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 وزارة التعلين العايل و البحث العلوي 

 جاهـــــعــــــــــت ديــاىل                   

 كليت القانوى و العلوم السياسيت     

 قســـــن القـــانــــــوى                

 

 العقد اإللكرتوني 

 

 تحث تقدم تها الطالثح : سواذ هقداد حكين  

 الى : 

 قسى انقاَىٌ  -كهيت انقاَىٌ و انعهىو انسياسيت 

 و هى جزء يٍ يتطهباث َيم شهادة انبكانىريىس في انقاَىٌ 

 

 اشراف 

 و.و. يحًذ حايذ يحًىد 

 م 7182هـ                                                              8341
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  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ﴾
 

 

 

 صذق هللا انعظيى                                                                 

 

 (1سىرج الوائدج : أيح )                                                              
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 االهداء
اىل َقش يف صدزي حت  ,اىل يٍ غسض يف ذاتً دديٌيخ انطًٌح ً االػتًبد ػهى اهلل ثى ػهى اننفط 

  .. أثً انؼصٌص.انؼهى ً انؼطبء ً االَفخ ً ػهٌ اذلبيخ ً حتدي انراد نهٌصٌل اىل ادلجتغى ً ادلساو 

غ ثبنجٍبض اىل انقهت اننبص ,اىل زيص احلت ً ثهعى انشفبء  ,اىل يٍ ازضؼتين احلت ً احلنبٌ 

 ...... ايً احلجٍجخ .

 اىل جدتً انفبضهخ ايدَب اهلل يف ػًسىب ً يتؼيب ثبنصحخ ً انؼبفٍخ ....

 حني حٍبنيت ... اخٌتً ً اخٌاتً  انربٌئخ اىل زٌباىل انقهٌة انطبىسح انسقٍقخ ً اننفٌض 

 . اىل كم يٍ ظبَدًَ ً قدو يل اندػى ً ادلؤاشزح ً اَبز يل دزًة ادلؼسفخ ً يعبنكيب

 اهدي                                                                                                                                     

 اىل اجلميع انتاجي العلمي                                                                                                               
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 شكر و تقدير
قجم اٌ خيط احلسًف نٍجًؼيب يف انكهًبد تتجؼثس االحسف  رياعيف يثم ىره انهحظبد ٌتٌقف ان

ً ػجثب اٌ حيبًل جتًٍؼيب يف ظطٌز  ً ظطٌز كثريح متس يف اخلٍبل ً ال ٌجقى ننب يف هنبٌخ ادلطبف اال 

 كبٌَا اىل جبَجنب .......قهٍال يٍ انركسٌبد ً صٌز جتًؼنب ثسفبق 

انٌاجت ػهٍنب شكسىى ًًداػيى ً حنٍ خنطٌ خطٌتنب االًىل ً خنص جبصٌم انشكس ً انؼسفبٌ 

اىل كم يٍ اشؼم ذيؼخ يف دزًة ػًهنب ً يٍ ًقف ػهى ادلنبثس ً اػطبَب يٍ ثنٍبد فكسح نٍنري 

 دزثنب اىل االظبترح انكساو يف كهٍخ انقبٌٌَ ً انؼهٌو انعٍبظٍخ .

جو ثبنشكس اجلصٌم اىل االظتبذ ) و.و. حمًد حبيد حمًٌد ( انري تفضم ثبالشساف ػهى ً َتٌ

 ىرا انجحث فجصاه اهلل ػنب كم خري ً نو ينب كم انتقدٌس ً االحرتاو.

 

 الباحثة                                                                                                                                           

 مساح مقداد حكيم                                                                                                                               
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 اقرار املشرف
 
تحت (( قد جرى العقد االلكتروني أشهد أن اعداد هذا البحث الموسوم )) 

اشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى  وهو جزء من 

و العلوم السياسية / قسم  كلية القانون متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في

 .القانون 

 

 

 

 الوشرف :                                                                                         

 التىقيع   :                                      

 7112التاريخ  :          /     /                                       
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 قائًت انًحتىياث 

 انصفحت انًىضىع انتفاصيم

 أ اآليح القرآًيح   

 ب اإلهداء  

 ج شكر و تقدير  

 د اقرار الوشرف  

 هـ قائوح الوحتىياخ  

 7-1 الوقدهح   

 2-3 يفهىو انعقذ االنكتروَي و تطىره و وسائهه انًبحث األول

 3 تطىر العقد االلكتروًي و وسائلح   الوطلة األول 

 2 هفهىم العقد االلكتروًي   الوطلة الثاًي 

 13-8 خصائص و اركاٌ انعقذ االنكتروَي  انًبحث انثاَي 

 8 خصائص العقد االلكتروًي   الوطلة االول 

 8 هثاشرج تيي اطراف العقد عدم وخىد عالقح   الفرع االول

 8 وخىد وسيط في العقد االلكتروًي   الفرع الثاًي 

 9 سرعح في اًداز االعوال   الفرع الثالث

 9 اركاى العقد االلكتروًي   الوطلة الثاًي 

 11 االيداب في العقىد االلكتروًيح   الفرع االول 

 11 القثىل في العقىد االلكتروًيح   الفرع الثاًي 

 17 هدلس التعاقد االلكتروًي   الفرع الثالث 

 77-11 اثباث انعقذ االنكتروَي  انًبحث انثانث 

 11 التىقيع و الكتاتح االلكتروًيح  الوطلة االول 

 12 حديح الكتاتح و التىقيع االلكتروًي  الوطلة الثاًي 

 32 انخاتًت 

 71 الٌتائح  

 71 التىصياخ 

 72-75 الوصادر 
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 المقدمة

ان التطور التكنولوجي السريع و ادلذىل الذي نعيشو االن و الذي يطلق عليو ثوره ادلعلومات          

اداء اىل ظهور وسائل واساليب جديده ابرام العقود مل تكن معروفة من قبل ىذه الوسائل و تلك 

الوسائل بل و  االساليب تطورت وما زالت تتطور و ستطور يف ادلستقبل ايب مرور الزمن ومن اىم ىذه

امهها على االطالق ىو موضوع التعاقد االلكًتوين الذي يظهر و اشتهر دبيالد التجارة االلكًتونية حيث 

تغَتت ادلفاىيم السائدة يف ادلعامالت ادلدنية والتجارية و كذلك موظف و طرق االيثار و ذلك دبوكب ما 

ل الثورة ادلعلوماتية وكذلك دلواكبو االنظمة يسود العامل يف احلاضر من تقدم تقٍت و فٍت ىائل يف رلا

العادلية و ادلتغَتات االقتصادية اليت يشهدىا العامل باسره يف اتفاقية التجارة احلرة اليت يستعيد ذلا القاصي 

والداين يف مجيع ارجاء ادلعمورة و اليت دبقتضاىا ستكون ىناك ضرورة ملحو لعقد الصفقات وابرام العقود 

شلكن , ولن يتم ذلك اال عن طريق وسائل االتصال احلديثة عرب شبكو ادلعلومات العادلي يف اقصى وقت 

االنًتنت هبدف تسهيل عمليات التبادل التجاري و انسياب حركو التجارة يف سهولة و كسر دومنا 

 تعقيدا و معوقات او تأجيل حىت يلتقي طريف التعاقد و ما يصاحبو من سفر وانتقال واقامو و التخلص

 من اىدار الوقت و االجتماعات لذا فال مناص من التعاقد االلكًتوين مستقبال .
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 مشكلو البحث 

على اعتبار ان العقد االلكًتوين من عقود ادلسافة او العقود ادلربمة عن بعد بُت الغائبُت اي بُت       

ادلشكالت على الصعيد الشركاء ليسوا يف وضعية االلتقاء فيما بينهما , فان ذلك يطرح مجلة من 

القانوين عند انشاء العقد والصفقات التجارية و ادلرئية عرب شبكو االنًتنت. و تتلخص مشكلة البحث 

يف مدى قيام العقد االلكًتوين على ذات االركان اليت يقوم عليها العقد التقليدي و كيفية التأكد من 

دلختلفة عن مفهوميو االجياب والقبول التقليدي , ىوية و اىلية االطراف ادلتعاقدة و االجياب والقبول ا

ولذلك ما ىو رللس العقد االلكًتوين و ما الذي حيدث اذا كان رللس العقد تعاقد بُت احلاضرين ام بُت 

 الغائبُت و كذلك االشكاالت الكربى اليت تدور حول مسائل االثبات وحجيتها ونقاطها.

 خطة البحث 

باحث سبقتها ادلقدمة و اليت تناولت فكرة عامو عن موضوع البحث و توزع البحث اىل ثالث م      

اشكاالتو , و ينقسم ادلبحث االول اىل مطلبُت ادلطلب االول يتناول تطور العقد االلكًتوين وسائلو , 

اما ادلطلب الثاين فيتناول مفهوم العقد االلكًتوين . اما ادلبحث الثاين فينقسم اىل الثالث مطالب , 

االول يتناول خصائص العقد االلكًتوين, و الثاين يتناول اركان العقد االلكًتوين, اما ادلطلب  ادلطلب

الثالث فيتناول رللس العقد االلكًتوين .اما ادلبحث الثالث فينقسم اىل مطلبُت , ادلطلب االول يتناول 

 لتوقيع للعقود االلكًتونية . الكتابة و التوقيع االلكًتوين , اما ادلطلب الثاين يتناول حجية الكتابة وا

 و اخَتاً , بالبحث  طياهتا النتائج والتوصيات اخلاصة يف و اليت ربمل تلك ادلباحث الثالث اخلاسبةويتبع 

 يتضمن ادلصادر وادلراجع .
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 المبحث االول

 العقد االلكتروني و تطوره وسائلو(مفهوم )

الطرفان على غَت ذلك جيوز استخدام رسائل البيانات يف سياق تكوين العقود و ما مل يتفق            

للتعبَت عن العرض و قبول العرض و عند استخدام رسالة بيانات يف تكوين العقد ال يفقد ذلك العقد 

 صحتو او قابليتو للتنفيذ جملرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض .

 و سائلو  . لذلك سيتم بيان مفهوم العقد االلكًتوين , تطوره, مث بيان

 المطلب األول 

 )تطور العقد االلكتروني و وسائلو(

ال شك يف ان ادلراسلة ىي من وسائل االتصال القددية العهد كانت تستعمل بُت التجار و         

سواىم من ابناء البشر و ال سيما يف التعاقد بُت الغائبُت , اال اهنا كانت تتم بطريقة بدائية تستلزم وقت 

شخص اىل اخر وصول الرسالة اىل ادلرسل اليو و كانت عن طريق الرسول ينتقل بُت ادلتعاقدين من  

ولكن ادلراسالت سواء سبت بواسطو الرسول او عربات النقل كانت ربتاج اىل الوقت و فًته زمنيو و ىذا 

يف التعامل , و مع تقدم الزمن و الثورة الصناعية يف القرن  السرعةيتعارض مع ادلتطلبات التجارية و 

  ,تل  االتصال مرورا بالتلغراف و ادلناائل الثامن عشر و االخًتاعات و الفكر االنساين ادلبدع و تطور وس

 (1)نيت .قبل الوصول اىل احلاسوب واالنًت  والتليفون و البث االذاعي و تلفوين و تلكس

ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

قية , , توزيع ادلنشورات احلليب للحقو  لبنان –القاضي الدكتور الياس ناصيف : العقد االلكًتوين يف القانون ادلقارن , بَتوت  (1)
 . 11, ص 2009الطبعة االوىل , 
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 وسائل العقد االلكتروني

اليت تستجد كل فًته قصَته نسبيا اليت تستخدم يف ابرام العقود  احلديثةىناك الكثَت من الوسائل         

يتفرع منها من الربيد االلكًتوين نيت ( وما شبكة االنًت  ادلينا تل ,, الفاكس , , التلكساذلاتف )جهاز 

 -ىذه الوسائل على النحو التايل : فسوف نتناول كل وسيلو من

 الهاتف )التلفون(  اوالً : 

ىو اجلهاز الذي ديكن دبقتضاىا التكلم والتخاطب الفوري ادلباشر عن طريق االسالك و ادلوجات        

ايو ادلستقبل و يعمل ىذا اجلهاز عن طريق ربويل اليت تكون بُت ادلتحدث او ادلرسلة و ادلتحدث اليو 

ذبذبات الكالم اىل نبضات تنقل عن مرسل اىل ادلستقبل الكهربائي اذلاتف ويعد اذلاتف اكثر وسائل 

االتصال و ىو فوري الفعلية و كثره االنتشار يف العصر احلايل و يتميز الذي يتم عن طريق اذلاتف بانو 

اقدين يف وقت واحد فهو ال حيتاج وصول ذبسيد احدمها اىل االخر و اىل زمن فوري التنفيذ اذ جيمع ادلتع

 (1).معُت 

 ثانياً: التلكس و الفاكس

التلكس ىو عبارة عن جهاز برقية متصل بأحد الفروع ىيئو االتصاالت السلكية وال سلكيو و عن       

طريقو يستطيع ادلشًتك االتصال باي مشًتك اخر ديلك نفس اجلهاز يف اي مكان يف العامل و ذلك 

 ن معدودة بتخصيص رقم لكل مشًتك حبيث يستطيع الطرفان ارسال واستقبال عرب  ىذه االجهزة يف ثوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2008د. سامح عبد الواحد التهامي : التعاقد عرب االنًتنيت )دراسة مقارنة ( , مصر , دار الكتب القانونية , طبعة اوىل ,  (1)

 . 17-16ص 
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و يعمل جهاز التلكس على ربويل احلروف اىل نبضات كهربائية يف ربول اللغة على احلروف اىل اشاره  

باألمواج يف اجلو ليقوم  ادلستلم  يسية سبر خالل سلك اوكهربائية تتحول بعدىا اىل موجات كهرومغناط

بتسليمها و طباعتها على ورقة , وبالتايل فالتعامل عن طريق التلكس يتم من خالل ارسال االجياب يف 

رسالة من ادلوجب اىل الشخص ادلوجو ايل يف االجياب فما يكون ىذا االخَت بإرسال رسالة تتضمن 

 اللحظة اليت يعلم ادلوجب هبذا القبول و ذلك بقراءة الرسالة. القبول و ينعقد العقد يف 

اما الفاكس فهو جهاز االستنساخ باذلاتف ديكن نقل الوسائل ادلستندات ادلخطوطات وادلطبوعات  

كامل زلتوياهتا عن طريقو شبكو اذلاتف عن طريق االقمار الصناعية وبالتايل يف التعاقد يتم عن طريق 

عقد يقوم ادلتعاقد بإرسال اجابو يف صوره مستند كامل كويت لقاء ادلتعاقد االخر و تبادل ادلستندات ال

يقوم بإعالن القبول و ذلك بالتوقيع عليو واعادة ارساذلا مرة اخرى اىل ادلوجب فُت عقيد العقد عند علم 

 (1)ادلوجب يف صدور القبول و ذلك بقراءة ادلستند بعد التوقيع عليو .

 تل  الجهاز المينا :  ثالثاً 

و ىو جهاز قريب الشبو جبهاز الكمبيوتر ادلنزيل و لكن ىو صغَت احلجم نسبيا و يتكون من       

 شاشة صغَتة و لوحة مفاتيح تشتمل على حروف وارقام قريبة الشبو  بلوحة مفاتيح الكمبيوتر .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدىا  23ص, مصدر سابق :  التهامي الواحد عبد سامح. د (1)
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ال مرئية تنقل الكتابة على تيل  من وسائل ابرام العقود الكًتونيا و ىي وسيلو اتص ويعد جهاز ادلنا      

تل و توصيلها  الشاشة دون الصور , فهوه وسيلة اتصال عن طريقة الكتابة ويلتزم لتشغيل جهاز ادلينا

 (1)خبط اذلاتف .

 شبكو االنترنت عاً:راب

بداية انطالقو حىت شهد قرن التسعينيات حيث تكنولوجي ربقق . اىم اعجاز تعد شبكو االنًتنت       

لومات و مسحت للمستخدمُت يف تبادل ادلع , غايو يف التقدمل راحتقنيات تطوير الشبكة ادلوصلت 

للتكنولوجيا يعترب امتداد طبيعي  التلفزيونية  فاإلنًتنت اذاواحملادث  الربامج و ادللفات الصوتية وادلرئية

 (2). احلديثة

بانو نظام الًتاسل باستخدام شبكات احلاسبات ويعترب الربيد االلكًتوين من : اما خدمو الربيد االلكًتوين 

االستخدامات اليت توفر امكانيو اتصال ادلاليُت من البشر حول العامل للربيد التقليدي. , و يعترب من 

 السبعينات من القرن بدايةاقدم واشهر اخلدمات اليت تقدمها شبكو االنًتنت حبيث يرجع تارخيها اىل 

ادلاضي و ديكن من خالذلا كتابو الوسائل وتقنيات و ادللفات و صور ادلستندات و ذلك بعد معرفو 

عنوان الربيد االلكًتوين للمرسل اليو و كذلك استقبال الرسائل من استخدمي شبكو االنًتنت و الصور 

 (3).ت خدمو االنًتن ةو بتكلفو ال تزيد عن تكلفو االتصال مزود سريعةو ادللفات بطريقو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26, ص2009مكتبة الرشد , طبعة اوىل , د. ماجد زلمد سليمان ابا اخليل : العقد االلكًتوين , الرياض ,  (1)
,  العلمي النشر رللس,  الكويت,  االلكًتونية للتعامالت القانونية اجلوانب:  الليل ابو يالدسوق ابراىيم ادلدين القانون استاذ (2)

 . 22ص, 2003,  اوىل طبعة
,  االوىل الطبعة,  احلقوقية زين منشورات( , مقارنة دراسة) احلكومة و االشخاص على الواقعة تكنلوجيا جرائم:  جعفر علي. د (3)

 .66-63ص,  2013
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 المطلب الثاني

 )مفهوم العقد االلكتروني(

العقد االلكًتوين بانو ىو ذلك الذي يتم ابره شبكو االنًتنت فهو عقد عادي اال انو             

من خالذلا حيث ينشأ عقد من  يتم يكتسب طابع الكًتوين يف الطريقة اليت ينعقد هبا او الوسيلة    اليت

تالقي القبول باإلجياب يفضل التواصل بُت االطراف , يفضل التواصل بُت االطراف بوسيلة مسموعة 

 (1)ومرئية عرب شبكة دولية مفتوحو لالتصال عن بعد .

ىو ارتباط االجياب الصادر : ) اللكًتوين وادلعامالت االلكًتونيةكما نص يف القانون التوقيع ا         
 (2).(يف العقود عليو ولدي يتم وسيلو الكًتونيويثبت اثره ه و قبول االخر على وجبمن احد ادلتعاقدين 

االنًتنت اي  قى فيو االجياب والقبول عرب شبكةىو العقد الذي يتال: ) العقد االلكًتوين  وارفع اكم
يف العقد  التعاقدية للبيانات و يقصد انشاء التزامات باستخدام التبادل االلكًتوين الدوليةاالتصاالت 

االلكًتوين اذا ىو التقاء اجاب صادر من ادلوجب بشان عرض مطروح بطريقو الكًتونيو مسعيو ومرئيو او  
كليهما على شبكو االتصاالت و ادلعلومات للقبول مقابلو صادر من الطرف القابل بذات الطرق من 

 (3).(طراف نادين هبدف ابرام صفقو معينو دون احلاجو اىل التقاء اال

اليت تتم بُت طرفُت بائع ومشًتي و سبثل يف عقد  العمليةتلك  :) الفقو عرف  العقد االلكًتوين اما
ة االنًتنت و احلاجة صفقات وتسويق ادلنتجات عن طريق استخدام احلاسب االلكًتوين عرب شبك

 (4).(على العقد  اً توقيع الكًتونيال الطرفُت او لقائهما , بل يتم النتقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 16د. ماجد زلمد سليمان ابا اخليل : مصدر سابق , ص  (1)
 . 2012( لسنة 78نية , رقم )احلادي عشر من التوقيع االلكًتوين و ادلعامالت االلكًتو  –ينظر اىل نص ادلادة  (2)
 . 68القاضي الدكتور الياس ناصيف : مصدر سابق , ص (3)
 . 90م , ص1999, 1, طد. حسن فاروق : الربيد االلكًتوين , القاىرة , اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  (4)
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 المبحث الثاني

 )خصائص و اركان العقد االلكتروني(

 المطلب األول

 خصائص العقد االلكتروني

يتميز العقد االلكًتوين خبصائص عديدة سبيزه عن غَته من العقود و اليت يتم ابرامها بُت متعاقدين        
جيمعهما رللس العقد , فالعقد االلكًتوين يتم باستخدام وسائل و وسائط الكًتونية و غالبًا ما يتم بُت 

عناك تواجد زمٍت و كذلك زبتلف ن ادلتعاقدين كل منهما يف بلد اي ىناك تباعد مكاين بينهما , و يكو 
بنود و نصوص العقد االلكًتوين زلررة يف زلرر الكًتوين و ليس يف زلرر ورقي كما ىو احلال يف العقود 

 -العادية , و سنتناول خصائص التعاقد االلكًتوين يف ثالث فروع :

 الفرع االول : عدم وجود عالقة مباشرة بين أطراف العقد .

لكًتوين يتميز عن باقي العقود بانو مربم عن بعد اي ىناك مناسفة بُت ادلتعاقدين ) ان العقد اال     
فالتعاقد االلكًتوين عرب االنًتنت يعد تعاقد بُت احلاضرين حكمًا , حيث ان ىناك تباعد مكاين بُت 

جيمعهما  بُت الطرفُت , فالطرقُت الالبائع و ادلشًتي و ادلستهلك , لكن ىناك يف الغالب ارباد زمٍت 
 ( 1)رللس عقد واحد (.

 الفرع الثاني : وجود وسيط في العقد االلكتروني 

يقصد بالوسيط االلكًتوين الوسيلة ادلستخدمة إلسبام التعاقد و تتمثل ىذه الوسيلة جبهاز احلاسوب      
اآليل او اي جهاز متصل بشبكة االنًتنت لدى الطرفُت ادلتعاقدين , فمن خالل احلاسب اآليل و 

عاقدين , و بدوهنا ال ديكن االجهزة االخرى ادلتصلة باألنًتنت ذبري عملية التعاقد او التفاوض ما بُت ادلت
احلديث عن التجارة االلكًتونية عرب االنًتنت , كما ديتد تعريف الوسيط االلكًتوين اىل وسائل االتصال 

 (2)الفورية احلديثة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33سابق , ص مصدر د. ماجد زلمد سليمان ابا اخليل : (1)
 . 17ص,  م2008,  فلسطُت-نابلس,  الوطنية النجاح جامعة يف نوقشت,  ماجستَت رسالة:  سلهب صادق اهلل عبد دلا (2)
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 الفرع الثالث : السرعة في انجاز االعمال 

البيع ان االعمال اليت تتم بالوسائل االلكًتونية تتفادى العديد مكن االوراق ادلكتبية اليت تصاحب اوامر 

و الشراء و شحن البضائع , غَت ان االمان يف ارسال الرسائل عن طريق احلاسب اآليل , فضاًل عن 

مجيع اسواق العامل بأقل النفقات ,  ذلك فان التجارة االلكًتونية اتاحت امكانية وصول ادلتعاملُت اىل

العقود و الصفقات من خالل شبكة االنًتنت ديكن ان يتم خالل دقائق معدودة شلا يوفر الوقت  فابرام

و اجلهد و التكاليف , بوجود التجارة االلكًتونية اصبح الكثَت من ادلستهلكُت يسألون انفسهم دلاذا 

ن ان اربرك من يضيعون الكثَت من الوقت و اجلهد بينما ديكن شراء كل ما اريد يف حلظات او دقائق دو 

 (2)مكاين .

 المطلب الثاني 

 اركان العقد االلكتروني 

من الثابت يف العقود االلكًتونية انو ال يكفي وجود االرادة او التعبَت عنها النعقاد العقد , اذ         

جيب ان تتجو االرادة اىل احداث اثر قانوين اي ان يكون ىناك اجياب و قبول لتكوين العقد دبعٌت انو 

دور القبول على ان يتم ان يكون ضيف و مضيف و يتحدد ذلك بصدور االجياب اوال مث يليو صجيب 

يف رللس العقد او بُت الغائبُت , ولذلك جيب االجياب و القبول و تطابقهما , و قد يتم التطابق 

 تطابقهما يف العقد االلكًتوين , و اآلن سنعرض االركان :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18, ص, رسالة ماجستَت , مصدر سابق  : سلهب صادق اهلل عبد دلا (1)
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 . اإللكترونيةااليجاب في العقود  -الفرع االول:

يعرف االجياب بانو تعبَت هنائي جازم قاطع الداللة على اذباه ارادة من صدر منو ايل قبول التعاقد  وفقا 
ن بعد يتضمن كافة تصال علشروط معينة , ىذا عن االجياب التقليدي اما االجياب االلكًتوين بانو اال

لتمكُت ادلرسل اليو من االجياب من ان يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد عن ىذا النطاق  ةالعناصر الالزم
رلرد االعالن و يشًتط يف االجياب االلكًتوين كما ىو احلال يف االجياب التقليدي ان يكون جازما 

يو اما اذا احتفظ وزلددا و باتا ال رجعة فيو , دبعٌت تتجو نية ادلوجب اىل ابرام العقد دبجرد اقًتان القبول ب
 ادلوج بشرط يعلن انو غَت ملتزم دبا عرضو يف حالة القبول فال يعترب اجيابا بل  رلرد دعوه اىل التعاقد .

و االجياب االلكًتوين قد يكون اجيابا خاصا  موجو اىل اشخاص زلددين وىو يتم يف الغالب يف عروض 
ي موجها اىل اشخاص غَت زلددين وىو ما حيدث التعاقد بواسطة الربيد االلكًتوين او قد يكون عاما ا

يف حالة التعاقد عرب مواقع الويب التجارية ادلنتشرة عرب شبكة االنًتنت , اما سريان االجياب االلكًتوين و 
بعرضو على مواقع عرب  ما يكونال يكون لالجياب االلكًتوين فاعلية دبجرد صدوره من ادلوجب وامنا 

رق التعبَت ر و ارسالو بالربيد االلكًتوين او غَت ذلك من الوسائل او طشبكة االنًتنت على اجلمهو 
مشتمال العناصر اجلوىرية الالزمة للتعاقد و يًتتب على ذلك نشوء احلق اىل من  االلكًتوين عن االرادة

, اال منذ وقت علم ادلوجب لو باالجياب  ال ينشأوجو اليو االجياب االلكًتوين يف قبولو ولكن ىذا احلق 
فال يًتتب على رلرد صدور االجياب من ادلوجب اي الزام طادلا مل يتصل بعلم من وجو اليو , وللموجب 

لك اثره القانوين , ي يف الرجوع عن االجياب فيقدم بذيف االجياب االلكًتوين كما ىو يف االجياب التقليد
د االلكًتوين ينتمي اىل طائفة من اما خصائص االجياب االلكًتوين يتميز باهنا يتم عن بعد نظرا الن العق

و لذلك يتميز االجياب  ةااللكًتوين ينتمي اىل تلك الطائفالعقود عن بعد و من مث من فان االجياب 
االلكًتوين بانو يتم عرب وسيط الكًتوين فهو يتم من خالل الشبكة و باستخدام وسيلة مسموعة ومرئية 

 ( 1)نفسو مقدم خدمو االنًتنت .و ليس ىناك ما حيول دون ان يكون ادلوجب ىو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1991كوت ادلعرب عن االرادة و اثره يف التصرفات , دار النهضة العربية , الطبعة االوىل , د. عبد القادر زلمد قحطان : الس (1)
 وما بعدىا . 13, ص
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 القبول االلكتروني . -الفرع الثاني :

القبول ىو االرادة الثانية يف العقد الصادرة من وجو اليو االجياب و جيب ان يتضمن النية القاطعة        

يف التعاقد اي صدر من جزم بال قيد او شروط و جيب ان يصدر القبول مطابقا لالجياب و ادلقصود 

شأن ادلسائل اجلوىرية و  بتطابق االجياب والقبول يف كل ادلسائل اليت تدخل يف القدر بل تطابقهما يف

الرئيسية و عدم االختالف يف ادلسائل التفصيلية ما ىو ما يثَت مسالة غاية يف االمهية و ىي اختالف 

 صيغ االجياب والقبول االلكًتوين. 

تعبَت عن ارادة الطرف االخر الذي تلقى االجياب يطلقو ضلو ادلوجب  -يعرف القبول االلكتروني :

اىل االجياب يتكون  ةباإلضافو ليعلم دبوافقتو على االجياب فهو االجابة بادلوافقة على عرض ادلوجب , 

العقد , و القبول االلكًتوين ال خيرج عن مضمون ىذا التعريف سوى انو يتم   عرب وثائق الكًتونية من 

شبكة االنًتنت فهو قبول عن بعد ولذلك فهو خيضع لذات القواعد واالحكام اليت تنظم القبول خالل 

 (1)التقليدي وان كان يتميز ببعض اخلصوصية اليت ترجع اىل طبيعتو االلكًتونية .

و ىناك شروط عامة جيب توافرىا يف القبول ,فالقبول خيضع للشروط العامة ادلطلوبة يف كل تعبَت        

اثار قانونية و ذا ظهر خارجي و ان يصدر  إلنتاجعن ارادة فيجب ان يكون باتا وزلددا و منصرفا 

بقا لالجياب وال يتضمن ان يطابق القبول اذا كان القبول مطاالقبول يف وقت يكون فيو االجياب قائما و 

اي ربفظات ابرام العقد فالقبول اذن جيب ان يطابق االجياب مطابقة تامة و ال جيوز ان يزيد فيو و 

 ينقص عنو واال اعترب رفضا يتضمن اجيبا جديدا , و ال يشًتط ان يصدر القبول االلكًتوين يف شكل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 105م , ص 1992د. حسام الدين االىواين : نظرية ادلادة االلتزام , اجلزء االول مصادر االلتزام , الطبعة الثانية ,  (1)
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الكًتونيو او من خالل الطرق التقليدية للقبول وذلك ما خاص اوضع معُت فيصح ان يصدر عرب وثائق 

 (1)القبول يف شكل معُت .مل يكن ادلوجب بقد اشرط ان يصدر 

ويتم التعبَت عن القبول االلكًتوين بعدة طرق منها الكتابة دبا يفيد ادلوافقو او باستخدام التوقيع 

االلكًتوين عرب الربيد االلكًتوين او عن طريق اللفظ من خالل غرف احملادثة او التنزيل عن بعد من 

نًتنت و ربميلها على ادلعامالت االلكًتونية اي نص شَت خالل تنزيل الربامج او ادلنتج او السلعة عرب اال

اىل اعتبار السكوت وسيلة يعتد هبا للتعبَت عن القبول و استخالص القبول يعد مسالة موضوعية يف 

 (2)نطاق السلفة التقديرية لقاضي ادلوضوع .

 مجلس العقد االلكتروني . -الفرع الثالث :

المي , رللس العقد و ىو ادلكان الذي جيتمع فيو الطرفان ىي نظرية ماخوذة اصال يف الفقو االس

ادلتعاقدان فيصدر فيو االجياب وينتظر قبول الطرف االخر ,وقد يكون رللس حقيقيا عندما جيتمع 

ادلتعاقدان يف مكان واحد ويتم التعاقد بادلواجهة سواء أمت ىذا التعاقد باألصالة او عن طريق النيابة ,وقد 

العقد اربادا حكميا عندما يتم التعاقد بُت الطرفُت ال جيمعهما مكان واحد حلظة  يكون ارباد رللس

التعاقد و امنا جيمعهما اتصال مباشر كاذلاتف او اي وسيلة مشاهبة حيث ال يوجد فاصل زمٍت بُت 

 التقاء االجياب والقبول و جيب توافر شرطُت يف رللس العقد :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .322, ص 2005 , الطبعة االوىلد. خالد شلدوح ابراىيم : ابرام العقد االلكًتوين , دار الفكر اجلامعي , (1)

 . 50سابق , ص  مصدرد. ماجد زلمد سليمان ابا اخليل :  (2)
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ىو ارباد ادلكان حقيقيا او حكما و االرباد احلقيقي ىو الوجود الفعلي  -الشرط المادي : -1

 للطرفُت و حضورىم يف مكان واحد واتصاذلما بعض 

اتصاال مباشرا, اما االرباد احلقيقي فيكون بُت شخصُت ال يتواجدان يف مكان واحد امنا  -2

 جيمعهما اتصال مباشر كاذلاتف مثال .

ىو انشغال الطرفُت انشغاال تاما  مباشرا بالتعاقد فاذا انصرف اي من   -الشرط النفسي : -3

 الطرفُت اىل شيء غَته اعترب رللس العقد منفضا .

 " خيارات مجلس العقد "

 -: األتيةيكون للطرفين في مجلس العقد و حتى االنتهاء منو الخيارات 

و ىو ان يكون للموجب خيار الرجوع عن اجيابو اىل ان يصدر القبول فينعقد  خيار الرجوع :  -1

 العقد , او ينفض اجمللس دون القبول فيسقط االجياب .

و ىو ان يكون للمخاطب باالجياب خيار القبول اىل ان ينفض اجمللس ,  -خيار القبول : -2

 لس قائما.فالقبول غَت زلتم فور الوقت الذي يصدر فيو االجياب مادام اجمل

ىو ان يكون للطرفُت احلق يف فسخ العقد بعد صدور االجياب والقبول  -خيارات المجلس :  -3
 (1)منهما ما داما يف رللس العقد .

 . العقد رللس شروط ويوافق عقد االلكًتوين العقد ينطبق ىل وبالتايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 83, ص 2010,  1, طد. مصطفى موسى العجارمة : التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنًتنت , دار الكتب القانونية  (1)
 وما بعدىا .



 
33 

 المبحث الثالث

 اثبات العقد االلكتروني

ان وسائل االثبات واساليبو وجاءت وليدة الواقع العملي وتغَتا دلا تعارف عليو الناس يف معامالهتم       

و مل يرفضها ادلشرع عليهم بال اكتفى بتقريرىا وتقييمها , وقد درج الناس على الكتابة التقليدية االثبات 

ا و قد اكتسبت وسائل االثبات تصرفاهتم لثقتهم فيها كوسيلة تتسم بالثبات و يصعب التالعب هب

االلكًتوين مكانة يف رلال ادلعامالت التجارية اليت تقوم على مبدا حرية االثبات التقليدية و اصبح كل 

من احملرر و التوقيع االلكًتوين حيظى بنفس خاصية احملرر و التوقيع التقليدي و شلا ال شك فيو ان 

و التوقيع يصلح كوسيلة االثبات مجيع التصرفات القانونية يف   االسلوب االلكًتوين يف الكتابة و احملررات

كافة ادلعامالت ادلدنية والتجارية ولكن التساؤل يثور بالنسبة للحاالت اليت يتطلب القانون فيها الكتابة 

كشرط االنعقاد التصرف يصعب القول بصالحية ذلك االسلوب يف ىذا اجملال بل يتعُت اتباع النمط 

الكتابة و التوثيق حيث يًتتب على زبلفو بطالن التصرف و ال ديكن العدول عن ذلك اال التقليدي يف 

 (1)بنص صريح . 

اللكًتوين و الثاين حجية ولذلك سوف اتناول يف حبثي  ىذا مطلبان يشمل االول الكتابة و التوقيع ا

 .الكتابة و التوقيع االلكًتونية 

 روني المطلب االول : الكتابة و التوقيع االلكت

 و اما يعرف الكتابة االلكًتونية و ادلقصود بالكتابة  ىنا تتطلب القانون وجود الكتابة باعتبارىا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .270م , ص2006,  1د. زلمد حسُت منصور : االثبات التقليدي و االلكًتوين , االسكندرية , دار الفكر اجلامعي , ط (1)
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مل يبُت معناىا , وديكن القول باهنا عبارة عن نقوش او رموز عنصرا جوىريا يف احملرر ادلعد لإلثبات و 
تعرب عن قصدىا فيها بشكل واضح و مفهوم وحقيقة مستمرة  اذا كانت ادلادة اليت تكتب هبا او 
الدعامة اليت تدون عليها و يلزم يف الكتابة دالة على الغرض ادلقصود من احملرر باي عبارة تدل على ذلك 

ا يؤدي اىل ادلعٌت يعترب كافيا و ال يشًتط القانون ان ربر الكتابة بلغة معينة , و ان وبالتايل فان كل م
تكتب دبادة معينة او تكون على دعامة زلددة , جيوز ان تكون الكتابة باللغة العربية او باللغة االجنبية  

لى الورق او جلد كما جيوز ان تكتب خبط اليد او على االلة الكاتبة او الطابعة كما جيوز ان تكون ع
وغَتىا من الدعائم ادلادية او ان تكون على دعامة االلكًتونية عرب احلاسب االيل حبيث يشمل لفظ  
احملرر الكتايب كل من اخلطية و الورقية و احملررات االلكًتونية  اي البيانات ادلدونة على دعامات 

حلفظ و تداول الكتابة االلكًتونية ومنها  االلكًتونية و يقصد  بالدعامة االلكًتونية :  ىو وسيط مادي
االقراص ادلمغنطة او الذاكرة االلكًتونية او اي وسيط اخر شلاثل ,  و من شروط الكتابة ان تكون 

 مقروءة واضحو و انت تتصف باالستمرارية و الثبات اال تًتك يف احملرر اثر مادي .

 شروط الكتابة االلكترونية

الكتابة قابل لإلدراك و ىذا الشرط بديهي حبيث ان تكون الكتابة اليت جيب ان يكون مضمون  اوال :
حيتويها احملرر جيب ان تكون مفهومة دلن يقرأىا او يتطلع عليها سواء من اطرافها من قاضي او خبَت او 

 الغَت من تكون لو ادلصلحة واالطالع على احملرر االلكًتوين .

و يعٍت ىذا الشرط ضرورة احفظ احملرر االلكًتوين و اخلطاب  جيب ان تستمر الكتابة فًتة زمنية ثانيا:
االلكًتوين احلامل للكتابة مدة زمنية شلا نراه أن تكون سنة و ىي مدة سنة نراه  متماشية مع حركة سريعة 
للتجارة االلكًتونية خاصة يف ظل عدم ربديد ادلدة حلفظ احملررات االلكًتونية يف االتفاقيات الدولية كما 

ادلدة الالزمة ضرورة الحتمال احلاجة اليها عند وجود اي تنازع قضائي و الفصل يف النزاعات ان 
 القضائية اي البد ان تتسم بالسرعة الالزمة .

عدم قابلية الكتابة للتعديل: جيب االعتماد بالكتابة على احملررات االلكًتونية اال تكون قابلة  ثالثا :
ث اذا مت ىذا التعديل او احملو او الشطب يكون ظاىرا فال يتم التعديل للتعديل  او احملو او الشطب حبي

اال بإتالف احملرر او يًتك اثر واضح عليو و على ىذا الشرط ىو اخفاء عنصر الثقة على ما دون يف 
 (1)احملرر الكتايب .

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـ

م 2007الطبعة األوىل , د. طاىر شوقي مؤمن : عقد البيع االلكًتوين )البحث يف التجارة االلكًتونية( , دار النهضة العربية ,  (1)
 . 68-66, ص
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اما التوقيع االلكًتوين يف التعاقد عرب شبكة االنًتنت ىو ملف الكًتوين قصَت يًتتب بيانات        

يستعملها ادلوقع و يسمح بتحديد شخصيتو وسبيزىا عن من سواه و يثبت اذباه ارادتو اىل االلتزام 

 ادلضمون بالوثيقة االلكًتونية .

و يتحقق ىذا النوع من التوقيع عرب اجراءات حسابية ترتبط دبفتاح خاص بادلرسل دون سواه , فهذا      

التعريف حيدد وظيفة التوقيع االلكًتوين من ناحية  و يبُت العناصر الغنية اليت يتشكل منها من ناحية 

( و الثاين ) التوقيع بالقلم اخرى ,و ينقسم التوقيع االلكًتوين اىل نوعُت اوذلما ) التوقيع الرقمي 

االلكًتوين (. ويتم ىذا النوع من التوقيع الرقمي باستعمال ارقام متعددة تركب لتشكل يف النهاية )كودا( 

يتم التوقيع بو , وغالبا ما يستخدم التوقيع الرقمي يف ادلراسالت االلكًتونية بُت التجار او بُت الشركات 

رب شبكة االنًتنت كما يستخدم يف التعامالت ادلصرفية , ومثالو بطاقة يف الصفقات التجارية اليت تتم ع

االئتمان اليت ربتوي على رقم سري ال يعرف سره العميل الذي يدخل بطاقة يف  ماكينو السحب , 

ولذلك  عندما يطلب االستخدام عن حسابو او عند صرف جزء من رصيده يؤدي التوقيع الرقمي اقرار 

منها الوثيقة االلكًتونية او تلك اليت يهدف اليها صاحب التوقيع فمثال عن طريق ادلعلومات اليت تتض

بطاقة االئتمان وادي مقتضى اجراءات يتفق عليها بُت احلامل للبطاقة و البنك الذي حيصل االول على 

العقود  ادلبالغ اليت يريدىا بدال من اللجوء اىل السحب اليدوي كما يسمح هبذا النوع من التوقيع بابرام

عن بعد بدون احلضور ادلادي للمتعاقدين , وبذلك فانو يسهم يف نوم و ضمان التعاقد عرب شبكة 

مونة لتحديد ىوية الشخص الذي قام بالتوقيع دليال على احلقيقة بدرجة اكرب مأاالنًتنت و يعد وسيلة 

 (1)من التوقيع اليدوي .

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

م , 2011التعاقد عرب شبكة االنًتنت , بَتوت لبنات , مكتبة ادلنصوري , الطبعة االوىل , د. جليل الساعدي : مشكالت  (1)
 . 106-104ص
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ف التوقيع البيومًتي باعتباره صورة للتوقيع من خصائص البيولوجية  صياما التوقيع البيومًتي          

ة الشفاه فقدت بُت لصاحب التوقيع كبصمة االصبع او بصمة شبكة العُت او بصمة الصوت او بصم

العلم احلديث وجود طرق حديثة تفوق التوقيع اخلطي امن  من حيث الداللة على الشخص كبصمات 

قرنية العُت و الصوت و الشفاه  فيربمج احلاسب االلكًتوين على اساس ان ال يصدر اوامر او فتح القفل 

ربرلة يف ذاكرتو. حيث تتم دراسة ادلغلق اال بعد مطابقة كل ىذه البصمات او بعضها على البصمات ادل

شليزات الشخصية من ادلظهر اخلارجي لالداء كما يف ربديد خط االنسان بدراسة درجة الضغط اليد على 

 القلم و كمية االىتزازات اليت تصدرىا اليد اثناء الكتابة .... اخل 

ن التالعب بتسجيل بصمو لكن يعيب على ىذه  الطريقة عدم توافر االمان ادلطلوب فيها حيث انو ديك 

الصوت واعادة باهنا كما ديكن طالء الشفاه دبادة معينة ذبعلها مطابقة للبصمة االصلية او التالعب يف 

 (1)بصمة العُت من خالل عدسات بطريقة معينة.

 . الكتابة و التوقيع االلكترونيالمطلب الثاني: حجية 

الدليل الكتايب ديكن ان يعد مقدما  قبل حصول النزاع و بذلك ينطوي على قدر كبَت من        
انو يسهل حسن اذا وجد  فاالطمئنان  لدى اصحاب احلقوق و تقل احتماالت النزاع  اذا ما اثَت 

 اعدت الثباهتا  الدليل الكتايب على الواقعة ادلتنازع عليها و ذلك الن الكتابة تعرب بدقة عن الواقعة اليت
كما ان الكتابة  ال تتاثر دبرور الوقت و على ذلك فالكتابة االزمة لالثبات يف ادلستند االصلي و الذي 

 (2)قد يكون زلرر رمسيا او عرفيا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55-54م , ص2004,  1طية , اعي : قوة التوقيع االلكًتوين يف االثبات , القاىرة , دار النهضة العربد. امحد زلمد الرف (1)
,  م 2004,  , بال طبعة ادلعارف منشأة,  االسكندرية,  االثبات يف احلديثة االتصال وسائل حجية:  سعيد زلمد,  رشيدي (2)

 . 105ص
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 احملرر الرمسي واحملرر العريف .الكتابة يف صورهتا التقليدية  امر الزم يف 

التصرفات القانونية و الوقائع  و يف نطاق احملرر الرمسي جيب التفرقة بُت الكتابة كدليل اصلي الثبات

القانونية و بُت الكتابة بوصفها  ركنا من اركان التصرف القانوين اذ ادلدنية والتجارية و كذلك ادلعامالت 

االدارية وقد اصال ادلشروع يف شأن طبيعة ىذه احلجية و حقيقيتها اىل نفس حجية التوقيع ادلقررة يف 

 (1)دنية والتجارية .احكام قانون االثبات يف ادلواد ادل

اما احملررات االلكًتونية يف بادئ االمر كلمة احملرر تتصرف اىل زلررات الرقمية ,  اصل االثبات يف صورتو 

 وكذلك احملررات االلكًتونية يف صورهتا االلكًتونية يف االثبات . ةالتقليدي

ي لو حجية  يف االثبات يتعُت اما احملرر الرمسي و حىت ديكن استيعاب مفهوم احملرر االلكًتوين الذ

تفصيل مفهوم احملرر يف صورتو التقليدية فاحملرر يف صورتو التقليدية ىو الورقة الرمسية اليت يثبت فيها 

ادلوظف زلام او شخص مكلف خبدمة عامة ما مث على يديو او ما تلقاء نفسو من ذوي شأن طبقا 

و اليت ىي عباره عن حروف  ةااللكًتونيالكتابة  تأخذالقانونية يف حدود سلفتو واختصاصو و  لألوضاع

اية وسيلة اخرى  قمية او الضوئية اور او ارقام او رموز او اي عالمات  على دعامة  الكًتونية  او 

 -مشاهبة تعطي داللة قابلة وكذلك اشكاال عديدة نذكر منها :

النشر عرب االنًتنت لو خصوصيتو اليت سبيزه عن النشر التقليدي  المصنفات الرقمية : -1
يتم عن طريقة  ان للمصنفات بطريقة الكتابة , وذلك ان النشر على الشبكة   يفًتض

 ادلعاجلة ادلعلومات بطريقة رقمية و بذلك يصبح ادلصنف موجودا على الشبكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م , 2002د. لطفي , زلمد حسام : االطار القانوين للمعامالت االلكًتونية , القاىرة , دار النهضة العربية , طبعة اوىل ,  (1)
 . 104ص
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 , وتتم ىذه العملية عن طريقة الية حسابية الكًتونية .  لألصليف صورة مقاربة سباما 

وقد لوحظ ان فكرة االبداع او اخللق يف  عامات(:المصنفات متعددة الوسائط )الد -2

ادلصنف متعددة الوسائط تكمن يف وجود ادلعاجلة االليو للمعلومات والثانية ان ىذه 

ادلصنوعات يتم التعبَت عنها بوسيلو مسعية او مسعية ادلوظف العام واثباهتا بنفسو يف حدود 

يف حضور ادلوظف حيث يقتصد مهمتو و كذلك البيانات اليت يديل  هبا صاحب. الشعر 

احلجية من ىذا النوع االخَت من البيانات على  االقرار فقط الهنا ىي اليت سبت يف حضور 

و الورقة الرمسية كذلك حجة على الناس كافة دبا يف ذلك اطراف الورقة .  ادلوظف العام

 (1)الرمسية والغَت .

ىو نفسو احملرر الرمسي ادلكتوب ولكن يف صورة كتابة الكًتونية دبعٌت اخر  المحرر االلكتروني الرسمي :

ىو الوثيقة اليت تدون فيها البيانات و ادلعلومات اليت تتعلق بطريقة ما قام موظف عام سلتص بانشائها و 

ات ربريرىا وفق االجراءات ادلنصوص عليها يف القانون وذلك شرط االوضاع القانونية اخلاصة لتحرير ذ

و لقد قيلت تعريفات كثَتة يف تعريف احملرر االلكًتوين او الوثيقة  التقليديةاحملرر الرمسي يف صورتو 

ىنا ىو احملرر االلكًتوين عبارة عن يهمنا   ما لكن   و احملرر  ىذا   تزويد  حبيث   دبناسبة ادلعلوماتية  

:- 

 . الكتابة االلكًتونية 

 اللكًتونية دعامة ربمل عليها ىذه الكتابة ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 68م , ص2003موجز يف اصول االثبات , القاىرة , دار النهضة العربية , بال طبعة ,  :سيد ابر جاشرف د.  (1)
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 ادلنصوص عليها قانونا وارى ان  يقوم باجراءات التحرير موظف عام سلتص وفقا لالجراءات

فكره احملرر الرمسي االلكًتوين وثيقة الصلو دبا يسمى  احلكومة االلكًتونية اليت تعتمد يف تسجيل 

اعماذلا على اجهزة احلاسب االيل ادلرتبطو فيما بينها يف شبكة داخلية ) انًتنت( و ترتبط ىذه 

 (1)الشبكة بغَتىا من  الشبكات عن طريق االنًتنت .

 ومن شروط صحة احملرر الرمسي ما يلي ...

صدور احملرر الرمسي من موظف عام سلتص مكلف خبدمة عامة ذلك ان الصفة الرمسية ال تثبت  - أ

 اال احملررات اليت تصدر عن موظف عام او شخص مكلف .

يشًتط كذلك يف احملرر الرمسي ان يصدر من ادلوظف عام يف حدود سلقتو واختصاصي احمللي و  - ب

 . نوعي

عى يف ربديده الورقة االوضاع القانونية و االجراءات اليت راجيب ان يكون ادلوظف العام قد  - ت

 (2)حددىا ادلشرع لكل زلرر على حده .

ا حجية التوقيع االلكًتوين يف االثبات يتمتع التوقيع االلكًتوين يف ظل ضمانات معينة بالقيمة القانونية  ام

يدوي وذلذا فان التشريعات اخلاصة هبذا ادلوضوع قد اعطتو  حجيو التوقيع ذاهتا اليت يتمتع هبا التوقيع ال

اليدوي , و احلق ان التوقيع اليدوي قد ال جيد لو مكانا يف نظام التعاقد عرب شبكة االنًتنت اليت اصال 

 على البيانات احلوسبة ,  اي تلك البيانات ادلعاجلة بلغو الكمبيوتر , و من مث فانو ديكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110م , ص1973, القاىرة , دار احياء الًتاث العريب , بال طبعة , ري : الوسيط يف القانون ادلدين د. عبد الرزاق السنهو  (1)
وما  13م , ص2000,  1د. نبيل ابراىيم سعد : االثبات يف ادلواد ادلدنية و التجارية , االسكندرية , منشأة ادلعارف , ط (2)

 بعدىا .
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االحكام ادلنصوص االعتماد على التوقيع االلكًتوين كوسيلة اضافية للتوقيع اليدوي و مع ذلك فان 

عليها يف القواعد التقليدي للقانون ال تتفق مع التوقيع االلكًتوين اذ توجب ىذه القواعد ان يكون 

التوقيع اليدوي امضاء او بصمة اهبام , اما التوقيع االلكًتوين الذي يتم عرب شبكو االنًتنت ال توجد فيو 

اللكًتوين و ىذا الوضع الثانوي ىو الذي يفسر ىذه  الشكلية و ىو عباره عن رقم. او كتابة بالقلم ا

 (1)اصدار تغيَتات خاصة بالتوقيع االلكًتوين .

جيتو القانونية و ان يكون معًتفا بو من قبل صاحبو حبو ان شروط حجية التوقيع جيب ان يتمتع التوقيع 

انو يعترب احملرر  من قانون االثبات على 14صراحة او ضمنا و اال ينكر صدوره عنو , وقد نصت ادلادة 

ادلصري يف صادره من وقعو ما مل ينكر صراحو دلا ىو ادلنسوب اليو من خط او امضاء او ختم او بصمة 

, اما الوارث او اخللف فال يطلب منو االنكار ويكفي ان حيلف  بيمينا بانو ال يعلم ان اخلط او 

عليو دبحرر عريف يناقش موضوعو ال  اء او اخلتم او البصمة ىي دلن تلقى عنو احلق . ومن حيتجاالمض

حييل منو االنكار او اخلط او االمضاء  او بصمة االصبع , ان يكون االعًتاف الصريح بصحة بصمة 

التوقيع اذا اعًتف صاحب التوقيع صداقو بصمة توقيعو ادلوجود على الورقة سوا ان كان التوقيع باالمضاء 

عليو و يلزم دبا  تتضمنو الورقة يعترب التوقيع توقيعو و اخلط  او بصمة االصبع او اخلتم كان التوقيع حجة

ادلنسوب اليو خطو  حىت لو كان خط غَته طال ماكتب ربت اشرافو او بامالئو او برضاه , وبالتايل 

تصبح الورقة العرفية ادلوقعة يف قوة الرمسية من حيث صدورىا عنو ,  وبالتايل ال جيوز لصاحب التوقيع ان 

ذلك اىل االنكار اى ال  جيوز لو ان يطعن على توقيعو اال بطريقة الطعن بالتزوير , بعباره يعود بعد 

 اخرى تعترب الورقة حجة عليو دبا ورد فيها وال جيوز لو التعلل فيها ودحض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بعدىا ما و 111ص,  سابق مصدر,  االنًتنت عرب التعاقد مشكالت:  الساعدي جليل. د (1)
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 ما جاء فيها االب طريقة االدعاء بالتزوير .

 يكون االعًتاض الضمٍت يف حجية التوقيع يف حالتُت : -اما االعًتاف الضمٍت بالتوقيع :

و حالو البدء يف مناقشة موضوع الورقة  يف حالو السكوت من حيتج على الورقة العرفية عن انكار التوقيع

 دون ان يعًتض دلسالة التوقيع .

عد ىذا يعتد بو  اقرار ضمٍت بنسبة تدفقية  ةصراحاما يف حالة السكوت فاذا سكت ومل ينكر توقيعو 

 و ىذا النوع من السكوت ادلالبس . و الي

قبيل االعًتاف ادلعٌت بالتوقيع ان يبدا صاحبو اما يف حالو ادلناقشة موضوع احملرر ادلواقع عليو : يعترب من 

 (1)يف مناقشة موضوع احملرر من ما يفيد بتسليمو بصحة نسبة اخلط او االمضاء او اخلتم او البصمة اليو.

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ما بعدىا . 28سابق , ص مصدرد. امحد زلمد الرفاعي : قوة التوقيع االلكًتوين يف االثبات ,  (1)
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 الخاتمة 

اتضح شلا سبق ان العقد االلكًتوين اصبح من العقود ادلهمة يف الوقت احلاضر و خاصة بعد التطور 

التكنلوجي )شبكة االنًتنت ( اليت شهدىا العامل يف اآلونة االخَتة حيث ازالت احلدود اجلغرافية بُت 

الدول و سبثلت بسهولة اصلاز العملية التجارية بأقل جهد و تكاليف و اقصر وقت , فلقد اصبح دبقدور 

 ادلتعاملُت عرب االنًتنت تبادل االجياب و القبول بأسرع وقت شلكن .

ىذا ادلوضوع يصل بعد اىل االىداف ادلنشودة خاصة من قبل جهات البحث و الدراسة يف العامل  إال ان

العريب و العراقي على وجو اخلصوص , و يتعُت ان تنصب ىذه الدراسة باألساس على ربديد و تفصيل 

ورىا و باإلضافة اطراف العالقة التعاقدية االلكًتونية و التصرفات القانونية الناشئة عن ىذه العالقة و ص

 اىل اجلهات الوسيطة ادلرتبطة بأي من ىؤالء االطراف لتقدمي خدمات تقنية ذلم .

 من خالل حبثنا توصلنا اىل عدة نتائج و توصيات و ذلك على النحو التايل : 
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 النتائج

العقد االلكًتوين ىو ذلك االتفاق الذي يتم انعقاده بالوسائل االلكًتونية كليا او جزئيا و  -1
تتمثل الوسيلة االلكًتونية يف كل وسيلة كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكًتو 
 مغناطيسية او أي وسيلة اخرى مشاهبة صاحلة للتبادل اخلاص بادلعلومات بُت ادلتعاقدين . 

سباب الزيادة يف حركة التجارة االلكًتونية و سهولة حركة البيع عرب شبكات من اىم ا -2
, كذلك قلة نفقات الشراء كمصاريف السفر و االنتقال واالقامة و االتصال و سرعتها 

 غَت ذلك .
ىناك جوانب سلبية للتجارة عرب االنًتنت او وسائل االتصال احلديثة و اليت من ابرزىا  -3

دليس على ادلشًتي حيث ال يتم معاينة السلعة وقت التعاقد و امنا وقوع غنب او غش او ت
 يتم ذلك عند التسليم أي بعد االجياب و القبول ودفع الثمن 

 التوصيات 

ضرورة وضع قواعد موحدة للعقود االلكًتونية عادليا نظراً لعادلية الوسائل اليت يتم عقدىا من  -1
 خالل االنًتنت .

ية تشرف على اصدار التشريعات ادلنظمة لتطبيق قواعد التعاقد ضرورة انشاء جهة دولية رمس -2
 , و حل خالفاهتا بواسطة جهات قضائية او ربكيمية يتم انشائها ذلذا الغرض .االلكًتوين 

القضاء على القرصنة عرب شبكة ادلعلومات العادلية )االنًتنت( و ذلك بوضع عقوبات  -3
 رادعة على ىؤالء القراصنة .

ائل االثبات ميسرة للعقود االلكًتونية حىت يستطيع اطراف العالقة ضرورة تعيُت وس -4
 التعاقدية اثبات حقوقهم و التزاماهتم بقواعد ثابتة و غَت معقدة .
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