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 " دكتورة ىواري صباح  " أتقدم جبزيل الشكر اىل االستاذة  ادلشرفة 
الذي كان ذلا الفضل يف ىذه الثمرة العلمية اليت ساعدتنا بنصائحها وإرشاداهتا يف 
إشرافها على ىذه الرسالة رغم أعماذلا وارتباطاهتا الكثرية فأسأل هللا تعاىل أن يرفع 

 .مكانتها لتقدم مزيدا من األعمال العلمية لألمة 
وأتوجو ابلتقدير واالحرتام اىل أساتذيت اإلجالء يف قسم احلقوق الذين كان 

دلالحظاهتم ونصحهم عظيم األثر يف نفسي وتشجيعي ، كما أتوجو ابلشكر  لكل 
اذليئة اليت تقوم عليها الكلية من رئيس القسم اىل آخر عامل هبا لتعبهم وعملهم 
من اجلنا وأتقدم ابلشكر اجلزيل ألعضاء جلنة ادلناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة 
ادلذكرة  وتقدمي اآلراء اليت من شأهنا تقومي ىذه الدراسة كما ال يفوتين يف ىذا 
ادلقام أن أتقدم ابلشكر اىل كل من مجعين هبم درب الدراسة زمالئي األعزاء 

 . خاصة
وهللا اسأل أن يتقبل ىذا العمل مين وان جيعل منو عمال علميا خالصا لوجهو 

 .يفيد كل من  يطلع عليو 
 
 

 شكر وعرفان 



 

 اىل من ذلم فضل تربيت وتعليمي 
 اىل من خصهم رب العزة ابلدعاء يف كتابو الكرمي 

اىل والديت اليت ال زالت متطرين يف ضمري الغيب بزحام من الدعوات 
اخلالصة و األب الكرمي حفظهما هللا  

 و بنايت مروة و زىرة و بشرى " حنان" اىل زوجيت الغالية  
اىل مجيع من ساندين وكان يل  عوان وفيا  

 اىل كل من تذكرين ابلدعاء 
 واىل كل من وجهين وعلمين وزودين ابلقليل من العلم او الكثري 

 اىل كل انطق حبرف الضاد والغيور عليو 
 اليهم مجيعا اىدي ىذا العمل 

 ...                                                    وشكرا

 بلقاسم دمحاين               



 

 بدعوهتما  إىل أعز ن غمراانىل مإأىدي ىذا العمل ادلتواضع 
شخصني يف الوجود وأغلى ما أملك يف ىذه الدنيا الوالدين الكرميني 

حفظهما هللا وأطال  
 اىل زوجيت و أبنائي دعاء و اسالم 

اىل مجيع من ساندين وكان يل  عوان وفيا  
 اىل كل من تذكرين ابلدعاء 

 واىل كل من وجهين وعلمين وزودين ابلقليل من العلم او الكثري 
 اىل كل انطق حبرف الضاد والغيور عليو 

 اليهم مجيعا اىدي ىذا العمل 
 ...                                                    وشكرا

  دمحاين               أمحد
 



 

 

 

 

 

 

 
 مقــدمة
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 : مقدمــــــــة 

       عرف ىذا العصر ظيور الحاسبات و لقد تطورت ىذه الحاسبات بحيث 
أصبحت تؤدي الكثير من الميام التي يقوم بيا اإلنسان ،  و ساىمت أيضا ىاتو 
الحاسبات في تسييل ميمة التواصل و االتصال، من بين ىذه الوسائل الياتف و 
 ةالفاكس ، حيث كان ليا تأثير مباشر عمى وسائل تعبير اإلرادة  التي كانت تقميدي

 .في وقت مضى لتصبح أكثر تعقيدا 

      مع مرور الوقت أصبح بإمكان اإلنسان  القيام بتصرفات قانونية عن بعد 
وبواسطة ىاتو الوسائل وذلك لماوفرتو لو الوسائل من مرونة في التواصل دون حاجة 

 COVID-19لمتنقل و بصورة فورية دون اعتراف بالحدود أوالعوائق ولعل وباءكورونا

 أعطى دفعة قوية الستعمال ىاتو الوسائل في مختمف المجاالت العممية مثل إقامة 
الممتقيات عن طريق التحاضر عن بعد و الدراسة عن بعد و في المجال االقتصادي 

انتشار التسوق االلكتروني في الجزائر و االعتماد عميو من طرف الكثير من 
األشخاص ، فأصبح ىناك ما يعرف بإمضاء العقود بواسطة األجيزة الذكية أو كما 

و التي أصبحت االنترنت " العقود المبرمة بواسطة األجيزة الذكية "يعرف أيضا بـ
 إبرام العقود االلكترونية و في أغمب التعامالت ، المتمثمة في تبادل عنصرا ميما في

السمع بمختمف أشكاليا و كذلك الخدمات ، وظيور عناصر جديدة في العقدة مثل 
العميل االلكتروني و الذي أحدث خالفا فقييا و قانونيا في كيفية توظيفو كأحد 

 .عناصر العقد االلكتروني الذكي الذي أصبح الذكاء االصطناعي جزء منو ال يتجزء

   كان ليذه الوسائل تاثير مباشرا عمى النظام التعاقدي حيث أنو يتاثر بالبيئة 
المحيطة بو و بأطراف العقد ، لقد تاثرت نظرية العقد تاثرا بالغا بيذا التطور في 

وسائل اإلتصال ، و لذلك حاول فقياء القانون المدني االىتمام بمسائل المعامالت 



 ب

 

االلكترونية ، و التي ظير بيا اتجيان ميمان أحدىما يرى أن المعامال ت 
االلكترونية ال تحتاج الى قوانين خاصة اال في بعض الخصوصيات أما االتجاه 

االخر فيرى وضع قوانين خاصة نظرا لمتطور الحاصل و ظيور ناصر جديدة في 
العقد مثل العميل الذكي و الذكاء االصطناعي و غيره من االمور التي ال يمكن 

 .تركيا لمنظرية العامة لمعقد 

  تتمثل أىمية ىذا الموضوع أنو موضوع حديث لمبحث و ال يزال متجدد نظرا 
لمتطور التكنموجي و خصوصا في مجال الذكاء االصطناعي و ارتباطو بابرام العقود 

 .بواسطة االجيزة الذكية 

  ان اختيارنا لمموضوع راجع السباب شخصية و اسباب موضوعية و من أىم 
االسباب الشخصية ىو اىتمامنا بالتطور التكنموجي و عالقتو بالمجال القانوني و      

القانون التجاري عمى الخصوص  الذي ىو اختصاص دراستنا ، اما بالنسبة 
موضوع البحث ىو موضوع جديد و ال يزال : لمموضوعية فيمكن ترتيبيا كالتالي 

يحتاج لمبحث و التمحيص و أيضا ىناك الكثير من االختالفات في تفسير الوضعية 
 . القانونية لمعقود  المبرمة بواسطة االجيزة الذكية

     تيدف ىذه الدراسة  الى االجابة عمى بعض التساؤالت التي يطرحيا دارسوا 
القانون بصفة عامة و دارسوا القانون التجاري بصفة خاصة و التي جعمت من ابرام 
العقود بواسطة االجيزة الذكية محط اختالف الكثيرين ، و كذلك توفير فيم لمختمف 

وسائل ابرام العقود بواسطة االجيزة الذكية و خصوصا العميل االلكتروني أو ما 
 .يسمى ايضا بالوسيط االلكتروني الذي يمثل عنصر في ابرام ىاتو العقود 

         اتبعنا خالل الدراسة العديد من المناىج العممية من اىميا المنيج  التحميمي 
و الذي تمكنا من خاللو تتبع  أىم  مظاىر ابرام العقد االلكتروني  و تفسيرىا و 



 ج

 

كذلك المنيج المقارن و الذي من خاللو حولنا المقارنة بين مختمف القوانين التي 
 .تناولت ظاىرة الدراسة و كذلك مقارنة التعاريف الفقيية 

    لالجابة عمى التساؤل السابق قسمنا البحث الى فصمين حيث حاولنا في الفصل 
االول و الذي بعنوان تاثير االنظمة الذكية عمى العقود و الذي قسمناه الى مبحثين ، 

المبحث االول بعنوان تطور النظام الذكي الذي كان فيو دراسة لتطور الذكاء 
االصطناعي و عالقتو بالعقود الذكية في المبحث الثاني ، أما الفصل الثاني فكان 

بعنوان آلية ابرام الذكية و اشكاليتيا حيث كان المبحث االول دراسة البرام العقد 
الذكي و اظيار اىم عناصره أما المبحث الثاني فكان تبيان الىم االشكاالت التي 

 .تواجو العقد المبرم بواسطة االجيزة الذكية 
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تطور النظام اإللكتروني الذكي : المبحث األول 

 1 الذكاء االصطناعي من االسطورة الى الواقع:  المطمب األول 

 الذكاء االصطناعي في نفس تعريف ظير  : نشأت الذكاء االصطناعي -1
الوقت الذي كان يتم فيو العمل عمى إرساء األسس النظرية الخاصة بالحواسيب، 

 أولى إشارات الذكاء االصطناعي لنظرية الحوسبة الخاصة بعالم ترجعحيث 
الرياضيات البريطاني آالن تورينغ الذي ساىم بوضع أسس النظرية الحديثة لمحوسبة 

 ذلك فإن ومع وكيفية تطوير آالت ذكية قادرة عمى معالجة المعطيات بشكٍل ذكّي، 
البدء الرسمي لمجال الذكاء االصطناعي كقسم مرتبط بعموم الحاسوب يعود لورشة 

، حيث تم استخدام ىذا المصطمح ألول 1956عمل ُعقدت في كمية دارتموث سنة 
 من جامعة إم آي تي، الذي ينظر John McCarthyمرة عبر العالم جون مكارثي 

 وىربرت سيمون Allen Newellإليو باإلضافة لعدة عمماء آخرين مثل آلن نيويل 
Herbert Simon وكمود شانون Claude Shannon عمى أنيم الجيل األول 

ركزت األبحاث و. واآلباء المؤسسون لمجال الذكاء االصطناعّي كما نعرفو اليوم
األولية عمى كيفية منح اآلالت صفة الذكاء والقدرة عمى التحميل والتفكير المنطقّي 

 ارتباط الذكاء االصطناعي بالخيال العممي ال إنمشابٍو لمبشر ، مقارب وبشكٍل 
يظير حقيقتو العممية ، نجد أن جذور الذكاء االصطناعي تسبق أول أجيزة 

 أساطير ما قبل التاريخ، إلى يعود تاريخ الذكاء االصطناعي إذالكمبيوتر بقرون، 
 في العديد من النصوص القديمة ذكر نماذج من الكائنات االصطناعية جاءفقد 

، "اإللياذة" سنة قبل الميالد، في ممحمة 700 ورد قرابة وأبرزىا أقدمياالذكية، لعل 
في الفصل الثامن عشر دمي متحركة  (Homere)" ىوميروس" وصف حيث

(Automaton) طالوس"دون أن ننسى ، مصنوعة من ذىب ومشابية لمنساء "

                                                           

 كمية الحقوق ، نوقشت بتاريخ 1مسعود بورغدة نريمان ، العقود المبرمة بواسطة األجيزة الذكية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر  1
 .15-13:  ، ص 14/11/2017
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إلو المعادن االغريقي كما تدعي " ىيفايستوس"الروبوت المزعوم صنعو من طرف 
 2.األساطير

 ذلك، فموضوع الذكاء االصطناعي جد واسع ومتشعب، مما يجعل إلىضف      أ
وىذا . الناس غير قادرين عمى تحديد ما يندرج تحت مفيوم الذكاء االصطناعي فعال

إلى نتيجة واضحة وىي أننا كأشخاص عاديين نتعامل مع تطبيقات الذكاء يؤدي 
" Siri"عمى سبيل المثال تطبيق . بشكل يومي دون أن ندرك ذلكدائما واالصطناعي 

، المعروف عمى أنو المساعد الشخصي الذكي، ىو أحد Appleبأجيزة  3الخاص
أحيانا . تطبيقات الذكاء االصطناعي، لكن البعض قد ال يدرك أن األمرين مرتبطان

 بصناعة الروبوتات مثال، في يا البعض أن الذكاء االصطناعي مرتبط حصريعتقد
حين أن مفيوم الذكاء االصطناعي ىنا يكمن في البرمجيات داخل ىذا الرجل اآللي، 
وما ىذا األخير إال وسيمة المساعدة لتطبيق مفيوم الذكاء االصطناعي عمى أرض 

. الواقع
لذكاء االصطناعي كعمم من عموم المعموماتية الى مؤتمر كمية ل أول ظيور     يرجع

Dartmouth حد منظمي المؤتمر أ صاغ عالم الحاسوب و أين، 1956 صيف عام
John McCarthy 2011-1927))  ىذا المصطمح ألول مرة، وعرفو بنفسو بأنو

كل وجو : " وخرج المؤتمر بالبيان الختامي التالي" عمم وىندسة صنع اآلالت الذكية"

                                                           

أىم ممحمة شعرية إغريقية  (l'Odyssee) وتعتبر مع األوديسا Troie)ممحمة شعرية تحكي قصة حرب طروادة  (L'Iliade ) إلياذة 2
اجمع معظم النقاد و مؤرخو االدب عمى أن تاريخ االلياذة يعود إلى . والمشكوك في وجوده (Homere)لمشاعر المزعوم ىوميروس 

بعد . م. ق700وقد جمعت أشعارىا عام . منتصف القرن الثاني عشر قبل الميالد، أما الممحمة فيقال أنو كتبيا مع ممحمتو األوديسا
وتروي قصة حصار مدينة طروادة، التي ظل الدارسون يعتقدون أنيا مجرد خيال من بنات افكار ىوميروس الى . مائة عام من وفاتو

في شمال غرب تركيا " ىيسارليك" م اين انتشمت من التراب في 1871غاية عام 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re 

3 Homère évoque au détour, dans le Chant XVIII « Les armes et le bouclier d'Achille » : "[...] Et deux 

servantes soutenaient les pas du roi. Elles étaient d'or, semblables aux vierges vivantes qui pensent 

et parlent, et que les dieux ont instruites ", Homère, L'Iliade, Traduction Charles-René-Marie Leconte 

de L'Isle, Édition du groupe Ebooks libres et gratuits, p.323, disponible en version numérique sur le 

lien : http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Homere_Iliade.pdf 
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،أو أي سمة أخرى من الذكاء يمكن، من حيث المبدأ، وصفيا بدقة 4من أوجو التعمم
حاليا، يكمن الغرض .... لدرجة أنو باإلمكان صناعة آلة تحاكي ذلك الذكاء 

األساسي لمسألة الذكاء االصطناعي في صنع آالت قادرة عمى التصرف بطريقة 
سرعان ما تحول ىذا البيان إلى ". يمكن وصفيا بالذكية في حال ما قام بيا اإلنسان

فعمى عكس عمم الفمسفة وعمم النفس . الفرضية المؤسسة لعمم الذكاء االصطناعي
 صنع آالت إلىالمذان ييتمان بدراسة وفيم الذكاء، ييدف عمم الذكاء االصطناعي 

"Artefact "ذكية، وذلك باستنساخ الذكاء البشري في آالت أو أجيزة الكمبيوتر .
ستميد لنا دراسة تاريخية فمسفية لفكرة الذكاء االصطناعي بإبراز واقعو كظاىرة      

اجتماعية حقيقة، فسنرى في الفصل األول، السيما بعد إدراج العمالء االلكترونيين 
األذكياء كأحد أىم تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ أنو من المعقول جدا، سواء من 

الناحية التقنية أو الفمسفية، قبول فكرة كيانات اصطناعية قادرة عمى محاكات الذكاء 
وانطالقا من ذلك، فسيسمح لنا تحميل آلية . البشري، وبالتالي الدور االجتماعي لمبشر

عمل العمالء االلكترونيين األذكياء، من خالل عرض مختمف استخداماتيم في 
المعامالت التجارية االلكترونية، بإبراز دورىم الحقيقي في إبرام عقود التجارة 

"  متعاقد الذكاء االصطناعي"االلكترونية، ومن ثم قبول فكرة 
  : 5أىمية الذكاء االصطناعي في تطوير العمم -2

 :أبرز مظاىر أىمية الذكاء االصطناعي وذلك عمى النحو التالي

نقاذ األرواح  نعم يساعد الذكاء االصطناعي في إنقاذ األرواح،  ،الرعاية الصحية وا 
تمك نقمة نوعية عمى الصعيدين الصحي واالجتماعي، ولكنيا، في الوقت ذاتو، أحد 

 . األساسية ليذا المجالتاالنفتاحيا

 الذكاء االصطناعي عمى تحسين جودة الحياة فقط؛ إذ يعمل في فائدة ال تقتصر 
 .بعض الحاالت عمى إنقاذ األرواح

                                                           

4 Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson Education 

Limited, 3rd Edition, 2014, p. 17. 

أصالة رقيق ، استخدامات تطبيقات الذكاء االصطناعي في إدارة أنشطة المؤسسة ، مذكرة ماستر جامعة أم البواقي ، موسم  5
 19 ، ص 2014/2015
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 من الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، التي تستثمر وتبحث مجموعة توجد
عن طرق يمكن أن يساعد بيا الذكاء االصطناعي في تحسين نظام الرعاية الصحية 

 .لدينا

من اكتشاف بروتوكوالت األدوية الشخصية إلى أدوات التشخيص األفضل   
 يغير الذكاء حيثالروبوتات لممساعدة في العمميات الجراحية، وحتى

 .االصطناعي نظام الرعاية الصحية بشكل عام

 يعاني كوكب األرض من العديد من المشكالت المصيرية،  : حل المشكالت البيئية
، ىنا أيًضا تظير أىمية الذكاء االصطناعي؛ إذ من المرجح البشر اجمعالتي تيدد 

أن يكون مفيًدا جًدا في حل المشكالت البيئية التي نواجييا بسبب االحتباس 
 .الحراري 

وىو يمتد أثره من دعم البنية التحتية الذكية إلى المساعدة في أن نكون أكثر كفاءة 
في التعامل مع مواردنا الطبيعية والزراعة الذكية إلطعام عدد متزايد من السكان، 

 .يمكن لمذكاء االصطناعي مضاعفة جيودنا البشرية لحل تحدياتنا العالمية

 الذاىب إلى أن أحد تجميات التساؤل المألوف بيذا نخرج عنربما  :توفير الوظائف 
أىمية الذكاء االصطناعي تمك التي تتمثل في أنو سيوفر العديد من الوظائف 

أغمبيم من مناىضي _الجديدة؛ إذ يذىب جمع حاشد من المفكرين والمنظرين 
إلى أن اآلالت سوف تحل محل البشر، وأن _ بشكل عام التقنية الحداثة ورافضي

إنسان القرن الحادي والعشرين سيكون عما قميل فائًضا عن الوجود وزائًدا عمى 
 .الحاجة

حسًنا في ىذا الطرح وجاىة ما، لكنو طرح قاصر؛ إذ يمكن القول، من زاوية أخرى، 
إلى أن الذكاء االصطناعي سيكون أىم محرك عمل شيده العالم عمى اإلطالق؛ 

حيث سيقضي الذكاء االصطناعي عمى الوظائف التي تتطمب ميارات متدنية ويوفر 
 .بشكل فعال فرص عمل ضخمة عالية الميارات تغطي جميع قطاعات االقتصاد

https://www.rowadalaamal.com/category/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7
https://www.rowadalaamal.com/category/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7
https://www.rowadalaamal.com/category/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7
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زائدون “أولئك ىم الذين سوف يسمون _ال مجال ىنا لمكسالى وال لمتدني الميارات 
أما المؤىمون والمتمتعون بالميارات العالية فسوف يحصمون _ ”عمى الحاجة وعاطمون 

 .عمى فرص جمة، تمك ىي قواعد المعادلة الجديدة

 عدة صناعات منيا الذكاء االصطناعي يستعمل :تحسين اإلنتاجية الزراعية 
الصناعة الزراعية عمى نطاق واسع؛ حيث يمكن استخدام الروبوتات في زراعة 
دارة المبيدات، من بين العديد من االستخدامات  البذور والمحاصيل المخصبة وا 

يمكن لممزارعين استخدام طائرة بدون طيار لمراقبة زراعة المحاصيل . األخرى 
 .وكذلك جمع البيانات لمتحميل

ويمكن أيًضا أن يتم تحميل البيانات التي تم جمعيا بواسطة الذكاء االصطناعي عن 
متغيرات مثل صحة المحاصيل، وظروف التربة، واستخداميا في تعزيز اإلنتاج 
النيائي، ويمكن أيًضا استخدام الذكاء االصطناعي في الحصاد، خاصة بالنسبة 

 .لممحاصيل التي يصعب جمعيا
 :خصائص و أنواع المتعامل في العقود الذكية : المطلب الثاني 

الطبي، :  الذكاء االصطناعي في شتى المجاالتيستخدمكما رأينا أعاله، 
لكن المجال الذي ييمنا في بحثنا ىو المجال ... الميكانيكي، العسكري، الطيران

التجاري، فمتسييل التعامل التجاري والمالي عبر االنترنت في عصر المعمومات 
أصبح لمذكاء االصطناعي كذلك دور محسوس، اذ تشكل العديد من تقنياتو ركائز 

، فمو فرضنا أن تصفح ... البحث ونظم تقديم االستشارةآلياتألدوات اإلنترنت مثل 
 سنة 1500 ثانية، فسوف نستغرق أكثر من 30يستدعي  صفحة واحدة من االنترنت

 بمفرده اإلحاطةفالمستيمك ال يستطيع ... من التصفح لإلحاطة بشبكة االنترنت 
بجميع السمع والخدمات المعروضة عمى االنترنت ومواصفاتيا ليتخذ القرار بشرائيا او 

طمبيا، وال يمكن لشخص طبيعي ان يقوم بيذه الميمة، فالمعمومات المتاحة عبر 
االنترنت أكثر من أن يحيط بيا شخص طبيعي في وقت قصير، فصعوبة المبادرة 
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بل وحتى التعامل معيا، وىنا 6لمبحث عن المعمومة،" ذكية"تبرر استخدام مساعدة 
تظير أىمية العميل الذكي، فيو ال يعدو كونو برنامج من برامج الحاسب االلي 

 7.مصمم لمساعدة المتعامل عبر االنترنت في انجاز معامالتو االلكترونية

وما يتسم بو العميل الذكي مقارنة مع برامج الحاسوب العادية ىو قدرتو عمى العمل 
 وتدخمو المباشر، فمذلك استغل في ميدان التجارة االلكترونية اإلنساندون سيطرة 

 المعمومات المطموبة وحتى وا عطاءوبصفة رئيسية في تمقي طمبات المستخدمين 
تغيير خصائص بعض المعروضات لتتوافق مع رغبات الزبائن، كما يساعد ىؤالء 

عمى البحث عن المنتجات واختيار البائعين، وحتى التفاوض حول شروط 
فيو يقوم بدور الوسيط بين أطراف التعامل فضال عن دوره في البحث . 8المعامالت

 .عن المعمومات في شبكة االنترنت

تمقى الوسائط الذكية استخداما متزايدا في التجارة اإللكترونية، لكن خالفا لالعتقاد 
في " العميل الذكي"في الواقع، ظيرت فكرة . الشائع، فيذه النظم ليست ابتكارا حديثا

، وجامعة (MIT) لمتكنولوجيا Massachusettsمنتصف الخمسينيات مع معيد 
Carnegie CMU) Mellon) جامعة ستانفورد و ،IBM التي تحتل حاليا الصدارة 

                                                           

 ترليون صفحة، غالبا في أقل من ثانية، Google ،60إلى يومنا ىذا يفوق عدد صفحات االنترنت التي فيرسيا محرك البحث  6
بشكل دائم خالفا عن محركات بحث الجيل األول  التي تضمن حمول أىم النتائج أوال PageRankمعتمدا عمى تقنية تصنيف الصفحة 

التي تعتمد تقنية البحث المتعدد وذلك بفيرست ماليين صفحات الويب التي تحتوي عمى كممة أو عبارة محددة، مأخوذ من الموقع 
 Googleالرسمي ل 

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestoryl, (date d'accès: 01.04.2016) 

 
، العدد 7 لمعموم الشرعية والقانونية، المجمد مفيومو و طبيعتو القانونية، مجمة جامعة الشارقة:  أالء يعقوب النعيمي، الوكيل االلكتروني7
محرر )يقصد بالتدخل المباشر أن البرنامج . 153 االء يعقوب النعيمي، المرجع السابق، ص 3. 192- 149، ص 2010، يونيو 2

يمكن أن يتخذ ىذا التدخل شكل الضغط عمى مفتاح من لوحة . ينفذ العمل فقط عند الطمب الصريح من المستخدم (النصوص مثال
 المفاتيح، حركة الماوس أو حتى لمسة جزء من الشاشة الممسية

8  Laurent Deveaux et Corina Paraschiv, Op. Cit., p. 2 
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بدأ الباحثون في الذكاء االصطناعي تصميم کيانات . في مجال الذكاء االصطناعي
 9".قادرة عمى التفكير بطريقة ذكية

يعود الى الستينات، لم يتفق الباحثون في " عميل ذكي"الرغم من أن إنشاء أول بو 
يقارب   ،في الوقت الحاضر. الذكاء االصطناعي حتى اآلن عمى تعريف مشترك لو

لم تستقر  عدد التعريفات المقترحة عدد الباحثين في ىذا المجال، بل وحتى تسميتو
 األكثر شيوعا، إال Intelligents agentsعمى مصطمح واحد وان كان مصطمح 
الروبوتات المصنع ألداء ميمة ) Robotsأننا نجد عمى سبيل المثال، مصطمح 

الروبوتات القائمة عمى ) knowbots، ( برمجيات الروبوتاتSoftbots، (متكررة
 Autonomous agents، (ميمة  الروبوتات المستندة إلىTaskbots، و(المعرفة

 personalو  (العمالء الشخصيون ) 10Personal agents،(العمالء المستقمون )

assistants ( المساعدون الشخصيون)12"الوسيط المؤتمت"كما نجد تعبير . 11 ،
ناىيك عن تعبير العميل اإللكتروني الذي استعمل تتداولو اغمب المؤلفات العربية 

                                                           

9 Emily M. Weitzenboeck, Idem; Aleksandra M. Jurewicz, Contracts Concluded by Electronic Agents 

- Comparative Analysis of American and Polish Legal Systems, bepress Legal Series, 2005, Working 

Paper 714, p. 2; Sonia Gonzalo, A business outlook on electronic agents, Oxford Journals, Int. Inl. of 

Law & Info. Technology, Volume 9, Issue 3 P. 195 

 
10 BJ Koops, M Hildebrandt, DO Jaquet-Chiffelle, Bridging Society?, Minnesota Journal of Law, 

Science & Technology the Accountability Gap: Rights for New Entities in the Information, Vol. 11, 

Issue 2, 2010, p. 508 
11 Emily M. Weitzenboeck, Electronic Agents and the Formation of Contracts, Op. Cit., p 207; il y a 

aussi: « digital butlers », « spiders », « crawlers » ou « web robots », Aleksandra M. Jurewicz, 

Contracts Concluded by Electronic ... Op. Cit., p. 4 

 
مصطمح جديد عمى المغة العربية، وقد ظير الول مرة في وثائق لجنة االمم المتحدة لمقانون " الوسيط المؤتمت"يعتبر مصطمح  12

 الصادرة بالمغة العربية، ثم استخدمتو بعد ذلك بعض الدول العربية في قوانينيا المتعمقة بالمعامالت UNICITRALالتجاري 
، وكذلك القانون االردني لممعامالت (ب/ 15 والمادة 2المادة )االلكترونية، من بينيا قانون دبي لممعامالت والتجارة االلكترونية 

د ويستمدون ىذه التسمية من الدور الذي يقوم بو وىو القيام بتصرف قانوني بإسم و لحساب مستخدمة، من  (2المادة )االلكترونية 
تطور :  ؛ فراس الكساسبة ونبيمة كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني192- 149بينيم االء يعقوب النعيمي، المرجع السابق، ص 

 تقني محض أم انقالب عمى القواعدد، مجمة الشريعة والقانون 

 وما بعدىا بخالد ممدوح، ابرام العقد االلكتروني دراسة 127، ص2013، يوليو 55، ع 27جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة 
 .277، ص 2007مقارنة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
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يحدث نوع من " العميل"، إال أن استخدام مصطمح Agentsكترجمة لمصطمح 
غير مالئم، ومن ثم فإن  التماثل بين النظام االلكتروني و وكيل المبيعات بشكل

 .المبادئ العامة لقانون الوكالة ال يمكن استخداميا فيما يتصل بتشغيل ىذه النظم

، يطمح 13وعمى كل، فقد انقسمت تعريفات العميل االلكتروني الى اتجاىين رئيسيين
 عميل الكتروني مماثل إلى الكيان الحي، في حين يسعى االتجاه إلىاألول منيما 

فأصحاب االتجاه األول يوجيون .  تعريفو كمجرد برنامج وليس بكائنإلىالثاني 
بحوثيم نحو انشاء آالت تعادل اإلنسان، فينظر الى العميل اإللكتروني في ىذا 

اإلطار كمركز لقرارات مستقمة، مماثمة في وجودىا لتمك التي يتخذىا الكائن 
ولتمبية متطمبات اتجاه كيذا يعمل الباحثون عمى دعم العميل بعض . 14البشري 

المفاىيم العقمية المستخدمة لتجسيد مفيوم الذكاء االصطناعي بالمعارف، المعتقدات، 
فيعرفونو . 15النوايا، الرغبات، العواطف، القدرة عمى التفكير، الخيارات وااللتزامات

 يتميز اآلليبرنامج من برامج الحاسب " خصائصو الذاتية عمى انو إلىأذن استنادا 
 أواالستقاللية، القدرة عمى التعامل مع غيره من البرامج :  في عمموأربعةبخصائص 

فيمكن ليذا العميل المعرفي إذا صح . 16"األشخاص والقدرة عمى رد الفعل والمبادرة
القول، تفسير البيانات، وتطوير المعارف والتطبيقات، باإلضافة إلى قدرتو عمى 

 أن درجة إلى في ىذا الصدد اإلشارةوتجدر . استخدام المنطق في تفاعمو مع بيئتو
مما . 17ىذه الميارات قد تختمف من عميل إلى آخر، بما يؤثر عمى مستوى ذكائيم

ال شك فيو، فإن العمالء الذين يحتمون الصدارة من حيث الذكاء لدييم تمثيل جزئي 

                                                           

لما كان العميل االلكتروني موضوع تقني محض فضمنا في تعريفو باالنطالق من التعريفات التقنية، دمجنا معيا تدريجيا التعريفات  13
الفقيية كون االخيرة مستمدة من األولى، ولنفس السبب ارتأينا تقديم التعريفات الفقيية عمى التعريفات التشريعية باعتبارىا األسبق في 

 .الظيور، كما كان ليا الفضل في تبني بعض التشريعات تنظيم عمل ىذا البرنامج
14  John Wisdom, Agents intelligents de l'internet: enjeux économiques et sociétaux, Th, de l'École 

Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, 2005, P.63 
15  Laurent Deveaux et Corina Paraschiv, Le rôle des agents intelligents sur l'internet: Op. Cit., p. 10.  
16 Wooldridge & Jennings, 'Intelligent Agents: Theory and Practice', Knowledge Engineering Review 

(Camb.UP), Vol. 10 No. 2, June 1995, p 166 

17 John Wisdom, Agents intelligents de l'internet... Op. Cit.,, p. 71 
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وأىداف واضحة، لدييم القدرة عمى التخطيط لسموكيم، وتذكر أعماليم  لمبيئة،
 .وما إلى ذلك... السابقة، والتواصل عن طريق إرسال الرسائل، التفاوض

مع تطور التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإلنترنت في السنوات األخيرة، تخمی بعض 
 عمالء معرفيين مماثمين لمكائنات البشرية إنشاءباحثي الذكاء االصطناعي عن فكرة 

(agents cognitifs)  ليمإسنادىالمتركيز عمى الجانب العممي لمميام التي يمكن  .
فخالفا لالتجاه األول، يقدم أصحاب ىذا االتجاه مفيوما وظيفيا محضا لمعميل 

، ال يممك أيا من الميارات (agent réactif)اإللكتروني، فيكون العميل ىنا تفاعمي 
 الرسائل، إرسال آليات تمثيل رمزي لمحيطو، ال معتقدات وال أوال معارف : المذكورة

 التواصل المؤتمت أشكالفال يممك إال شكال من 
مجرد برنامج مستقل معد لمقيام "فيعرف بأنو . (stimulus/actionعمل،/التحفيز)

 أتمتةعمى   فيعتبر عميال بذلك، كل برنامج قادر18 ببعض الميام باسم مستخدمو
في الحقيقة، . 19الخ...  الميام، دفع المعمومات، تجميع وتصنيف المعمومات إحدى

ال يعتبر العميل التفاعمي ذكيا إال عندما يكون عنصرا من مجموعة، أي، نظام 
في ىذه الحالة، يوزع الذكاء بين . (systeme multi-agents)متعدد العمالء 

العديد من العمالء التفاعميين ويظير السموك الذكي من التواصل بينيم وبين البيئة 
وتكون فكرة الذكاء بذلك حاضرة نظريا في كال العمالء المعرفيين والعمالء التفاعميين 

"  الذكيةاألنظمة "أو" العمالء األذكياء"ولو بنسب متفاوتة، فيصح تسمية كمييما ب 
وعمى كل فإن كان كل من االتجاىين المذكورين مبررين فيما يتعمق بمجال    

تطبيقيا، إال أنو ال يمكن تشبيو العميل االفتراضي ذو االختصاص التجاري بكيان 

                                                           

18 Selon D. Eichmann (1994), un agent est «un simple logiciel autonome conçu poureffectuer 

certaines tâches au nom de son utilisateur », Laurent Deveaux et Corina Paraschiv, op.cit., p.10 ; 

Stan Franklin et Art Graesser, Is it an Agent, or just a Program? A Taxonomy for Autonomous 

Agents, Proceedings of the Third International Workshop on Agent Théories, Architectures, and 

Languages, Springer-Verlag, 1996, p.2  

 
19 Laurent Deveaux et Corina Paraschiv, Op. Cit., p.10. 3 Ben Coppin, Artificial Intelligence 

Illuminated, ... Op. Cit., p. 554. 
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ون أن يكون مجرد برنامج تفاعمي فمن جية، ال يزال التقدم في مجال الذكاء  دحي
عميل إلكتروني تاجر، " إحياء"االصطناعي مشتت عمى فروعو مما ال يسمح بعد ب 

في مقابل الوسيط الحقيقي )وال يمكن بالتالي مقارنتو مع كيان ذو وجود مادي 
ومن جية أخرى، فالعميل مكمف بأداء ميام . (الخ... كمستشار مالي، وكيل السفر،

" الوعي"لشكل من أشكال  (أو نظريا)مستخدمو نيابة عنو، مع اكتسابو مبدئيا 
عمى ) عميل بسيط أوباليدف المسند إليو، وبالتالي ال يمكن مقارنتو لمجرد برنامج 

- ، البرامج المكتبية  - Microsoft Windowsمثل - العكس من نظام التشغيل 
 من طرف إليوفمبموغ اليدف المسند . 20(الخ...  ،Microsoft Office Wordمثل 

العميل الخاصة في   يمتمك بعض الصفاتأنمستخدمو، ال بد لمعميل االلكتروني 
دراستي ىذه، سوف أجمع بين االتجاىين السابقين لتعريف االلكتروني عمى انو کيان 

برنامجي قادر عمى العمل بصورة مستقمة من أجل إنجاز عدد من الميام التي 
فيو بذلك برنامج يستوعب . تتطمب قدرا من الذكاء، وذلك باسم مستخدمو ولصالحو

ويعمل فييا بواسطة محركاتو  (Sensors)بيئتو بواسطة أجيزة استشعار 
(Actuators)21 ..  ىذا التعريف يبين ما يتميز بو العميل االلكتروني الذكي عن

باقي البرامج اإللكترونية، وىو خصيصة االستقاللية في العمل، كما يبين الغرض 
  .الذي يستخدم ألجمو

 : 22أنواع المتعامل في العقود الذكية  -3

توجد العديد من التقسيمات ألنواع المتعامل في العقود الذكية و من أىميا حسب 
 : درجة الذكاء و يمكن تقسيميا إلى ثالثة أنواع أساسية 

عمالء : وتضم ىذه الطائفة صنفين من العمالء اإللكترونيين: العمالء المستجيبون 
، وعمالء يعتمدون عمى (Simple reflex agents)يعتمدون عمى ردة فعل بسيطة 

                                                           

20 Laurent Deveaux et Corina Paraschiv, Op. Cit., p. 11 
21 According to Russell & Norvig, “An agent is anything that can be viewed as perceiving its 
environment through sensors and sensor acting upon that environment through actuators”, Stuart J. 
Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: ... Op. Cit., p 32 

 54: مسعود بورغدة نريمان ، مرجع سابق ، ص  22
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الصنف األول من . (Model-based reflex agents)نموذج عميل مع ردة فعل 
 حوادث إلىأبسط األنواع أو اقميم تعقيدا، ويكون مستوى ذكائو منخفضا ألنو ال يمجأ 

نما اإلدراك ، فمبدؤه الرئيسي ىو قاعدة (ليس لو ذاكرة) الحالي فقط اإلدراك كاممة وا 
، فإذا كان العميل ىو برنامج 23(condition-action nule)" ردة فعل- حالة "

 وىذا يعني أمامو المصابيح الخمفية لمسيارة التي إضاءةلمتحكم بسيارة فانو سيالحظ 
 توقفت بالتالي سيتوقف، وىذا ىو كذلك حال عميل توجيو الرسائل المستعمل من أنيا

طرف المؤسسات والمبرمج عمى تحويل الرسائل الواردة من عنوان البريد المركزي 
 شيء في ىذا أفضل. لممؤسسة إلى القسم أو المصمحة المعنية بيا حسب محتوياتيا

الصنف ىو سيولتو ولكن ىذه السيولة ىو ثمن لمحدودية قدراتو أو ذكائو آن صح 
 انو ال يكون مجديا إال إذا كان القرار المتخذ يعتمد بشكل كامل عمى إذالتعبير، 
 كانت بيئة العمل واضحة وضوحا إذا أو، (أو االستشعار) الحالي فقط اإلدراكحدث 
 24 قميال من الضبابية يتسبب في مشاكل حقيقة إذاتاما 
 أكثر الصنف الثاني، والذي يعتمد عمى نموذج عميل مع ردة فعل، فيعد احد أما

 فعالية في البيئة الضبابية وذلك ألن العميل يمتمك تصورا عن حالة بيئتو األنواع
تحديث المعمومات عن التغييرات : ويقوم تحديث ىذا التصور باستمرار عمى مرحمتين

 التي ال تعتمد عمى ردة فعمو أيالتي تحدث في البيئة بدون تدخل من العميل، 
كاقتراب السيارات األخرى من سيارة العميل نتيجة لزيادة سرعتيا، غروب )

؛ ثم تحديث المعمومات عن التأثيرات التي تحدث في البيئة نتيجة ردود (..الشمس
كوقوع العميل عمى شمال المنطقة التي كان فييا ألنو انطمق الى )أفعال العميل 

 وبعد تحديث المعمومات عن البيئة المحيطة بواسطة المستشعرات وتفاعل. (الشمال

                                                           

23 Ramya S. Gowda, MS, Role of Software Agents in E-Commerce, I.J.C.E.R, Vol. 3 Issue. 3, 

March 2013, P.246 
24 Stuart J. Russell and Peter Norvig, Op. Cit., p 47 ; Ben Coppin, Op. Cit., p 547. 
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لمعميل تصورا جديدا عن المحيط،  ىذه المعمومات مع المعمومات السابقة يكون 
 25.وبموجب ىذا التصور الجديد يحدد ردة الفعل المناسبة

فبالنسبة ليذه الطائفة من : (Goal-based agents)العمالء ذوي ىدف معين 
يجب  العمالء معرفة الحالة الراىنة لموسط ليست كافية لتقرير ما يجب فعمو، تقرير ما

 معموماتو عن البيئة الراىنة تكون لديو إلى فباإلضافةفعمو يعتمد عمى اليدف، 
 مرونة أكثرىذا الصنف اقل فعالية ولكنو . إليومعمومات عن اليدف المراد الوصول 

 26.ألنو يستطيع إيجاد طرق جديدة لمتصرف عندما يواجو تغيرات في بيئتو 
ويستخدم ىذا الصنف : (Utility-based agents)عمالء قائمون عمى التفضيل 

 اليدف، فيفاضل بين الطرق المختمفة إليجاد إلى من طريقة لموصل أكثرعند وجود 
، وذلك بالتعمم من البيانات التاريخية (...الطريق األكثر فائدة األقصر، األمثل

وىذا الصنف 27. وتحميل البيئة المحيطة حيث يعيد كتابة قواعد تصرفو أثناء عممو
.  الوثيق مع واقع التجارة االلكترونيةاالرتباطاألخير ىو الذي ييمنا 

عمميا، وبالخصوص في مجال التجارة اإللكترونية، يضم ىذا الصنف ما يسمى با 
يستخدمون لمحد من التعقيد المتزايد ، ( Agents d'interface)عمالء تنقية البيانات 

وبالتالي غالبا ما يشمل عمالء تنقية البيانات وظائف تمكنيم من . لنظم المعمومات
 Agents) األنظمةكما يضم عمالء . فيم أو تفسير الكالم والمغة الطبيعية

systemes)  ويستخدمون لممساعدة في السيطرة عمى البيئات اإللكترونية المعقدة
دارة البيانات المخزنة في النظام . عن طريق تفسير أحداث الشبكة وضمان حماية وا 

يتم استخداميم في  (Agents consultatifs) كما نجد تحتو العمالء االستشاريون 
 عمالء التصفية الذين يستخدمون نميز كذلك. أنظمة المساعدة أو التشخيص المعقدة

لمبيانات، عادة عن طريق االختيار الدقيق لممعمومات األنسب مع لتقميل العبء الزائد 
                                                           

25 Stuart J. Russell and Peter Norvig, Op. Cit., p 48. 
26  Ben Coppin, Op. Cit., p 548. 
27 Stuart J. Russell and Peter Norvig, Op.Cit., p 51 ; Ben Coppin, Op.Cit., p 549. 4 Ramya S. 

Gowda, MS, Role of Software Agents in E-Commerce..., Op. Cit., p.247 
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شخصية المستخدم يندرج تحت ىذا الصنف مثال عمالء حجب البريد اإللكتروني 
المزعج او ما يعرف كذلك باسم البريد اإللكتروني غير المرغوب فيو، والتي تعتمد 

عمى اسموب تحميل أنماط الرسائل تمقائيا وثم مقارنتيا بقواعد البيانات العالمية لمبريد 
 .المزعج واستئصال تمك التي تشبيو

 الذكية ممتدة األنظمة سمسمة أصناف بقيتو: قاوووية  بأعمال يقومون الذيه العمالء 
عمى أربع تقنيات أخرى تحتل مكانة معتبرة لتدخميا المباشر في العمميات التجارية 

 عمالء استرجاع المعمومات، ثم العمالء المراقبون و العمالء أوالفيناك : اإللكترونية
المساعدون ليبقى الصنف األخير، والذي يضم العمالء الوسطاء الذين يتوسطون بين 

، فيقومون بتصرفات قانونية لحساب مستخدمييم، أي وبصريح 28البائعين والمشترين
من البدييي أن يحتل ىذا الصنف مركز . العبارة يبيعون أو يشترون مع تبادل الرضا

 كونو ييدف في األساس إلى التأكد من مدى صحة فكرة موضوع الدراسةالصدارة في 
 : و الذي سنحاول شرحو "المتعاقد االصطناعي الذكي"
  :)المستهلك( للمشتري الممثلىن اإللكترونيىن العمالء 

 التعاقد قبل ما مرحمة في المستيمك مساعدة بمقدوره اإللكتروني العميل  أصبح

 توفير عمى الوكالء من النوع ىذا يعمل حيث ، وتنفيذه العقد مبراإ ومرحمتي

 المتاجر باختيار أيضا ويقوم تيمو، التي المنتجات وكذا عنيا يبحث التي المعمومات

  لممستيمك االفتراضية
 ةست إلى الخدمة أو السمعة عمى المستيمك حصول حلامر االقتصاد ءاخبر يقسم
 :التالي ترتيب في حل،وىيامر

تحديد الحاجات، وفييا يحدد المستيمك حاجاتو من السمع والخدمات : المرحمة األولى
 .التي تشبع حاجاتو االقتصادية

 السمعة، يقوم في ىذه المرحمة بتحديد السمعة أو الخدمة التي اختيار: المرحمة الثانية
يرغب في الحصول عمييا التي تمبي حاجاتو، ويقوم بعدىا بتقييم السمعة أو الخدمة 

                                                           

28  Lee A. Bygrave, Electronic Agents and Privacy: A Cyberspace Odyssey 2001, International 

Journal of Law and Information Technology, 2001, vol. 9, p. 279 
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 إلى معايير استنادالمعروضة في ضوء المعمومات المتاحة عنيا، فيتم تقييمو 
لى معايير شخصية تتعمق (تتعمق بموصفات السمعة أو الخدمة ذاتيا)موضوعية  ، وا 

 .(بما يفضمو شخصيا في السمعة أو الخدمة التي يريد الحصول عمييا

 تاجر معين باختيار المنتج أو الموزع، يقوم في ىذه المرحمة اختيار: المرحمة الثالثة
. يعرض تمك السمعة أو الخدمة ليتعاقد معو بشأن الحصول عمييا

التفاوض، يتمثل دور ىذه المرحمة في تحديد شروط التعامل، فأغمبية : المرحمة الرابعة
التجار يقومون بإعداد عقود نموذجية تتضمن الثمن وشروط العقد، حيث ال يقبل 

. التفاوض بشأنيا
إبرام العقد وتنفيذه، عند التوصل إلى إتفاق بشأن شروط العقد، : المرحمة الخامسة

. يصبح العقد لو إلزامية ويتعين تنفيذه عمى النحو المتفق عميو
تقديم خدمات ما بعد العقد وتقييم العقد، يعد تقديم خدمات ما بعد : المرحمة السادسة

 عمى صيانة المبيع كجزاء من تنفيذ العقد، إال أن خبراء االقتصاد كاإلنفاقالبيع 
يصنفيا في مرحمة مستقمة، ويدخل في ىذه المرحمة أيضا تقييم مدى رضا المستيمك 

. عن مجمل عممية حصولو عمى السمعة أو خدمة
 أىمية الوكالء الممثمين لممشتري ودورىم في تسييل التعاقد  تظيرو

، 29يتحدد دور العميل اإللكتروني في الخمس المراحل الموالية لممرحمة األولى    
فبعد تحديد حاجاتو في مرحمة األولى، يستعين بالعميل اإللكتروني في مراحل أخرى 
إلنجاز العمل المنشود، غير أن ما يقوم بو العميل اإللكتروني في ىذه المراحل ال 

 اختيار السمعة ومرحمة اختياريدخل جميعيا ضمن القيام بتصرفات القانونية، فمرحمة 
المنتج أو الموزع تدخالن في األعمال المادية، أما مراحل التي تمييا تدخل في 

تصرفات القانونية وىي مرحمة التفاوض، مرحمة إبرام العقد وتنفيذه ومرحمة تقديم 
خدمات ما بعد البيع، فالتفاوض مرحمة تسبق التعاقد تدخل ضمن التصرفات القانونية 

 . نظرا لكونيا تؤدي إلى إبرام العقد وجزء من مقدماتو وعممية تكوينو
                                                           

دراسة في ضوء اتفاقية األمم المتحدة المتعمقة باستخدام )دور الوكيل اإللكتروني في التجارة اإللكترونية "شريف دمحم غنام، ،  29
 693، مجمة الحقوق لمبحوث القانونية واإلقتصادية، المرجع السابق، ص (2005الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية 
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 (التاجر) اإللكترونيون الممثمون البائع العمالء: ثانيا
تبدو أىمية اإلستعانة بالعميل اإللكتروني من قبل التاجر أكثر وضوحا، ألن     

المواقع التجارية المتاحة عمى الشبكة الدولية تتصف بصفة الدوام واالستمرارية، فيي 
تعرض بضائعيا وخدماتيا بصفة مستمرة وال تتقيد بمواعيد عمل معينة كما ىو الشأن 
المحاالت التجارية التقميدية، فالتاجر ال يستطيع االستجابة لكل الطمبات التي تدخل 
إلى الموقع من طرف المستيمكين بنفسو، فيستعين بالعميل اإللكتروني الذي يتولى 

إدارة التفاوض مع المستيمكين ويزوده بيانات تتعمق بالشروط التي يرغب بإبرام العقد 
 . 30وفقا ليا

 بمعرفتو لكافة المعمومات والبيانات الخاصة العميل ويستفيد التاجر من خدمات ىذا 
بالمستيمك، وبالتالي يصبح إستيدافو بالسمع والخدمات الجديدة إلغرائو بالشراء أسيل 

 اإللكتروني عمى مرحمة العميلال يقتصر عمل ،من إستخدام أية وسيمة أخرى 
التفاوض بل يتعدى ذلك إلى التعبير عن اإلرادة، يستوي في ذلك أن يكون ىذا 

التعبير إيجابا أو قبوال، أو مرحمة سابقة عمى إبرام العقد كالدعوة إلى التعاقد، أو إقرارا 
. 31باستالم التعبير الصادر من المستيمك عمى النحو الذي تشير إليو بعض القوانين

: لكي يتم إتمام العمل بأسرع وقت وأكثر إنتاجية وأقل ثمن يجب
نشر وتسويق المنتج عبر األنترنت أي خارج السوق التقميدية، وعمى إمتداد  -1

.  الشبكة الدولية ىذا األمر يوفر كثرة عروض الشراء
إزالة القمق والخوف لممستيمك خالل - 2

عميمة التعامل، وتقميل نفقات والجيد فالتعامل بواسطة العميل اإللكتروني يساعد عمى 
. تقميل تكاليف التي يتحمميا التاجر أو المنتج

                                                           

، مجمة الحقوق، "(دراسة مقارنة)تكوين العقد بالوسائط اإللكترونية الذكية " أسعد عبيد عزيز الجميمي وصدام فيصل كوكز الدمحمي،  30
 .369، ص2015جامعة األنبار، المجمد الثاني عشر، العدد الثاني، 

 34آالء يعقوب النعيمي، المرجع السابق، ص 31
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زيادة العروض الخاصة بشراء المنتوج مع مرور الوقت، وخصوصا مع بساطة - 3
الوصول إلى ىذه العروض عن طريق شبكة األنترنت دون الحاجة إلى سماسرة أو 

. وسطاء
عدم إمكانية بث الرسائل العشوائية أو التطفل من قبل طرف ثالث أو التنصت - 4

عمى الصفقة، ومنع التفاوض الموازي ألن الصفة ستبقى بين الطرفين، مما يوفر قدرا 
 . 32من السرية في ىذه الصفقات 

مفهوم العقد االلكتروني  : المبحث الثاني 

التعريف التشريعي لمعقد االلكتروني  :  المطمب األول 

 كان تعريفيا التي المواضيع من اإللكتروني العقد يعتبر:  التعريف الفقيي  -1

 القانون، مستوى  عمى وكذلك عمى مستوى الفقو جدل كبير لو مضمونيا وتحديد

 العقود لتنوع اإللكتروني، نظرا لمعقد تعريف وضع عند النظر وجيات فاختمفت

 وتشعب مجاالتيا، "األنترنت" العنكبوتية الشبكة خالل من تبرم التي اإللكترونية،

  . اإللكتروني العقد تعريف وضع عند باحث كل منيا ينظر التي الزاوية واختالف
 .خاصة قوانين في اإللكترونية المعامالت نظمت المقارنة التشريعات أما

األردني  القانون  اإللكترونية، والتجارة بالمبادالت الخاص التونسي كالقانون    
 موقف لو كان الفقو حتى اإللكترونية، لمتجارة البحريني القانون  لممعامالت اإللكترونية

 .اإللكتروني تعريف العقد من
  اختمفت التعاريف الفقيية لمعقد االلكتروني و ذلك حسب المعيار 

  33:المعتمد في التعريف و من أىميا نذكر

                                                           

 .369سعد عبيد عزيز الحميمي وصدام فيصل كوكز الدمحمي، المرجع السابق، ص  32
 107 ص السابق، المرجع ناصر، دمحم  حمودي33
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 إبرامو بأنو العقد الذي يتم    بحيث يعرفو الكثير منيم:معيار وسيمة اإلبرام : 1-1
 مثل الياتف األخرى بواسطة االنترنت ، و من المالحظ أنو لم يشمل جميع الوسائل 

 . 34و الفاكس
 شبكة عبر والقبول اإليجاب فيه يتالقى  اتفاق" فعرفو عمى أنو اآلخرأما البعض 

 بين التفاعل تتيح مرئية أو مسموعة بوسيمة وذلك بعد عن لإلتصال P دولية

 . 36 القانونية الناجمة عن ىذا االتفاقاآلثار إال أنو لم يذكر 35"والقابل الموجب
و تمثل التعريف في التركيز عمى خصوصية :معيار العقود المبرمة عن بعد  : 1-2

 و الالتيني من أىم األمريكيىذا العقد المبرم عن بعد ، و كان التعريف الفقيي 
:  التي تناولت ىذا الموضوع التعريف

 :األمريكي الفقه لدى اإللكتروني العقد تعريف -

 بين لمرسائل تبادل عمى ينطوي  الذي العقد ذلك هو ":بأنو األمريكي الفقو عرفو

 إلكترونية، ومعالجة سمفا معدة صيغ عمى قائمة تكون  والتي البائئ والمشتري 

 " تعاقدية P التزامات وتنشأ
 :الالتيني الفقه لدى اإللكتروني العقد تعريف -

 دولية شبكة عمى والقبول اإليجاب فيه يتالقى اتفاق ":بأنو الالتيني الفقو عرفو

 بين التفاعل وبفضل مرئية، مسموعة بوسيمة وذلك بعد عن لالتصال مفتوحة

 "والقابل  الموجب
 :العربية البمدان لبعض الوطنية القوانين في اإللكتروني العقد تعريف -2

 كبير إىتمام لو أولى بعدما الداخمي المستوى  إلى اإللكتروني العقد تعريف امتد    

 اإللكترونية المعامالت بتنظيم اعتنت العربية الدول من والعديد بأمريكا وأوروبا

 األردن، تونس، الجزائر، :منيا اإللكتروني العقد وعرفت بمقتضى نصوص قانونية

. مصر البحرين،

                                                           

 مميمة، . عين والتوزيع، والنشر لمطباعة اليدى دار ، الجزائري  المدني القانون  في حديثة إثبات وسيمة اإللكتروني العقد فراح،  مناني34

 22ص ، 2009 الجزائر،
 120 ص ، 2007 مصر، العربية، النيضة دار ،اإللكترونية المعامالت قانون  في الوسيط مجاىد، الحسن أبو  أسامة35
 52 ص ، 2006 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،1 ط ،اإللكتروني العقد إبرام ىيم،اإبر ممدوح  خالد36
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 :ئري االجز القانون  في اإللكتروني العقد تعريف: 2-1
 من الثانية الفقرة من السادسة المادة في اإللكتروني العقد ئري االجز المشرع عرف    

 :اإللكتروني  العقد:"أن تنص التي اإللكترونية بالتجارة تعمقالم 18-05 رقم القانون 

     1425األول     جمادى05في   المؤرخ02-04رقم    القانون  بمفهوم العقد
 عمى المطبقة القواعد يحدد  الذي2004سنة       يونيو23ل   الموافق

 فهراألط والمتزامن الحضور الفعمي دون  بعد، عن إبرامه ويتم .التجارية الممارسات

 37".اإللكترونية اإلتصال لتقنية حصريا بالمجوء
38-04 القانون  من بعةالرا الفقرة الثانية المادة نص إلى وبالرجوع  

  نجدىا 02
 خدمة، تأدية أو سمعة بيئ إلى تهدف اتفاقية أو اتفاق كل:" تعرف العقد عمى أنو

 لهذا يمكن ال بحيث األخر الطرف إذعان مئ أطراف االتفاق أحد من مسبقا حرر

 ".فيه  حقيقي تغير إحداث األخير
العادية ،  العقود من كغيره اإللكترونية العقود جعل  الجزائري  المشرع أن يظير حيث

 إال عنيا يتميز ال وأنو األخيرة، ليذه المنظمة القانونية األحكام عمييا و التي تجري 

 . إلكترونية وسيمة إبرامو وىي وسيمة في
 :التونسي القانون  في اإللكتروني العقد تعريف: 2-2

    كانت تونس اول دولة عربية تضع تقنينا خاصا بالمعامالت االلكترونية وىو 
. 2000 لسنة 83التقنين رقم 

 والتجارة المبادالت قانون  من األول الفصل في التونسي المشرع نص حيث   

 ال فيما الكتابية العقود نظام عمييا يجري  اإللكترونية العقود:" عمى  اإللكترونية
. 39"  ىذا القانون أحكام مع يتعارض

 إيضاح حاول اإللكتروني، لمعقد صريحا تعريف يرد لم أنو القانون  ىذا من يتجمى   

 اإلرادة عن التعبير حيث من التقميدية، أو الكتابية العقود أحكام عميو تنطبق عقد بأنو

                                                           

  . ، المتعمق بالتجارة االلكترونية ، المرجع السابق 05-18 قانون رقم 37

 المؤرخة في 41ج ر رقم ). ، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية2004 يونيو سنة 23 مؤرخ في 02-04 قانون رقم 38
 2004 جوان 27
 . يتعمق بالمبادالت و التجارة االلكترونية التونسي 09/08/2000 مؤرخ في 83قانون رقم  39
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 في عنيا يختمف اإللكتروني العقد بأن لمتنفيذ، وقابميتيا وصحتيا وآثارىا القانونية،

 . 40اإللكترونية الوسيمة P وىي إبرامو وسيمة
 :األردني القانون  في اإللكتروني العقد تعريف :2-3
بالمعامالت  الخاص األردني القانون  من الثانية المادة من الثانية الفقرة عرفت   

 كميا إلكترونية، بوسائط إنعقاده يتم الذي االتفاق:"  بأنو اإللكتروني اإللكترونية العقد

 " لمصطمح خاص تعريف المادة نفس من الثالثة الفقرة كما أضافت P "جزيئا أو

 وسائل الستخدام تقنية أية: " أنو  عمى العقود بواسطتيا تتم التي "اإللكتروني

 تبادل في مشابية وسائل أية ضوئية ، او أو مغناطيسية إلكترو أو كيربائية

 41"وتخزينيا  المعمومات
 : البحريني القانون  في اإللكتروني العقد تعريف :2-4
 تعريف إلى يشير أن دون  اإللكتروني مصطمح بتعريف البحريني المشرع اكتفى   

 الخاص البحريني القانون  من األولى المادة في جاء حيث العقد اإللكتروني

 أو كيربائية وسائل استعمال تقنية: " اإللكتروني  أن اإللكترونية بالمعامالت

 أخر شكل أي أو فوتونية، أو بيوترية بصرية أو أو كيرومغناطيسية أو مغناطيسية

 42."المشابية  التقنية وسائل من
 :المصري  القانون  في اإللكتروني العقد  تعريف2-5
 العقد المصري  اإللكتروني التجارة قانون  مشروع من األولى المادة عرفت   

 التفاوض يتم أو كمييما أو الطرفين دةار إ منو تصدر عقد كل:" بأنو  اإللكتروني

 . 43"إلكتروني  وسيط عبر جزئيا كميا أو وثائقو تبادل أو بشأنو
 :الدولية القوانين في اإللكتروني العقد تعريف -3

 :األوروبي االتحاد وتوجيهات الدولية المواثيق في اإللكتروني العقد تعريف : 3-1
 :  أىميا و كان من األخرى  و غيرىا من الدول األوربيةاختمفت التعاريف بين الدول  

                                                           

  ،ص 2006 مصر، العربية، النيضة دار ،1 ط اإللكترونية، التجارة لعقود القانونية الحماية العزيز، ب د ع كمال دمحم فيصل  40  

163 
 2000 لسنة في مؤرخ 85 رقم األردني اإللكترونية المعامالت  قانون 41
 14/09/2002 في الصادر البحريني اإللكترونية جارةتال قانون  . 42
 . 03/2001  منذ مقترح المصري  اإللكترونية التجارة قانون  مشروع 43
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لمتجارة  النموذجي القانون  ىوي نناإللكترو العقد تعريف في وأسبقيا التشريعات أىم   
 المتحدة لألمم التابعة الدولي  التجاري القانون  لجنة طرف من المعد اإللكترونية

 من اإللكتروني لمعقد تعريف وضع 45نالقانو ىذا حاول وقد  44ل األونستراالمسماة

 الثانية المادة نص في جاء حيث ، همإبرا خالليا من يتم التي ف الوسائليتعر خالل

:  يمي ما "أ" الفقرة في المخصصة لمتعريفات منو
 واستالميا ىال إرساأو إنشاؤىا يتم التي المعمومات "بيانات رسالة " بمصطمح يراد    

 سبيل عمى ، ذلك في بما مشابية، بوسائل أو ضوئية أو إلكترونية بوسائل وتخزينيا

 أو البرق  أو اإللكتروني البريد أو اإللكترونية البيانات تبادل ال الحصر، المثال
 .النسخ البرقية أو التمكس،

 من إلكترونيا المعمومات نقل "اإللكترونية البيانات تبادل " بمصطمح يراد    

. المعمومات لتكوين معميو متفق معيار باستخدام آخر إلى حاسوب حاسوب
 لمح اإللكترونية رةلمتجا النموذجي القانون  أن ، النصين ىذين خالل من يتضح   

 طريق عن اإلرادة عن التعبير لوسائل تعريفو خالل من اإللكتروني العقد إلى تعريف

 يتم التي المعمومات كل بأنيا البيانات رسالة عرف إذ ثة،يالحد تقنيات االتصال

 بوسائل أو ضوئية أو إلكترونية بوسيمة تخزينيا أو استالميا أو إرساليا أو إنشاؤىا

 ، المعمومات نقل في استخداميا يمكن التي  الوسائلنع أمثمة أعطى ثم .مشابية
 46 البرقي والنسخ والبرقي،والتمكس، ، اإللكتروني البريد منيا
 :الفرنسي التشريئ في اإللكتروني العقد تعريف : 3-2
-2000 و 07-97:م ق ر األوروبي التوجيو بأحكام الفرنسي المشرع من التزاما   
 فيو تولى الذي بعد، عن بالبيع المتعمق 741-2001:  رقم األمر، صدر 31

 تقنين  إلى16-121دة ماال إضافة خالل من بعد عن لمعقد وضع مفيوم المشرع

:" يمي  ما عمى نصت قد و ، بعد عن لمعقد تعريفا التي تضمنت الفرنسي االستيالك
                                                           

 المتحدة األمم لمنظمة التابعة الدولي التجاري  القانون  لجنة  األونسترال44
. 12/06/1996في المجنة عن القانون  ىذا  صدر45
 الجزائري، المدني القانون، ضوء عمى اإللكتروني العقد نذير، برني ، 27 ص السابق، المرجع إبراىيم، ممدوح خالد  ذلك في  راجع46

 6ص ، 2004 .2003 سنة 14 الدفعة الجزائر، منشورة، غير لمقضاء، العميا المدرسة إجازة لنيل تخرج مذكرة
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 الحضور دون  يبرم خدمة لمال أو أداء كل بيئ عمى القسم هذا أحكام تنطبق

 هذا إلبرام يستخدمان والمذين مستهمك ومهني، بين ، لألطراف المعاصر المادي

 47"بعد  عن االتصال وسائل من أكثر أو وسيمة ، الحصر سبيل عمى ، العقد

 خالل من اإللكتروني العقد عرف الفرنسي المشرع أن ، النص ىذا من    يتضح

 من وسائل أكثر وأ بوسيمة يتم اإللكتروني العقد ألن وذلك ، بعد عن لمعقد تعريفو

  .العقدية  العالقة ألطراف معاصر مادي حضور دون  االتصال الحديثة
 اإلقميميةالعقد االلكتروني من خالل التجارب الدولية و التجربة : المطمب الثاني   
 (التشريعات  )

 .فقييان اتجاىان ظير اإللكترونية المعامالت مسائل بمختمف االىتمام بداية    مع

 إال تشريع خاص تنظيم إلى تحتاج ال اإللكترونية المعامالت أن لواأل االتجاه يرى 

 في نظرية العامة لمقواعد يخضع أن فحسبو العقد أما اإللكتروني، باإلثبات يتعمق فيما

 .لمتعاقد الحديثة الوسيمة ىذه الستيعاب نظره، في كافية تعد التي العقد

لممعامالت  التشريعي التنظيم يتضمن أن وجوب الثاني االتجاه يرى  حين في
 من ولو ، الشأن ىذا في تكفي ال قد لمعقد العامة فالنظرية معا، المسألتين اإللكترونية

 أذىان في تكن لم التي المستجدة المسائل من لكثير الحمول بعض باب إيجاد

 48. المدنية التقنينات واضعي
 اإللكتروني لمعقد تنظما وضعت التشريعات بعض أن مضى فيما رأينا وقد   

 لإلثبات تنظيم وضع إلى المشرعين بعض عمد حين  في49واحد تقنين في واإلثبات 

 األول تجاه إال إليو ذىب بما أخذا اإللكتروني، العقد تنظيم وأىمل اإللكتروني فقط

                                                           

:  صياغة المادة كالتالي  47
"les dispositions de la présente section, s'appliquent à tout vente d'un bien ou toute fourniture d'une 

prestation de service conclue, sans présence physique simultanée des parties, entre un 

consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une 

ou plusieurs techniques de communication à distance . 
 8 ص نفسو، المرجع مجاىد، أبو الحسن أسامة / د48
 البحرين مممكة وقانون  دبي، إمارة وقانون  واألردني التونسي  كالتشريع49
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 اإللكتروني التوقيع قانون  أصدر الذي يلمصراالمشرع  ىم ومن

. 50 22/04/2004:بتاريخ
 عاد ، األول االتجاه نظرة بقصور اعترف قد وكأنو ، المصري  المشرع أن غير   

 بموجبو بأىمية أيقن الذي المشروع ىو اإللكترونية التجارة لتنظيم مشروعا ووضع

 التعريفات وضع التشريع ميام من ليس أنو رغم اإللكتروني لمعقد دقيق ضبط مفيوم

 بعد عميو يصادق لم الذي المشروع من األولى المادة من الثالثة نصت الفقرة فقد

 أوكميهما الطرفين أحد إرادة فيه تصدر عقد كل أنه : " لمعقد اإللكتروني تعريف

". إلكتروني  وسيط عبر أوجزئيا كميا وثائقه بشأنه أوتبادل التفاوض أويتم
التوقيع  قانون  في اإللكتروني الوسيط عرف قد ذلك قبل المصري  المشرع وكان

 أدوات أو أداة: " بأنو " د " فقرة من األولى المادة في إليو المشار اإللكتروني

  51"إنشاء التوقيئ االلكتروني  أوأنظمة
 اإللكترونية التجارة قانون  مشروع في اإللكتروني العقد تعريف عمى يالحظ   

 واحد طرف إرادة تصدر أن إلكتروني د ق ع بأنو العقد ليوصف يكفي أنو المصري 

 .الوسيمة ىذه عبر اإلرادتين تطابق يتم أن ييم وال إلكترونية، عبر وسيمة

ن اإللكترونية بالطرق  تنفيذه يتم الذي العقد أغفل ذاتو المشروع أن يالحظ كما لم  وا 
  بطريقة العقد يبرم أن يمكن إذ ، التشريعات بعض في رأينا كما ، بواسطتيا يبرم
 عميو وتنطبق إلكتروني عقد بأنو يوصف وعندئذ بيا، ينفذ ولكنو إلكترونية يرغ

. اإللكترونية أحكام المعامالت
و في لبنان، لم يصدر لحد اآلن قانون يعني بالمعامالت اإللكترونية ال من حيث    

 2004/04/22: إبراميا وتنفيذىا وال من حيث إثباتيا، رغم أنو بتاريخ 
قدم إلى البرلمان المبناني مشروع قانون يتضمن تنظيم المعامالت اإللكترونية    

ينقسم عمى قسمين، ينظم األول أحكام المعامالت اإللكترونية، ويتعمق الثاني بإنشاء 
 وقد تضمنت المادة الثانية منو ضبط لمصطمحات التجارة .ىيئة التواقيع اإللكترونية 

                                                           

 بيومي عبد الفتاح /د عميو، والتعميق التقنين شرح في راجع ، 17 عدد الرسمية بالجريدة الصادر 2004 لسنة 15 رقم  القانون 50

  .9ص  ، 2005 .األولى،  الطبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار المقارنة، القانونية النظم في اإللكتروني التوقيع حجازي،
 105 ، ص 2006 طبعة مصر، القانونية، الكتب دار التنفيذية، والئحتو اإللكتروني التوقيع قانون  شتات، أحمد أسامة  51
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يعني عقدا تم جزئيا أو كميا :  منيا، عقد إلكتروني38اإللكترونية، حيث إذ في الفقرة 
بواسطة عممية إلكترونية، وكانت الفقرة األولى من ىذه المادة قد عرفت لفظ إلكتروني 
بأنو كيربائي، أو رقمي، مغناطيسي، السمكي، مغناطيسي، بصري، ضوئي، وكل ما 

 .يتصل بالتكنولوجيا الحديثة واالنترنيت وذو قدرات تقنية أخرى مشابية

ومن المالحظ أن المشروع المبناني لم يبين ما إذا كان المقصود بالعقد اإللكتروني    
العقد الذي يبرم بالطريق اإللكتروني أم الذي ينفذ أم كالىما، وذلك أنو استعمل 

". عقد تم جزئيا أو كميا: "عبارة
وفي دولة الكويت أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مشروع قانون ينظم    

ورغم أن ىذا المشروع خصص المادة الثانية منو لتحديد . التعامالت اإللكترونية
وضبط المصطمحات، فإنو لم يتضمن تعريفا لمعقد اإللكتروني، ولكن جاء في الفقرة 

المستند اإللكتروني يقصد بو المعمومات التي يتم إنشاؤىا "من المادة الثانية بأن "ب "
ضوئية أو بوسائل أخرى  تخزينيا بوسائل إلكترونية أو إرساليا أو استالميا أو أو

ونصت في المادة الثامنة منو بأنو يجوز استخدام المستند اإللكتروني ...". مشابية
لمتعبير عن اإليجاب والقبول في إبرام العقود ما لم يتفق األطراف 

أما فيما يتعمق بالقانون الجزائري فقد جاء في عرض أسباب . عمى غير ذلك   
مشروع تعديل التقنين المدني، في جزئو المتعمق بعقد البيع، والذي لم يصادق عميو 

بعد، أن المشروع يرمي إلى تحقيق مجموعة من األىداف، منيا سد الفراغات 
الموجودة في التقنين المدني عن طريق تنظيم أصناف جديدة لعقد البيع، ومنيا عقود 

. البيع عن بعد التي تعرف تطورا ممحوظا في الجزائر
 منو بغرض 31وبناء عمى ذلك أورد القائمون عمى مشروع التعديل نص المادة     

  58/75تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل األول من عقد البيع من األمر  
وىو القسم " البيوع الخاصة: "المتضمن لتقنين المدني المعدل والمتمم ليصبح عنوانو

".  البيع عن بعد"الذي يتضمن سابعا، 
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 أراد القائمون عمى التعديل ضبط تعريف لمعقد 01 مكرر 412ومن خالل المادة    
يعتبر بيعا عن بعد كل عممية بيع تبرم دون حضور :" عن بعد، إذ قضت بما يمي

مادي لألطراف في آن واحد وفي نفس المكان، بين مشتري مستيمك وبائع ميني 
". بواسطة تقنية اتصال عن بعد أو أكثر دون سواىا

ليذا يتضح أن مشروع التعديل حاول وضع تعريف لمعقد اإللكتروني باعتباره عقدا   
 |. عن بعد يتم إبرامو أو تنفيذه بواسطة تقنية لالتصال عن بعد

وقد تفادي المشروع االنتقادات التي وجييا الفقو لمتعريفات التشريعية لمعقد    
اإللكتروني فرغم أنو قصر العقد عن بعد في عقد البيع بين مستيمك وميني فقط، 

. فإنو ركز عمى وسيمة إبرامو وىي تقنيات االتصال الحديثة
وبعد ىذا العرض لمختمف المحاوالت التشريعية والفقيية لضبط تعريف لمعقد    

اإللكتروني، يمكننا القول أن العقد اإللكتروني ىو كل عقد يتم إبرامو أوتنفيذه كميا أو 
. جزئيا بواسطة وسيمة أو أكثر من وسائل االتصال الحديثة

تركيزه عمى أن وصف العقد بأنو : - ىذا التعريف ىو الذي نرتضيو، لسببين ىما   
استبعاده أية صفة أو . - إلكتروني يعود إما إلى وسيمة إبرامو أو وسيمة تنفيذه

فقد . خاصية من خصائص العقد اإللكتروني سواء الدولية أو االستيالكية أو التجارية
رأينا أن ىناك من الفقياء من ركز في تعريفو عمى الصفة الدولية، ومنيم من ركز 
. عمى الصفة التجارية، ومنيم من ركز عمى انتماء ىذا العقد لزمرة عقود االستيالك
والواقع، كما سبق بيانو، أن العقد يوصف بأنو إلكتروني متي استعممت الوسيمة 
اإللكترونية سواء، في إبرامو أو في تنفيذه، ميما يكن نوعو دوليا أو غير دولي، 

 .تجاريا أم مدنيا، استيالكيا أو تبادليا
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 إبرام العقد اإللكتروني الذكي : المبحث األول 
 1اإليجاب االلكتروني:  المطلب األول 

عرؼ الفقو اإليجاب مجردا عف الكسيمة التي يتـ بيا بأنو عرض كامل كجاـز لمتعاقد 
كفقا الشركط محددة يكجيو شخص إلى شخص معيف أك إلى أشخاص معنييف 

 2.بذكاتيـ أك لمكافة

كفي نفس المعنى عرفو بعض الفقو الفرنسي بأنو تعبير عف إرادة مف جانب كاحد 
يدؿ عمى انصراؼ رغبة مصدره إلى التعاقد، كيتضمف بالضركرة العناصر األساسية 

. لمعقد المراد إبرامو
كلذلؾ فإف اإليجاب ىك اإلرادة األكلى المتجية إلى الدخكؿ في رابطة عقدية تحتاج 

إلى إرادة أخرى مكافقة ليا كقد عرفتو محكمة النقض المصرية في أحد أحكاميا 
العرض الذي يعبر بو الشخص الصادر منو عمى كجو جاـز عف إرادتو في :" بأنو

 . 3" إبراـ عقد معيف، بحيث إذا ما اقترف بو قبكؿ مطابق لو انعقد العقد

 فقرة 146 بشأف النقل الدكلي لمبضائع في المادة 1980كقد كضعت اتفاقية فينا لعاـ 
 معيارا لتحديد اإليجاب حيث نصت عمى أف اإليجاب يككف محددا بشكل كاؼ 01

إذا عينت فيو البضائع محل البيع كتحددت كميتيا كثمنيا صراحة أك ضمنيا أك إذا 
 4.كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتيا صيغة اإليجاب 

بينما عرفت محكمة النقض الفرنسية اإليجاب بأنو عرض يعبر بو الشخص عف 
. إرادتو في إبراـ عقد معيف، حيث يككف ممزما بو في حالة قبكلو مف المتعاقد اآلخر

                                                           

-2003برني نذير ، العقد االلكتركني عمى ضكء القانكف الجزائري ، مذكرة التخرج مدرسة عميا لمقضاء ، المدرسة العميا لمقضاء ،  1
 22 ، ص 2006

؛ عاطف عبد الحميد حسف، المرجع السابق، ص 152  عبد الرزاؽ السنيكري،  مصادر االلتزاـ، الجزء األكؿ، المرجع السابق، ص 2
90. 

.  101؛ سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، المرجع السابق، ص 142 أمانج رحيـ أحمد، المرجع السابق، ص3
، سبتمبر 03 عدد 18، مجمة الحقكؽ الككيتية، السنة 1980 دمحم شكري سركر، مكجز أحكاـ عقد البيع الدكلي كفقا التفاقية فينا 4

 .117، ص1994
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كلـ تتضمف معظـ التشريعات المنظمة لممعامالت اإللكتركنية تعريفا لإليجاب الذي 
ف كانت القكاعد العامة فييا المتعمقة بإبراـ   أجازت دالعقد ؽيتـ بطريقة إلكتركنية كا 

استخداـ رسالة البيانات لمتعبير عف العرض كقبكؿ العرض كقد سبقت اإلشارة إلى 
. ذلؾ

عرؼ   المتعمق بحماية المستيمؾ فقد1997 لسنة 07أما التكجيو األكركبي رقـ 
كل اتصاؿ عف بعد يتضمف كل العناصر الالزمة : اإليجاب في العقكد عف بعد بأنو

بحيث يستطيع المرسل إليو أف يقبل التعاقد مباشرة، كيستبعد مف ىذا النطاؽ مجرد 
. اإلعالف

لشخص ليعبر بو ػ عمى كجو الجـز ػ عف ا بو ـيعرؼ اإليجاب بأنو العرض الذي يتقد
، كحينئذ يككف 1عقد ىذا العقد بمجرد صدكر القبكؿ يفإرادتو في إبراـ عقد معيف، ؼ

أف يككف التعبير دقيقا : - التعبير عف اإلرادة إيجابا متى تكفر الشرطاف اآلتياف
.               كمحددا

 .أف يككف باتا        - 

فإذا نظرنا إلى صكر اإليجاب عبر شبكة األنترنيت نجد أنو إما أف يككف 
ما إيجابا عف  ما إيجابا عمى صفحات الكيب كا  إيجابا عبر البريد اإللكتركني، كا 

. دثة كالمشاىدةاطريق المح

  :E-mailاإليجاب عبر البريد اإللكتروني : 1     

 ق كبيفاإليجاب عبر البريد اإللكتركني في حالة كجكد فترة زمنية فاصمة بيف- 
آخر تحديدا فنككف اماـ إلى  مف شخص غالبايككف في ىذه الحالة مكجيا ك: القبكؿ

حالة تنطبق مع حالة اإليجاب الصادر عبر الفاكس أك البريد العادي، فيككف 
 الستالـ اإلجابة، كبذلؾ يككف اإليجاب قائما غير ةالمكجب بحاجة لفترة زمنية فاصل

ممـز إال إذا تضمف إلزاما لممكجب بالبقاء عمى إيجابو لفترة محددة كيمكف استخالص 

                                                           

 .91  عمي فياللي، المرجع السابق، ص1
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 مف 63ىذه الفترة مف طبيعة ىذا اإليجاب كالعرؼ، كىذا ما نصت عميو المادة 
، فإذا كاف إيجابا غير ممـز فإنو يمكف أف يتـ بو العقد متى كاف باتا 1القانكف المدني

كجازما، كما يمكف أف يسقط في حالة رفضو عبر البريد اإللكتركني أك التعديل فيو 
أك تكراره، أك انقضاء المدة في حالة ما إذا كاف ممزما، كما يمكف الرجكع عنو بنفس 

. الكسيمة أك عبر اتصاؿ ىاتفي مثال

في ىذه :  بالكتابة مباشرةاالتصاؿاإليجاب عبر البريد اإللكتركني في حالة - 
 المباشر في االتصاؿالحالة يقترب اإليجاب كثيرا باإليجاب عبر التمكس، الذي يكفر 

إيجابو كقبكلو، حيث يمكف أف يرد القبكؿ فكر صدكر اإليجاب، كىنا نككف أقرب إلى 
التي  مف القانكف المدني 64مجمس العقد، كال نخرج مف القاعدة الكاردة في المادة 

إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دكف تحديد اجل : " تقضي  بأف 
 ، كيككف تحمل ......."القبكؿ فإف المكجب يتحمل مف إيجابو إذا لـ يصدر القبكؿ فكرا
 يبطل  الذياالعتراضالمكجب مف إيجابو في ىذه الحالة بأي فعل أك قكؿ يدؿ عمى 

اإليجاب، كيمكف أف نتصكر ىنا أنو أثناء تبادؿ اإليجاب عبر البريد اإللكتركني يقـك 
المكجب لو بإغالؽ جياز الكمبيكتر أك بإعطاء إشارة إلى انو انتقل إلى مكقع غير 

 فأبطل اإليجاب االعتراضمكقع المكجب فيككف المكجب لو قد قاـ بفعل قد دؿ عمى 
2      .

  :Webاإليجاب عبر شبكة المواقع : 2

اإليجاب عبر شبكة المكاقع ال يختمف كثيرا عف اإليجاب الصادر عبر الصحف 
، 3كالمجالت كالقنكات التمفزيكنية المخصصة بعرض السمع كتكصيميا إلى المنازؿ
كيتميز بأنو إيجاب مستمر عمى مدار الساعة كاألغمب أف يككف مكجيا إلى 

 باإلعالف كاإلشيار لبيع السمع كتقديـ الخدمات المتكفرة، كعادة ما يككف عامةالجميكر

                                                           

. إذا عيف أجل لمقبكؿ التـز المكجب بالبقاء عمى إيجابو إلى انقضاء ىذا األجل ّ  : " مف القانكف المدني عمى أنو63 تنص المادة 1
 .كقد يستخمص األجل مف ظركؼ الحاؿ، أك مف طبيعة المعاممة

 .72  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 2
 .73  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 3
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ىذا اإليجاب محددا بزمف، أك معمقا عمى شرط عدـ نفاذ السمعة، كىذا الشرط راجع 
ككنو مكجو إلى الجميكر كخاصة منيـ  )لطبيعة ىذا اإليجاب في حد ذاتو 
، لذلؾ فإف احتماؿ نفاذ ىذه السمعة أمر كارد (المتكاجديف عمى شبكة األنترنيت

بالنظر إلى كثرة عدد األفراد المكجو إلييـ ىذا اإليجاب بما قد يتسبب بكركد طمبات 
عمى السمعة أك الخدمة التي تعرضيا بما يفكؽ قدرة المنتج أك البائع عمى تكريد 

السمعة ميما كاف مقدكر مخزكنيا لديو، مما قد يتطمب منو العمل أكثر كلمدة زمنية 
، ك يككف اإليجاب عبر شبكة الكيب معمق عمى 1قد تطكؿ مف أجل الكفاء بإيجابو 

في أحياف أخرى، إذ يحتفظ المكجب بحقو في تعديل ىذا  شرط عدـ تغيير األسعار
. الثمف تبعا لتغير األسعار في السكؽ كالبكرصة

 لإلعالف عبرة شبكة تكييف القانكنياؿكيطرح اإليجاب عبر شبكة المكاقع مسألة 
،  إذ يرى جانب مف الفقو إف ىذه اإلعالنات ىي بمثابة دعكى لمتعاقد  Webالػ 

كليست إيجابا حتى كلك كاف اإلعالف يحتكي عمى كل الشركط الجكىرية لمعقد، إال 
إذا تعمق األمر باإلعالف عف السمع أك الخدمة يعتد فيو بشخص المتعاقد فنككف في 

. حالة إيجاب

                                                           

 Infonie كلذلؾ حرصت العقكد المتداكلة في العمل عمى تنظيـ مسألة تنظيـ نفاذ المخزكف فنصت الشركط العامة لممركز التجاري 1
إننا ممتزمكف، في الحالة التي ال تتكفر فييا بعض القطع أف نقدـ لكـ قطعا : "عمى بعض االلتزامات في حالة عدـ تكافر السمعة فكرد بيا

بديال تتكفر بيا ذات المميزات كالصفات كبجكدة مماثمة اك بجكدة أعمى، كبسعر مساك أك أكثر أك بأف نرد لكـ ما دفعتمكه، كعمى أية 
". حاؿ، فسكؼ نكافيكـ برسالة إلكتركنية تكضح  ما إذا كانت  السمعة متكفرة، فال تنسكا مراجعة بريدكـ اإللكتركني بانتظاـ

 يكما مف تاريخ الدفع، فسكؼ نخطرؾ 30إذا لـ نتمكف مف تمبية طمبؾ خالؿ : " ىذه المسألة فكرد بو أنوApple storeكما كاجو عقد 
 أياـ 10بذلؾ كيككف لؾ حينئذ الخيار في العدكؿ عف طمبؾ كاسترداد ما دفعتو، فإذا اخترت أف يظل طمبؾ ساريا، فيجكز لؾ كمما مرت 

" العدكؿ عف الطمب كاسترداد ما دفعتو 
 مف العقد النمكذجي الفرنسي لمتجارة اإللكتركنية بيف التجار كالمستيمكيف الصادر عف غرفة التجارة 4 مف البند 5كما حرصت الفقرة 

.  كالصناعة لباريس بالنص عمى ضركرة مدى تكفر السمعة أك الخدمة
 72، ص 2002أسامة ابك الحسف مجاىد، التعاقد عبر األنترنيت، دار الكتب القانكنية، مصر، طبعة / لمزيد مف التفصيل راجع د

. 73ك
Michel Vivant, les contrats du commerce électronique, Litec librairie de le cour de cassation, Paris; 

1999.  
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كيستند ىذا الرأي عمى اشتراط المكاقع عمى شبكة األنترنيت تأكيد الزبكف قبكلو 
لمعقد عف طريق الضغط مرتيف أك أكثر عمى الزر الخاص بالمكافقة، المتكاجد عمى 
. لكحة مفاتيح، كذلؾ لمتأكد مف أف مكافقة الزبكف عمى العقد لـ يأتي عف طريق الخطأ

 السمع كالخدمات عبر  اإلعالنات عففي حيف يرى جانب آخر مف الفقو، أف
، أي دعكى لمتعاقد، إال إذا نص اإلعالف ذاتو عمى  ىياألنترنيت  إيجاب غير ممـز

. 1خالؼ ذلؾ 

كنؤيد الرأي األكؿ فيما ذىب إليو، في تكييف اإلعالف عمى شبكة األنترنيت 
عمى أف لو مقكمات اإليجاب إذا تضمف المسائل الجكىرية في التعاقد، كعدـ تعرض 

 بالتعاقد، اذ أف تكجيو اإليجاب لمجميكر ال يؤثر عمى االرتباطما ينفي نية ؿالتعبير 
تكييف اإلعالف بأنو إيجاب، طالما أنو يحتمل أف يصدر قبكال مف أي شخص فينعقد 

العقد، باستثناء العقكد التي يككف فييا شخص المتعاقد معو محل اعتبار، مما 
مثاؿ ذلؾ اإلعالف ك ،ضي حتما تحفظا ضمنيا يناؿ بمكجبو مف قطعية اإليجابتيق

عف تأجير محالت سكنية أك البحث عف مستخدميف، ففي مثل ىذه الحاالت يحتفظ 
مف صدر منو التعبير لنفسو بحق المكافقة عمى مف يتقدـ إليو بناء عمى الدعكى التي 

 .كجييا

 :اإليجاب عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة: 3

يستطيع المتعامل عمى شبكة األنترنيت أف يرى المتصل معو عمى الشبكة كأف 
يتحدث معو، كذلؾ عف طريق كاميرا تكصل بجياز الكمبيكتر لدى الطرفيف، فيتحكؿ 

الكمبيكتر إلى ىاتف تقميدي أك ىاتف مرئي، فنككف في ىذه الحالة أماـ حضكر 
، Présence virtuelle simultanéeافتراضي لطرفي العقد في مجمس عقد كاحد 

أك ما يسمى بمجمس عقد افتراضي، يقترب جدا مف المجمس الحقيقي، فيككف 
اإليجاب صادر مباشرة بالكالـ أك بالكتابة أك بالمشاىدة، كينطبق عمى ىذا النكع مف 

                                                           

تمثل رسالة البيانات إيجابا إذا تضمف إيجابا مرسل إلى شخص كاحد أك أشخاص ..." كىك ما أخذ بو قانكف أكنستيراؿ في المادة 1
محدديف مادامكا معركفيف عمى نحك كاؼ، ككانت تشير إلى نية مرسل اإليجاب أف يمتـز في حالة القبكؿ، كال يعتبر إيجابا الرسالة 

 ".المتاحة إلكتركنيا بكجو عاـ ما لـ يشر إلى غير ذلؾ
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اإليجاب القكاعد العامة في التعاقد بيف حاضريف زمانا المنصكص عمييا في المادة 
 مف القانكف المدني، فيككف اإليجاب غير ممـز ما لـ يحصل القبكؿ فكرا، 64

كلممكجب حينئذ الحق في العدكؿ، فإذا عدؿ المكجب عف إيجابو، يسقط اإليجاب كال 
نما يعتبر إيجابا جديدا ذا صدر قبكؿ بعد ذلؾ فال يعتد بو كا  . يتـ العقد إطالقا، كا 

أما إذا لـ يعدؿ المكجب عف إيجابو فإف اإليجاب ال يسقط، لكنو يصبح غير 
، كفي ىذه الحالة فإف صدكر قبكؿ  ، كىك ما يسمى باإليجاب القائـ كغير الممـز ممـز

. 1قبل انفضاض مجمس العقد يؤدي إلى انعقاد العقد
 القبول االلكتروني : المطلب الثاني 

كالتعبير الصادر عف إرادة الطرؼ الذي كجو إليو  القبكؿ في العقد اإللكتركني القبكؿ
، كيعد القبكؿ التعبير الثاني عف 2اإليجاب يفيد مكافقتو عمى ما جاء في اإليجاب

اإلرادة، حيث يتككف العقد مف اقترانو باإليجاب، كىك كتعبير عف اإلرادة يمكف أف 
يتخذ أية صكرة مف صكر التعبير عف اإلرادة، كأف يككف بالمفظ أك بالكتابة أك 
باإلشارة أك باتخاذ مكقف ال تدع ظركؼ الحاؿ شكا في داللتو عمى مقصكد 

كالقبكؿ كتعبير عف اإلرادة يجب أف يككف باتا، كأف يتجو إلى إحداث أثر . صاحبو
 .3قانكني ينقل فيو مف صدر عنو رغبة جادة كنيائية في الدخكؿ في رابطة عقدية

كلـ يتضمف التقنيف المدني الجزائري نصا يعرؼ القبكؿ، غير أف التقنيف المدني 
المفظ الثاني الذي يستعمل : " التي عرفت القبكؿ بأنو91األردني تضمف نص المادة 

". عرفا إلنشاء العقد 

                                                           

 .74  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 1
 .75؛ أحمد خالد العجمكني، المرجع السابق، ص 159 أمانج رحيـ أحمد، المرجع السابق، ص 2
ف جاء أكال، أما الحنفية .  3 يذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف القبكؿ ىك التعبير الذي يصدر مف المتممؾ كا 

عبد الرزاؽ السنيكري، /د: فيركف أف القبكؿ ىك التعبير الثاني الذي يصدر مف أحد المتعاقديف مممكا كاف أك ممتمكا، راجع في ذلؾ 
؛ عبد الرحمف بف عبد هللا السند، 101، ص 1، ج1998مصادر الحق في الفقو اإلسالمي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 

. 174، ص 2002األحكاـ الفقيية لمتعامالت اإللكتركنية، رسالة دكتكراه، جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسالمية، الرياض، 
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كالكاقع أف القبكؿ في العقد اإللكتركني ال يختمف عف القبكؿ في العقد التقميدي سكى 
في أنو يتـ عف طريق كسائل االتصاؿ اإللكتركني 

 أك ىك 1يعرؼ القبكؿ بأنو الرد اإليجابي عمى اإليجاب مف طرؼ المكجب لو
. 2التعبير عف إرادة مف كجو إليو اإليجاب في إبراـ العقد عمى أساس ىذا اإليجاب 

كالقبكؿ ىك العنصر الثاني في العقد، كيجب لكي ينتج القبكؿ أثرا في انعقاد 
ال فإف العقد ال ينعقد، فإذا  العقد أف يتطابق تماما مع اإليجاب في كل جكانبو، كا 

 االتفاؽاختمف القبكؿ عف اإليجاب اعتبر إيجابا جديدا كليس قبكال إال في حالة 
 مف القانكف المدني كالذي يككف منشئا لمعقد إذا 69الجزئي، الذي نصت عميو المادة 

. تكافرت شركطو

 مف القانكف المدني مسألة مدى اعتبار 68كعالجت في نفس الكقت المادة 
السككت قبكال، كىي المسائل التي سكؼ نتناكليا بما ليا مف خصكصية في العقد 

. اإللكتركني

.  الطرق الخاصة بالقبول في العقد اإللكتروني:1

فتككف طرؽ القبكؿ في العقكد التي تبـر بالكسائل اإللكتركنية بنفس طرؽ 
اإليجاب فييا المذككرة أعاله، بحيث تككف صكر القبكؿ في العقكد التي تبـر بكاسطة 
التيمكس أك الفاكس أك بكاسطة البريد اإللكتركني بالكتابة، كىي كتابة ال تختمف في 

كتككف صكر التعبير عف القبكؿ في  ،جكىرىا عف الكتابة العادية سكى في كسيمتيا
 باإلشارة أكالعقكد التي تبـر بكاسطة المشاىدة كالمحادثة عبر األنترنيت بالمفظ 

كىذا ال يمنع أف يتـ القبكؿ بطريق إلكتركني غير الطريق الذي صدر . المتداكلة عرفا

                                                           

 .96  عمى فياللي، المرجع السابق، ص 1
. 79  أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق، ص 2
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اإليجاب بكاسطتو، كأف يصدر اإليجاب بكاسطة البريد اإللكتركني فيككف القبكؿ 
. 1بكاسطة الفاكس أك العكس

 : Webالتعبير عن القبول عمى شبكة الويب- 1-1

يثكر المشكل خاصة بالنسبة إلى التعبير عف القبكؿ في العقكد التي تبـر عف 
، كبصفة خاصة مسألة مدى اعتبار مالمسة مف Webطريق شبكة المكاقع أك الكيب 

 أك الضغط عمييا مرة كاحدة "Accepter"أي  " القبكؿ"كجو إليو اإليجاب أليقكنة 
انقسـ الفقو ، كافية لمتعبير عف القبكؿ تعبيرا صحيحا كمعتد بو قانكنا ؟ في الحقيقة

حكؿ ىذه المسألة إلى قسميف إذ يرى جانب منو أنو ال يكجد ما يحكؿ مف الناحية 
القانكنية دكف ذلؾ في كل األحكاؿ ماداـ المكجو لو اإليجاب الخيار في الخركج مف 

 مف الفقو أنو يجب لقبكؿ ىذا في حيف يرى الجانب اآلخرالمكقع كرفض التعاقد، 
التعبير أف يثبت المكجب بأف مكقعو قد أتاح الفرصة لممستخدـ لقراءة شركط ىذا 

. 2العقد 

القضاء الفرنسي لـ يقتنع بصحة ىذا القبكؿ بكاسطة الممس أك الضغط إال أف 
clicعمى أيقكنة القبكؿ إال إذا كاف حاسما  .

كذلؾ بأف تتضمف عبارات التعاقد رسالة القبػػػكؿ نيائيػػا مف أجػل تجنب أخػػطاء 
 أثناء العمل عمى الجياز، مثل ىل تؤكد القبكؿ؟ erreurs de manipulationاليػػػػد 

 doubleكاإلجابة عمى ذلؾ بنعـ أك بال، بحيث يتـ التعبير عف القبكؿ بممستيف 

clic كليس بممسة كاحدة تأكيدا لتصميـ مف كجو اإليجاب إليو عمى قبكلو، كيطمق ،
، كبذلؾ " clic final d’acceptationبالممسة األخيرة لمقبكؿ "الفقو عمى ىذه الممسة 

يمكف القكؿ بأف التعبير عف القبكؿ قد تـ عبر مرحمتيف، كىك نمط جديد في التعبير 

                                                           

 كقد يتـ القبكؿ بغير كسيل إلكتركنية أصال كأف يتـ بكاسطة المراسمة التقميدية رغـ أف اإليجاب كاف بكسيمة إلكتركنية، فنككف أماـ 1
 .حالة ما يسمى بالعقد المبـر جزئيا بكسيمة إلكتركنية

.  لمزيد مف المعمكمات راجع أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق2
يكنس عرب، التقاضي في بيئة األنترنيت، المركز العربي لمقانكف كالتقنية العالية، المركز العربي لمممكية الفكرية كتسكية المنازعات، /أ

 www.arablaw.orgعماف، األردف، 

http://www.arab-law.org/
http://www.arab-law.org/
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عف القبكؿ، ظير مع ظيكر العقكد االلكتركنية، كتكمف  ايجابياتو في تمكيف المتعاقد 
. 1مف التفكير جيدا قبل تأكيد قبكلو

العديد مف التقنيات التي تسمح بتأكييد رغبة المتعاقد في القبكؿ، أيضا كما ىناؾ 
 bon deكمف ذلؾ كجكد بطاقة الطمبات أك ما يسمى بكثيقة األمر بالشراء 

commande يتعيف عمى المكجو إليو اإليجاب تحريرىا عمى الشاشة كىك بذلؾ يؤكد 
 confirmation de laسمككو اإليجابي في ىذا الشأف أك تأكيد  األمر بالشراء

commande  مكقع إلى اإليجاب إليو مف طرؼ المكجو إرسالو، عف طريق 
. 2المكجب

يككف  القيمة القانكنية ليذا التأكيد لمقبكؿ، فإما أفلكف الفقو أثار جدية مسألة 
ما أف القبكؿ ال يتـ إال بصدكر  التأكيد،القبكؿ قد تـ قبل  فال تككف لو قيمة قانكنية، كا 

التأكيد، فيككف ىذا التأكيد ىك القبكؿ بعينو، بحيث ال تبدك الحاجة لمعاممتو كشيء 
آخر بجكار القبكؿ، كيرى األستاذ أسامة أبك الحسف مجاىد أف اإلجابة عمى ىذا 
التساؤؿ تستخمص مف خالؿ تفاصيل البرنامج المعمكماتي الذي يتـ التعاقد مف 

: خاللو، كالذي لف يخرج عف فرضيات ثالثة

إذا كاف ىذا البرنامج ال يسمح بانعقاد العقد إال إذا تـ التأكيد بحيث لف : األكلى
يترتب عمى صدكر القبكؿ مجردا مف التأكيد أي أثر كفي ىذه الحالة نستطيع الجـز 

. بأف القبكؿ ال يتـ إال بعد صدكر التأكيد
                                                           

1 Murielle cahin, le consentement sur internet, www.droit- intic.com , 18/03/2004. 
 31-2000قد اشترطت عدة قكانيف إرساؿ كثيقة األمر بالشراء مف قبل المتعاقد لتأكيده عف القبكؿ كمنيا التكجيو األكركبي رقـ  2

 التي اشترطت إرساؿ إشعار بالكصكؿ يحتكي عمى جميع المعمكمات الكاردة في العقد 01 -11المتعمق بالتجارة االلكتركنية في مادتو 
 مف العقد النمكذجي الفرنسي لمتجارة اإللكتركنية 7 بالبند ذلؾ أيضا ما كرد كمف عبر الجيات المكثقية باستعماؿ الطريق االلكتركني 

أف القبكؿ كتأكيد األمر بالشراء يجب أف يتحققا "بشأف القبكؿ مف ضركرة كجكب تأكيد األمر بالشراء كما كرد بالتعميق عمى ذات البند، 
". بمجمكعة مف األكامر عمى صفحات الشاشة المتعاقبة بحيث تتضمف ىذه األكامر صراحة ارتباط المستيمؾ عمى كجو جاـز

 " Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel 

il a accès, confirmation de l'ensemble des élément constitutifs du contrat une confirmation par voie de 

courrier électronique (E-mail) est proposée; en tant qu'elle est la mieux adaptée au commerce 

électronique. Le commerçant doit transmettre ces éléments lors de l'exécution du contrat et au plus 

tard à la livraison…… " Voir, Michel Vivant, Op cit, annexe 1° 

http://www.droit-/
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إذا كاف البرنامج يسمح بانعقاد العقد دكف أف يرد فيو التأكيد عمى : الثانية
. اإلطالؽ، كىنا ال مفر مف القكؿ بأف القبكؿ قد صدر بمجرد لمس أيقكنة القبكؿ

كىي حالة كسط، بأف يتضمف البرنامج ضركرة التأكيد كلكف ال يمنع مف : الثالثة
انعقاد العقد بدكنو، كىنا يمكف القكؿ أف الممسة ىي قرينة عمى اإلنعقاد، كلكنيا قابمة 
إلثبات العكس، بمعنى أنو يمكف لممكجب لو أف يثبت أف ىذه الممسة صدرت منو 

 .1خطأ فيعتبر عدـ صدكر التأكيد منو دليال عمى أنو لـ يقصد قبكؿ التعاقد

 . التعبير عن القبول في المعامالت االلكترونية المؤتمتة-1-2

تقبل التدخل  المعامالت االلكتركنية المؤتمتة ىي تمؾ المعامالت التي ال
البشري فييا، إنما تتـ عف طريق برامج الكتركنية معدة مسبقا لمقياـ بميمة معينة 

لؾ، ذب مسند إلييا بمجرد تمقي األمر كىذه البرامج مزكدة بمعمكمات محددة، بما ىك
 مف أجل webخاطبة آخر عف طريق  شبكة  كمثاؿ ذلؾ قياـ أحد األشخاص بـ

شراء عدد معيف مف السيارات مف أحد المعارض ككاف ىذا المعرض يتعامل عف 
طريق حاسكب آلي بحيث يرد عمى الزبائف بمجرد تمقي  الطمب الخاص بنكع السيارة 
فيذكر السعر كالمكف ككيفية االستالـ، كفي حالة تحديد الزبكف لطمبو، يقـك البرنامج 
بمخاطبتو بقبكؿ الشراء ك إبراـ عقد البيع، كمثالو أيضا رغبة أحد األشخاص في 
حجز تذكرة سفر لدى إحدى شركات الطيراف، فما عميو إال أف يدخل إلى مكقع 
الشركة عمى شبكة االنترنيت كيطالع مكاعيد الرحالت ك األماكف الشاغرة ،حيث 
يطمب حجز مقعد في رحمة يحددىا ىك، كيطمب منو سداد القيمة، كبمجرد تماـ 

 كبمجرد OKتحكيل القيمة عف طريق عممية الدفع االلكتركني تظير لو عبارة 

                                                           

. 86 أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق، ص 1
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الضغط عمييا يستطيع الحصكؿ عمى صكرة مف تذكرة السفر عف طريق الحاسكب 
. 1الشخصي الخاص بو

يتضح مف خالؿ ىذيف المثاليف أف التعبير عف القبكؿ تـ عف طريق الحاسكب 
اآللي المزكد بمعمكمات محددة كبرامج خاصة قادرة عمى إنجاز المعاممة بمجرد أف 

يطمب منيا ذلؾ دكف تدخل بشري، كبذلؾ يترتب عمى ىذا القبكؿ كافة اآلثار 
دكف تدخل – القانكنية المترتبة عمى القبكؿ الصادر عف األفراد بالطريقة التقميدية 

اذ يككف التعاقد صحيحا كنافذا كمنتجا ألثاره القانكنية عمى -  كسائط الكتركنية 
. الرغـ مف عدـ التدخل الشخصي أك المباشر لمشخص الطبيعي في عممية إبراـ العقد

إف مرد ذلؾ يرجع إلى أف الشخص الطبيعي أك المعنكي الكاجب عميو اإليجاب 
ىك الذي يمتمؾ النظاـ االلكتركني الذي تـ مف خاللو التعبير عف قبكلو مف جية كأنو 

ىك الذي قاـ ببرمجة ىذا النظاـ بشكل جعمو يرسل الرسائل المعبرة عف قبكؿ ذلؾ 
.  2الشخص بحسب إرادتو

إال أف الفقو يرى بأف سرياف ىذا التصرؼ في حق المكجب يفترض إثبات عممو 
بأف القبكؿ صدر عف طريق النظاـ االلكتركني المؤتمت أك يفترض أنو كاف يجب 

.  3عميو أف يعمـ بأف العقد أك المعاممة سكؼ تبـر بيذه الكسيمة

 مدى اعتبار التحميل عن بعد تعبيرا عن القبول - 1-3

Téléchargement. 

                                                           

  .232عبد الفتاح بيكمي حجازي المرجع سابق، ص 1
: يأخذ التعاقد عف طريق الكسائل االلكتركنية المؤتمتة شكميف2

تعاقد بيف كسيط الكتركني كشخص طبعي كذلؾ باألصالة عف نفسو أك بكصفو الممثل القانكني ألحد األشخاص االعتبارية  -1
. العامة

تعاقد مابيف كسيط الكتركني مؤتمت، ككسيط الكتركني مؤتمت آخر ككاضح أف كمييما منسكب إلى شخص طبيعي أك  -2
 .اعتباري يتممؾ ذلؾ النظاـ

  .233نفسو، ص
في العالقة بيف المنشئ ك المرسل إليو، تعتبر رسالة البيانات أنيا صادرة عف المنشأ :  ب02 فقرة 13 المادة CNUDCIأنظر قانكف  3

. إذا أرسمت مف نظاـ معمكمات مبرمج عمى يد المنشئ أك نيابة عنو لمعمل تمقائيا
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 ألحد برامج Téléchargement 1يثكر التساؤؿ حكؿ اعتبار التحميل عف بعد 
الكمبيكتر صكرة مف صكر القبكؿ بحيث يترتب بو انعقاد العقد، كمثالو العممي عرض 

أي عمى الشبكة  )إحدى الشركات عمى مستعمل األنترنيت أف يتعاقد عمى الخط 
 أنو إذا ضغط عمى أيقكنة كقتعمى أحد برامجيا كتنبيو في نفس اؿ (نفسيا 

Accepter فإنو يعد قابال لشركط استعماؿ البرنامج،كمف ضمف ىذه الشركط أنو 
يجكز لمشركة أف تعدؿ شركط العقد في أي كقت بناء عمى مجرد إخطار 

Notification ف يتـ عمى أ، يحدث أثره فكرا، مع مالحظة أف ىذا اإلخطار يجكز
  مف طرؼ المستعملعمى أيقكنة القبكؿمستعمل األنترنيت نفس البرنامج، فيل ضغط 

 صحيح عف قبكلو شركط استعماؿ ىذه الخدمة كالتعديالت عمى نحك عبرقيعني أف
الالحقة ليا كالتي سكؼ تككف نافذة في حقو ؟ ففي مثل ىذه الحاالت يككف الضغط 

عمى أيقكنة القبكؿ كسيمة قانكنية لمتعبير عف القبكؿ إذا اتضح منيا إرادتو الجازمة في 
التعاقد، أما مسألة عدـ عممو المسبق ببعض الشركط العقدية فينبغي أف تكاجو كفقا 

. 2ىذه المشكمة بصفػة عامة  لما استقر عميو األمر بشأف

 : السكوت المالبس كوسيمة لمتعبير عن القبول في العقود اإللكترونية: -2
إذا كانت طبيعة المعاممة، أك :"  مف القانكف المدني عمى أنو68تنص المادة 

العرؼ التجاري، أك غير ذلؾ مف الظركؼ، تدؿ عمى أف المكجب لـ يكف 
                                                           

يقصد بيذا المصطمح نقل أحد البرامج أك بعض المعمكمات إلى الكمبيكتر الخاص بالزبكف عف طريق شبكة األنترنيت بحيث يحصل  1
الزبكف عمى ىذا البرنامج أك ىذه المعمكمات دكف حاجة إلى استعماؿ الكسيمة لكضع البرنامج عمى جياز الكمبيكتر عف طريق القرص 

عقد بيع  )، ككاضح أف ىذه الصكرة تمثل الصكرة المثمى إلبراـ العقد Compacte disque أك القرص المضغكط disquetteالمرف 
أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق، ص  ،.كتنفيذه عمى الشبكة دكف المجكء إلى العالـ الحقيقي خارج الشبكة (البرامج كالمعمكمات

 89 ك88
كيسمى ىذا النكع مف التعاقد باتفاقيات الرخص التي ترافق البرامج،كىي عمى شكميف، األكؿ، رخص تظير عمى الشاشة أثناء عممية  2

، كىي العقد االلكتركني الذي ( j’accepteأنا أقبل  )تنزيل البرنامج عمى الجياز، كعادة ال يقرأىا المستخدـ، بل يكتفي بمجرد الضغط 
رخصة فض ، أما الصكرة الثانية ىي التي يطمق عمييا اسـ ( installation )يجد كجكده في كاجية أي برنامج كيسبق عممية التنزيػػػل   

العبكة التي تككف مع حزمة البرامج المعركضة لمبيع في محالت بيع البرمجيات كتظير عادة تحت الغالؼ البالستيكي عمى الحزمة 
 (بمجرد فض ىذه العبكة، فانؾ تكافق عمى الشركط الكاردة في الرخصة )كغالبا ما تبدأ بعبارة 

أنظمة الدفع كالسداد االلكتركني، – يكنس عرب العقكد االلكتركنية /  راجع، أ حكؿ ىذا النكع مف العقكد،ألكثر تفاصيل
www.arablaw.org 

 

http://www.arab-law.org/
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لينتظر تصريحا بالقبكؿ فإف العقد يعتبر قد تـ، إذا لـ يرفض اإليجاب في كقت 
. مناسب

كيعتبر السككت في الرد قبكال، إذا اتصل اإليجاب بتعامل سابق بيف 
". المتعامميف، أك إذا كاف اإليجاب لمصمحة مف كجو إليو

كتعد ىذه الحالة استثنائية بخصكص التعبير عف اإلرادة، فاألصل ىك أف يككف 
 إال إذا اتصل اإليجاب إرادتو يعتبر الساكت معبرا عفالتعبير صريحا أك ضمنيا، كال 

بتعامل سابق بيف المتعاقديف، أك كاف اإليجاب في مصمحة مف كجو إليو كما أشارت 
 نكرد فيما يمي مدى مالئمة  ، كإلى ذلؾ المادة المذككرة

 مجلس العقد االلكتروني:  المطلب الثالث 
مجمس العقد فكرة مف ابتداع فقياء الشريعة اإلسالمية صاغكىا في شكل نظرية 
بمغت مف اإلتقاف درجة كبيرة، كمؤدى ىذه الفكرة تحديد المدة التي يجب أف تفصل 
بيف اإليجاب كالقبكؿ حتى يتمكف مف عرض عميو اإليجاب مف أف يتدبر أمره فيقبل 

اإليجاب أك يرفضو عمى أال يسمح لو في أف يتراخي إلى حد اإلضرار بالمكجب 
 1. بإبقائو معمقا دكف رد كعمى ىذه الفكرة نشأت نظرية مجمس العقد

لـ تعالج مف طرؼ الفقو الغربي كالتقنيات الغربية،  كرغـ أف فكرة مجمس العقد
. فإف التقنيات المدنية العربية قد تمقفتيا بعدما اعتنقيا التقنيف المدني المصري 

 منو التي 64كرد مصطمح مجمس العقد في التقنيف المدني الجزائري في المادة 
إذا صدر اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دكف تحديد أجل " جاء فييا 

لمقبكؿ فإف المكجب بتحمل مف إيجابو إذا لـ يصدر فكرا ككذلؾ إذا صدر اإليجاب 
. مف شخص آلخر بطريق الياتف أك بأي طريق مماثل

                                                           

؛ كلنفس المؤلف الكسيط في شرح 90 عبد الرزاؽ السنيكري، مصادر الحق في الفقو اإلسالمي، المرجع السابق، الجزء األكؿ، ص 1
 .231، ص 01القانكف المدني، المرجع السابق، الجزء 
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لـ يصدر القبكؿ فكرا، إذا لـ يكجد ما يدؿ عمى أف المكجب قد  غير أف العقد يتـ كلك
عدؿ عف إيجابو في الفترة ما بيف اإليجاب كالقبكؿ، ككاف القبكؿ صدر قبل أف 

 1"ينفض مجمس العقد 

مكاف  كقد حاكؿ الفقو كضع تعريف لمجمس العقد فقاؿ بعضيـ بأف مجمس العقد ىك
 االنشغاؿكزماف التعاقد كالذي يبدأ باالنشغاؿ البات بالصيغة كينفض بانتياء 

  2.بالتعاقد
كبتحميل النصكص كىذا التعريف، يتضح بأف مجمس العقد يقـك بيف حاضريف إذا 
جمعيما مكاف كاحد حيث يككناف عمى اتصاؿ مباشر بحيث يسمع أحدىما كالـ 

اآلخر مباشرة حاؿ ككنيا منصرفيف إلى التعاقد ال يشغميما عنو شاغل، ك ىك يبدأ 
ما بانفضاضو دكف رد  بتقديـ اإليجاب كينتيي بالرد عميو سكاء رفضا أك قبكال، كا 

سكاء كاف ىذا االنفضاض بالمفارقة الجسدية، أـ بككنيما قد انشغال أحدىما أك 
 3.كالىما عف التعاقد بأمر آخر 

كيمحق بإتحاد مجمس العقد عمى ىذا النحك الحالة التي يككف فييا المتعاقداف عمی 
اتصاؿ مباشر كلككانا في مكانيف مختمفيف، كما ىك الحاؿ في التعاقد عف طريق 

. الياتف أك ما سماه التقيف المدني الجزائري أي طريق مماثل
كعمى ىذا فإف مجمس العقد يتنكع إلى نكعيف، مجمس عقد حقيقي كحكمي، كمعيار 

التفرقة بينيما عنصرا الزماف كالمكاف، كلذلؾ ترى غالبية الفقو أف أساس التمييز بيف 
التعاقد بيف حاضريف كالتعاقد بيف غائبيف يكمف في كجكد فاصل زمني بيف صدكر 

. 4القبكؿ كعمـ المكجب بو
                                                           

  يقابل ىذا النص نص1

 مف 46 مف التقنيف المدني األردني، كالمادة 96 مف التقنيف المدني السكري، كالمادة 95 مف التقنيف المدني المصري، كالمادة 94المادة 
 مف قانكف المعامالت المدنية الدكلة اإلمارات، كالمادة 136 مف التقنيف المدني العراقي، كالمادة 82التقنيف المدني الككيتي، كالمادة 

 مف التقنيف المدني السكداني 239
، 2008 أسامة عبد العميـ الشيخ، مجمس العقد كأثره في عقكد التجارة اإللكتركنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة 2

 .25ص 
 .350 مندي عبد هللا محمكد حجازي، المرجع السابق، ص 3
 .285 خالد ممدكح إبراىيـ، إبراـ العقد اإللكتركني، المرجع السابق، ص 4
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كطبقا لمقكاعد العامة يقـك مجمس العقد عمى عنصريف، عنصر مادي ىك المكاف، 
كعنصر معنكي ىك الزماف، ك بإسقاط ذلؾ عمى العقد اإللكتركني يتضح أف 

المتعاقديف عند استعماليما الكسيمة اإللكتركنية في التعاقد فإنيما يمتقياف في مكاف 
افتراضي، فالمكجب يكجو إيجابو عف طريق كسيمة مسمكعة مرئية يتمقاه المكجو إليو 
عبرىا، كبخصكص الزماف فقد تطكؿ الفترة التي تستغرقيا عممية اإلبراـ كقد تقصر 
حسب الطريقة التي يتـ بيا العقد فقد يككف التعاقد عف طريق البريد اإللكتركني، كقد 

 1.يتـ عف طريق المكقع أك عف طريق المحادثة التفاعمية المباشرة
حقيقيا يشترط حضكر المتعاقديف حضكرا  كلتككيف مجمس العقد سكاء أكاف حكميا أك

 2.ماديا كاقعيا أك افتراضيا، كبدء االنشغاؿ بالتعاقد 
كيتـ تحديد الفترة الزمنية لمجمس العقد اإللكتركني حسب الصكرة التي يتـ بيا العقد، 

ففي التعاقد عف طريق البريد اإللكتركني إذا كاف التعاقد يتـ بالكتابة مباشرة بيف 
الطرفيف كاالتصاؿ بينيما فكريا، فإف مجمس العقد يبدأ مف حيف صدكر اإليجاب 

 3.كيستمر حتی إغالؽ الصندكؽ البريدي اإللكتركني كاالنصراؼ عف مكضكع التعاقد
أما إذا كاف التعاقد غير مباشر، أي أف يقـك المكجب بإرساؿ رسالة بريدية إلكتركنية 
كينتظر الرد دكف كقت محدد، فإف مجمس العقد يبدأ مف لحظة إطالع الطرؼ الثاني 

 4.عمى اإليجاب المكجو إليو، كيستمر حتى تنتيي المدة المحددة إف كجدت
كفي التعاقد عبر المكقع فإنو سكاء كاف التعاقد عبر الضغط عمى زر المكافقة أك عف 
طريق التنزيل أك التحميل، فإف مجمس العقد يبدأ مف كقت دخكؿ الراغب في التعاقد 

 .إلى المكقع كيستمر حتى إغالقو نافذة المكقع
كيبدأ مجمس العقد في صكرة التعاقد عف طريق المحادثة مف لحظة صدكر اإليجاب 

 5.إلى حيف انتياء المحادثة 

                                                           

 .133 عاطف عبد الحميد حسف، المرجع السابق، ص 1
  .31 أسامة عبد العميـ الشيخ، المرجع السابق ص2
 .356 مندي عبد هللا محمكد حجازي، الرسالة السابقة، ص 3
 .165 مراد يكسف مطمق، الرسالة السابقة، ص 4
 .175 آمانج رحيـ أحمد، الرسالة السابقة، ص5
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كفي جميع تمؾ الصكر يتضح أف المتعاقديف ال يجمعيا مكاف كاحد كىذا ما أكحى 
تعاقد بيف غائبيف دائما، غير أنو يرد عمى  إلى بعض الفقو أف التعاقد اإللكتركني ىك

ذلؾ أف المشرع عند حديثو عمى إتحاد مجمس العقد أعطى مثاال عف مجمس العقد 
كبالكقكؼ . ما يماثمو الحكمي حينما نص عمى التعاقد عف طريق الياتف أك

 مف التقنيف المدني الجزائري يحق لنا أف نتساءؿ ما إذا كاف 64عند نص المادة 
، فيل الكسائل اإللكتركنية الحديثة تماثل الياتف؟ "ما يماثمو أك"يقصد المشرع بقكلو 

إذا كانت اإلجابة نعـ فإف الفقو قد اختمف حكؿ طبيعة العقد عف طريق الياتف ما 
 1.إذا كاف بيف حاضريف أـ غائبيف

حيث رأى بعض الفقو أف التعاقد عف طريق الياتف يعد تعاقدا بيف الحاضريف، فكل 
طرؼ يعمـ بالتعبير الصادر عف الطرؼ الثاني لحظة صدكره كما لككانا في مكاف 
كاحد، فال كجكد ألي فاصل زمني بيف صدكر اإليجاب كمكافقة القبكؿ لو، كيتحدد 
زماف مجمس العقد بزمف المكالمة، كيبقى اإليجاب قائما ما دامت المكالمة مستمرة 

 عف االنصراؼكظل الطرفاف منشغميف بالتعاقد كينفض المجمس بانتياء المكالمة أك 
التعاقد كتغيير المكضكع إال إذا اتفق الطرفاف عمى تعييف أجل لمقبكؿ صراحة أك 

 2.(ضمنا
في حيف رأى جانب آخر مف الفقو أف التعاقد عف طريق الياتف كما يماثمو مف أجيزة 

تعاقد بيف غائبيف، ألف الياتف ما ىك إال كسيمة لنقل اإلرادة كال يمكف لمكسيمة أف  ىك
 3.تغير كصف العقد كطبيعتو

ككقف جانب آخر مف الفقو مكقفا كسطا، فرأكا أف التعاقد عف طريق الياتف كما 
يماثمو ىك تعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف ك غائبيف مف حيث المكاف، فيك 

 تعاقد بيف

                                                           

 .148عباس العبكدي، المرجع السابق، ص1
 .131 سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، المرجع السابق، ص 2
 .388مندي عبد هللا محمكد حجازي، المرجع السابق،   3



 آلية إبرام العقود الذكية و إشكاليتها                        الفصل الثاني  
 

46 

 

حاضريف النعداـ الفاصل الزمني بيف صدكر القبكؿ كعمـ المكجب بو مما جعل العقد 
 1.يتـ فكر صدكر القبكؿ كاتصالو بعمـ المكجب

غير أف تطكر الياتف ككصكلو إلى جيل اليكاتف النقالة التي تطكرت كأصبح 
رساؿ الرسائل  باإلمكاف استخداميا في الحديث مباشرة كفي نقل الصكت كالصكرة كا 

النصية، كاالتصاؿ باإلنترنت مف خالليا فإنو ينبغي الكقكؼ عف كل حالة عمى 
 2.(حدى

فإذا كاف االتصاؿ مباشرا كشفكيا فإف التعاقد يعد عقدا بيف حاضريف زمانا كغائبيف 
.  بالحديث عف مجمس العقد الحكمي أك االفتراضي64ما عنتو المادة  مكانا كىك

أما إذا أستخدـ الياتف النقاؿ في التعاقد عف طريق الرسائل النصية، فيجب النظر 
إلى ككف االتصاؿ قد تـ بالرسائل النصية مباشرة دكف فاصل زمني بيف إرساؿ 

باتصاؿ  الرسالة كعمـ الطرؼ األخر بيا كالرد عمييا بصفة فكرية برسالة مماثمة أك
شفكي، فإف العقد في ىذه الحالة يعد تعاقدا بيف حاضريف زمانا كغائبيف مف حيث 
المكاف، أما إذا كاف ىناؾ فاصل زمني بيف إرساؿ الرسالة كبيف العمـ بيا أك الرد 

 3.عمييا ظل العقد مبرما بيف غائبيف
أما بخصكص طبيعة التعاقد اإللكتركني عف طريق المكقع أك المحادثة فإف الفقو قد 

: انقسـ حكليا كتعددت المحاكالت الفقيية بصددىا كما يمي
تعاقد بيف غائبيف زمانا كمكانا شأنو في  يرى بعض الفقو أف العقد اإللكتركني ىك

ذلؾ شأف التعاقد بالمراسمة، فكل ما في األمر أف الكسيمة قد تطكرت، كىك تعاقد بيف 
لعدـ صدكر اإليجاب كالقبكؿ في نفس المحظة كلكجكد فاصل زمني بيف عمـ  غائبيف

 4.المكجب بالقبكؿ كصدكره، ىذا باإلضافة إلى اختالؼ مكاف المتعاقديف

                                                           

، 2008 عبد هللا صادؽ سميب، مجمس العقد اإلليكتركني، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 1
 .109ص 

 عبد هللا ذيب عبد هللا محمكد، حماية المستيمؾ في التعاقد اإللكتركني، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، 2
 . 122، ص2009نابمس،فمسطيف، 

 .135 سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، المرجع السابق، ص3

 .225 أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص 4
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كيالحظ أف ىذا الرأي قد تجاىل حقيقة ىامة كىي أف التعاقد اإللكتركني يتـ فكرا في 
حالة التعاصر بيف اإليجاب كالقبكؿ، حيث يككف كل متعاقد في اتصاؿ مباشر مع 
اآلخر ففي التعاقد عف طريق المحادثة المباشرة كاستخداـ كاميرا فيديك يتـ تبادؿ 

 1 .اإليجاب كالقبكؿ مباشرة فال تبقى أي عبرة لممكاف
كيرى اتجاه آخر مف الفقو أف التعاقد اإللكتركني ىك تعاقد بيف حاضريف، إذ يككف 

المتعاقداف عمى اتصاؿ مباشر بينيما، فرغـ عدـ اتحادىما جسديا فإنو ال يفصل بيف 
صدكر القبكؿ كالعمـ بو أية فترة زمنية جديرة بأف تجعل التعاقد يتـ بيف غائبيف، 

. كيككف مجمس العقد حكميا ال حقيقيا
كيرى اتجاه ثالث أف التعاقد اإللكتركني ىك تعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف 

كغائبيف مف حيث المكاف، فالكسيمة المستخدمة تزيل الفكارؽ الزمنية، كيحدث 
االتصاؿ بصفة فكرية، كالختالؼ مكاف كجكد الطرفيف يبقى العقد محتفظا بككنو عقدا 

  2. بيف غائبيف 
تعاقد بيف  كخالفا لألراء السابقة، ذىب جانب مف الفقو إلى أف التعاقد اإللكتركني ىك

غائبيف مف طبيعة خاصة، كذلؾ أف التعاقد بيف حاضريف يفترض كجكد المتعاقديف 
في مكاف كاحد كحدكث اتصاؿ مباشر بينيما، كىذا ما ال يحدث في التعاقد 

اإللكتركني، كما أنو ال يمكف كصف العقد اإللكتركني بأنو تعاقد بيف غائبيف، ألف 
ىذا األخير يقـك عمى فكرة التفاكت في المسافات كالتفاكت في الزماف، كىذا ماال 
ينطبق عمى العقد اإللكتركني، فمـ يبق إال القكؿ بأنو، أي العقد اإللكتركني، تعاقد 

  .بيف غائبيف مف طبيعة خاصة
المشاكل التي تواجه تطبيق النظرية العامة لمعقد في العقد : المبحث الثاني 

االلكتروني  

المشاكل القانونية لمتعاقد االلكتروني :  المطمب األول 

                                                           

 118؛ لما عبد هللا صادؽ سميب، الرسالة السابقة، ص 83 بشار طالؿ مكمني، المرجع السابق، ص 1
 .69 أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع السابق، ص 2
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 الشكمية ك المكضكعية ك الجكانبعرؼ التعاقد االلكتركني جدال كبيرا في العديد مف 
 الشخصية القانكنية لمعميل إعطاءالتي ذكرناىا سابقا  ك يكمف أىـ اختالؼ في 

االلكتركني أك العكس  

 :  الشخصية القانونية لمعميل االلكتروني إعطاء-1

  خالؿ الكقت الحالي ، تتميز القكانيف، بما فييـ القانكف الجزائري، بتشكيمة رائعة مف 
األشخاص االعتبارية، بما في ذلؾ الشركات المدنية كالتجارية، المؤسسات 

بل ىناؾ قكانيف تعترؼ ... كالجمعيات كفي بعض الحاالت، المنظمات الدكلية
، لكف ال يكجد كال مبدأ يحدد متى (4 مف خالؿ المادة 1924بالسفف اتفاقية برككسل 

يمـز عمى النظاـ القانكني االعتراؼ بكياف ما كشخص قانكني، كال متى يمـز عميو 
فمف ىذا المنطمق عمى األقل، ليس ىناؾ ما يمنع مف . إنكار الشخصية القانكنية

كلكف ىل ثمة .  كأشخاصاإللكتركنيفاعتبار أجيزة الكمبيكتر اك باألحرى العمالء 
مف سبب إيجابي إلضفاء الشخصية القانكنية عمى أجيزة الكمبيكتر اك العمالء 
اإللكتركنييف؟ لقد حاكؿ جانب مف الفقو دعـ ىذا التكجو بمجمكعة مف اعتبارات 

. معنكية كاجتماعية 
تعترؼ الشخصية القانكنية لمشخص، في بعض الحاالت، بحق أك استحقاؽ    

لذلؾ نجد أف جميع . معنكي عمى حقكؽ أك مصالح متميزة عف حقكؽ كمصالح غيره
األفراد أشخاص قانكنييف، ألنو مف دكف شخصية قانكنية، لف تككف حقكقيـ 
يرى . كمصالحيـ محمية حاؿ تضاربيا مع حقكؽ كمصالح األشخاص اآلخريف

بعض الفقياء، أف ألي كياف يمتمؾ خصائص مشتركة مع األشخاص الطبيعييف، 
الحق المعنكي في الحماية القانكنية، كلف يككف ىذا مضمكنا إال مف خالؿ إضفاء 
الشخصية القانكنية عميو، فقد قيل عمى سبيل المثاؿ، أنو ينبغي أف يثبت لمحيتاف 

 Lawrence Solum 1992مدت. الحق في الحياة ألنيـ أذكياء ككاعييف بمعاناتيـ
، يحق معنكيا لكل نظاـ Solumىذه الحجة إلى الذكاء االصطناعي، فبالنسبة ؿ 
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يتمتع بالكعي الذاتي أف يعامل كشخص قانكني، كككف الكعي الذاتي غير ناتج عف 
 1 العمميات البيكلكجية ال ينبغي أف يؤدي إلى استبعاد الشخصية القانكنية

إف اقتراح االعتراؼ بالعميل الذكي عمى ىذا النحك ليس غريبا في الكاقع، فتاريخ 
إنسانيتنا ثري بسكابق بالغة األىمية، تمخضت عف مناقشات جد حيكية، بل كحتى 

حماسية ترتبط ارتباطا مباشرا بمسألة االعتراؼ بالشخصية القانكنية، أكاف ذلؾ لمبشر 
كمف المفيد أف نذكر في ىذا الصدد . اـ ألشياء جامدة استبعدىا القانكف لفترة طكيمة

عمينا أف نتذكر . المثاؿ األمريكي الذي يسمح لنا بمناقشة العديد مف المكاقف
". أمكاؿ منقكلة تباع كتشترى "خصكصا المركز القانكني لمعبيد في القرف التاسع عشر 

، مع سف التعديل 2 ىذه األمكاؿ أشخاصا كاممة مف أشخاص القانكف أصبحتكقد 
اعالف تحرير "الذي جاء إلتماـ  (1865)المتحدة  الثالث عشر لدستكر الكاليات

عمى أف العبيد  ؛ حيث نص1862 عاـ Abraham Lincolnالذي أصدره " العبيد
في المناطق الككنفدرالية أحرار، كما أفرج عف العبيد في الكاليات الحدكدية كاألجزاء 

 3.التي يسيطر عمييا االتحاد بقانكف الكالية
لف ندخل في الصراع االجتماعي كالقانكني الذي سبق تغيير مركز العبيد، كلكف مف 

إذا قرر جزء  [...]:"  في ىذا الشأف Marshal Willickالجدير أف نذكر ما قالو 
 مضطيدة ، سينتج عف ذلؾ أشخاصامف المجتمع أف بعض األمكاؿ تعد في الكاقع 

التعجيل في تغيير مركزىـ حتى في حالة معارضة عنيفة مف المجمكعات 
 تشبيو كضع العميل الذكي بكضع العبيد، كركز عمى Willickلقد حاكؿ .. 4"األخرى 

                                                           

1 Tom Allen and Robin Widdison, Op.Cit., p.35; Emily M. Weitzenboeck, Op. Cit., p.212 
2  Samir Chopra and Laurence F. White, A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, by the 

University of Michigan 2011, p 156 
 : جاء نص التعديل الثالث عشر كما يمي3

« Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime where of the 

party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their 

jurisdiction ».  

 
4 The history of slavery law, however, serves as a reminder that a societal decision that certain items 

of property are really oppressed persons can result in a rapid change of status despite violent 
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فكرة أنو يمكف لمكضع القانكني لمكياف أف يتطكر حسب المتطمبات االجتماعية 
. كىذا ما حصل مع السفف. 1كالسياسية كاالقتصادية

كيقـك السند المعنكي في تأييد منح العميل االلكتركني الشخصية القانكنية عمى    
فكرة مفادىا أف أي كياف يتمتع بكعي ذاتي كارادة مستقمة يككف أىال لمتمتع 

كالعميل االلكتركني كما رأينا في الباب األكؿ يتمتع بالكعي . بالشخصية القانكنية
كاالرادة ككنو قادر عمى العمل باستقاللية كدكف تدخل بشري، بل أف عمـ الذكاء 

أتمتة النشاطات المتعمقة بالتفكير البشري مثل صنع " االصطناعي كمو ييدؼ الى
دراسة الحسابات التي تجعل عمميات " كبالتالي 2 .."القرار، حل المشاكل، التعمـ
 فينطكي معيار الحق المعنكي في الشخصية 3 "ممكنة  اإلدراؾ، التفكير كالتصرؼ
الذي يتمتع بو العميل االلكتركني، كيستند " المؤتمت "اإلدراؾالقانكنية عمى الكعي اك 

 The-  بالتالي إلى منيج نمذجة اإلدراؾ تطكير أنظمة تفكر مثل البشر أصحابو

Cognitive Modelling Approach . )
كيؤكد الفقو عمى استقالؿ العميل االلكتركني كتمتعو بالكعي مف خالؿ المثل    

 كما رأينا قد تمكف مف التغمب عمى بطل العالـ في Deep Blueكالداللة، فبرنامج 
فحتى كاف تمت . لعبة الشطرنج خالؿ مباراة استمرت اكثر مف ساعة مف الزمف

برمجة العميل االلكتركني كفق شركط المعبة إال أنو استقل في لعب المباراة، ككانت 
نقالتو فييا مبنية عمى كعيو الذاتي النقالت خصمو كما يتبع كعيو مف ارادة اإلجراء 

 مف T@T ك Kasbahمف العميميف  رأينا كذلؾ كيف يمكف لكل. النقمة المقابمة

                                                                                                                                                                      

opposition.», Marshal S. Willick, Artificial Intelligence: Some Legal Approaches and Implications, AI 

Magazine Volume 4 Number 2, 1983, p.8 
1  Marshal S. Willick, Idem. 
2 « AI is The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as 

decision-making, problem solving, learning ...»), Richard Bellman, An Introduction to Artificial 

Intelligence: Can Computers Think?, Boyd & Fraser, 1978, quoted by Stuart J Russell and Peter 

Norvig, in Artificial intelligence; A Modern Approach..., Op. Cit., p.2. 2 
3 « the study of the computations that make it possible to perceive, reason and act», Winston, Patrick 

Henry, Artificial Intelligence, Addison-Wesley Publishing Company, London, July 1984, p.2. 
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 كباقي الشركط التعاقدية بحرية تامة، ناىيؾ عف األسعار مفاكضات حكؿ إجراء
 ...عمالء المزادات المؤتمتة

، فمقد استند مؤيدك الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني الى أخرى كمف جية   
الجدؿ الفقيي القائـ حكؿ المكت الطبيعي لإلنساف كنياية لشخصيتو القانكنية، فمف 

 ككجكده القانكني، فيصبح حينئذ اإلنسافالمعمـك أف الكفاة أك اليالؾ يضع حدا لحياة 
ىذا كاف تعددت االختبارات الدالة .  الحقكؽ كتحمل الكاجباتاالكتسابغير صالح 

عمى الكفاة مف انقطاع تدفق السكائل الحيكية؛ غياب ركح داخل الجسـ، تكقف 
النشاطات الكظيفية كالحيكية كمكت الدماغ، كىي كميا ظكاىر ال رجعة فييا؛ إال أنو 

حيا في حالة الغيبكبة  فيظل الشخص1 قانكنا ال يعتد إال بتكقف القمب كالرئتيف، 
كيظل الجسـ القادر عمى التنفس شخصا قانكنيا . حتى كاف تكقف نشاطو الدماغي

 willickيمكف حسب . صاحب حقكؽ كالتزامات بغض النظر عف نشاطو الدماغي 
: االستناد إلى معيار المكت الدماغي لتقرير منح الشخصية القانكنية لجياز كمبيكتر

في الكاقع، يحدد ىذا المعيار مستكى معيف مف االستقاللية التي يعتمد عمييا "
تممؾ أجيزة الكمبيكتر ذات الذكاء االصطناعي . االعتراؼ بالشخصية القانكنية

إذا اعترؼ القانكف بجسـ بشري قادر عمى التنفس . قدرات تتجاكز بكثير ىذا المستكى 
كلكف ال يكجد لديو نشاط الدماغي، كرفضو مف ناحية أخرى اللة تظير سمكؾ فائق 

كىذه . الذكاء، فإنو بذلؾ يرجح الييكل البيكلكجي عمى حساب الكظائف العقمية
 2 اإلدراؾ إلىالنتيجة تنطكي عمى تناقض تاـ مع المعيار الذي يحدد الحياة بالنسبة 

                                                           

 .219.، ص2001 اسحاؽ ابراىيـ منصكر، نظريتا القانكف كالحق ك تطبيقاتيما في القكانيف الجزائرية، ديكاف المطبكعات الجزائرية،1

2 « A court could refer to the brain death standard in determining whether to extend 2 personality to a 

computer. The standard essentially establishes an autonomic-maintenance level of capability at 

which personality attaches. Artificially intelligent computers can do much more than this. For a court 

to extend legal recognition to a breathing human body with no brain activity and no prognosis for 

recovery, while denying such recognition to a machine which exhibits considerable intelligent 

behavior, would be an exaltation of biological form over mental function. Such a conclusion would fly 

in the face of the “consciousness” standard of life», Marshal S. Willick, Artificial Intelligence: Some 

Legal Approaches and Implications..., Op. Cit., p. 9 
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 أنو ليس مف المؤكد بأف أجيزة الكمبيكتر قادرة إذ: إف صحة ىذه الحجة محل شؾ
، يرتبط الكعي الذاتي بالبشر، أي Searle عمى بمكغ درجة الكعي الذاتي، فكفقا ؿ

، عنصر حاسـ يفتقر إليو اإلنسافالكائنات التي تممؾ المادة الجينية الكامنة في 
أنو عادة ما يفسر الكعي الذاتي بكصفو  Finnis  اك مثمو يرى 1العمالء اإللكتركنييف

سمة فريدة السمكؾ البشري كليس فكرة عممية تقـك كمما كانت ىناؾ خطة، اقتراح، أك 
 لمبيئة، مثل االستدالؿ، المحاكلة، القياـ بفعل معيف، أك االستجاباتنمط منتظـ مف 
  .2االمتناع عنو 

ضف إلى ذلؾ، فميس مف المؤكد أف الكعي الذاتي ىك معيار صالح لثبكت الحق    أ
عمى أي حاؿ، كبعيدا عف كل ىذا، فإف االعتراؼ  ،المعنكي في الشخصية القانكنية

نما ييدؼ إلىبالشخصية القانكنية لمعمالء االلكتركنييف ال ييدؼ   إلى حمايتيـ كا 
 ليست اإللكتركنيكف فالعمالء . حماية األشخاص الذيف يستخدمكنيـ في معامالتيـ

 3.لدييـ مصمحة في ىذه المعامالت
العميل االلكتروني حقيقة اجتماعية :  االعتبارات االجتماعية-2

يستند بعض مطالبي الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني عمى فكرة الكاقع 
فمف الناحية االجتماعية تستند الشخصية . االجتماعي، أك باألحرى القدرة االجتماعية

                                                           

1 Searle states that: “ Intentionality as the property of mental states-non-physical processes—comes 

only from the soul, and not from any material process. Therefore, even if a computer program 

contains an extremely detailed and complex system of rules, this is not sufficient to say that the 

computer is able to exercise discretion or make judgments about what is fit and what is not”, J. 
Searle, Minds, Brains, and Programs, Behavioral and Brain Sciences, Camb.UP, 1980, p. 40. Cit. In, 

Walid Mohammed Almajid, Can electronic agents be granted legal personality under islamic law?..., 

Op. Cit.,p. 6. 
2  J. Finnis, Intention in Tort Law, Philosophical Foundations of Tort Law (Oxford: Clarendon Press, 

1995, p. 229, cit. in , Walid Mohammed Almajid, Op. Cit., p.7 In this vein, see also the work of G. 

Sartor, Cognitive automata and the low...., Op. Cit., p.269. 
3 Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, Contracting agents: legal personality and 

representation, Op. Cit., p 365 ; Tom Allen and Robin Widdison, Op. Cit., pp. 35-36. 
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القانكنية لمعميل االلكتركني إلى الحرص عمى اخذ كاقعو أك دكره االجتماعي بعيف 
 1.االعتبار

ذلؾ أف الشخصية القانكنية تعكس الكاقع االجتماعي، ليذا يتـ اعتبار العديد مف 
كلذلؾ لـ يعد . األشخاص القانكنية االعتبارية أشخاصا حتى خارج نطاؽ القانكف 

مفيـك الشخص في القانكف يتطمب اآلدمية بل أصبح القانكف يثبت الشخصية 
القانكنية لكيانات تجتمع فييا مجمكعة مف األشخاص أك مجمكعة مف األمكاؿ أك 

مجمكعة مف األشخاص كاألمكاؿ معا، متى كانت تحمل نفس الخصائص 
االجتماعية لمشخصية الطبيعية، بحيث تككف لدييا ىكية خاصة بيا كىدؼ معيف 

باألشخاص المعنكية  الذيف تتككف منيـ أك ترمي إلى تحقيقو، تسمى ىذه الكيانات
كتككف ليا شخصية مستقمة عف األشخاص أكلئؾ الذيف يمثمكنيا، كتككف ليا بالتالي 

 2.ارادة خاصة بيا
في القرف التاسع عشر، طكر الفقياء ىذه الفكرة مف خالؿ ربطيا بالمفيـك البيكلكجي 

ادعك انو يمكف لمييئات الجماعية أف تتطكر إلى كيانات اجتماعية  لمكائف الحي، ك
كبالتالي، فإف النظاـ القانكني عندما يمنحيا الشخصية . ذات إرادة اجتماعية متميزة

 التركيز عمى الكاقع إذففيتـ . فإنو في الكاقع يعترؼ بكجكدىا االجتماعي المستقل
االجتماعي لمشخصية، بدال مف االستحقاؽ المعنكي لمشخصية، كىذا ما يميز ىذه 

 3.المقاربة عف النظريات األخرى 
، "الصنع الذاتي"تـ في السنكات األخيرة، تطكير القياس البيكلكجي مف خالؿ نظرية 

لألنظمة " الكعي الذاتي"ك" ذاتية المرجع"التي تؤكد عمى طبيعة كل مف خاصيتي 
يرتبط تحميل الصنع الذاتي كثيرا بمسألة الشخصية القانكنية، كلكنو يثير . الفيزيكلكجية

مالحظات جديرة باالىتماـ حكؿ طبيعة الشخصية التي قد تككف مفيدة في تحميل 
                                                           

1  Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, José Neves, Intelligent Contracting: Software 

Agents, Corporate Bodies And Virtual Organizations, Establishing the Foundation of Collaborative 

Networks IFIP, September 10–12, 2007, Guimarães, Portugal, Vol. 243, 2007, Springer US, p.219 
2 Tom Allen and Robin Widdison, Op. Cit., pp. 36. 
3 Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, José Neves, Intelligent Contracting: Software 

Agents, Corporate Bodies And Virtual Organizations, Op. Cit., p. 219. 
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اف الصنع الذاتي مستمد مف فكرة أف بعض .  الصادرة عف العميل االلكتركنياإلرادة
تنتج العناصر  - DNAمثل الخمية أك جزيء الحمض النككي - النظـ البيكلكجية 

عف البيئة " مغمقة"في ىذا المعنى، فيي . المككنة ليا مف عناصرىا الخاصة
اف النظاـ االجتماعي الذاتي الصنع مشابية لمنظاـ البيكلكجي الذاتي . الخارجية

الصنع، إال أف عناصره ىي االتصاالت، كأفضل كصف لمنظاـ نفسو ىك نظاـ 
، الفقيو الرائد في تطبيق الصنع الذاتي عمى القانكف، Teubnerكما يكضح . الحكاس

فإف النظاـ االجتماعي الذاتي الصنع ىك النظاـ أفعاؿ اتصاالت 
(actions/communications)  يستنسخ نفسو مف الشبكة كذلؾ مف خالؿ إنتاج

، Teubner لذلؾ يقكؿ. 1أفعاؿ جديدة كعناصر/ مستمر مف عناصره التصاالت 
عمى سبيل المثاؿ، أف النظاـ القانكني ىك في حد ذاتو نظاـ اجتماعي ذاتي الصنع، 

حكؿ " االتصاالت"ألنو يصف االفعاؿ بأنيا مشركعة أك غير مشركعة، كيستمد 
كبعبارة أخرى، ال يمكف . سابقة بشأف مشركعية األفعاؿ" اتصاالت"المشركعية مف 

إذا كاف ذلؾ يبدك كحمقة . أف تفيـ المشركعية إال مف خالؿ المعنى القانكني لمشرعية
الحركة الدائرية المتأصمة   يكضح أحيانا تحميمو بالرجكع إلىTeabnerمفرغة، فإف 

أي أف النظـ القانكنية تطكر مفاىيـ قانكنية جديدة مف . في النظـ الحسابية كالمنطقية
مخزكنيا الحالي مف المفاىيـ القانكنية، تماما كما تطكر النظـ الرياضية مفاىيـ 

 االنتقادات التي تعرض أماـلف نقف  رياضية جديدة مف المفاىيـ الرياضية القائمة
 مكقفو مف إلى باإلشارة حكؿ الصنع الذاتي لمقانكف، كلكف سنكتفي Teubnerالييا 

الشخصية القانكنية، اذ رغـ ادعائو أف القانكف نظاـ ذاتي الصنع فإنو لـ يفسر لنا مف 
لكف تقدـ .  الشخصية القانكنية لكياف ماإضفاءىك الشخص القانكني، كال متي ينبغي 

 حكؿ األنظمة، بصفة غير مباشرة، فكرة عما يجب لمكمبيكتر Teubnerلنا أفكار 
 األشخاص Teubnerالقياـ بو لكي يعاممو النظاـ القانكني كشخص، فحسب 

" دالالت مصطنعة"القانكنية ىي الكيانات التي يتـ بناؤىا داخل النظاـ القانكني ک 
                                                           

1  "a system of actions/communications that reproduces itself by constantly producing from the 

network of its elements new communications / actions as elements", Teubner Gunther, 
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كبعبارة أخرى، تكصف الكيانات بأنيا . تنسب الييا االتصاالت ذات المعاني القانكنية
اي .  النظاـ القانكني اتصاالت ذات معنی قانكنيإليياأشخاص قانكنية عندما ينسب 

كبكل بساطة، فإف األشخاص القانكنية في إطار النظاـ القانكني ىي تمؾ الكيانات 
لذلؾ، عمى سبيل المثاؿ، فإف الشخص الطبيعي قادر . التي تنتج تصرفات قانكنية

عمى القياـ بأنكاع عديدة مف التصرفات كاألفعاؿ المنتجة آلثار قانكنية، مثل ابراـ 
كبالتالي، فإف . كفي المقابل، تعجز الحيكانات عف ذلؾ. العقكد أك ارتكاب األخطاء

النظاـ القانكني يضع األشخاص الطبيعة محل اعتبار، بينما ال يعامل الحيكانات 
 1.كأشخاص قانكنية

 الشخصية القانكنية عمى العمالء االلكتركنييف، إضفاءىذا ما يقربنا مف إمكانية  
طالما أف النظـ القانكنية تعترؼ بالفعل بمجمكعة متنكعة مف األشخاص غير 

فكفقا لنظرية الصنع الذاتي، يعتبر النظاـ القانكني . الطبيعية كأشخاص قانكنية
األشخاص غير الطبيعية أشخاصا قانكنية ألنو يعترؼ بأف لدييـ قدرة عمى القياـ 
بأفعاؿ بطريقة خارجة نكعا ما عف إطار القانكف، كيجب أف تعطي ىذه األفعاؿ 

فعمى سبيل المثاؿ، يمكف . الخارجة عف القانكف مفاىيـ قانكنية داخل النظاـ القانكني
مف الكاضح أف اإلعالف الحرب ىذا . لدكلة ما أف تعمف الحرب ضد دكلة أخرى 

. أىمية خارج إطار القانكف، لكنو قد يثير أيضا المسألة القانكنية لشرعية لإلعالف
خارج إطار القانكف، . لذلؾ، يجب أف يككف إعالف حرب منسكبا إلى شخص قانكني

كمف ىنا، فمف المنطقي أف :  الدكلة نفسياإلىينسب معظـ الناس إعالف الحرب 
ينسب النظاـ القانكني اإلعالف لمدكلة، كىذا يعني أنو يجب أف يعتبر الدكلة كشخص 

 2.قانكني

                                                           

1 Law as an Autopoietic System, Oxford/Cambridge, Blackwell Publishers , European University 

Institute Series, 1993, Cit. in Tom Allen and Robin Widdison, Op. Cit., p 37. 1 Tom Allen and Robin 

Widdison, , Op. Cit., p. 38 

 ،  كمية الحقكؽ ، 1مسعكد بكرغدة نريماف ، العقكد المبرمة بكاسطة االنظمة االلكتركنية الذكية ، رسالة دكتكراه ، جامعة الجزائر  2
 153 ،ص 2017المكسـ 
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 معظـ أنكاع األشخاص القانكنية مف قبل األشخاص القانكنية إلى بشكل عاـ، ينظر 
فعمى سبيل .  القانكف إطاراألخرى عمى أنيا عناصر فعالة في سياؽ خارج عف 

المثاؿ، بمجرد اف تبمغ مجمكعة مف األشخاص الطبيعية مستكى معينا مف التنظيـ، 
بل يمكف . فإننا نميل إلى اعتبارىا ككحدة اجتماعية كنتكاصل معيا عمى ىذا النحك

حتى ألعضائيا أف يعتبركا ىذه المنظمة ككياف مستقل، كيمكف لممنظمة الحصكؿ 
عمى مستكى مف االستقاللية بحيث يمكننا القكؿ أف المنظمة لدييا صكرة عف نفسيا 

فإذا قامت ىذه المنظمة بأفعاؿ يسعى النظاـ القانكني الى . متميزة عف أعضائيا
منحيا مفيكما قانكنيا، سيضطر ىذا النظاـ الى بناء مفيـك قانكني يتكافق مع ذلؾ 

كمثاؿ عف مجمكعة األفراد، " الشركة" نأخذ . المنسكب لألشخاص القانكنية األخرى 
إذ أف معظـ النظـ القانكنية كجدت في نياية المطاؼ أنو مف المنطقي أف تنسب 

مف الناحية . التصرفات القانكنية لمشركة بدال مف األشخاص الطبيعية المسيريف ليا
الخارجيف عنيا ككياف يتعاممكف معو؛  االجتماعية، تعتبر الشركة بالنسبة لألشخاص

كتعتبر كذلؾ بالنسبة ألعضائيا؛ بل كالشركة نفسيا لدييا صكرة ذاتية قكية الى درجة 
 .يمكف معيا القكؿ أنيا تعتبر نفسيا كيانا

  عدم نجاعة الشخصية القانونية للعميل االلكتروني -3

 قانكنية أشخاصا خمق إلىمف المعمـك أنو لبعض األغراض العممية، يمجأ القانكف     
 األشخاص كاقعي، فيضميا تحت مصطمح أكاصطناعية ليس لدييا كجكد فعمي 

يعترؼ ليا بحقكؽ تنسب عادة إلى األشخاص الطبيعية، كيقر بالتالي  االعتبارية ك
.  مثمما يمكف اف يحممو المسؤكلية القانكنية أداء أىميةلمشخص االعتباري 

صاحب  "إلىال تشير إلى الجسد كالركح، كلكف " الشخص"عندما ندرؾ بأف فكرة    
، يمكننا أف نفيـ العادة القديمة التي استقر عمييا القانكف كالتي يتـ "حقكؽ ككاجبات

بمكجبيا منح الشخصية القانكنية لمعديد مف اإلبداعات البشرية نظرا لمدكر التي تؤديو 
 الجامدة كالسفف كحتى األشياء، ليس الشركات فحسب، بل أيضا 1 في المجتمع

                                                           

1 Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, Contracting agents: legal personality and 

representation..., Op. Cit., pp 363-364 
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المعابد مثمما كاف الحاؿ مع معابد ركما في العصكر الكسطى حيث كانت تعامل 
كذلؾ بيدؼ أف تصبح ىذه الكيانات قادرة عمى التممؾ، عمى 1كأصحاب حقكؽ،

االلتزاـ ك عمى التقاضي، كىك نفسو السبب مف كراء المطالبة بإضفاء الشخصية 
 .القانكنية عمى العميل االلكتركني 

 إضفاء ، فكرة John Chipman Grayكلقد انتقد بعض الكتاب، مف بينيـ 
عاجزة -  ما الفائدة مف جعل منشآت إذالشخصية القانكنية عمى إبداعات اإلنساف، 

مكضكع التزاـ قانكني؟ يكتسي انتقاد - سكاء عف فيـ القانكف أك العمل بمكجبو 
Gray األشخاص الكىمية المعقدة، " أعماؿ" أىمية خاصة السيما عندما يمكف حصر

سيتككف ىذا االنتقاد نقطة انطالؽ مفيدة في النقاش الذي . عمى العالقات بيف البشر
، أف منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني Grayاذ أننا نرى، كفقا لرأي . يمي

.  كاف كاف منطقيا إال أنو ليس مبررا طالما ليس ىناؾ سبب كجيو لذلؾ
 قانكني تسييل إضفاء الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني :3-1

يكفر الجدؿ الفقيي حكؿ العمالء االلكتركنييف في إطار سعيو لحل مشاكل التعاقد 
المؤتمت، أرضية اختبار لمقيمة العممية لممكاقف الفمسفية حكؿ طبيعة الذكاء 

ككما رأينا في ىذا الصدد، فيناؾ ضغط كبير . كالشخصية المعنكية االصطناعي
 الشخصية القانكنية عمى العمالء إضفاءضمف ىذا الجدؿ لألخذ بإمكانية 

فرضا أف تطكر . االصطناعييف عمى محمل الجد المكاجية ىذه المسائل التعاقدية
ذكاء كاستقاللية العمالء االصطناعييف سيظل مستمرا، فسكؼ نضطر مستقبال الى 

 عف األسئمة التي ستثكر حكؿ ما إذا كاف ينبغي لمنظاـ القانكني أف يعتبر اإلجابة
العميل االلكتركني كشخص اعتباري في إطار الحقكؽ كااللتزامات التي يمنحيا 

 سنركز في ما يمي، عمى العكامل 2.القانكف لألشخاص االعتبارييف بشكل عاـ

                                                           

1 Ian R. Kerr, Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic 

Commerce..., Op. Cit., p. 214. 
2 Samir Chopra and Laurence White, Artificial Agents - Personhood in Law and Philosophy, In 

proceeding of the 16th ECAI’2004, ed. By lopez de Mantaras, Ramon, and Saita, Loranza 

(Amsterdam: IOS press Amsterdam, 2004) p. 938. 
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كالحجج القانكنية ذات الصمة بالشخصية القانكنية، كسيككف بعض منيا عمى صمة 
األسباب كالنتائج المترتبة عف منح الشخصية القانكنية : كثيقة مع مسألة اخرى 
كبعبارة أخرى، ىل ىناؾ أسباب تجارية جديرة إلدراج العمالء . لمعمالء االصطناعييف

 اإللكتركنييف ضمف أشخاص القانكف، الصالحيف الكتساب الحقكؽ كالكاجبات؟

، مف غير المرجح أف يككف أعالهكما ىك مكضح في دراسة مشكمة التعاقد المؤتمت 
 ىناؾ ضغط داخمي مف النظاـ القانكني لخمق شخصية اصطناعية لمعمالء

كمع ذلؾ فمف الكاضح أنو، لما .  لـ تقـ ضركرة قانكنية لمنحيـ إياىاإفااللكتركنييف، 
 أك الضركرة القانكنية، المالئمةتقتضي منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني 

، فالمشرع في منحو الشخصية القانكنية 1ستتشكل لنا حجة معتبرة التخاذ ذلؾ القرار
 لمشركة عمى سبيل المثاؿ يتيح لمدائنيف إقامة الدعكى عمى الشركة مباشرة كاستيفاء

 دعاكى متعددة عمى الشركاء كمطالبة إقامةحقكقيـ مف ذمتيا المالية المستقمة عكض 
كل كاحد منيـ بجزء مف الديف بحسب حصتو مف رأسماؿ الشركة لما في ذلؾ مف 

كلكف يجب عدـ المبالغة في ىذه الحجة، .  كزيادة في النفقاتاإلجراءاتإطالة في 
فالتيسير القانكني الناتج عف تخصيص الشركة التجارية ذات األسيـ بمركز قانكني 

أف مثل ىذه . الناتج عف كضع الشركة ذات الشخص الكاحد أكبر بكثير مف ذلؾ
االعتبارات تمعب دكرا ىاما في اتخاذ قرار منح العمالء االصطناعييف شخصية 

 2.قانكنية

 آف منح الشخصية القانكنية لمعميل الذكي يحل جميع المشكالت Felliuيدعي 
القانكنية الناتجة عف إبراـ العقد اإللكتركني المؤتمت، فالتراضي الالـز لتككيف ىذا 

العقد يصدر عف كل مف العميل الذكي كالطرؼ الذي تعامل معو أك عف العميميف إذا 
كاف العقد مؤتمت بصفة كمية، كما يككف ىناؾ تكافق بيف اإليجاب كالقبكؿ، دكف 

                                                           

1 Anthony J. Bellia Jr, Contracting with electronic agents, Emory Law Journal, Vol. 50, 2001, p1066. 
2 Samir Chopra and Laurence White, Artificial, Op. Cit., p. 938 
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فكفقا ليذا الرأي تتحقق فرضية . ساس بالقكاعد الخاصة بحرية التعاقد كانعقاد العقدـ
 1. يككف العميل االلكتركني طرفا في العقدإذمتعاقد الذكاء االصطناعي، 

كمف جية أخرى، فإذا تحقق التطكر المستقبمي لتكنكلكجيا العميل االصطناعي كفقا 
لمتكقعات الكاردة في الباب األكؿ، سيككف ىناؾ سببا كاحدا عمى األقل لمنظر في ىذه 
األنظمة كأشخاص قانكنية مستقمة كاف كاف ذلؾ في ظركؼ معينة، إذ نظرا لمطبيعة 

المتعددة األكجو كالتطبيقات، كخاصة المستقمة لبعض العمالء اإللكتركنييف، فمف 
يككف مف العدؿ تحميل مستخدـ العميل االلكتركني المسؤكلية العقدية أك التقصيرية 

مف غير المعقكؿ ألي إنساف أف "عرضا بطريقة  (أك قبل)ال سيما إذا قدـ العميل 
فإف السبب التجاري الذي يبرر منح الشخصية القانكنية في ىذه الحالة، ". يتكقعيا

 عنو عمى كجو التحديد تكقع أك أسفريكمف في أنو لـ يقـ أي إنساف بفعل شيء 
:  في ىذا الصددKamnowيقكؿ . ضرر، أك حتى أليـ ثقة لدى الطرؼ األخر

 عف عكاقب أفعاؿ الككيل البشري الشاذة أك المختمة غير مسئكليفتماما مثمما لسنا "
المتكقعة، ينبغي أيضا اعفاء البشر مف النتائج غير المتكقعة إلختالالت الذكاء 

 ". االصطناعي
  عدـ جدكى إضفاء الشخصية القانكنية عمى العميل االلكتركني مف:3-2

 دكف ذمة مالية
بطبيعة الحاؿ، يجب عمينا أف نقدر السبب الذي يفضل ألجمو منح الشخصية    

احد ىذه االعتبارات النظرية ىي أف الشخصية . أخرى القانكنية مقارنة مع اعتبارات 
إذا أقررنا أف العمالء اإللكتركنييف أصحاب . القانكنية عادة ما تتككف مف جانبيف

االلتزاـ في مكاجية المكجب، عند قبكؿ عرض غير مرغكب فيو مف . مثال)التزامات 
 عقد غير إبراـقبل مستخدمو، أك ربما االلتزاـ في مكاجية مستخدمو باإلمتناع عف 

 لدييـ أيضا بعض الحقكؽ؟ مف الغريب إف إذف، أال يجب عمينا القكؿ 2(مرغكب فيو
                                                           

1 Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, Contracting agents: legal personality and 

representation, Op. Cit.,p 366. 
2  Ian R. Kerr, Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic 

Commerce, , Op. Cit., p. 216. 
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أف نفكر أف الشخص الذي يتحمل التزامات قانكنية، ال يتمتع بأي حق قانكني 
 .مستقل

ىذا، كحتى إذا أمكف منطقيا القكؿ أف العمالء اإللكتركنييف أصحاب التزامات، مف 
دكف حقكؽ، فمف الصعب أف تمنح ليـ شخصية قانكنية منفردة، نظرا لطبيعتيـ 

فرأينا في الباب األكؿ أنو في ظل بيئة االنترنت غير الثابتة، ليس . متعددة األكجو
. فيـ متعددك األكجو. لمعمالء االلكتركنييف ال كجكد فعمي كال استمرارية متأصمة فييـ

تتغير أدكارىـ مف النشاط األساسي، إلى دعـ السياؽ، الى الخمكؿ أك غياب التاـ 
ىل ىك مف "؟ المسئككؿكيف يمكف تحديد الجياز االلكتركني . عف البيئة المعالجة

كماذا إذا كاف كل مف 1؟ (software)؟ ىل ىك البرنامج (hardware)المعدات 
"  مختمفة ؟ أشخاصالجياز كالبرنامج منتشريف عمى العديد مف المكاقع كتحت تحكـ 

ىذا السياؽ أنو غالبا ما ينشط العميل الذكي في بيئة تحتكي  كيجب أال ننسى في
عمى العديد مف البرمجيات إضافة إلى العديد مف العمالء األذكياء اآلخريف، ال سيما 

كالعميل الذكي يستطيع أف ينسخ نفسو أك يككل عميال . في النظاـ المتعدد العمالء
ذكيا آخر في القياـ بالعمل المطمكب منو أداؤه أك جزء منو، كما أف العميل الذكي 
يستطيع إعادة برمجة نفسو بحيث يصبح المستخدـ ال يعرؼ أصال العميل الذكي 
الذي كمفو بتأدية عمل معيف، فمف ىك العميل الذكي الذي أبـر العقد؟ كمف يتحمل 

 2المسؤكلية عند كقكع الضرر؟

كمف جية أخرى، فإف منح الشخصية القانكنية يككف بقرار مف المشرع، كيتبع في 
ضف إلى ذلؾ، أ..  معينة، أىميا تحديد لحظة بدء الشخصية القانكنيةإجراءاتذلؾ 

 إذ الطبيعية األشخاص مف يمثمو مف إلىفمف المعمـك أف الشخص االعتباري يحتاج 
 تعمق األمر بالعميل إذاليس لديو كجكد كاقعي، كمثل ىذا األمر غير متصكر 

                                                           

1 mily M. Weitzenboeck, , Op. Cit., p.213 ; Federica De Miglio, Tessa Onida, Francesco Romano, 

and Serena Santoro, Electronic Agents And The Law Of Agency, Paper presented at the work-shop 

on the low of electronic agents , Bologna, I taly, July 13.2002, p.5. 
2 ina Balke & Torsten Eymann, The Conclusion of Contracts by Software Agents in the Eyes of the 

Law, Proceedings of the 7th AAMAS' 2008, International Foundation for Autonomous Agents and 

Multiagent Systems, Richland , May 12-16 2008, Volume 2, pp 773,774 
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 مف شخص، أكثرااللكتركني نظرا الطبيعتو الخاصة التي تتيح استخدامو مف قبل 
 مف مكقع مف أكثركما أف بيئتو التي يعمل فييا كىي االنترنت تتيح عرضو في 

المكاقع التجارية، فيمكف ألي منيا شراؤه كاالستفادة منو، فما ىي المحظة التي تبدأ 
 1فييا شخصيتو القانكنية؟ كمف ىك الشخص الطبيعي الذي يمثمو؟ 

 multi-) حكؿ النظـ المتعددة العمالء White ك Chopra مشكل أثاره أيضاكىناؾ 

agent system) ال سيما تمؾ التي تأخذ شكل ،swarmware كىك نظاـ يتككف 
مف عدة نسخ النفس البرنامج تتكاصل فيما بينيا، فيي تعمل بالتناكب، فأحيانا تعمل 

تعمل كمجمكعة مف الكيانات المستقمة؛ فيل يحضى كل نظاـ  ككياف كاحد كأحانا
 2بشخصية كاحدة أـ عدة شخصيات؟ 

ىناؾ أيضا مشكمة المكطف، فكنتيجة لمتمتع بالشخصية القانكنية يجب أف يككف 
 المتنقمكنو ليس لدييـ األذكياءلمشخص مكطف أك مكاف إقامة محدد، كلكف العمالء 

 3مكاف محدد عمى الشبكة اإللكتركنية، فأيف ىك المكطف؟
كبطبيعة الحاؿ، يجب االعتراؼ آف مشكمة تحديد اليكية ىذه ليست محصكرة عمى 

 تطرح كذلؾ مع الشركات، حيث يمكف تغيير أعضائيا إذ، اإللكتركنيكف العمالء 
كسيطرتيـ في كثير مف األحياف، كاف كاف تسجيل الشركة يجعل التعرؼ عمييا 

لذلؾ، فكما ىك الحاؿ بالنسبة لمشركات، يرى بعض الفقو المناصر لفكرة . ممكنا
الشخصية القانكنية أف عممية تحديد ىكية العميل االلكتركني تنطكي عمى شكل مف 

 تسجيل معينة بالنسبة لو مف قبل كل شخص إجراءات فاقترحكا أف تتـ 4التسجيل،
يقـك باستخدامو، كيككف ىذا الشخص ممثال لو كما ىك الشأف بالنسبة لمدير الشركة، 

كلعل مف الصعكبات التي ترافق ىذا المقترح أف تطبيقو يعني تسجيل العميل 
                                                           

. 172، المرجع السابق، ص ... يعقكب النعيمي، الككيل االلكتركنيأالء 1
2 Samir Chopra and Laurence White, Artificial Agents - Personhood in Law and Philosophy, Op. Cit., 

p 937 

3 BJ Koops, M Hildebrandt, DO Jaquet-Chiffelle, Bridging the Accountability Gap: Rights for New 

Entities in the Information Society?..., Op. Cit., p. 556 
4 Walid Mohammed Almajid, Can electronic agents be granted legal personality under islamic law?..., 

Op. Cit., p. 11 
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 مف مرة، كيستمـز ذلؾ تعدد األشخاص الممثميف لو، ذلؾ أف أكثرااللكتركني 
برنامج متاح عمى االنترنت، كيمكف  استخدامو ال يقتصر عمى شخص كاحد، فيك

تعيد النعيمي لذلؾ طرح التساؤؿ حكؿ لحظة . ألي مستخدـ لالنترنت أف يشتريو
بداية شخصيتو القانكنية ضمف التسجيالت المتعاقبة، ككذا ىكية ممثمو القانكني مف 

 مف ىذه إشكاال كنحف ال نرى في التسجيل المتكرر 1بيف الممثميف المتعدديف؟
 جاء لمكاجية 2الناحية، فطالما أف منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني

المشاكل التعاقدية التي يثيرىا استعمالو فال نرى مانعا في االعتداد بالشخصية ذات 
 .الصمة بالمعاممة المؤتمتة محل النظر، سكاء مف حيث بدايتيا اك مف حيث ممثميا

ك Allenكدائما لحل مشكل ىكية العميل االلكتركني يقترح بعض الفقياء، عمى غرار 
Widdison أف يتـ إلزاـ جميع التجار السيبرانييف الذيف يستخدمكف العمالء 

اإللكتركنييف في مكاقعيـ ألغراض التجارة اإللكتركنية، بتسجيل اسـ كتكقيع رقمي 
يحدداف ىكية العميل، كيحددكف أنفسيـ باعتبارىـ األطراؼ المسؤكلة خمف العميل 

كلكف يعاب عمى ىذا االقتراح انو يجعل مف استخداـ العميل االلكتركني . االلكتركني
مكمفا، اذ لعل مف الصعكبات التي ترافقو ىي رسـك التسجيل، كقد ال تتناسب كمفة 

. ىذه الرسـك مع المزايا التي يحققيا منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني
فبصرؼ النظر عف ضماف نفاذ العقكد المبرمة بكاسطة العمالء االلكتركنييف، ال ينتج 

عمى . منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني أي منافع أخرى تبرر تكمفة تسجيمو
نما  خالؼ ذلؾ، فإف منح الشخصية لمشركات ال يفيد فقط في تحديد ىكيتيا لمغير، كا 
يجمب معو أيضا المزايا القانكنية كاالقتصادية لممسؤكلية المحدكدة كاستمرارية اليكية 

: كىنا نأتي ألىـ عقبة تعترض منح الشخصية القانكنية لمككيل الذكي... القانكنية
الذمة المالية، فإذا كانت الشركة تجد مصدر ذمتيا المالية ابتداء في حصص 

 العامة، فما ىي الذمة المالية لمعميل االلكتركني؟ إيراداتياالشركاء فييا، كالدكلة في 
كما ىك مصدرىا؟ ألف منح الشخصية القانكنية لمعميل الذكي دكف كجكد الذمة المالية 

                                                           

 .172 أالء يعقكب النعيمي، المرجع السابق، ص 1

2 Tom Allen and Robin Widdison, Op. Cit., p. 42; Ian R. Kerr, Spirits in the Material World: Intelligent 

Agents as Intermediaries in Electronic Commerce..., Op. Cit., p. 218. 
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أف  يجعل ىذه الفكرة غير منطقية كال فائدة ترجى منيا ألنيا ال تحل مشكمة المسؤكلية
النتيجة األساسية لمنح الشخصية القانكنية لكياف ما أنو ستصبح لو ذمة مالية 

 لو الشخصية أقرتكالعميل االلكتركني في الكاقع، كاف . بجانبييا اإليجابي كالسمبي
القانكنية ليست لو ذمة مالية، كال يكجد ما يمثل مصدرا ليذه الذمة كما ىك الحاؿ مع 

فحتى كاف سممنا انو مف غير الالـز قانكنا أف تترتب كل نتائج . األشخاص االعتبارية
منح الشخصية القانكنية لمعميل االلكتركني، فإف ىذا القصكر ييدـ الغاية التي بنيت 

، 1 التي قد تنتج عنواألخطاءفكرة شخصية العميل عمييا كىي حماية مستخدمة مف 
 بأف لمعميل االلكتركني شخصية قانكنية تجعمو صاحب التزامات يمـز منو اإلقرارألف 

فإذا لـ يكف .  الشخصية كأىميا التعكيضأفعالو قياـ مسؤكليتو عف أثارالقكؿ بتحمل 
بإمكانو ذلؾ، كفي الكقت ذاتو ال يمكف الرجكع عمى مستخدـ العميل االلكتركني 

 إلى ثبتت نسبة الخطأ إذا بعدـ تحميمو المسؤكلية Karnowبالتعكيض كفقا لقكؿ 
العميل، فإف في ذلؾ ترجيح غير مبرر لمصمحة مستخدـ العميل عمى  شخص

.  المتعاقد مع ىذا العميلاألخرحساب الطرؼ 
خصوصية تطابق اإلرادتين في العقد االلكتروني و إشكالية إثباته :   المطلب الثاني 

 و توثيقه 
كمف المقرر أيضا أف القانكف ال يفرض شكال معينا لمتعبير، إذ يجكز لممتعاقد أف 

 .يفصح عف إرادتو بالطريقة التي يشاء، الميـ في ذلؾ أف يفيميا الطرؼ اآلخر

ذا كنا قد انتيينا فيما سبق إلى أف العقد اإللكتركني ال يشكل نكعا جديدا مف  كا 
العقكد، فيك ال يتميز عنيا إال في الطريقة المتطكرة كالحديثة في التعبير عف اإلرادة 

فيو، فإف ىذه الكسيمة تمقي بظالليا عمى ما استقر مف أحكاـ قانكنية في نظرية 
. العقد، كتجعل لمعقد اإللكتركني خصائص ينفرد بيا كما رأينا

                                                           

1 | Francisco Andrade, Paulo Novais, José Machado, José Neves, Intelligent Contracting: Software 

Agents, Corporate Bodies And Virtual Organizations, Op. Cit., p. 220; Walid Mohammed Almajid, Op. 

Cit., p. 8-9. 
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كلذلؾ يمكف النظر إلى العقد اإللكتركني عمى أنو كياف متعدد األبعاد كالصكر، كىك 
األمر الذي يرجع إلى االستعماؿ المتسارع كالمتزايد لكسائل االتصاؿ الحديثة كالسيما 

. شبكة اإلنترنت في المعامالت بيف األفراد في مختمف مجاالت الحياة اليكمية
ذا كاف التبادؿ اإللكتركني لمبيانات ىك كسيمة إبراـ العقد اإللكتركني، فإف ىذه  كا 

الكسيمة تجعل الصكر التي يتـ بيا التعاقد تختمف، كما يتيح منطق عممية التبادؿ 
اإللكتركني لمبيانات إمكانية تصكر استخداـ األجيزة اإللكتركنية المبرمجة في نقل 

. اإلرادة
 مف القانكف المدني فيما يخص كيفية تعبير 60األصل الذي جاءت بو المادة 

المتعاقديف عف إرادتييما أف يتـ بالمفظ أك الكتابة أك باإلشارة المتداكلة عرفا أك باتخاذ 
مكقف ال يدع أي شؾ في داللتو عمى مقصكد صاحبو، فحسب ىذا النص يصح أف 
يككف التعبير عف اإلرادة صريحا، كما يمكف أف يككف ضمنيا، سكاء كاف ذلؾ إيجابا 

. 1مف أحد المتعاقديف أك قبكال مف المتعاقد اآلخر 

 منو، استثناء عمى ىذه القاعدة بنصيا عمى إمكانية 2 فقرة 68ككضعت المادة 
. 2أف يككف السككت المالبس كسيمة لمتعبير عف القبكؿ 

إال أف ظيكر الكسائل الجديدة لمتعبير عف اإلرادة جعمت التساؤالت تطرح في 
التطرؽ أكال إلى الصكر كىذا ما يمـز اآلكنة األخيرة حكؿ مشركعيتيا في إبراـ العقكد، 

الجديدة لمتعبير عف اإلرادة، ثـ دراسة مدى مشركعية ىذه الكسائل في إبراـ العقكد 
. ثانيا

سيتـ التطرؽ   صور التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني -1
في ىذا الفرع إلى صكر اإلرادة في العقكد التي تبـر عف طريق األنترنيت 

                                                           

.  يرى الفقو أنو ال ترتب التفرقة بيف التعبير الصريح كبيف التعبير الضمني عف اإلرادة أية نتيجة قانكنية1
. 84عمي فياللي، المرجع السابق، ص/ ألكثر تفصيل راجع د

 لحمك غنيمة، محاضرات في القانكف المدني، ألقيت عمى طمبة الدفعة الرابعة عشر بالمعيد الكطني لمقضاء، السنة األكلى، السنة 
 .2004-2003األكاديمية 

 . مف القانكف المدني68 راجع المادة 2
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بالنظر ألىميتيا كانتشارىا الكبير أكال، ثـ بعد ذلؾ إلى تبياف صكر التعبير 
. (التيمكس كالفاكس )عف اإلرادة بالكسائل األخرى 

.  صور التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عن طريق األنترنيت :1-1

تنقسـ ىذه الصكر إلى ثالث فئات، ىي التعبير عف اإلرادة بكاسطة البريد 
 .اإللكتركني، كعبر شبكة المكاقع كأخيرا عبر المحادثة كالمشاىدة

لقد أصبح  :E-mail التعبير عن اإلرادة عبر البريد اإللكتروني  :1-1-1
لتعبير عف اإلرادة، كتعرؼ خدمة ا  مف استخداـ تقنية البريد اإللكتركنيباإلمكاف

البريد اإللكتركني بأنيا استخداـ شبكة األنترنيت كمكتب لمبريد، بحيث يستطيع 
إلى أي المعبرة عف إرادتو في إبراـ العقد مستخدـ األنترنيت بكاسطتيا إرساؿ الرسائل 

 مف أي  المعبرة عف إرادةشخص لو بريد إلكتركني، كما يمكف أيضا تمقي الرسائل
مستخدـ آخر لألنترنيت، كال يستغرؽ إرساؿ الرسالة كاستقباليا سكى بضعة ثكاني، 

أف  يشترط في الشخص الذي يريد التعاقد بيذه الكسيمة كتتـ ىذه الخدمة مجانا، ك
يككف لديو برنامج لمبريد اإللكتركني يدرج ضمف البرامج التي يحتكييا جياز 

الكمبيكتر الخاص بو، كأف يتبع بعض الخطكات الالزمة لكي يصبح متمتعا بيذه 
الخدمة، كتتـ ىذه العممية بكتابة عنكاف المرسل إليو في الخانة المخصصة لذلؾ ثـ 

كتابة مكضكع الرسالة ثـ الضغط عمى أمر اإلرساؿ، كبذلؾ تككف الرسالة قد أدرجت 
تحت عنكاف المرسل إليو عمى الشبكة، كلكي يتمكف ىذا األخير مف مطالعتيا فما 
عميو سكى استعماؿ برنامج بريده اإللكتركني، كيصدر أمرا بتحميل الرسالة عمى 

صندكؽ بريده اإللكتركني الكارد، كىنا سكؼ يجد جميع الرسائل التي كردت إليو في 
ىذا الصندكؽ، كيسمح البرنامج المستخدـ عادة بإيجاد قائمة بالرسائل تتضمف بيانا 
بالمرسميف مع التمييز بيف الرسائل التي سبق مطالعتيا كتمؾ التي لـ يطمع عمييا 
المرسل إليو بعد، كلقراءة أية رسالة ينبغي الضغط عمى مكضكعيا في القائمة 

. 1قالمذككرة لتظير لممرسل إليو عمى شاشة جياز حاسكب

                                                           

 . 9 ك8 أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق، ص 1
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كبذلؾ يستطيع نظاـ البريد اإللكتركني التكاصل بيف شخصيف تفصل بينيما 
كما يستطيع المرسل، إرساؿ تعبيره ، آالؼ الكيمكمترات دكف أف يمتقيا فعميا كشخصيا

عف اإلرادة في آف كاحد إلى عشرات األشخاص في دكؿ مختمفة، كذلؾ باستخداـ 
برنامج معيف، كبيذه الصفات يككف البريد اإللكتركني، سكى اقتراب كبير مف جياز 

.    1بكاسطة الكتابة ك في كقت متقارب جدا   فيو كالرداالتصاؿالتيمكس، الذي يككف 

تعتبر خدمة الكيب،  :Web التعبير عن اإلرادة عبر شبكة المواقع 1-1-2
أك ما يعرؼ بشبكة المعمكمات العالمية ىي الخدمة التي يمكف مف خالليا زيارة 
مختمف المكاقع عمى شبكة األنترنيت، كتصفح ما فييا مف صفحات مف أجل 

الكصكؿ إلى معمكمات معينة كمف أجل إبراـ عقد مع أحد التجار الذي يعرض 
. منتكجاتو عمييا

 كيقصد بو كل مكاف يمكف web siteإف أىـ المصطمحات التي تقابمنا ىك 
زيارتو عمى شبكة المعمكمات العالمية، التي تحتكي المالييف منيا، لكل مف ىذه 

 الذي يقـك مقاـ العنكاف العادي أك االختصارالمكاقع عنكاف خاص يشار إليو بأحرؼ 
اإلستمرارية عمى مدار الساعة، كلكي  رقـ الياتف، كتتميز ىذه العناكيف بالثبات ك

ما يككف عمينا سكى تحرير ىذا العنكاف، لمدخكؿ ؼتمكف مف زيارة أحد ىذه المكاقع ف
عمى ىذا المكقع، كبعد ذلؾ تظير الصفحة الرئيسية لممكقع، التي يمكف مف خالليا 

الكصكؿ إلى الصفحات األخرى التي يتضمنيا المكقع كالتي يرغب الزائر في 
الحصكؿ عمى معمكمات منيا أك التعاقد حكؿ مختمف السمع كالخدمات المعركضة 

. 2عمييا

كيتـ التعبير عف اإليجاب أك القبكؿ في المكقع بالكتابة، كببعض اإلشارات 
كالرمكز التي أصبحت متعارفا عمييا عف طريق ىذه الشبكة، فيناؾ إشارات تدؿ عمى 

                                                           

 فقرة 2كما أف قانكف األكنيستيراؿ تنػاكؿ تعريفا يقترب فيو مف مفيـك التعبير عف اإلرادة عبر البريد اإللكتركني، حيث نصت الفقرة  1
أف التبادؿ كالتعبير اإللكتركني يشمل أية كسيمة إبالغ إلكتركنية مثل إرساؿ البيانات مف كمبيكتر إلى كمبيكتر آخر في شكل " ب"

 .قياسي كاحد عبر البريد اإللكتركني
. 9 أسامة أبك الحسف مجاىد، المرجع السابق ص2
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كىذه اإلشارات  (كجو غاضب)كىناؾ إشارات تدؿ عمى الرفض  (كجو مبتسـ)الرضا 
ال تخرج عف معناىا التقميدي سكى أنيا إشارات صادرة عف جياز كمبيكتر كلكنيا 

تعبر عف إرادة المكجب لو كليس عف إرادة الكمبيكتر ألنو أداة صماء، كما أف التعبير 
عف اإلرادة عبر شبكة المكاقع يمكف أف يمتد ليشمل المبادلة الفعمية الدالة عمى 

التراضي كذلؾ بأف يعرض المكجب لو تقديـ استشارة قانكنية مثال، فيقـك المكجب لو 
بإعطاء رقـ بطاقة اإلئتماف العائدة لو فيتـ خصـ قيمة الخدمة مف رصيده فكرا، فيتـ 

 .1نقل األمكاؿ إلكتركنيا بيف المصارؼ بشرط كجكد بطاقة لمزبكف كرقمو السري 

.  التعبير عن اإلرادة عبر وسائل المحادثة والمشاهدة المباشرة1-1-2

الحديث عبر شبكة األنترنيت يمكف أف يككف عبارة عف تبادؿ رسائل مقسمة 
عمى الشاشة حسب عدد األشخاص، كما قد يتضمف تبادال مباشرا لمكالـ، كقد يتطكر 

. حسب برنامج ككجكد كاميرات فيديك، فيصبح حديثا بالمشاىدة الكاممة

كنالحظ ىنا أف التعبير يمكف أف يككف بالكتابة أك الكالـ المباشر أك باإلشارة 
يمكف أف أك أك بالمبادلة عف طريق بطاقات اإلئتماف، ككما يككف تعبيرا صريحا 

يككف ضمنيا، كنالحظ أنو يمكف أف نككف أماـ مجمس عقد إفتراضي عمى أساس أف 
المتعاقديف يشاىدكف كيسمعكف بعضيـ البعض مباشرة إال إذا كاف السككت عمى 

الشاشة لفائدة مف كجو إليو اإليجاب أك كاف ىناؾ تعامل سابق بيف الطرفيف إتصل 
اإليجاب بيذا التعامل، كيظير ذلؾ خاصة في العالقة التي تجمع البنكؾ مع زبائنيا 

. 2عبر شبكة األنترنيت 

 صور التعبير عن اإلرادة في العقود التي تبرم بالوسائل اإللكترونية :1-2
نقتصر في ىذه الدراسة عمى كسيمتيف مف الكسائل التعاقد اإللكتركني كىما  :األخرى 

. التيمكس كالفاكس

                                                           

 .47  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 1
 .48  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 2
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يعتبر التيمكس جيازا إلرساؿ  : التعبير عن اإلرادة بواسطة التيمكس:1-2-1
رساليا مباشرة، كعدـ كجكد فارؽ زمني بيف المرسل  المعمكمات بطريقة طباعتيا كا 
كالمستقبل إال إذا تـ اإلرساؿ كلـ يكف ىناؾ مف يرد في نفس الكقت، كبذلؾ يقترب 
مف التعاقد عف طريق األنترنيت في أنو يمكف أف يككف فكريا دكف حاجة لمركر 

فاصل زمني بيف اإليجاب كالقبكؿ، كيككف التعبير عف اإلرادة عبر التيمكس بالكتابة، 
. دكف غيرىا مف كسائل اإلتصاؿ الفكري 

ىك عبارة عف جياز استنساخ  : التعبير عن اإلرادة بواسطة الفاكس:1-2-2
بالياتف يمكف بو نقل الرسائل كالمستندات المخطكطة باليد كالمطبكعة بكامل 

محتكياتيا نقال مطابقا ألصميا، فتظير المستندات كالرسائل عمى جياز فاكس آخر 
، كيتميز ىذا الجياز 1زمني لمرد عمى المرسل اؿفارؽ اؿلدى المستقبل، كيالحظ ىنا 

. بالسرعة كضماف كصكؿ الرسائل كالمستندات كسيكلة اإلستعماؿ

كيمكف أف يككف التعاقد عبر األنترنيت مطابقا لمتعاقد عبر الفاكس إذا كاف 
األنترنيت عف بيف فرؽ اؿف ـيؾ إرساؿ المستندات عف طريق جياز الكمبيكتر، ك

األكؿ فكريا كمباشرا دكف الحاجة إلى في يككف  أف التعبير عف اإلرادة الفاكس في
 يككف بكل الكسائل ىاعف فاصل زمني بيف اإليجاب كالقبكؿ، إضافة إلى أف التعبير

الفاكس فال يككف إال بالكتابة ماعدا حػػػػاالت كصل  في الصريحة كالضمنية، أما
خيرة ألجيػػػػاز الياتف مع الفاكس بجياز كاحد، حيث يمكف التعبير في ىذه الحالة ا

. 2بالكالـ أك بالكتابة

.  مشروعية الوسائل اإللكترونية الحديثة في التعبير عن اإلرادة:-2

                                                           

 .49 ص نفسو،  1
.  49  أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص 2

يراد بمصطمح رسالة بيانات  المعمكمات التي يمكف إنشاؤىا أك إرساليا أك : "عمى أنو" أ" مف قانكف األكنسيتراؿ الفقرة 2كقد نصت المادة 
استالميا أك تخزينيا بكسائل إلكتركنية أك ضكئية أك بكسائل مشابية، بما في ذلؾ عمى سبيل المثاؿ ال الحصر تبادؿ البيانات 

لى إمكانية نقل رسائل ا، فيذه المادة قد نصت صراحة "اإللكتركنية، أك البريد اإللكتركني، أك البرؽ ، أك التيمكس أك النسخ البرقي
 .البيانات بكاسطة التمكس كالفاكس
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إف استغالؿ كسائل تقنية المعمكمات المذككرة لمتعبير عف اإلرادة  في إبراـ 
ثير العديد مف ت مختمف التصرفات القانكنية بيف شخصيف غائبيف مكانا، كالعقكد 

حكؿ مدى اعتراؼ القانكف المدني بيذه الكسائل الجديدة لمتعبير عف التساؤالت 
 في الدكؿ جعل الفقو ينقسـ، الشيء الذي  1اإليجاب كالقبكؿ كبناء عناصر التعاقد 

أكليما يقر التي مازالت تعتمد نفس النظـ التقميدية  في التعبير عف اإلرادة إلى رأييف 
بمشركعية ىذه الكسائل في التعبير عف اإلرادة كالثاني يرفض ذلؾ، كسيتـ التعرض 

 :إلى ىذيف الرأييف فيما يمي 

يعتقد  : القائمون بمشروعية الوسائل اإللكترونية لمتعبير عن اإلرادة:2-1
 أنو رغـ أف القانكف المدني ال يتضمف نصكصا صريحة بشأف 2أصحاب ىذا الرأي 

التعبير عف اإلرادة بالكسائل اإللكتركنية الحديثة، فإف مشركعية التعاقد ىذه يمكف 
: استخالصيا مف القكاعد العامة الكاردة في القانكف المدني كمنيا

األصل في التعاقد حرية التراضي كفقا لما يقتضيو مبدأ سمطاف - 2-1-1
 مف القانكف المدني التي تعطي المتعاقديف الحرية 60 الذي كرستو المادة 3اإلرادة 

الكاممة في اختيار الكيفية التي يعبراف بيا عف إرادتيما، كال مانع مف امتداد ىذه 
. الحرية لمتعبير عف اإلرادة بالكسائل اإللكتركنية

بما انو أصبح لمكتابة في الشكل اإللكتركني كالتكقيع اإللكتركني - 2-1-2
 323مكانا ضمف قكاعد اإلثبات في القانكف المدني، مف خالؿ نصي المادتيف 

. ف تجد ليا مكقعا في انعقاد العقدأ، فاألكلى 2 فقرة 327 ك1مكرر

إذا صدر : "  مف القانكف المدني التي تقضي بأنو64نص المادة - 2-1-3
اإليجاب في مجمس العقد لشخص حاضر دكف تحديد أجل القبكؿ فإف المكجب 

يتحمل مف إيجابو إذا لـ يصدر اإليجاب فكرا، ككذلؾ إذا صدر اإليجاب مف شخص 
                                                           

، مسائل كتحديات اإلثبات 1 المحامي، يكنس عرب، حجية اإلثبات بالمستخرجات اإللكتركنية في القضايا المصرفية، الجزء 1
  .www.arablaw.org مكقع اإللكتركني في المسائل المدنية كالتجارية كالمصرفية، مقاؿ منشكر عمى

 . كما يمييا20. أحمد خالد العجكلي، المرجع السابق، ص2
 .81 عمي فياللي، المرجع السابق، ص3
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بأي "، فاستنادا إلى ىذه المادة فعبارة "إلى آخر بطريق الياتف أك بأي طريق مماثل
تشير إلى أية كسيمة تقترب فنيا مف الياتف، كلذا فإف النص يمتد " طريق مماثل

ليشمل التعاقد بالكسائل اإللكتركنية خاصة منيا األنترنيت ككف اإلتصاؿ عمى ىذه 
ف الطرؽ  الشبكة يمكف أف يتحكؿ إلى ىاتف عادي عبر المحادثة الشفيية، كا 

اإللكتركنية األخرى لمتعبير عف اإلرادة كالبريد اإللكتركني أك الفاكس تشبو أيضا 
. الطرؽ التقميدية لمتعاقد مثل المراسمة

 التي تنص 60إضافة إلى ما سبق ، فإف الفقرة األخيرة مف المادة - 2-1-4
أف يككف التعبير عف اإلرادة ضمنيا إذا لـ ينص القانكف أك يتفق : "بأنو يجكز 

". الطرفاف عمى أف يككف صريحا 

تفتح ىذه الفقرة المجاؿ ألساليب التعاقد اإللكتركني، حيث أف قياـ أي فرد 
بعرض مكقع دائـ كثابت لو عمى شبكة األنترنيت يعني أف يقصد اتخاذ مسمؾ 
كطريق يشير كيعمف فيو إلى الناس عف نية التعاقد عف طريق مكقعو، كشبكة 

األنترنيت تعرض عمى مدار الساعة عف اإلعالنات ككسائل البيع كالشراء كالتقديـ 
لمكظائف كالخدمات، كذلؾ إشارة صريحة باتخاذ مسمؾ مباشر ال لبس فيو عمى 

. 1التعاقد

.  الرافضون لمشروعية الوسائل اإللكترونية كأداة لمتعبير عن اإلرادة:2-2

خالفا لمرأي السابق المؤيد لمشركعية الكسائل اإللكتركنية الحديثة لمتعبير عف 
رادة اإل يرفض اإلعتراؼ بمشركعية ىذه الكسائل لمتعبير عف االتجاهرادة، فإف ىذا اإل

: كتبريرا لمكفقو يقدـ الحجج التالية

إف القانكف المدني بأحكامو الحالية ال ينص صراحة عمى استعماؿ - 2-2-1
الكسائل اإللكتركنية كأدكات لمتعبير عف اإلرادة كال يجب تفسير نصكصو، خاصة 

 المتعمقة بالتعاقد عبر الياتف أك أية كسيمة متشابية تفسيرا 2 فقرة 64منيا المادة 

                                                           

 . 22 احمد خالد العجكلي، المرجع السابق،ص 1
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كاسعا يشمل الصكر اإللكتركنية الحديثة لمتعبير عف اإلرادة، فمك أراد المشرع 
. اعتمادىا لنص عمييا صراحة كما فعمت التشريعات المقارنة

إف استعماؿ الكسائل اإللكتركنية لمتعبير عف اإلرادة ال يخمك مف - 2-2-2
المخاطر، ككف ىذه الكسائل ال تسمح مف تكثق كل طرؼ مف أطراؼ العالقة العقدية 
مف كجكد كصفة الطرؼ اآلخر بمعنى عدـ تكثق كل طرؼ مف أف يخاطبو الشخص 
الذي رضا التعاقد معو فعال، كىذا ناجـ عف طبيعة ىذه الكسائل التي يتميز التعاقد 

 ، فال أحد يضمف virtuel et dématérialisé الماديةمف خالليا باإلفتراضية كاؿ
 إنما جاءت مف ىذا المكقع، كال اتلمستخدـ شبكة االنترنيت بأف ما كصمو مف معمـك

إذا أخذنا بعيف أحد يضمف لو أيضا حقيقة المكقع ككجكده عمى الشبكة، خاصة 
ساءة استعماؿ أسماء الغير في األنشطة االعتبار  تنامي عمميات اختراؽ المكاقع كا 
.   1الجرمية 

 بالكتابة في الشكل 1 مكرر323 القانكف المدني في مادتو اعتداد- 2-2-3
اإللكتركني في اإلثبات ال يعني أنو يقر بيا ككسيمة لمتعبير عف إرادة المتعاقديف، 
فيي خاصة فقط باإلثبات ال غير، فكتابة بنكد عقد عمى دعامة إلكتركنية كحفظ 

نسخة منو ال يعني بالضركرة أف المشرع قد أعطي الشرعية ليذه الكسائل لمتعبير عف 
. اإلرادة

رغـ قكة حجج الرأي األكؿ الذي يؤيد قبكؿ القانكف المدني بصيغتو الحالية 
 لمقكاعد العامة إلبراـ العقكد استنادالمكسائل اإللكتركنية كأدكات لمتعبير عف اإلرادة 
 الصريح ليذا القانكف لشرعية االعتراؼخاصة منيا مبدأ الرضائية، إال أنو يبقى عدـ 

ىذا النمط لمتعبير عف اإلرادة مف ناحية، كعدـ تنظيمو بالشكل الكافي مف ناحية 
أخرى، يتسبب في عدـ حماية المتعاقديف حماية كافية مف مخاطر التعاقد بيذه 

.  في بالدناالكسائل، إضافة إلى إعاقة التجارة اإللكتركنية
                                                           

ثبات صحة صدكر المعمكمات مف 1  رغـ أف ىذه المشاكل تـ إيجاد حمكؿ تقنية كقانكنية ليا تتعمق خاصة بضماف تأكيد اإلتصاؿ كا 
. النظاـ التقني الصادرة عنو، كىذا ما أدى إلى المجكء إلى الكسيط في العالقة العقدية الذي يؤكد كجكد أطراؼ العالقة

  .www.arablaw.orgكلمزيد مف التفصيل راجع المحامي يكنس عرب، التجارة اإللكتركنية، مقاؿ منشكر عمى المكقع 
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  الدكؿ " CNUDCI"كلتفادي ذلؾ حث القانكف النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية 

رسائل  ) لالعتراؼ الصريح في قكانينيا عمى قبكؿ الكسائل اإللكتركنية األعضاء
في : "  منو عمى أنو11في التعبير عف اإلرادة كتنظيميا، إذ نصت المادة  (البيانات 

سياؽ تككيف العقكد، كما لـ يتفق الطرفاف عمى غير ذلؾ، يجكز استخداـ رسائل 
. البيانات عف العرض كقبكؿ العرض

كعند استخداـ رسالة بيانات في تككيف عقد، ال يفقد ذلؾ العقد صحتو أك قابميتو 
". لمتنفيذ لمجرد استخداـ رسالة بيانات لذلؾ الغرض

في العالقة بيف منشأ رسالة البيانات كالمرسل : "  عمى أنو12كأضافت المادة 
 صحتو أك أكإليو، ال يفقد التعبير عف اإلرادة أك غيره مف أكجو التعبير مفعكلو 

". قابميتو لمتنفيذ لمجرد انو عمى شكل رسالة بيانات

كتطبيقا لذلؾ فقد اعترفت التشريعات المتطكرة صراحة بقبكؿ رسالة البيانات 
. 1لمتعبير عف اإلرادة كنظمتيا لتضاؼ لمصكر التقميدية المعركفة 

                                                           

تطبق أحكاـ ىذا القانكف عمى : " منو التي تنص5 كمف بينيا القانكف التكنسي المتعمق بالمبادالت بالتجارة اإللكتركنية في المادة 1
. المعامالت المتي يتفق أطرافيا عمى تنفيذ معامالتيـ بكسائل إلكتركنية ما لـ يرد فيو نص صريح يقضي بغير ذلؾ

لمقاصد ىذه المادة ال يعتبر اتفاؽ بيف أطراؼ معينة عمى إجراء معامالت محددة بكسائل إلكتركنية ممزما إلجراء معامالت أخرى بيذه 
". الكسائل

 16 الصادر في 2005/674ككاف آخر نص سف في ىذا المجاؿ ىك التعديل الذي شيده القانكف المدني الفرنسي باألمر الرئاسي رقـ 
  1-1369 حيث تنص المادة 2005جكاف 

" La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des 

informations sur des biens ou services". 

 عمى أنو 2-1369كتنص المادة  
" Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont 

adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur 

destinataire a accepté l'usage de ce moyen". 

إف ىذه المكاد ربطت التعبير عف اإلرادة بالطرؽ اإللكتركنية باتفاؽ طرفي العقد عمى استعماليا، فإف لـ يتفق عمى ذلؾ ال تقـك العالقة 
  .التعاقدية اصال
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 خاتمة 

استطاع اإلنسان أن ينظم حياتو ويحل النزاعات الواقعة بين األفراد عن طريق القانون ،      
الذي صاحب اإلنسان منذ القدم و ىذه القوانين عمى إخالف أشكاليا الوضعية أو السماوية 
كانت أو األعراف و التقاليد أو النوازل حيث يشعر األفراد بااللتزام تجاىيا، فنظمت جميع 

لدييم و من أىم ىذه الجوانب الجانب التجاري الذي تحكمو بعض القواعد  جوانب الحياة
الخاصة و ىذا نظرا لخصوصيتو ، إال أن في العقود الثالثة األخيرة ظيرت عناصر جديدة 
أضفت عمى الجانب القانوني لمعقود التجارية كال جديدا ىو الشكل االلكتروني و الذي من 

خالل ىذه الدراسة بينا وجود عقود ذكية ممضاة بواسطة األجيزة الذكية و التي أصبح الذكاء 
االصطناعي جزءا ميما في إبرام ىاتو العقود و خصوصا ما يمسمى بالعميل االلكتروني أو 
الوسيط االلكتروني و ىذا فضال عن الوسائل األخرى الغير تقميدية  ، و عمى الرغم من أن 
نظرية العقد تجعل من وسائل التعبير عن اإلرادة جائزة و منيا الوسائل االلكترونية إال أن 
المشرع و واضع القانون قد فاتتو خالل البدايات األولى لياتو الفترة سن قانون يواكب ىاتو 

التطورات ، إال انو تدارك ذلك من خالل بعض القوانين و ىذا ما الحظناه من خالل مقارنة 
 .بعض القوانين الخاصة بالدولة األوربية و العربية 

 ىائل  و بوتيرة سريعة مما دفع المشرع الى اصدار ي    إال أننا الحظنا تطور تكنولوج
قوانين دورية محاولة لسد الثغرات و التي تندرج أغمبيا ضمن عقود االستيالك و بعض 
العقود المدنية لذلك كان حماة المستيمك ىو الشق الغالب عند المشرع و عند الفقياء و 
المنظرين ، مع األخذ بعي االعتبار أن ىاتو العقود ىي عقود دولية نظرا الماكن وجود 

 .أطراف العقد  و وجوب تطبيق قواعد القانون العامة من حيث المكان 

 ىذه اإلشكالية لذلك ث      كما ذكرنا سابقا فمجال النقاش ىو الجانب التقني الذي أجد
ذكرنا أىم الوسائل التي يمكن أن تكون ليا القدرة عن التعبير عن اإلرادة إال أن مفيوم الذكاء 
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االصطناعي أحدث ثورة رقمية و فمسفية و قانونية ال يمكن ألي شخص في أي مجال 
تجاىميا و ىذا نظرا لما يمكن ليذه التقنية من تأديتو من وظائف بالنيابة و كان العميل 
االلكتروني من أىميا و الذي جعل من دراستو كعنصر لوحده مجال واسع من الجانبين 
الفقيي و القانوني حيث أنو احدث شكل جديد من أشكال التعبير عن اإلرادة ألنو يقوم 

بالتصرف القانوني و ما مدى صحة التصرف و كذلك إضفاء الشخصية القانونية عمى ىذا 
العميل و كذلك تحديد نطاق المسؤولية القانونية لمشخص الذي يستعمل ىذا العميل 

االلكتروني الذي أصبح عنصر ميم في إبرام العقود االلكترونية بصفة آلية لذلك حاولنا 
إعطاء لمحة في بداية البحث حول الذكاء االصطناعي و لذلك اتجو الكثير أن العميل 

 .االلكتروني ىو مجرد وسيمة ذكية في يد الشخص الذي يقوم بابرام العقد 

    غير أن التطور التكنموجي الحاصل و استشراف بعض العمماء يؤكد أن الذكاء 
 deep االصطناعي أصبح لو استقاللية أكبر من أي وقت مضى و أىم ىذه التطورات ىي 

learning  الذي يمثل قفزة نوعية في الذكاء االصطناعي و قد اتجيت بعض الدول إلى 
ىذا االتجاه و من بينيا كوريا الجنوبية و التي قامت بتجريب إنشاء برلمان يقوم عمى الذكاء 

 .االصطناعي يقوم بسن القوانين دون الحاجة إلى األشخاص  

     إن اإلجابة عمى إشكالية عمى ىاتو الدراسة تقودنا إلى طرح تساؤل ميم وىو ىل ستقوم 
بدور اإلنسان القانوني ، وىناك بعض التجارب حول دمج االلة  (الذكاء االصطناعي  )اآللة 

و التي " الون ماسك" التي يقودىا  NEURALINKبمخ اإلنسان و من أىم ىذه التجارب 
تساعد من تحسين قدرة اإلنسان العقمية و يمكن معالجة بعض األمراض من بينيا التوحد ، 

فيل ستكون ليا تأثير عمى إرادة اإلنسان و بالتالي تأثير عمى الشخصية القانونية لإلنسان و 
 .بالتالي المركز القانوني لإلنسان في حد ذاتو 
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 : قائمة المراجع باللغة العربية - أوال 
 
 العممية الدار ، مقارنة دراسة االنترنت، طريق عن أحمد خالد العجولي، التعاقد .1

 . ، 2002 األولى الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر

 .العربية، دارالنيضة النوعي، الخاص الدولي القانون  سالمة، الكريم عبد أحمد .2

 . 2002 األولى، الطبعة مصر،
أسامة ابو الحسن مجاىد، التعاقد عبر األنترنيت، دار الكتب القانونية، مصر،  .3

. 2002طبعة 
 النيضة دار اإللكترونية، المعامالت قانون  في الوسيط مجاىد، الحسن أبو أسامة .4

 . 2007 مصر، العربية،
 الجديدة الجامعة دار اإللكتروني، التعاقد في المستيمك حماية بدر، أحمد أسامة .5

 . 2005 طبعة مصر، .اإلسكندرية،

 الكتب دار التنفيذية، والئحتو اإللكتروني التوقيع قانون  شتات، أحمد اسامة .6

 2006 طبعة مصر، القانونية،

 أسامة عبد العميم الشيخ، مجمس العقد وأثره في عقود التجارة اإللكترونية، دار .7
 .2008الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة 

 دار اإللكترونية، التجارة عقود في وأثره العقد مجمس الشيخ، العميم عبد أسامة .8

 2008 طبعة مصر، اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة

 .رسالة ، االنترنت شبكة عبر اإللكترونية العقود في التراضي ، احمد رحيم امانج .9

  2005 العراق، السميمانية، جامعة ماجيستير
 المتحدة األمم لمنظمة التابعة الدولي التجارر  القانون  لجنة األونسترال .10
 دار االنترنت، عبر المبرم االلكتروني الدولي البيع عقد ناصر، دمحم حمودر .11

2012 ئر،االجز والتوزيع، لمنشر الثقافة
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 الجامعي، الفكر دار ،1 ط اإللكتروني، العقد إبرام ىيم،اإبر ممدوح خالد .13

 . 2006 اإلسكندرية،
خالد ممدوح، ابرام العقد االلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  .14

 .2007، اإلسكندرية
 دار الحديثة، االتصال تقنيات عبر التعاقد الجمال، العزيز عبد حامد سمير .15

2006 .األولى؛ الطبعة مصر، النيضة العربية،
 

 

 شبكة عبر اإللكتروني العقد في الرضا وجود حسن، الحميد عبد عاطف .16

 2008مصر العربية، النيضة دار اإلنترنت،
 اإلثبات في العممي التقدم لوسائل القانونية الحجية ، العبودر  عباس .17

 .2002 األولى الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر العممية المدني،الدار

 األول، الجزء المدني، القانون  شرح في الوسيط السنيورر، أحمد الرزاق بدع .18

  .1993 طبعة لبنان، بيروت، التراث، إحياء دار االلتزام، .مصادر

عبد الرزاق السنيورر، مصادر الحق في الفقو اإلسالمي، منشورات الحمبي  .19
 .1، ج1998الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 عبد الرحمن بن عبد هللا السند، األحكام الفقيية لمتعامالت اإللكترونية، رسالة  .20
 .2002دكتوراه، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

عبد الفتاح بيومي الحجازر، مقدمة في التجارة اإللكترونية العربية، الكتاب  .21
الثاني، النظام القانوني لمتجارة اإللكترونية التونسي، دار الفكر الجامعي، 

 .2003اإلسكندرية، طبعة 

 المقارنة، القانونية النظم في اإللكتروني التوقيع حجازر، بيومي عبد الفتاح  .22

  2005 .األولى،  الطبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار
 عبد هللا ذيب عبد هللا محمود، حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، رسالة .23

  .2009ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،فمسطين، 
عبد هللا صادق سميب، مجمس العقد اإلليكتروني، رسالة ماجستير غير  .24

 .2008منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، 
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 .2010موفم لمنشر، الجزائر ،   االلتزامات النظرية العامة لمعقد،عمي فياللي، .25

 اإللكترونية، التجارة لعقود القانونية الحماية العزيز، ب د ع كمال دمحم فيصل .26

 .  2006 مصر، العربية، النيضة دار ،1 ط
 الجزائرر  المدني القانون  في حديثة إثبات وسيمة اإللكتروني العقد فراح، مناني .27

 . 2009 الجزائر، مميمة، . عين والتوزيع، والنشر لمطباعة اليدى دار ،

ثبات اإلنترنت طريق عن اإلرادة عن التعبير حجازر، محمود هللا عبد مندر .28  وا 

  . 2010 طبعة مصر، اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار اإللكتروني، التعاقد

 : الرسائل و مذكرات التخرج -ثانيا 
أصالة رقيق ، استخدامات تطبيقات الذكاء االصطناعي في ادارة انشطة  .1
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2003. 2004 . 

 اإللكتروني، لااالتص وسائل طريق عن التعاقد ، مطمق يوسف محمود  مراد .3

  2007سنة مصر، شمس،القاىرة، عين جامعة ، دكتوراه .رسالة

لحمو غنيمة، محاضرات في القانون المدني، ألقيت عمى طمبة الدفعة الرابعة  .4
 .2004-2003عشر بالمعيد الوطني لمقضاء، السنة األولى، السنة األكاديمية 
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دراسة في )دور الوكيل اإللكتروني في التجارة اإللكترونية "شريف دمحم غنام، ،  .3
ضوء إتفاقية األمم المتحدة المتعمقة بإستخدام الخطابات اإللكترونية في العقود 

 ( 2005الدولية 
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 : القوانين - رابعا 
 . 03/2001  منذ مقترح المصرر  اإللكترونية التجارة قانون  مشروع .1
 .14/09/2002 في الصادر البحريني اإللكترونية جارةتال قانون  .2
 .2000 لسنة في مؤرخ 85 رقم األردني اإللكترونية المعامالت قانون  .3
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 (2004 جوان 27 المؤرخة في 41ج ر رقم ). الممارسات التجارية
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