفتوحا ،)حالة السلع االفتراضية
دعوة "أمام القبول طاملا كان هناك رصيد من السلعة، وليس 

  . إيل التعامل
  
   : التعبري عن القبول -2– 1 – 3

 اجلديد يف قانونيتمثل أحد األهداف األساسية لل
االعتراف بوضوح بأنه ميكن لألطراف يف عقد ما التعبري عن 
قبوهلم باستخدام وسائل االتصاالت اإللكترونية أو األنواع 

وهلذا الغرض يقتبس مشروع .  من رسائل البياناتاألخرى
ستريال  من قانون االون11 قاعدة واردة يف املادة 10املادة 

جيوز "النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية تقضي بأنه 
  ".استخدام رسائل البيانات للتعبري عن العرض وقبول العرض

  
وهناك بعض القوانني الداخلية املستندة إيل قانون 
االونسيترال النموذجي، مثل القانون املوحد بشأن التجارة 

املشار إليه (وحد اإللكترونية الذي أعده مؤمتر كندا للقانون امل
" قانون كندا املوحد بشأن التجارة اإللكترونية"فيما يلي بـ
 أحكام أكثر تفصيال بشأن التعبري عن القبول يف ىتشتمل عل

  من قانون كندا املوحدة للتجارة 20 فاملادة إلكترونية،بيئة 
اللمس أو النقر لزر أو مكان "اإللكترونية يشري بصراحة إيل 

كطريقة لإلعراب " م علي شاشة احلاسوبمعني بشكل مالئ
 وقد يرد الفريق العامل للنظر فيما إذا كان األمر ،عن املوافقة

فالواقع يبدو أنه بقدر ما ، يتطلب مثل هذا اإليضاح اإلضايف
متبعا مثال " رسالة البيانات" مفهوم ى اجلديد علقانونيعتمد ال

رونية قد ال قانون االونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكت
  .يكون ذلك اإليضاح اإلضايف ضروريا

 ن التعبري عن املوافقة عن طريق النقر حيتاج إىلإ
 ضرورة اعتماد هنج  التنبيه إىلى بيد أنه جر،اهتمام خاص

جتاه التكنولوجيا يف املسائل املتعلقة بإنشاء العقود احمايد 
عام  فينبغي أن تكون القواعد اليت توضع ذات طابع ،إلكترونيا

مما يكفي لصمودها أمام اختيار بعض علي األقل مما يطرأ من 
  .تغريات تكنولوجية

  
  :  االستالم واإلرسال- 3- 3-1

فيما يتعلق مبسألة االستالم واإلرسال يف تكوين 
 قانون أنه ينبغي يف أي ىق بشكل عام، علااتفهناك العقود، 

ام  قدر من املرونة ليقر استخدىقانوين جديد احملافظة عل
تقنيات التجارة اإللكترونية سواء يف احلاالت اليت يكون فيها 
االتصال اإللكتروين آتيا أو احلاالت اليت يكون فيها تبادل 

وطبقا . الرسالة اإللكترونية أقرب إيل استخدام الربيد التقليدي
التفاقية األمم املتحدة للبيع، يصبح العرض والقبول كالمها 

، 24كما هو معرف يف املادة " ستالماال"مبجرد  نافذ املفعول 
يف حكم هذا اجلزء من االتفاقية، يعترب "اليت تنص علي أنه 

قد وصل إيل املخاطب [....] اإلجياب أو اإلعالن عن القبول 
 إليه شخصيا ىعند إبالغه شفويا أو تسليمه بأي وسيلة أخر
  ".أو تسليمه يف مكان عمله أو يف عنوانه الربيدي

  
أن اتفاقية األمم املتحدة للبيع، وخاصة ومن مث يبدو 

، تتضمن قواعد ميكن أن تستخدم أيضا، إذا ما 24مادهتا 
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 من قانون 15 غرار املادة ىاستكملت بأحكام عل
األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية، كنموذج 

 من املشروع 11 وهكذا فإن املادة ،عام يف بيئة إلكترونية
 من القانون 15 تعرب أساسا علي أحكام املادة األويل لالتفاقية

 وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان يبغي ،النموذجي
جعل القاعدة املقترحة فيها أكثر حتديداً لكي تكون مفيدة يف 

  .ممارسة التعاقد اإللكتروين
  

 الرغم من النجاح الذي لقيته قواعد اتفاقية ىعل
 لعرض والقبول، والذي يرجع إىلاألمم املتحدة للبيع بشأن ا

هج اليت يأخذ هبا ان جتاوز اخلالفات التقليدية يف املىقدرهتا عل
ميكن أن تطرح أسئلة بشأن و      القانون املدين والقانون العام
 حنو شامل مجيع املسائل املتعلقة ىما إذا كانت تعاجل عل

ند  وبالتايل ما إذا كان ميكن اللجوء إليها ع بتكوين العقد
 ولذلك فإن املسألة ،إعداد القواعد العامة للتعاقد اإللكتروين
 توجد ى أي مد إىلياليت ينبغي أن ينظر فيها الفريق العامل ه

  . اجلديدقانون تناوهلا يف المسائل إضافية حيتاج األمر إىل
  

فالقواعد اليت تضمنتها اتفاقية األمم املتحدة للبيع، 
 احلاالت اليت يتم فيها أعدت بصورة رئيسية هبدف معاجلة

 وقد أصبح من الواضح أن ،تكوين العقد بالعرض والقبول
 تلك احلاالت ال تغطي مجيع الطرق اليت ميكن هبا الوصول إىل

اتفاق، وذلك بالنظر إيل التشعب احملتمل للمعامالت اليت 
 واليت ال ، قدر كبري من االتصاالت بني األطرافىتنطوي عل

، و لتحليل املتعارف عليه للعرض والقبولتتواءم بالضرورة مع ا
 ، القانون الداخلي املطبق بالرجوع إىلبالتايل ميكن معاجلتها

ويف إطار هذا النهج قد ال يكون من املمكن استخدام جمموعة 
قواعد االتفاقية املتعلقة بتكوين عقود البيع كنموذج جملموعة 

  .شاملة من القواعد بشأن تكوين العقود اإللكترونية
  

بيد أن معظم الشراح يرون أن اتفاقية األمم املتحدة 
للبيع تغطي االتفاقات اليت يتوصل إليها دون اللجوء إيل النظام 

فعدم إشارة هذه االتفاقية إليها " لإلجياب والقبول"التقليدي 
بشكل صريح ال يرجع إيل استبعاد مقصود هلا من نطاق 

 قاموا بإعداد  أن مناالتفاقية، وإمنا يرجع باألحرى إىل
االتفاقية مل يروا ضرورة لتناوهلا حتديداً وللتصدي لصعوبات 
إضافية رمبا صادفوها يف حماولة إعداد الصياغة املالئمة لتلك 
األنواع من االتفاقات، وهكذا فإن مسألة ما إذا كان يوجد 

 جيب أن  اتفاق حىت بدون وجود عرض وقبول واضحني 
وتتضمن تلك ، يت ترتكز عليها وفقا للمبادئ العامة الىتسو

املبادئ الطبيعة الرضائية للعقد واملبدأ القائل بأن وجود العقد 

 ما إذا ميكن استبانة احلد األدىن من العناصر الالزم ىيتوقف عل
  .النعقاد العقد

  
   : متعلقة بالنظم احلاسوبية و آثارهامسائل خاصة - 3-2

ة، هناك مسائل خاصة تطرحها التجارة اإللكتروني
وتشمل نظم االتصاالت املؤمتتة كلية، ومعاجلة اخلطأ أو الغلط 
واملعلومات اليت جيب أن تقدمها األطراف، ووسائل احلصول 

  .ix  سجل العقدىعل
  
   : النظم احلاسوبية املؤمتتة-1- 3-2

   الوكالء اإللكترونينيينتعو، ا متزايدااستخدامتلقى هذه النظم 
 استخدم تعبري الوكالء نإال أ ،يف التجارة اإللكترونية

  التماثل بني النظام املؤمتت وأحدث نوع من اإللكترونيني 
 ومن مث فإن املبادئ العامة ، مالئم بشكل غريوكيل املبيعات 
مثل املبادئ اليت تتضمن جتديدا ملدي املسئولية (لقانون الوكالة 

ال ميكن استخدامها ) كنتيجة لسلوك خمطئ من جانب الوكيل
  .ل بتشغيل هذه النظمفيما يتص

  
سواء أكان شخصا طبيعيا أم كيانا (ن الشخص إ 

 أن يكون يف  الذي تتم حلسابه برجمة احلاسوب ينبغي ) قانونيا
، وال عن أي رسالة ينتجها احلاسوبؤهناية املطاف مس

وال عن النتائج ؤوكقاعدة عامة يكون املستخدم ألي أداة مس
 إرادة طاملا أنه ليس لألداة اليت يسفر عنها استخدام هذه األداة

بيد أن الوكيل اإللكتروين حبكم تعريفه  ؛ مستقلة عن إرادته
 أو ى املبادأة واالستجابة والتحاور مع أطراف أخرىعل قادر

مع وكالئها اإللكترونية مبجرد تشغيله من قبل طرف ما، 
ورغم أن .  بدون مزيد من العناية به من جانب ذلك الطرف

املؤمتتة، إلصدار أوامر شراء أو لتجهيز طلبات استخدام النظم 
شراء مثال، يبدو متوافقا مع اتفاقية األمم املتحدة للبيع، اليت 

، قد يكون من )9املادة (جتيز للطرفني إنشاء قواعدمها اخلاصة 
 اجلديد أن جيعل من الواضح أن أعمال النظم قانوناملفيد لل

ستخدامها تكون ملزمة  بربجمتها وااألفراداملؤمتتة اليت يقوم 
ملستخدمها، بغض النظر عما إذا كانت قد أجريت مراجعة 

  .بشرية ملعاملة معينة
  

 ملثل هذا احلكم يف تسهيل عدة إجيابياتوقد تتمثل 
 ففي الوقت احلايل تستند نسبة ،تنمية األمتتة ألغراض التعاقد

  شخص أو كيان قانوين إىلأعمال نظام حاسويب مؤمتت إىل
ن الوسيلة اإللكترونية قادرة علي العمل فقط يف القول بأ

 أن األجيال إال ،حدود التقييدات التقنية لربجمتها احملددة أصال
 إنشائها ىالقادمة من نظم احلاسوب املؤمتتة قد تزود لد
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 أن تعمل بشكل مستقل وليس فقط بشكل آيل  ىبالقدرة عل
، أن وهذا يعين أنه ميكن من خالل تطورات الذكاء الصناعي

 أن يتعلم من خالل التجربة وأن ىيكون احلاسوب قادرا عل
يعدل التعليمات اليت يتضمنها برناجمه اخلاص، بل وأن يستنبط 

  .تعليمات جديدة
  
   : معاملة اخلطأ والغلط- 2- 3-2

 مسألة اخلطأ والغلط يف التجارة اإللكترونية طترتب
 ونظرا ألن  ارتباطا وثيقا باستخدام النظم احلاسوبية املؤمتتة

قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية ال 
 باملسائل املوضوعية اليت تطرح يف تكوين العقد، فإنه ال يعىن

 أن إال.  يتناول آثار اخلطأ والغلط يف التعاقد اإللكتروين
 القانون إلصدارالتشريعات املوحدة اليت صدرت مؤخراً 

ملوحدة بشأن التجارة النموذجي، مثل قانون كندا ا
اإللكترونية، والقانون املوحد للمعامالت اإللكترونية، الذي 
أعده املؤمتر الوطين للمفوضني بشأن القوانني املوحدة للواليات 

قانون الواليات املتحدة (املتحدة األمريكية املشار إليه بـ 
 تتضمن أحكاما تتناول ، )املوحدة بشأن املعامالت اإللكترونية

ط الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون عندما يتعاملون مع نظام الغل
 وحيدد احلكم ذو الصلة ،حاسويب مؤمتت لشخص آخر

املادة (باملوضوع يف قانون كندا املوحد للتجارة اإللكترونية 
، ويف قانون الواليات املتحدة بشأن املعامالت )22

 الشروط اليت مبقتضاها ال يكون ،)10املادة (اإللكترونية 
شخص الطبيعي ملزما بعقد ما يف حالة وقوعه يف خطأ ال

  .مادي
  
   : متطلبات النظام-2-3– 3

استثناء املعامالت الشفهية البحتة، تقضي معظم ب
 وجود سجل العقود اليت يتفاوض عليها بالوسائل التقليدية، إىل

ملموس بشكل ما للمعامالت ميكن لألطراف الرجوع إليه يف 
ما يف التعاقد اإللكتروين فإن مثل  أ،حالة الشك أو اخلالف

هذا السجل، الذي قد يوجد كرسالة بيانات، قد حيتفظ به 
وقتيا فقط أو قد يكون متاحا فقط للطرف الذي يتم إبرام 

 ولذلك فإن بعض ،العقد من خالل نظام املعلومات اخلاص به
 قانونالتشريعات احلديثة بشأن التجارة اإللكترونية، مثل 

، الفقرة 10املادة  (EC/2000/31ويب رقم االحتاد األور
 تلزم الشخص الذي يعرض سلعا أو خدمات من خالل  )1

وسائل  نظم معلومات ميكن للجمهور الوصول إليها، بأن يوفر
 وهذا االلتزام مقترن بالتزام ذلك ،لتخزين أو طباعة العقد

الشخص باإلفصاح عن بعض املعلومات كحد أدين عند 
  .التفاوض إلكترونيا

  
وليست هناك التزامات مماثلة يف اتفاقية األمم املتحدة 

 ، بالعقود التجارية الدولية اليت تعىنقواننيللبيع وال يف معظم ال
ولذلك من املناسب تقرير التزامات حمددة لألطراف الذين 

 بينما ال توجد هذه االلتزامات  جيرون معامالهتم إلكترونيا
ويبدو أن . ل التقليديةعندما يتعاقدون باستخدام الوسائ

األساس املنطقي إلنشاء مثل هذه االلتزامات اخلاصة هو توخي 
تعزيز اليقني القانوين والشفافية وإمكانية التنبؤ يف املعامالت 

 فقد أصبح استخدام ،الدولية اليت تعقد بالوسائل اإللكترونية
 ويتوقع له ،شبكة اإلنترنت يف التجارة الدولية واقعا ملموسا

الذين ال  يزداد فهو ميكن األطراف يف البلدان املختلفة أن 
 القليل أو حىت ال يتوافر لديهم أي قدر من ىيتوافر لديهم سو

من الدخول يف  املعرفة املسبقة أو املعلومات كل عن اآلخر
 ولذلك فإنه قد يكون مثة ما خيفي ،تعاقدات فورية تقريبا

 توفري وسائل تقنية املنطق يف اقتضاء تقدمي معلومات معينة أو
إلتاحة شروط العقد بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها يف 
ظل عدم وجود اتفاق مسبق بني األطراف، كاتفاق شراكة 

 وهذا هو النهج الذي ،جتارية أو نوع آخر من االتفاقات
أخذت به بعض التشريعات الوطنية واإلقليمية بشأن التجارة 

  .اإللكترونية
  
  

 
 
  
  
  
 
  

 : واإلحاالت املعتمدة املصادر
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