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ملخص:
ٌعتبر اٌْجام والقبول اْلكترونً التطوة اِولً فً إبرام العقد اْلكترونً الذي
ٌتمٌز عن ؼٌر من العقود بكونه ٌنعقد دون أن ٌكون لطرفٌه حضور مادي بمجلس
العقد وقت انعقاد حٌ ٌتتلؾ مكان تواجد كل طرؾ عن مكان اَتر فبٌنهما بعد
جؽرافً وٌجمعهما عقد حكمً لذلك نجد أن كًٕ من اٌْجام والقبول ٌتمتعان
بتصوصٌة بكونهما وسٌط إلكترونً تثٌرا جملة من المشكٕت النوعٌة بسبم تطورة
اَثار التً ٌمكن أن تنتجعنهما لذلك تناولت الدراسة اْطار القانونً لهذا اٌْجام
والقبول اْلكترونً بدءاً بتحدٌد مفهومهما وصؤً إلى نطاقهما المكانً والزمانً.
Abstract
Considered the proposal and acceptance-mail first step in concluding econtract, which is distinct from other contracts being held without being
terminal physical presence of the Council of the contract time to take place,
where the whereabouts of each party is different from the other place,
Vpinhma geographical distance, and bringing them together hold judgmental,
so we find that both the offer and acceptance are understood to enjoy the
privacy of electronic medium raise a number of quality problems because of
the seriousness of the effects that can be drawn from them, so the study dealt
with the legal framework of this offer and acceptance-mail, starting with
identifying the concept and access to the spatial and temporal scope.

مقدمة:
ٌتض العقد ألكترونً فً تنظٌمه للقواعد واِحكام العامة التً تنظمها النظرٌة
العامة للعقد وذلك بتبادل الطرفٌن المتعاقدٌن للتعبٌرعن إرادتٌن متطابقتٌن قائمتٌن
على مبدأ الرضا الذي ٌلزم ٔنعقاد ارتباط اٌْجام بالقبول على اعتبار العقد
ألكترونً تعاقد عن بعد بحٌ إن تبادل اْرادتٌن ٌتم عن طرٌ وسٌط الكترونً
ٌهدؾ إلى تشكٌل ركن التراضً الذي ٌعتبر أهم ركن فً كل التصرفات
القانونٌة.وبذلك ٌكون أهم ما ٌمٌز العقد ألكترونً عن العقد التقلٌدي هو تلك الوسٌلة
التً ٌتم عن طرٌقها بحٌ ٌتم من تٕل بٌئة الكترونٌة تستتدم فٌها وسائل أتصال
الحدٌثة وعلى رأسها شبكة أنترنت التً ساهمت بشكل كبٌر فً حصول نوع من
البعد المادي بٌن اِطراؾ المتعاقدة فً مثل هذا النوع من العقود مما انعكس على
طبٌعة كل من اٌْجام والقبول المشكلٌن لركن التراضً فً العقد ألكترونً لكون
هذا اِتٌر ٌنعقد دون أن ٌكون لطرفٌه حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقاد حٌ
ٌكون كل طرؾ فً مكانمتتلؾ عن مكان الطرؾ اِتر وٌفصل بٌنهما بعد جؽرافً
واتتٕؾ لؽوى وتشرٌعً باْضافة إلى أن شبكة أنترنت التً تعتبر الوسٌط فً
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هذ العٕقة التعاقدٌة تتصؾ بؤنها شبكة مفتوحة بمعنى أنه ٌسمح ِي شتص من
الجمهور بالدتول إلٌها دون شرط سوى أن ٌكون مرتبطا ً بالشبكة العنكبوتٌة.وبما أن
العقد ألكترونً هو نوع تاص من العقود المبرمة عن بعد فانه ٌجم أن ٌحترم
القواعد التاصة بهذ الطائفة من العقود تاصة تلك المتعلقة بحماٌة المستهلك فً
الحالة التً ٌنعقد فٌها العقد بٌن مهنً وبٌن طرؾ ثانً ٔ ٌتعاقد فً نطا نشاطه
المهنً.
وهذ التصوصٌة التً ٌتمٌز بها العقد ألكترونً أصابت كذلك اِحكام التاصة
بركن التراضً فً شقٌه المتعلقٌن باٌْجام والقبول ألكترونٌٌن مما أثر كثٌراً على
المفاهٌم التقلٌدٌة السائدة فً النظرٌة العامة للعقود الشًء الذي أعا تطبٌ القواعد
العامة على هذا النوع من التراضً باعتبار أن هذ القواعد تمت صٌاؼتها لتتناسم
وطبٌعة المعامٕت التقلٌدٌة.
موضوع البح ٌ:تمثل موضوع هذا البح فً "مدي انطبا القواعد التقلٌدٌة لٌٓجام
والقبول على العقد اْلكترونً" حٌ ٌعتبر اٌْجام التطوة اِولً ْبرام العقد
اْلكترونً الذي ٌتم من تٕل شبكة أنترنت حٌ ٌثٌر التعاقد اْلكترونً العدٌد
من التحدٌات للنظم القانونٌة القائمة ذلك أن العٕقات التجارٌة التقلٌدٌة قامت منذ فجر
النشاط التجاري على أساس اٌْجام والقبول بتصوص أي تعاقد كالتزام البائ
بتسلٌم المبٌ ضمن نشاط إٌجابً تارجً ملموس وٌقوم المشتري بدف الثمن نقداً أو
عن طرٌ الشٌكات ولكن ٌتمٌز اٌْجام اْلكترونً عن التقلٌدي بكونه ٌتم
باستتدام وسٌط الكترونً جعله ٌتمت بتصوصٌة تثٌر جملة من المشكٕت النوعٌة
بسبم تطورة اَثار التً ٌمكن أن تنجر عنه فمجرد النقر  )clickعلى الفؤرة لقبول
مطاب ٌعنً تواف اْرادتٌن على إبرام العقد لذا ٌتعٌن دراسة اْطار القانونً لهذا
اٌْجام بدءاً بتحدٌد مفهومه وصؤً إلى نطاقه المكانً والزمانً .ونفس التصوصٌة
نجدها فً القبول اْلكترونً الذي أصبح ٌتم بواسطة وسٌط إلكترونً فمجرد النقر أو
الضؽط على الزر الموجود فً لوحة المفاتٌح  )enterأو الضؽط على تانة القبول
 )Acceptالموجودة علىشاشة الكمبٌوتر ٌعنً موافقة الطرؾ اَتر وقبوله شروط
العقد مما ٌتطلم ضرورة تحدٌد مفهوم القبول اْلكترونً ومدا الزمانً والمكانً.
أهمٌة موضوع البح ٌ:عتبر اٌْجام والقبول اْلكترونً من الموضوعات الهامة فً
العقد اْلكترونً ٌفرضه الواق والمستقبل وله أهمٌة بالؽة من الناحٌة العلمٌة
والعملٌة اِهمٌة العملٌة تكمن لموضوع البح فً ارتباطه بعقود أصبح التعامل
ٌزداد ٌوما ً بعد ٌوم مما ٌستدعً إٌجاد أسالٌم لحماٌة هذ العقود بصفة عامة
ولٌٓجام والقبول بصفة تاصة فالتعامل من تٕل شبكة أتصأت ألكترونٌة فً
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صورة عقود دولٌة أصبح من اِمور المفروضة على الدول واِفراد بالنظر إلى ما
تحققه من قٌمة مادٌة واقتصادٌة وما توفر من جهد ووقت من أنتفال والسفر من بلد
إلى رتر .أما اِهمٌة العلمٌة والقانونٌة للبح ف نها تساعد المتعاملٌن فً هذا المجال
بتوعٌتهم باَثار القانونٌة للتعامل عبر هذ الوسٌلة الحدٌثة ومساعدة الدول فً
جهودها الساعٌة إلى استٌعام العملٌات ألكترونٌة التً تتم بواسطة أنترنت عبر
دراسة ما ٌتعل باٌْجام والقبول اْلكترونً والتركٌز على اِمور العلمٌة التً
تشكل عقبة فً طرٌ توسعة استتدام شبكة أنترنت فً التعاقد وطرح الحلول
المناسبة لها وتقدٌم اِطر القانونٌة المٕئمة لتنظٌم معامٕت التجارة ألكترونٌة
بالشكل الذي ٌحق الثقة واَمان القانونً للطرفٌن المتعاقدٌن عبر أنترنت.
إشكالٌة البح :إن اْشكالٌة الرئٌسة للبح تتمثل فً اْجابة عن التساإٔت اَتٌة:
إلى أي مدي ٌمكن القول بكفاٌة ومساٌرة النصوص القانونٌة التقلٌدٌة لتنظٌم اٌْجام
والقبول اْلكترونً؟ وهل اِمر ٌتطلم إصدار تشرٌ جدٌد تاص بالمعامٕت
اْلكترونٌة؟ أم تعدٌل وتطوٌ بعض التشرٌعات القائمة؟ وما مدي استجابة المشرع
الفلسطٌنً لذلك؟ وتندرف ضمن هذ اْشكالٌة أسئلة فرعٌة وهً :هل ٌمكن اعتبار
العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكة اْنترنت إٌجاباً؟ وهل ٌوجد فر بن اٌْجام
والدعوة إلى التفاوض؟ وكٌؾ ٌتم حل مشكلة ارسال سل للمستهلك لم ٌطلبها أو ٌتعاقد
علٌها؟ وكٌؾ ٌتم التعبٌر عن القبول اْلكترونً وهل ٌجوز العدول عن القبول
اْلكترونً؟ وهل ٌعتبر السكوت صالح للتعبٌر عن القبول اْلكترونً؟
منهج البح :المنهج التحلٌلً:نعرض من تٕله النصوص القانونٌة المتتلفة والمتعلقة
بموضوع البح ومدي مٕءمة النصوص القانونٌة الواردة فً القواعد العامة
لمشكٕت اٌْجام والقبول اْلكترونً عبر وسائل أتصال الحدٌثة ومدي الحاجة
إلى إصدار تشرٌعات متتصصة فً هذا المجال لسد أي فراغ تشرٌعً وذلك بتحلٌل
تلك النصوص واستتٕص النتائج منها واِهداؾ التً تدعو إلى تحقٌقها .وأٌضا ً
تحلٌل أتفاقٌات والتوجٌهات الصادرة بشؤن التجارة اْلكترونٌة وتؤثٌرها وتؤثرها فً
ظل المعامٕت اْلكترونٌة والتطورات الحاصلة فً مٌدان المعلوماتٌة وأتصال.
تطة البح :قسمنا موضوع البح إلى مبحثٌن رئٌسٌٌن وٌنتهً بتاتمة على التفصٌل
اَتً:
المبحث اِول :اٌْجاب اْلكترونً
المبحث الثانً :القبول اْلكترونً.
الخاتمة
المبحث اِول
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اٌْجاب اْلكترونً
ٌعتبر التراضً هو تواف إرادتٌن متطابقتٌن ْحدا أثر قانونً ) وٌستوجم
صدور تعبٌر عن أحد الطرفٌن ٌدل على الرضا وهو اٌْجام والثانً صدور تعبٌر
عن الطرؾ المقابل ٌدل على رضا أٌضا ً وهو القبول وثالثهما هو ارتباط القبول
باٌْجام والتعبٌر عن اْرادة حتى ٌكون إٌجابا ً ٌجم أن ٌكون جازما ً وكامًٕ
وباتا ً  )2وأن ٌعبر عن إرادة واضحة فً معنً إبرام العقد  )3وأن ٌتضمن الشروط
الجوهرٌة للعقد المراد إبرامه وأن العقود اْلكترونٌة المبرمة عبر شبكة أنترنت
كسائر العقود ٔ تترف عن هذ القاعدة إٔ أن التعبٌر عن إرادة التعاقد إٌجابا ً وقبؤً
وارتباطهما ٌتم عن بعد عبر تقنٌات أتصال الحدٌثة وبوسائل الكترونٌة بدًٔ من
الوسائل التقلٌدٌة هذ المٌزة جعلت اٌْجام اْلكترونً ٌثٌر جملة من المشكٕت
النوعٌة بسبم تطورة اَثار المترتبة علٌه .ومنها مشكلة التفرقة بٌن اٌْجام
والدعوة إلى التفاوض ومن جهة أتري تظهر مشكلة ارسال سل للمستهلك لم ٌطلبها
أو ٌتعاقد علٌها فقد ٌقوم المستهلك مثًٕ ب رسال برٌد إلكترونً للتاجر بؽرض
أستعٕم عن سلعة معٌنة ثم ٌفاجؤ بقٌام التاجر ب رسال هذ السلعة إلى عوان
المستهلك دون أن ٌطلبها.
مما سب ف ن التعرض لمسؤلة اٌْجام ٔ ٌقتضً بحثه بمعنا التقلٌدي تفصًٌٕ إنما
نبح أوجه التصوصٌة لٌٓجام فً مجال البٌئة اْلكترونٌة وهو ما ٌدعو إلى
التعرض إلى ماهٌة اٌْجام اْلكترونً وبٌان تصائصه وحالة اٌْجام اْلكترونً
والسل ؼٌر متعاقد علٌها وكذلك بٌان ما ٌتمٌز به اٌْجام من تصوصٌة تمٌز عن
الدعوة للتفاوض والتعاقد وأتٌراً حكم العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكات
أتصال وذلك فً أربعة مطالم على النحو التالً:
المطلب اِول
ماهٌة اٌْجاب اْلكترونً
لقد نشؤ تصور حدٌ لمبدأ الرضائٌة نتٌجة لظهور العقود اْلكترونٌة ٌتمثل فً التقاء
اْرادتٌن لكترونٌا ً  )4ؼٌر أن وجود هاتٌن اْرادتٌن أو التعبٌر عنهما ؼٌر كاؾ إذ
ٌجم أن تتجه اْرادة إلى إحدا أثر قانونً أي أن ٌكون هناك إٌجام وقبول
لتكوٌن العقد وٌتحدد ذلك بصدور اٌْجام أؤً.
1

-1د .موسى أبو ملوح شرح مصادر ألتزام الطبعة اِولى مكتبة القدس ؼزة 2016م ص .36
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بناء على ذلك سنتناول تعرٌؾ اٌْجام اْلكترونً وتصائصه على النحو التالً:
الفرع اِول
تعرٌؾ اٌْجاب اْلكترونً
ٌعتبر اٌْجام هو التطوة اِولً فً ابرام كافة العقود ومنها العقد اْلكترونً فهو
اْرادة اِولً التً تظهر فً العقد ولكً ٌتم إبرام عقد معٌن ٌلزم بالضرورة أن
ٌبدأ أحد اِشتاص بعرضه على رتر بعد أن ٌكون قد استقر نهائٌا ً علٌه.
وٌعرؾ اٌْجام التقلٌدي بؤنه تعبٌر نهائً وجازم وقاط الدٔلة على اتجا إرادة
من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقا ً لشروط معٌنة  )1وأن هذا التعبٌر ٔ ٌصلح فً
ذاته لٌتٕقى معه قبول إٔ إذا تضمن العناصر اِساسٌة للعقد  )2ؤ ٌنال من ذلك
أن ٌكون اٌْجام مقترنا ً بتحفظات مثل نفاذ الكمٌة أو عدم تؽٌر اِسعار.
وقد عرفته المادة  )75من القانون المدنً الفلسطٌنً بؤنه " اٌْجام والقبول كل
لفظٌن مستعملٌن عرفا ً ْنشاء العقد وأي لفظ صدر أؤً فهو إٌجام والثانً
قبول" .)3
أما اٌْجام اْلكترونً فقد عرفه التوجٌه اِوربً رقم  66لسنة  1997بشؤن حماٌة
المستهلك بؤنه " كل اتصال عن بعد ٌتضمن كافة العناصر الٕزمة لتمكٌن المرسل
إلٌه اٌْجام من أن ٌقبل التعاقد مباشرة وٌستبعد من هذا النطا مجرد اْعٕن"
وٌتضح من هذا التعرٌؾ أنه لم ٌحدد وسائل أتصال عن بعد ولم ٌبرز أهم
التصائص الواجم توفرها فً اٌْجام اْلكترونً وهً الصفة اْلكترونٌة ولكن
اهتم بضرورة توفر عناصر اٌْجام الٕزمة حتى ٌتمكن القابل المستهلك) من
إصدار قبوله.
وٌمكن أن ٌعرؾ اٌْجام اْلكترونً بؤنه تعبٌر عن إرادة الراؼم فً التعاقد عن
بعد حٌ ٌتم من تٕل شبكة دولٌة لٕتصأت بوسٌلة مسموعة مرئٌة وٌتضمن
كل العناصر الٕزمة ْبرام العقد بحٌ ٌستطٌ من ٌوجه إلٌه أن ٌقبل التعاقد مباشرة
 .)4وهذا التعرٌؾ ٌظهر أن اٌْجام اْلكترونً ٔ ٌتتلؾ عن اٌْجام التقلٌدي إٔ
فً الوسٌلة المستتدمة فقط م بقاء الجوهر ذاته.
ٌتضح مما سب أن قوانٌن ومشارٌ قوانٌن التجارة اْلكترونٌة محل البح لم تورد
تعرٌفا ً تاصا ً لٌٓجام اْلكترونً ٌتتلؾ فً مضمونه عن تعرٌؾ اٌْجام التقلٌدي
إٔ فً الوسٌلة المستتدمة للتعبٌر عنه حٌ ٌتم عادة بوسائل إلكترونٌة بدًٔ من
 -1د .أنور الطوٌل مصادر ألتزام مرج ساب ص.19
 -2د .موسى أبو ملوح شرح مصادر ألتزام مرج ساب ص.36
 -3القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة  2012المطب فً قطاع ؼزة فقط.
 -4د .محمد حسٌن منصور المسئولٌة اْلكترونٌة الطبعة اِولً اْسكندرٌة دار الجامعة الجدٌدة  2007ص .56
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الوسائل التقلٌدٌة ولم تشترطؤي من التشرٌعات المدنٌة المنظمة ِحكام العقد عموما ً
شكلٌة معٌنة لٌٓجام بل أجازت التعبٌر عنه بالوسٌلة المناسبة للموجم التً ٔ تثٌر
شكا ً فً دٔلته على التراضً سواء كانت هذ الوسٌلة هً اللفظ أو الكتابة أو رسالة
البٌانات وؼٌرها ولكن شبكة اْنترنت وما توفر من تدمات متنوعة باْرسال
وأستقبال فً ذات الوقت على وسائل مسموعة ومرئٌة تكون أكثر مٕءمةللتعبٌر
عن اٌْجام وبٌان عناصر اِساسٌة وشروطه مقارنة بالوسائل التقلٌدٌة وهناك
شروط تاصة باٌْجام ٌجم أن تتوفر لتمٌٌز عن المرحلة التمهٌدٌة السابقة للتعاقد.
الفرع الثانً
خصابص اٌْجاب اْلكترونً
ٌتض اٌْجام اْلكترونً لذات القواعد العامة التً تحكم اٌْجام التقلٌدي كونه
باتا ً وجازما ً وكامًٕ ٌشمل كافة البٌانات والعناصر الٕزمة ْبرام العقد إٔ أنه ٌتمٌز
ببعض التصوصٌة التً تتعل بطبٌعته وكونه ٌتم بوسٌلة مرئٌة مسموعة من تٕل
شبكة عالمٌة لٕتصأت عن بعد فضًٕ عن سهولة وصول اٌْجام إلى كافة
مستتدمً شبكة أنترنت دون تمٌز .ومن أهم تصائص اٌْجام اْلكترونً أنهٌتم
عبر وسٌط الكترونً وٌتم عن بعد وٌعتبر إٌجابا ً دولٌا ً وسوؾ نتناول هذ
التصائص بالتفصٌل على النحو اَتً:
الفصل اِول
اٌْجاب اْلكترونً ٌتم عبر وسٌط الكترونً
ٌتطلم اٌْجام اْلكترونً وجود وسٌط الكترونً وهو ما ٌطل علٌه مقدم تدمة
أنترنت حٌ ٌقوم بعرض اٌْجام من تٕل الشبكة بدًٔ عن الموجم وبالتالً ٔ
ٌكون اٌْجام فعأً بمجرد صدور من الموجم وإنما فً الوقت الذي ٌتم إطٕ
اٌْجام من تٕل أنترنت وعرضه على الموق  )1فعندما ٌتحق الوجود المادي
لٌٓجام تٕل هذ الفترة وٌترتم على عرضه كافة اَثار القانونٌة المترتبة على
اٌْجام وفً حالة تم سحم اٌْجام من شبكة أنترنت فهذا التصرؾ ٌعد إنهاء له
واعتبار كؤن لم ٌكن بالرؼم من بقاء اٌْجام لدى الموجم ِن الوسٌط لم ٌتٌح
إمكانٌةأطٕع علٌه للمتعاقدٌن من تٕل العرض وبالتالً ٔ ٌمكن معرفة ما داتل
النفس البشرٌة من أفكار .)2
أما فً حالة اتتفاء اٌْجام ِسبام ناتجة عن تلل فنً فً الشبكة أو جهاز حاسم
المستتدم فهذ اِسبام ٔ عٕقة للموجم بها ؤ تمن دون بقاء اٌْجام قائما ً ِن
 -1د .محمد سعد تلٌفة مشكٕت البٌ عبر أنترنت دار النهضة العربٌة القاهرة  2004ص.55
 -2د .محمد عبد الظاهر حسٌن الجوانم القانونٌة للمرحلة السابقة على التعاقد دون ناشر  2002ص.18
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التلل فً وسائل معالجة البٌانات الذي ٌتم من تٕلها إرسال اٌْجام لٌس إنهاء
لٌٓجام وبالتالً ٔ ٌنعدم اِثر القانونً لٌٓجام طٌلة فترة سحبه أو اتتفائه من
الموق فً هذ الحالة .)1
وٌقترم اٌْجام فً التعاقد اْلكترونً من اٌْجام فً التعاقد عن طرٌ التلفزٌون
فً أنه فً كلتا الحالتٌن ٔ توجد دعامة ورقٌة رؼم هذا التشابه ف ن اٌْجام
ألكترونً ٌتمٌز بؤنه ٌتضمن استمراراً معٌنا ً بحٌ أن الموجم له ٌستطٌ دائما ً أن
ٌعود لٌقرأ مرة أترى الكتالوف أو اْعٕن الموجود على الموق اْلكترونً أو
المرسل إلٌه عبر البرٌد اْلكترونً بٌنما ٌتمٌز اٌْجام فً التعاقد عن طرٌ
التلفزٌون بوقتٌة الرسالة المعروضة عبر شاشة التلفزٌون فمدة الب عبر التلفزٌون
تكون محدودة وتتمٌز بالسرعة وباتتصار المعلومات أي أن اٌْجام عبر التلفزٌون
ٌتمٌز بأتتصار وسرعة الزوال .)2
الفصل الثانً
اٌْجاب اْلكترونً ٌتم عن بعد
لكون العقد اْلكترونً ٌنتمً إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد فاٌْجام
اْلكترونً ٌنتمً إلى تلك الطائفة وعلى هذا اِساس فهو ٌتض للقواعد التاصة
بحماٌة المستهلك فً العقود المبرمة عن بعد  )3والتً من شؤنها أن تفرض على
التاجر أو المتعاقد العدٌد من ألتزامات والواجبات اتجا المستهلك ومنها تحدٌد
هوٌة البائ وعنوانه وتحدٌد المبٌ أو التدمة المقدمة وأوصافها والسعر المقابل لها
وطرٌقة الدف أو السداد وتٌار المستهلك فً الرجوع عن التعاقد تٕل المدة المحددة
قانونا ً وإعادة إتطار المستهلك بالمعلومات السابقة تٕل مدة ٔ تتجاوز مٌعاد التسلٌم
ومدة الضمان وتدمة ما بعد البٌ  )4وهذ ألتزامات جاء بها التوجٌه اِوروبً
رقم  66لسنة 1997م بشؤن حماٌة المستهلك فً العقود المبرمةعن بعد.
الفصل الثالث
اٌْجاب اْلكترونً إٌجابا ً دولٌا ً
ٌتسم العقد اْلكترونً بالطاب الدولً حٌ ٌتم باستتدام وسائط إلكترونٌة باستتدام
شبكة المعلومات الدولٌة " أنترنت" مما ٌجعل اٌْجام اْلكترونً ذا طاب دولً

 -1د .إﺒراهٍم الدﺴوقً أبو اللٌل الﺠواﻨم القاﻨوﻨٍة للﺘعاﻤٕت اْلكترونٌة الطبعة اِولً الكوٌت جامعة الكوٌت
 2003ص.91
 -2د .محمود السٌد عبد المعطً تٌال التعاقد عن طرٌ التلفزٌون مطبعة النسر الذهبً القاهرة  2000ص.53
 -3د .إﺒراهٍم الدﺴوقً أبو اللٌل الﺠواﻨم القاﻨوﻨٍة للﺘعاﻤٕت اْلكترونٌة مرج ساب ص.89
 -4د .أحمد شرؾ الدٌن عقود التجارة اْلكترونٌة تكوٌن العقد وإثباته دروس لدبلومتً القانون التاص وقانون التجارة
الدولٌة بدون باشر  2001ص.139
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تبعا ً لذلك وبالتالً اٌْجام اْلكترونً ٔ ٌتقٌد بالحدود السٌاسٌة والجؽرافٌة )1
وم ذلك ٔ ٌوجد ما ٌمن من قصر اٌْجام اْلكترونً على منطقة جؽرافٌة محددة
مما ٌجعل له نطا جؽرافً ومكانً معٌن ومثال ذلك ما تقرر الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة من حظر توجٌه اٌْجام للدول الموق علٌها عقوبات اقتصادٌة مثل كورٌا
الشمالٌة مما ٌعنً أن اٌْجام ممكن أن ٌكون دولٌا ً أو إقلٌمٌا ً وبهذا ٌلتزم الموجم
ب برام العقود أو تسلٌم المنتجات فً النطا الجؽرافً .وقد أشار البند الراب من العقد
النموذجً الفرنسً للتجارة اْلكترونٌة لسنة 1998م فً فقرتٌه الثالثة والرابعة إلى
تحدٌد المنطقة الجؽرافٌة التً ٌؽطٌها اٌْجام أو تلك التً ٌؽطٌها تنفٌذ العقد .)2
المطلب الثانً
اٌْجاب اْلكترونً وتمٌزه عن ؼٌره
عند اْبحار عبر تقنٌات أتصال الحدٌثة تواجه عادة العدٌد من العروض التً ٔ
ٌعلم منها إذا ما كانت إٌجابا ً ٌهدؾ إلى إٌجاد قبول مطاب له أم أنها من بام
اْعٕن أو الدعاٌة عن تدمة معروضة أم أنها مجرد دعوة للتعاقد أي دعوة لتقدٌم
إٌجام من الطرؾ الثانً؟
لٓجابة على هذ التساإٔت نقسم هذا المطلم إلى فرعٌن على النحو اَتً:
الفرع اِول
الحد الفاصل بٌن اٌْجاب واْعٕن
ٌعرؾ اْعٕن بؤنه " كل شكل من أشكال أتصال فً إطار نشاط تجاري أو
صناعً أو فنً بهدؾ الدعاٌة لتورٌد أشٌاء أو تدمات .)3
تعتبر تدمة مواق الوٌم محور العرض على شبكة أنترنت وهً التدمة اِكثر
شٌوعا ً ورواجا ً لتقدٌم العروض واْعٕنات إلى جمهور مستتدمً أنترنت حتى
ؼدت هذ التدمة أكبر واجهة عرض ٌعرفها اْنسان وأٌضا ً عن طرٌقها ٌتم عرض
المنتجات وبٌان أسعارها بدقة حٌ ترف هذ العروض بصور حركٌة أو ذات أبعاد
ثٕثٌة لهذ المنتجات فٌقترم عرضها فً هذ الحالة من المشاهدة الحقٌقٌة لها.
ولكن التساإل الذي ٌطرح نفسه ما هو التكٌٌؾ القانونً لعرض المنتجات م بٌان
أسعارها على مواق الوٌم هل تعتبر إٌجابا ً أم مجرد إعٕن أم دعوة إلى التعاقد؟
لقد اتتٕؾ الفقه حول اْجابة على هذا التساإل إلى اتجاهٌن أحدهما ٌرى أن
اْعٕن ٔ ٌعتبر إٌجابا ً والثانً ٌرى صعوبة التفرقة بٌنهما .لذلك سنتناول أتجاهٌن
على النحو اَتً:
 -1د .محمد حسٌن منصور المسئولٌة اْلكترونٌة مرج ساب ص.19
 -2د .أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر أنترنت الطبعة اِولى دار الكتم القانونٌة القاهرة  2002ص .77
 -3د .محمود السٌد عبد المعطً تٌال التعاقد عن طرٌ التلفزٌون مرج ساب ص.120
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أتجا اِول :اْعٕن ٔ ٌعتبر إٌجابا ً فً المجال اْلكترونً:
ٌرى أصحام هذا الرأي  )1أن اْعٕن ٔ ٌعتبر إٌجابا ً وإنما مجرد دعوة للتعاقد
وذلك بسبم عدم تعٌٌن الشتص المقصود باٌْجام فضًٕ عما ٌحمله هذا النوع من
اْعٕن من ضؽط معنوي على المستهلك وتحرٌض له على شراء سل ؼٌر
ضرورٌة.لذلك ف ن عرض المنتجات وذكر أسعارها وتحدٌد مواصفاتها ٔ ٌعتبر
إٌجابا ً وإنما ضؽط الشتص على المإشر التاص بالمنتج المعروض على صفحة
موق الوٌم ٌعتبر إٌجابا ً موجها ً منه إلى صاحم الموق ٌجوز لهذا اِتٌر قبوله أو
رفضه .)2
ونري أن هذا الرأي ٌتف م طبٌعة ومستلزمات عقود التجارة اْلكترونٌة فقد ٌتسلم
المنتج مئات أو رٔؾ الرسائل اْلكترونٌة بالموافقة على شراء السل المعروضة إٔ
أنه قد ٌعترضه مشكلة عدم كفاٌة الكمٌة المعروضة أو كفاٌتها م ارتفاع اِسعار
عما كانت علٌه وقت اْعٕن فاعتبار العرض الصادر من المنتج إٌجابا ً ٌإدي إلى
إلتزام هذا اِتٌر بتوفٌر الكمٌات الزائد وباِسعار المعروضة وهذا ما ٌإدي حتما
إلى تعرضه للتسارة الكبرى  )3وتفادٌا ً لهذ التسارة ٌنبؽً اعتبار اْعٕن
اْلكترونً الموجه للعامة مجرد دعوة للتعاقد لتمكٌن العارض من رفض الطلبات
الزائدة حسم الكمٌات المتوفرة لدٌه وتعدٌل اِسعار حسم تذبذبها صعوداً وهبوطاً.
وقد ساٌر هذا أتجا القانون الفلسطٌنً الذي اعتبر العرض الموجه للجمهور مجرد
إعٕن حٌ نصت المادة  )79من القانون المدنً على أنه " أما النشر واْعٕن
وبٌان اِسعار الجاري التعامل بها وكل بٌان رتر متعل بعرض أو بطلبات موجهة
للجمهور أو ِفراد معٌنٌن فٕ ٌعد إٌجابا ً ما لم ٌظهر العكس من ظروؾ الحال".
وأٌضا ً قضت محكمة النقض المصرٌة بؤن " طرح مناقصات التورٌد وؼٌر ذلك من
البٌانات الموجهة للجمهور أو اِفراد كالنشرات واْعٕنات ٔ ٌعتبر إٌجابا ً إنما
مجرد دعوة إلى التفاوض بمعنى أن اٌْجام هو ما ٌصدر ممن تقدم بعطائه
بالشروط المبٌنة فٌه وٌتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذ الموافقة ممن
ٌملكها .)4
أتجا الثانً :صعوبة التفرقة بٌن اٌْجام واْعٕن فً المجال اْلكترونً
 -1د .سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال التعاقد عبر تقنٌات أتصال الحدٌثة دار النهضة العربٌة القاهرة 2006
ص.105
 -2د .محمود عبد الرحٌم الشرٌفات التراضً فً التعاقد عبر أنترنت الطبعة اِولً دون ناشر عمان 2005
ص.129
 -3د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً دراسة مقارنة الطبعة اِولً دار الفكر الجامعً اْسكندرٌة
2006ص .204وأٌضا ً د .محمد تالد زرٌقات عقود التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.129
 -4طعن نقض مدنً رقم  105جلسة  1985 /1 /7أحكام النقض القسم المدنً مجموعة المكتم الفنً ص.1184
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ذهم اتجا رتر  )1أكثر موضوعٌة من أتجا الساب ٌرفض أن ٌلقً وصفا ً
مجمًٕ على كافة العروض الموجهة للجمهور وٌرىؤن التفرقة بٌن اٌْجام واْعٕن
قد تصح بالنسبة للعقود التً تبرم بالوسائل التقلٌدٌة إٔ أنها تصعم فً التعاقد
اْلكترونً تاصة إذا تضمن اْعٕن كافة العناصر الضرورٌة للعقد .)2
ولقد اتتلؾ أصحام هذا الرأي فً تحدٌد محور أرتكاز فً اعتبار العرض الموجه
للجمهور إٌجابا ً فهناك من اعتمد على تحدٌد الثمن من عدمه ف ن حدد السعر عد
إٌجابا ً  )3وإذا لم ٌحدد عد دعوة للتعاقد فً حٌن اعتبر البعض اَتر  )4كل
عرض موجه للجمهور إٌجابا ً بالمعنً الصرٌح ما دام مضمونه محدداً تحدٌداً نافٌا ً
للجهالة بما فٌه تحدٌد السعر والعناصر اِساسٌة للتعاقد أي أن ٌعبر اٌْجام عن
إرادة باتة ونهائٌة للتعاقد وٌكون تالٌا ً من أي لبس أو ؼموض ومدداً بشكل كاؾ
كؤن ٌعلن فً عقد البٌ اْلكترونً عن الشروط الجوهرٌة للتعاقد طبٌعة المنتوف أو
التدمة تحدٌد الثمن كٌفٌة السداد المٌعاد والمكان والتسلٌم.
وهناك من ٌرى  )5أن الفٌصل فً التفرقة بٌن اٌْجام واْعٕن هو صٌاؼة
اْعٕن نفسه ومدى اعتبار اِلفاظ المستتدمة إٌجابا ً أم مجرد دعوة للتعاقد وهذ
مسؤلة موضوعٌة ٌحسمها قاضً الموضوع بدراسة مدى توفر أركان العقد ونٌة
الموجم ْبرام العقد والنٌة تستدل من وجود ما ٌفٌد التزام الشتص ب برام العقد
كؤن ٌتضمن منح الزبون الح فً إرسال رد عبر شبكة الوٌم ٌبٌن رؼبته فً التعاقد
بنا ًء على العناصر الواردة فً اْعٕن.
ونري من جانبنا صعوبة فً التفرقة بٌن اٌْجام وأعٕن فً التعاقد اْلكترونً
تاصة إذا تضمن اْعٕن كافة العناصر الضرورٌة للعقد لذلك ٌتم الرجوع إلى
قاضً الموضوع باعتبارها مسؤلة موضوعٌة.
الفرع الثانً
اٌْجاب اْلكترونً والدعوة للتعاقد
قد ٌنتج عن المرحلة السابقة على التعاقد اْلكترونً الكثٌر من صور التعبٌر عن
اْرادة منها ما ٌعتبر دعوة إلى التفاوض ومنها ما ٌعتبر إٌجابا ً تاما ً ٌنعقد به العقد
بمجرد قبوله أي أن الدعوة إلى التفاوض واٌْجام كلٌهما تعبٌر عن اْرادة.

 - 1د .محمد حسن رفاعً العطار البٌ عبر شبكة أنترنت دراسة مقارنة فً ضوء قانون التوقٌ اْلكترونً رقم
 )15لسنة  2004الطبعة اِولً دار الجامعة الجدٌدة اْسكندرٌة  2005ص.74
 -2محمد حسن رفاعً العطار البٌ عبر شبكة أنترنت مرج ساب ص.74
 -3د .محمود عبد الرحٌم الشرٌفات التراضً فً التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.131
 -4د .محمد أمٌن الرومً التعاقد اْلكترونً الطبعة اِولً اْسكندرٌة دار المطبوعات الجامعٌة  2004ص.99
 -5د .عﻤر ﺨالد زرٌقات عقد الﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة عقد الﺒٍ عﺒر أﻨﺘرﻨت مرج ساب ص.129
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وتبدو أهمٌة التفرقة بٌن اٌْجام والدعوة إلى التفاوض فً كون اِتٌرة تدل على أن
اِمر ما زال فً مرحلة التفاوض على العقد ومن ثم ف ن اِطراؾ ؼٌر ملزمة
ب برام العقد أما اٌْجام ف نه ٌدل على التروف من دائرة التفاوض والدتول فً
مرحلة إبرام العقد.
وٌقصد بالدعوة إلى التعاقد العرض الذي ٌتقدم به شتص للتعاقد دون أن ٌحدد
عناصر وشروطه أما اٌْجام فهو التعبٌر عن إرادة باتة وٌتضمن جمٌ عناصر
العقد اِساسٌة .)1وذهم جانم من الفقه  )2إلى أن الفار بٌن اٌْجام والدعوة
للتفاوض هو فار وظٌفً فوظٌفة الثانٌة مجرد اْعٕن من صاحبها عن رؼبة فً
التعاقد بقصد اكتشاؾ من تكونن لدٌه رؼبة مقابلة بٌنما ٌرمً اٌْجام إلى صٌاؼة
مشروع محدد المعالم قابل للتحول إلى عقد متكامل اِركان بمجرد اعٕن من ٌوجه
إلٌه عن قبوله كذلك إذا كان التعبٌر الصادر من طرؾ إلى رتر مجرد دعوة إلى
التفاوض ٔ تتوافر فٌها مقومات اٌْجام ف ن أستجابة لهذ الدعوة ٔ تمثل قبؤً
ٌنعقد به العقد وإنما تمثل قبؤً للتفاوض علٌه.
بٌنما ٌذهم ؼالبٌه الفقه  )3إلى أن التفاوض على العقد ٌنتهً فً اللحظة التً ٌصدر
فٌها اٌْجام فعندما
تنتهً المفاوضات وٌدتل الطرفان فً مرحلة إبرام العقد ٌقوم أحدهما بتوجٌه
إٌجام للطرؾ اَتر ف ذا صادفه قبول مطاب انعقد العقد.
المطلب الثالث
اٌْجاب اْلكترونً والسلع ؼٌر متعاقد علٌها
ٌثور التساإل عن الطبٌعة القانونٌة لحالة إرسال سل أو منتجات للمستهلك بدون أن
ٌطلبها ومرف بها تعلٌمات ب مكانٌة إبقاء هذ السلعة طرفه إن شاء م دف مبلػ معٌن
أو إعادتها مرة أتري؟
فقد ٌرؼم العمٌل فً مجرد أستعٕم عن نوع معٌن من البضائ أو التدمات
المعروضة على شبكة اْنترنت أو مجرد البدء فً التفاوض بشؤن إبرام عقد معٌن
ولكنه ٌفاجؤ أن التاجر أو المهنً قد أرسل إلٌه هذ المنتجات دون أن ٌطلبها على
اْطٕ اِمر الذي ٌثٌر مشكلة اعتبار مثل هذا اْرسال إٌجابا ً أم مجرد دعوة
للتفاوض وما هو تصرؾ المستهلك تجا تلك المنتجات.
 -1د .عبد المنعم فرف الصدة مصادر اْلتزام دار النهضة العربٌة  1986ص.101
 -2د .رجم كرٌم عبد هللا التفاوض على العقد رسالة دكتورا حقو عٌن شمس  2000ص 89د .بٕل عبد المطلم
بدوي مبدأ حسن النٌة فً مرحلة المفاوضات قبل التعاقدٌة فً عقود التجارة الدولٌة جامعة عٌن شمس 2001
ص.110
 -3د .عبد الراز السنهوري نظرٌة العقد دار النهضة العربٌة القاهرة 2003م ص 262د .عبد الفتاح عبد الباقً
نظرٌة العقد واْرادة المنفردة بدون ناشر 2000م ص.122
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وفقا ً للقانون المدنً الفرنسً ف ن إرسال المهنً أو المحترؾ السلعة لعمٌل لم ٌطلبها
ٌعتبر من قبٌل اٌْجام شرٌطة أن تكون الظروؾ المحٌطة بعملٌة اْرسال تدل على
ذلك كما قرر القانون نوعٌن من العقوبات التً تفرض فٌما ٌتص عملٌة إرسال
البضائ للمستهلك دون طلبها النوع اِول فً القانون المدنً وٌقرر بؤنه ٌح
للمستهلك أحتفاظ بالبضاعة دون أن ٌكون ملزما ً بدف ثمنها والنوع الثانً فً
القانون الجنائً وٌقرر عقوبة جنائٌة .)1
وفً هذا الشؤن نصت المادة  )14من توجٌهات المجلس اِوربً أنه على الدول
اِعضاء فً المجلس اِوربً أن تتتذ اْجراءات المناسبة لمن هذ الطر التاصة
بعرض البضائ والتدمات على المستهلك دون سب موافقته أو طلبها واعتبار أن
عدم رد المستهلك ٔ ٌعنى الموافقة على قبوله هذ المنتجات .وٌتضح مما سب أنه
فً حالة البضائ والتدمات المعروضة على شبكة أنترنت والتً أرسلت إلى
المستهلك دون أن ٌطلبها على اْطٕ بمعنى لم ٌتم التعاقد بشؤنها ف ن الظروؾ
المحٌطة بعملٌة اْرسال ٌمكن أن تحدد عما إذا كان مثل هذا اْرسال إٌجابا ً أو مجرد
دعوة للتفاوض .)2أما مشروع قانون المبادٔت والتجارة اْلكترونٌة الفلسطٌنً نص
فً المادة )51على أنه ٌحظر على البائ تسلٌم منتج مشروط بطلم دف إذا لم ٌتم
التعاقد بشؤنه م المستهلك وأضاؾ أنه فً حالة تسلٌم منتج إلى المستهلك لم ٌتم
التعاقد بشؤنه ٔ ٌمكن مطالبة هذا اِتٌر بثمنه أو مصروفات تسلٌمه.
المطلب الرابع
العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكات أتصال
ٍعﺘﺒر الﺘعاقد ﻤن ﺨٕل الموق اْلﻜﺘروﻨً ﻤن أهم ﺼور الﺘعاقد عﺒر اْﻨﺘرﻨت
وٍﻜـون اٍْﺠام ﻤوﺠوداً على الﻤوق الﺨاص ﺒالﺘاﺠر ﻤالك الﺴلعة أو الﺨدﻤة
ﻤوضحا ً كل ﻤا ٍﺘعل ﺒهذ الﺴلعة أو التدمة ﻤن ﻤعلوﻤات ﻤﺜل الﻨوع والسعر وعادة
ﻤا ٍقوم ﻤالك الﻤوق ﺒوﻀ ﺼـورة ﺜٕﺜٍة اِﺒعاد للﺴل فﺘﺴﻤح هذ التقنٌة ﺒرإٍة
الﺴلعة على ﻤوق اْﻨﺘرﻨت رإٍة واﻀﺤة وٍﺠم أن ﺘﻜون هذ الﺼورة واﻀﺤة
وصادقة ﻤعﺒرة ﺒﺸﻜل ﺤقٍقً عن السلعة فهذ الﺼورة أﺼﺒﺤت جز ًء ٔ ٍﺘﺠزأ ﻤن
اٍْﺠام وبنا ًء علٍها ف ن الﻤﺘعاقد اَﺨر ﺴٍعﺘﻤد على هذ الﺼورة ْﺒرام العقد ﻤن
عدﻤه  )3وﺒهذا ٍﻜون اٍْﺠام الصادر ﻤن ﺨٕل ﺸﺒﻜة الﻤواق ﻤوجها ً فً الؽالم
إلى الﺠﻤهور ولٍس إلى ﺸﺨص ﻤعٍن وهذا ٍﺠعله ٍقﺘرم ﻤن اٍْﺠام الﺼادر عﺒر
 -1د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.255
 -2د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة الطبعة اِولً اْسكندرٌة الدار الجامعٌة  2008ص.50
 -3د .سامح عبد الواحد التهامً التعاقد عبر أنترنت "دراسة مقارنة" الطبعة الولً دار الكتم القانونٌة القاهرة
 2008ص.140
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الﺼـﺤؾ أو الﺘلفـاز أو الﺸاﺸات الﻤوﻀوعة فً الﺴاﺤات والطر العاﻤة  )1ﻤﻤا
ٍعﻨً أن اٍْﺠام موجه للعاﻤـة أي أن العﻤٍل "الﻤﺘعاقد اَتر" ؼٍر ﻤﺤدد ﺒعٍﻨه
ولكً ٍعﺘﺒر إٍﺠابا ً ٍﺠم أن ٍﺤﺘوي على كامل العﻨاﺼر الرﺌٍﺴٍة للسلعة وفقا ً للﺸروط
العاﻤة كالثمن وأوﺼاؾ السلعة  )2وعادة ٔ ٍﻜون ﻤﺤدداً ﺒزﻤن وإن كان ﻤﺤدداً
أﺤٍانا ً بنفاذ الﻜﻤٍة أو بمدة معقولة كما فً اٌْجام التقلٌدي .)3
واٍْﺠام الذي ٌكونﻤقرونا ً ﺒﺘﺤفظات ﻤرﺘﺒطة ﺒﻨفاذالمتزون ٍﻜون ﺒـ ٍراد عﺒـارات
ﺼرٍﺤة ﻤﺜل "ٍﺒقى العرض ﺴارٌا ً ﺤﺘى ﻨفاذ المتزون" وٌمكن أنٍﻜون الﺘﺤفظ
ﻀﻤﻨٍاً فً ﺤـال أنإرادة الﻤوﺠم ٔ ٍﻤﻜن أن ﺘﺘعدى كمٌة الﻤﺨزون الﻤﺘوفرة لدٍه
وهذا ﻤا ٍﻜون فً الؽالـم  )4وهﻨاك اﺨﺘٕؾ ﺒٍن الفقهاء فً ﺘﺤدٍد ﻤعﻨى الﺘﺤفظ فً
العرض فالتحفظ النسبً هـو الـﺘﺤفظ الذي ٍﺒدٍه ﻤن أﺼدر العرض فً ﻤواﺠهة
أﺸﺨاص ﻤﺤدودٍن والـﺘﺤفظ الﻤطلـ ٍﻜـون فـً مواجهة الكافة فالتحفظ النسبً ٔ
ٌإثر على اٌْجام فٌكون باتا ً أما التحفظ المطل فٌؽٌر اٌْجام إلى دعوة إلى
التفاوض .)5
وٌمكن أن ٌكون اٌْجام معلقا ً على شرط فً حال عرض الموجم السلعة بثمن
معٌن م أحتفاظ بحقه فً تعدٌل الثمن تبعا ً لتؽٌر اِسعار فً السو أو البورصة
أو فً حالة نفاذ ما لدي الموجم من السلعة ف نه ٔ ٌلتزم بؤي قبول ٌصدر بعد نفاذ ما
لدٌه .ولكن لٌس جمٌ العروض التً تب على شبكة اْنترنت تعتبر إٌجابا ً فهً تؤتذ
أوصافا ً متتلفة فقد ٌوصؾ العرض بؤنه مجرد دعوة للتفاوض بالرؼم من توافر
الشروط الجوهرٌة التً ٌتم التعاقد بمقتضاها م من صدر منه العرض وٌكون ذلك
إذا كانت شتصٌة المتعاقد اَتر محل اعتبار لدي من صدر منه التعبٌر عن اْرادة
مثل اْعٕن عن الحاجة إلً مستتدمٌن فً هذ الحالة ٌحتفظ من صدر منه التعبٌر
لنفسه بح الموافقة على من ٌتقدم إلٌه بنا ًء على الدعوة التً وجهها وذلك ِن
شتصٌة المتعاقد محل اعتبار بالنسبة له  )6كما وٌمكن أن ٌكون اٌْجام صادراً
 -1د .طار عبد الرحمن كمٌل التعاقد عبر أنترنت ورثار " دراسة مقارنة" رسالة ماجستٌر جامعة محمد التامس
كلٌة العلوم القانونٌة وأقتصادٌة وأجتماعٌة الرباط  2004ص.47
 -2ؼادة جواد مسودي التنظٌم القانونً للعقد اْلكترونً فً فلسطٌن رسالة ماجستٌر جامعة بٌرزٌت رام هللا 2007
ص .78
 -3د .أحمد تالد العجلونً التعاقد عن طرٌ أنترنت الطبعة اِولً دار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌ ودار الثقافة
للنشر والتوزٌ عمان  2002ص.73
 -4عالج ﻤﺸروع قاﻨون الﻤﺒادٔت والﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة الفلﺴطٍﻨً لﺴﻨة  2003ﻤﺴؤلة ﻨفاذ الﻤﺨزون ﺒﻨص الﻤادة " )60
ٍﺠم على الﺒاﺌ فً ﺤالة عدم ﺘوفر الﻤﻨﺘج أو الﺨدﻤة الﻤطلوﺒة إﺒٕغ الﻤﺴـﺘهلك ﺒذلك مدة أقصاها  24ساعة قبل تارٌخ
التسلٌم المنصوص علٌه فً العقد وإرجاع كامل المبلػ المدفوع إلى صاحبه".
 -5د .بٌان اسح القواسمً القانون الواجم التطبٌ على عقود التجارة اْلكترونٌة " دراسة مقارنة" رسالة ماجستٌر
جامعة بٌرزٌت رام هللا فلسطٌن  2007ص.9
 -6د .أحمد تالد العجلونً التعاقد عن طرٌ أنترنت مرج ساٌ ص.73
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من الفرد ولٌس عن الموق حٌ ٌمكن أن تصدر بعض المواق دعوة للتفاوض
لشراء سل أو تدمات فٌقوم الشتص الذي ٌتصفح الموق ب صدار إٌجام منه موجها ً
إلى الموق ومتضمنا ً كافة شروط اٌْجام فٌكون أمام الموق إما الموافقة وإصدار
القبول وإما أن ٌعدل فً الشروط لٌكون إٌجابا ً جدٌداً أو ٔ ٌرد فٌعتبر أن إٌجام
الشتص لم ٌصادؾ قبؤً وبالتالً ٔ ٌنعقد العقد .)1
وٍﻤﻜن أن ٍﻜون اٍْﺠام ﺒواﺴطة الﺒرٍد اْلﻜﺘروﻨً ِﺸﺨاص ﻤعٍﻨٍن ٍرى الﺘـاﺠر
أن ٍﺨﺼهم ﺒاٍْﺠام ٔهﺘﻤاﻤهم ﺒﻤﻨﺘﺠه دون ؼٍرهم ﻤن أفراد الﺠﻤهور وﺒهذا الﺤال
ٍﻜون إٍﺠـام ﻤطاﺒ ﻤ اٍْﺠام الﺘقلٍدي الﺼادر ﺒواﺴطة الﺒرٍد العادي والﻤرﺴل
إلٍه ٔ ٍعلم ﺒـالعرض إٔ عﻨد فﺘﺤه لﺼﻨدو ﺒرٍد وعﻨدها ﺘﺒدأ فعالٍة اٍْﺠام وٍﻜون
للﻤرﺴل إلٍه الﺤرٍـة فـً قﺒـول العرض ﺒرﺴالة إلﻜﺘروﻨٍة  )2كما ٍﻤﻜن أن ٍﻜون
اٍْﺠام ﻤوجها ً ﻤن الﺘاﺠر إلى ﺸﺨص ﻤﺤـدد وفً هذ الﺤالة ٍﻜون اٍْﺠام مطابقا ً
لٍٓﺠام الﺼادرعن التلكس أو الفاكس أو البرٌد وﺘﻜـون هﻨاك فﺘرة زﻤﻨٍة فاﺼلة
ﺒٍناٍْﺠام والقﺒول وفً هذ الﺤالة ٍﺒقى اٍْﺠام قائما ً وؼٍر ملزما ً ﺒالﻨﺴﺒة
للﻤوﺠم إٔ إذا ﺘﻀﻤن اٍْﺠام إلزاما ًللﻤوﺠم بالبقاء علٍه لفﺘرة زﻤﻨٍة ﻤعٍﻨـةطﺒقـا ً
للقواعد العاﻤة وٍﻤﻜن اﺴﺘﺨٕص هذ الﻤدة ﻤن طﺒٍعة اٌْجام أو اِعراؾ
الﻤﺘداولـة  )3فـً ﺤالة ما إذا كان إٌجابا ً ؼٌر ملزم ف ﻨه ٍﻤﻜن أن ٍﺘم ﺒه العقد ﻤﺘى
كانﺠازما ًوﺒاﺘاًوكامًٕ ﻤﺤـدداً كما ٍﻤﻜن أن ٍﺴقط فً ﺤالة رفﻀه عﺒر الﺒرٍد
اْلﻜﺘروﻨً أو الﺘعدٍل فٌه أوﺘﻜرار أو انقضاء المدة فٍﻤا إذا كانﻤلزما ً وﺘﺠدراْﺸارة
إلى إﻤﻜاﻨٍةالرﺠوع عن اٍْﺠام ﺒـﻨفس الوﺴـٍلةأو ﺒوﺴٍلة أﺨرى ﻤﺜل أتصال
الهاتفً .)4
أﻤا فً ﺤالة أن ٌرسل الﺘاﺠر اٍْﺠام إلى عدد ؼٍر ﻤﺤدد ﻤن اِﺸـﺨاص فـ ن نص
المادة  )79من القانون المدنً الفلسطٌنً والﺘً ﺘم ﺘﻨاولها ﺒالﺘفﺼٍل ﺴابقا ً ﺘﻨطﺒ
فً هذ الﺤالـة وفً ﺒعض اِﺤٍان ٍﻜون طرفا الﺘعاقد ﻤﺘﺼلٍن ﺒﺸﺒﻜة اْﻨﺘرﻨت
ﹴن ﻤعدودة
ﺒﻨفس اللﺤظة ؤ ٍﻜون هﻨـاك فاﺼل زﻤﻨً ﺒٍن اْرﺴال وأﺴﺘقﺒال إٔ ﺜوا
ﺨاﺼـة إذا كانت ﺴـرعة الﻤعلوﻤـات الﻤرﺴلة والﻤﺴﺘقﺒلة عالٍة  )5ففً هذ الﺤالة
ٍقﺘرم اٍْﺠام ﻤن اٍْﺠام عﺒر الﺘلﻜس ﺤٍ ٍـﺘم فٍه ﺘﺒادل اٍْﺠام والقﺒول فً رن
 -1موسى محمد تلؾ التعاقد بواسطة أنترنت " دراسة مقارنة تحلٌلة" رسالة ماجستٌر جامعة القدس فلسطٌن
 2004ص.99
 -2د .أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.70
 -3د .أحمد تالد العجلونً التعاقد عن طرٌ أنترنت مرج ساٌ ص.72
 -4موسى محمد تلؾ التعاقد بواسطة أنترنت مرج ساب ص.100
 -5د .رٌاض ولٌد حمارشة عقد البٌ ألكترونً فً ظل التجارة اْلكترونٌة إبرامه رثار إثباته دراسة تحلٌلة مقارنة
رسالة ماجستٌر جامعة الدول العربٌة القاهرة  2000ص.48
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واحد وتنطب عﻨدها القواعد العاﻤـة الﺘـً ﺘـﻨص علـى أن الﻤﺘعاقدٍن ﺒالﺨٍار ﺒعد
اٍْﺠام وقﺒل القﺒول أو ﺼدور قول أو فعل ﻤن أﺤد الﻤﺘعاقدٍن ٍدل على اْعراض
ٍﺒطل اٍْﺠام ؤ عﺒرة ﺒالقﺒول الواق ﺒعد ذلك.
المبحث الثانً
القبول اْلكترونً
القبول هو اْرادة الثانٌة فً العقد الصادر ممن وجه إلٌه اٌْجام وٌجم أن ٌتضمن
النٌة القاطعة فً التعاقد أي ٌصدر منجزاً بٕ قٌد أو شرط وأ عد إٌجابا ً جدٌداً.
بما أن العقد اْلكترونً ٌكون فً الؽالم من عقود أستهٕك ف ن القبول اْلكترونً
ٌكون ؼٌر نهائً ومن ثم ف ن العقد ؼٌر ٔزم للمستهلك وهو ما ٌشٌر إلى ضرورة
بح مسؤلة ح العدول فً القبول اْلكترونً وٌجم أن ٌصدر القبول مطابقا ً
لٌٓجام والمقصود بتطاب اٌْجام والقبول لٌس تطابقهما فً كل المسائل التً
تدتل فً العقد بل تطابقهما فً شؤن المسائل الجوهرٌة والرئٌسٌة وعدم اتتٕفهما فً
شؤن المسائل التفصٌلٌة وهو ما ٌثٌر مسؤلة ؼاٌة فً اِهمٌة وهً اتتٕؾ صٌػ
اٌْجام والقبول اْلكترونً.
مما سب سوؾ نتناولفً هذا المبح دراسة ماهٌة القبول اْلكترونً والتعبٌر عنه
ثم مشروعٌة العدول عنه ثم اتتٕؾ صٌػ اٌْجام والقبول اْلكترونً وذلك على
النحو اَتً:
المطلب اِول
ماهٌة القبول اْلكترونً
ٔ ٌكفً اٌْجام وحد ْتمام العقد بل ٌجم أن ٌعقبه قبول مطاب له من الطرؾ
اَتر و بذلك ٌتم التعاقد .والعقد اْلكترونً ٔ ٌتتلؾ عن العقد التقلٌدي بهذ المسؤلة
فهو ٌحتاف قبول إلكترونً مطاب م اٌْجام اْلكترونً .)1
ٌمكن تعرٌؾ القبول بؤنه التعبٌر الصادر عن إرادة الموجه إلٌه اٌْجام برضا
ب برام التعاقد بالشروط الواردة باٌْجام  .)2وقد عرفته المادة  )102من مجلة
اِحكام العدلٌة " القبول ثانً كٕم ٌصدر من أحد العاقدٌن ِجل إنشاء التصرؾ وبه
ٌتم العقد".
فالقبول بشكل عام هو التعبٌر عن إرادة من وجه إلٌه اٌْجام ْبرام التعاقد بنا ًء على
البٌانات التً تم إرسالها من تٕل اٌْجام دون إحدا أي تعدٌل والموافقة على
 -1ؼادة جواد مسودي التنظٌم القانونً للعقد اْلكترونً فً فلسطٌن مرج ساب ص.85
 -2د .عباس العبودي التعاقد عن طرٌ وسائل أتصال الفوري وحجٌتها فً اْثبات المدنً " دراسة مقارنة" الطبعة
اِولً مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان  1997ص  122د .أنور الطوٌل مصادر ألتزام مرج ساب
ص.21
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محتوٌاته لٌطاب القبول اٌْجام ف ذا اتتلؾ القبول عن اٌْجام أعتبر إٌجابا ً جدٌداً
ولٌس قبؤً  )1وهذا ما جاء فً المادة  )84من القانون المدنً الفلسطٌنً والتً
اعتبرت أن القبول ؼٌر المتطاب م اٌْجام ٌعتبر رفضا ً ٌتطلم إٌجابا ً جدٌداً.
وقد أشار بهذا التصوص العقد النموذجً الفرنسً للتجارة اْلكترونٌة لسنة 1998م
فً بند الساب بعنوان قبول العرض) إلى أن موافقة المشتري ٌجم أن تتضمن
تحدٌداً لبعض العناصر وهً الشًء أو التدمة المتعاقد علٌها والثمن وطرٌقة الوفاء
وطرٌقة التسلٌم والطرٌقة التً تتم بها تدمة ما بعد البٌ فاْشارة إلى هذ العناصر
تستهدؾ ضمان اتفا القبول م اٌْجام فً العناصر الرئٌسة للعقد والتً ٔ ٌنعقد
دون أتفا علٌها.
وقد ٌعبر عن القبول صراحة أو ضمنا ً فٌكون صرٌحا ً إذا عبر عن الرضا بشكل
صرٌح ْبرام العقد ومثال ذلك " قبلت عرضكم المإرخ بتارٌخ "...وٌكون ضمنٌا ً إذا
قام القابل بعمل أو تصرؾ ٌدل على موافقته دون التعبٌر الصرٌح بذلك مثل أن
ٌرسل القابل " المشتري" إلى الموجم" البائ " الثمن .)2
وهناك شروط عامة ٌجم توافرها فً القبول التقلٌدي حٌ أنه ٌتض للشروط
العامة المطلوبة فً كل تعبٌر عن إرادة فٌجم أن ٌكون باتا ً ومتصرفا ً ومحدداً
ومنتج َثار قانونٌة وأن ٌصدر القبول فً وقت ٌكون فٌه اٌْجام قائما ً وأن ٌطاب
القبول.
ولكن السإال المطروح هو فٌما تتتلؾ سمات القبول التقلٌدي عن القبول اْلكترونً؟
سوؾ نتناول اْجابة عن هذا التساإل بفرعٌن على النحو اَتً:
الفرع اِول
تعرٌؾ القبول اْلكترونً
عرفت اتفاقٌة فٌٌنا لسنة  1980بشؤن البٌ الدولً للبضائ القبول فً مادته )18
على " أنه ٌعتبر قبؤً أي بٌان أو أي تصرؾ رتر صادر عن المتاطم ٌفٌد
الموافقة على اٌْجام".
والقبول اْلكترونً ٔ ٌترف عن مضمون هذا التعرٌؾ سوى أنه ٌتم عبر وسائط
إلكترونٌة من تٕل شبكة اْنترنت مثًٕ فهو قبول عن بعد لذلك ٌتض لذات القاعدة
واِحكام التً تنظم القبول التقلٌدي  )3والتعبٌر عن القبول اْلكترونً بالشكل
 -1ؼادة جواد مسودي التنظٌم القانونً للعقد اْلكترونً فً فلسطٌن مرج ساب
التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.79
 -2د .عباس العبودي التعاقد عن طرٌ وسائل أتصال الفوري وحجٌتها فً اْثبات المدنً " دراسة مقارنة" مرج
ساب ص.123
 -3د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص.63

ص 85د .أسامة أبو الحسن مجاهد
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الصرٌح ممكن أن ٌتم بؤي صورة من صور التعبٌر عن اْرادة فقد ٌكون بالوسائل
التقلٌدٌة للكتابة أو بالوسائل اْلكترونٌة عبر البرٌد اْلكترونً أو عبر شبكة
المواق أو باللفظ التقلٌدي أو عبر وسائل أتصال الفوري التلكس أو الفاكس) أو
عبر شبكة اْنترنت من تٕل البرامج المتصصة للمحادثة أو الرإٌة المباشرة من
تٕل الشبكة عبر برنامج الفٌدٌو وقد ٌتم باْشارات والحركات المفهومة .)1
ؤ بد من اْشارة إلى أن بعض التشرٌعات اشترطت التعبٌر عن القبول بنفس
طرٌقة وصول اٌْجام مما ٌعنً فً حال أرسل الموجم اٌْجام عن طرٌ البرٌد
اْلكترونً أو عبر موق الوٌم فٌجم على القابل إن قبل التعاقد أن ٌعبر عن القبول
بذات الطرٌقة أما فً حال عدم تحدٌد الموجم وسٌلة ْرسال القبول فطبقا ً للقانون
النموذجً ف ن الرسالة اْلكترونٌة المتضمنة القبول ٌجم إرسالها إلى نظام
المعلومات التاب للموجم وٌكون عادة صندو البرٌد اْلكترونً التاص به أو
إرسال القبول بذات الطرٌقة التً أرسل بها اٌْجام .)2
الفرع الثانً
شروط القبول اْلكترونً
هناك شروط ٌجم توافرها فً القبول اْلكترونً حٌ أنه ٌتض للشروط العامة
المطلوبة فً كل تعبٌر عن إرادة واتجاهها إلى احدا أثر قانونً فٌجم أن ٌصدر
القبول فً وقت ٌكون فٌه اٌْجام قائما ً وأن ٌطاب القبول لٌٓجام سنتناول هذان
الشرطٌن بالتفصٌل على النحو اَتً:
الفصل اِول
ﺼدور القبول واٍْﺠاب ﻤا زال قابما ً
نصت المادة  )182من مجلة اِحكام العدلٌة " الﻤﺘعاقـدان ﺒالﺨٍار ﺒعد اٍْﺠام إلى
رﺨر الﻤﺠلس فلو رﺠ الﻤوﺠم ﺒعد اٍْﺠام وقﺒل القﺒول أو ﺼدر من أﺤد الﻤﺘعاقدٍن
قول أو فعل ٌدل على اْعراض ٍﺒطل اٍْﺠام ؤ عﺒرة ﺒالقﺒول الواقـ ﺒعـد
ذلك" .)3
ٌتضح من النص أن اٌْجام الموجه عبر المحادثة الصوتٌة أو الكتابٌة ٌحتاف إلى
قبول فوري من الطرؾ أتر وقبل أنتهاء من المحادثة وإن لم ٌبد الموجم رؼبته
فً قبول التعاقد أثناء المحادثة وقبل أنتهاء منها ٌسقط اٌْجام كما هو الحال
 -1موسى محمد تلؾ التعاقد بواسطة أنترنت مرج ساب ص.106
 -2د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص.64
 -3أﺸار الﻤﺸرع الفلﺴطٍﻨً فً ﻤﺸروع قـاﻨون الﻤﺒـادٔت والﺘﺠـارة اْلﻜﺘروﻨٍة الفلﺴطٍﻨً لﺴﻨة  2003لرﺴالة الﺒٍاﻨات
فقد ﻨﺼت الﻤادة رقم  ٔ " )7ﺘفقد الﻤعلوﻤات ﻤفعولها القاﻨوﻨً أو ﺼﺤﺘها أو قاﺒلٍﺘها للﺘﻨفٍذ لﻤﺠرد أﻨها فً ﺸﻜل رﺴالة
بٌانات".
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بالهاتؾ وٌعتبر كؤن لم ٌكن  )1وإذا حد انقطاع بالتط بعد صدور اٌْجام وقبل
صدور القبول ٌسقط اٌْجام ؤ ٌمكن أن ٌلحقه قبول حتى لو أجرٌت محادثة
جدٌدة وفً هذ الحالة ٌلزم إٌجام جدٌد ِن مجلس العقد أنفض بحدو انقطاع
التط  .)2أما إذا كان اٌْجام عبر موق على اْنترنت وكانت هناك مدة محددة من
الموجم لقبول إٌجابه ف ن القبول ٌجم أن ٌرتبط بهذ بحٌ إذا وجد القبول بعد
انتهاء المدة ف نه ٌولد مٌتا ً ِن اٌْجام سقط بانتهاء المدة  .)3ولقد أكد القانون
الفلسطٌنً على أن اٌْجام ٌظل قائما ً إلى رتر المجلس وأن الطرؾ اَتر الموجه
إلٌه اٌْجام له أن ٌقبل ما دام المجلس قائما ً ولم ٌعدل الموجم أو ٌصدر منه ما ٌدل
على اْعراض بالفعل أو القول أو بانتهاء المدة.
الفصل الثانً
مطابقة القبول لٌٓجاب
إن قٌام العقد ٌتطلم المطابقة التامة بٌن اٌْجام والقبول وهذا الحكم جاء بنص المادة
 )84من القانون المدنً الفلسطٌنً" ٌجم أن ٌكون القبول مطابقا ً لٌٓجام ف ذا
اقترن القبول بما ٌزٌد فً اٌْجام أو ٌقٌد أو ٌعدل فٌه ٌعد رفضا ً ٌتضمن إٌجابا ً
جدٌداً".
والمقصود بالمطابقة لٌس المطابقة التامة فً الصٌػ واِلفاظ بل المطابقة فً
الموضوع من تٕل صدور القبول بالموافقة على جمٌ المسائل الجوهرٌة التً
ٌتضمنها اٌْجام.
وﺘﺠدر اْﺸارة إلى أﻨه ٔ ٍلزم فٍﻤا ٍﺘعل ﺒﻤطاﺒقة القﺒول لٍٓﺠام أن ٍﻜون مطابقا ً
لهفً كافة الﻤﺴاﺌل إذ ٍﻜفً أﺘفا على ﺠﻤٍ الﻤﺴاﺌل الﺠوهرٍة ْﺘﻤـام العقـد أﻤـا
الﻤﺴـاﺌل الﺘفﺼٍلٍة ف رﺠاءﺀ أﺘفا علٍها ٔ ٍإﺜر على الﺘعاقد وٍﺘرك أﻤر الفﺼل
فٍها للقاﻀً فـً ﺤالـةالﻨزاع  )4وفً ﺤالة أﻀاؾ الﻤوﺠم أﺜﻨاءﺀ قﺒوله لٍٓﺠام
ﺸرطا ً ﺠدٍداًأو ﺘعدًٍٔولم ٍﻜن فً وﺴ الﻤوﺠم أن ٍﺘﺤق ﻤﻨه ف ن ذلك ٍعﺘﺒر رفضا ً
لٍٓﺠام وٍﺸﻜل إٍﺠاﺒاً ﺠدٍداً وهﻨاك ﺼور ٍﻜـون فٍها القﺒول متالفا ً لٍٓﺠام كؤن
ٍقٍد القاﺒل اٍْﺠام وﻤﺜال ذلك أن ﺘﺸٍر ﺼٍؽة اٍْﺠـام ﻤـن الﺒاﺌ ﺒدف الﺜﻤن ﻨقداً
وﺒالدؤر وٍؤﺘً القﺒول ﻤﺸٍراً إلى دف الﺜﻤن ﺒالﺘقﺴٍط وﺒالدٍﻨار اِردﻨـً وفً هذ
الﺤالة ٍعد القﺒول رفضا ًلٍٓﺠامأو ﺤﺴم الﺘعﺒٍر اْﻨﺠلٍزي" إٌجام معاكس" )5
 -1د .نضال إسماعٌل برهم أحكام عقود التجارة اْلكترونٌة الطبعة اِولً دار الثقافة للنشر والتوزٌ
ص.42
 -2د .رٌاض ولٌد حمارشة عقد البٌ ألكترونً فً ظل التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.53
 -3د .نضال إسماعٌل برهم أحكام عقود التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.42
 -4المادة  )85من القانون المدنً الفلسطٌنً لسنة  2012جاءت بنفس الحكم.
 -5د .عباس العبودي التعاقد عن طرٌ وسائل أتصال الفوري وحجٌتها فً اْثبات المدنً مرج ساب

099

2005

ص.132

جملح جاهعح فلضطني لألحباز والدراصاخ – اجمللد الثاهي– العدد األو 2018

وٍﻜون الﺤال كذلك إذا زاد القاﺒل ﺒالﺜﻤن ف ن ذلك ٍعﺘﺒر رفﻀاً لٍٓﺠام وٍﺘﻀﻤن
إٍﺠاﺒاًﺠدٍداً ﺤﺘى لـو كانت هذ الزٍادة لﻤﺼلﺤة الﻤوﺠم .)1
وﺒﺘطﺒٍ ذلك على اْﻨﺘرﻨت ٍﻤﻜن ﺘﻨـاول الزٍـادة أو الﻨقﺼـان أو ﺘعـدٍل اٍْﺠـام
الﻤعروض عﺒر الﺸﺒﻜة فً ﺤالﺘٍن ﻤن ﺤأت الﺘعاقد عﺒر اْﻨﺘرﻨت وهﻤا الﺘعاقد عﺒـر
الﺒرٍـد اْلﻜﺘروﻨً والﺘعاقد عن طرٍ الﻤﺤادﺜة الﻤﺒاﺸرة والﻤﺸاهدة الﻤرﺌٍـة
فبالتعاقد عﺒـر الﺒرٍـد اْلﻜﺘروﻨً ٍوﺠه الﻤوﺠم له للﻤوﺠم رﺴالة ﺘﻀﻤن إﻨقاص
ﺜﻤن الﺒﻀاعة وﺒالﺘـالً ٔ ﺘﺘﺤقـ الﻤطاﺒقة وﻨﻜون أﻤام رفض ٍﺘطلم إٍﺠاﺒاً ﺠدٍداً ﻤﻤا
ٍدل على ﺘﺼور ﺘعدٍل اٍْﺠام زٍـادة أو نقصانا ً  )2وكذلك الﺤال فً الﺘعاقد عن
طرٍ الﻤﺤادﺜة الﻤﺒاﺸرة فكًٕ ﻤن الموجم والﻤوﺠم لـه ٍﺘﺤاور ﺒطرٌقة ﻤﺒاشرةﺴواء
كتابة أو ﺒالﺼوت فهﻤا أقرم ﻤا ٍﻜوﻨا إلى ﻤﺠلس العقـد الﺤقٍقـً وﺒالﺘالً ف ن أٍة
إﻀافة أو ﺘعدٍل ﻤن قﺒل القاﺒل ﺘعﺘﺒر إٍﺠاﺒاً ﺠدٍداً ٍﺤﺘاف إلـى قﺒـول الطـرؾ اَﺨر
الذي كان ﻤوجبا ً فٍﻤا ﻤﻀى  )3وهذا ﻤا ٔ ٍﻤﻜن ﺘﺼور ﺤدوﺜه فً ﺤالة عﺒر ﺸﺒﻜة
المواق الوٌم فٕ ٍﻤﻜن ﺘعدٍل اٍْﺠام الﻤعروض على الوٌم بالزٌادة أو الﻨقﺼـان
ِن الطرؾ اَﺨر " الموجم له" ﻤا علٍه إٔ أن ٍقﺒل اٍْﺠام ﺒالﻀؽط على أٍقوﻨة
الموافقة أو الرفض بعدم الضؽط والتروف من الموق .
المطلب الثانً
طرق التعبٌر عن القبول اْلكترونً
إن القبول فً العادة ٌتم بطر عدٌدة ومتعددة منها اللفظ واْشارة أو اتتاذ موقؾ ٔ
تدع ظروؾ الحال شكا ً فً دٔلته عن مقصود صاحبه كما قد ٌعد السكوت قبؤً فً
بعض اِحٌان إذا كان بنا ًء على نص فً القانون أو اتفا الطرفٌن .إذا ٌجوز التعبٌر
عن القبول بكل وسٌلة ٔ تدع شكا ً لدي الموجم بؤن إٌجابه قد ٔقى القبول والتعبٌر
بهذا المعنى قد ٌكون صرٌحا ً وقد ٌكون ضمنٌا ً فهل تنطب هذ القواعد العامة
التاصة بالتعبٌر عن القبول التقلٌدي على العقد اْلكترونً؟
لٓجابة عن هذا التساإل سوؾ نتناول التعبٌر الصرٌح والتعبٌر الضمنً للقبول
اْلكترونً ومدي صٕحٌة السكوت للتعبٌر عنه على النحو اَتً:
الفرع اِول
التعبٌر الصرٌح
إن اﺒﺘﻜار طر جدٌدة فً الﺘعﺒٍر عن القﺒول اْلﻜﺘروﻨً ﺘﺘﻤاﺸى وطﺒٍعـة الﺘعـاﻤٕت
والعقود اْلﻜﺘرونٌة وﺨاصة الﻤﺒرﻤة عﺒر ﺸﺒﻜة اْﻨﺘرﻨت ﺤٍ ﺘم اﺒﺘﻜار ﺘقﻨٍة ﺠدٍدة
 -1د .رٌاض ولٌد حمارشة عقد البٌ ألكترونً فً ظل التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.54
 -2د .عباس العبودي التعاقد عن طرٌ وسائل أتصال الفوري وحجٌتها فً اْثبات المدنً مرج ساب
 -3د .رٌاض ولٌد حمارشة عقد البٌ ألكترونً فً ظل التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.54
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فً الﺘعﺒٍرعن القﺒول وﺘعرؾ ﺒاْﻨﺠلٍزٍة shrink wrap licenseوقد ﺘم اﺴﺘﺨداﻤها
فـً ﻤﺠـال الﺴـل والﺒراﻤج الﻤعلوﻤاﺘٍة ﻤﻨذ و قت ؼٍر ﺒعٍد وهذ الﺘقﻨٍة أﻤرٍﻜٍة
اِﺼل ﺘعﺘﻤد على منح ﻤﺴﺘعﻤلً ﺒراﻤج الﺤاﺴوم اَلً إﺠازات اﺴﺘعﻤال الﺒرﻨاﻤج
ﺘﻤزٍ ؼٕؾ القرص اللٍن الذي ٍﺤﺘوي على الﺒرﻨاﻤج ﺒعد قراءة ﻤواد العقد الﻤدوﻨة
على ظهر الؽٕؾ  )1وهذ الﺘقﻨٍة تكون ﺒالﺘﺤﻤٍل عن ﺒعد وﺘعﻨً ﻨقل أﺤد الﺒراﻤج
أو ﺒعض الﻤعلوﻤات إلى الﺤاﺴم اَلً الﺨاص ﺒالعﻤٍل عن طرٍ ﺸﺒﻜة اْﻨﺘرﻨت
ﺒﺤٍ ٍﺤﺼل العﻤٍل على البرامج أو بعض الﻤعلوﻤات إلى الحاسم اَلً التاص
بالعمٌل عن طرٌ شبكة اْنترنتدون ﺤاﺠة إلى اﺴـﺘعﻤال الوﺴـٍلة العادٍة لوﻀ
الﺒرﻨاﻤج على الحاسم اَلً عن طرٌ القرص المرن أو أسطوانة اللٌزر .)2
قد ٍﺘم القﺒول اْلﻜﺘروﻨً ﺒالﻜﺘابة الﺘً ﺘفٍد الموافقة أو ﺒاﺴﺘﺨدام الﺘوقٍ اْلﻜﺘروﻨً
عﺒر الﺒرٍد اْلﻜﺘروﻨً أو عن طرٍ اللفظ عﺒر ؼرؾ الﻤﺤادﺜة الﻤﺒاﺸرة ﺒٍن
اِﺸﺨاص إذ ﺒاْﻤﻜـان أن ﺘﻜون هذ الﻤﺤادﺜة ﻤﺴﻤوعة أو ﻤﺴﻤوعة وﻤرﺌٍة ﺒﻨفس
الوقت  )3وقد ٍﺘم ﻤﺒاﺸرة عﺒر الﺸﺒﻜة  )Onlineوذلك ﺒالﻀؽط على أٌفونة ﺨاﺼة
ﺒالقﺒول وٍﻜون ذلك ﺒﻤلء الفراغ الﻤﺨﺼص ﺒ ﺤدى العﺒارات الﺘً ﺘفٍد القﺒول وﻤﻨها
 )Donأو )I acceptأو  )I agreeأو بمجرد اللمس أو الضؽط على اٌِفونة
المعدة سلفا ً للقبول .)4
ﻨظرا ٔﺤﺘﻤالٍة أن ٍؤﺘً الﻀؽط على أٍقوﻨة القﺒول لهواً أو ﺨطاً ﻤن ؼٍر قﺼد
ﹰ
وللتؤكد ﻤن أن القﺒول ﺒطرٍقة المٕمسة أو الضؽط ٌعبر بشكل واضح وبقصد عن
حقٌقة القبول ف ن ﺒعض الﺒراﻤج اْلﻜﺘرونٌة الﺘً ﺘعرض الﺘعاقد ﺘﺘطلم ﺒعض
اْﺠراءات الﺘً تإكد القﺒول وﺼﺤة إﺠراﺌه وﻤن ذلك ﺘﻜرار الﻀؽط على أٍقوﻨة
القبول  )5أو العﻤل على ﺘﺤرٍر وﺜٍقة أﻤر بالشراء على الﺸاشة ﻤن قﺒل العﻤٍل
لتؤكٌد ﺴلوكه اٍْﺠاﺒً ﺒهذا الشؤن أو ٌرٌد إلى موق البائ تؤكٌداً لّمر بالشراء
وﻤن اِﻤﺜلة على ذلك ﻤا ورد ﺒالﺒﻨد الﺴاﺒ ﻤن العقد الﻨﻤوذﺠً الفرﻨﺴً للﺘﺠارة
اْلﻜﺘرونٌة ﺒﺸؤن القﺒول ﻤن ﻀرورة وﺠود تؤكٌد لّﻤر ﺒالﺸراء وقد ورد ﺒالﺘعلٍ
على ذات البند أن القبول وتؤكٌد اِمر بالشراء ٌجم أن ٍﺘﺤققا ﺒﻤﺠﻤوعة ﻤن اِواﻤر
على ﺼـفﺤات الﺸاﺸـة الﻤﺘعاقﺒة ﺒﺤٍ ﺘﺘﻀﻤن هذ اِواﻤر ارﺘﺒاط الﻤﺴﺘهلك على
وﺠه ﺠازم .)6
 -1د .إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل الجوانم القانونٌة للتعامٕت اْلكترونٌة مرج ساب
 -2د .أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.87
 -3د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص.63
 -4د .عﻤر ﺨالد زرٌقات عقد الﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة عقد الﺒٍ عﺒر أﻨﺘرﻨت مرج ساب ص.145
 -5د .إبراهٌم الدسوقً أبو اللٌل الجوانم القانونٌة للتعامٕت اْلكترونٌة مرج ساب ص.94
 -6د .أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.87
ص.94
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وٌمكن التعبٌر عن القبول عن طرٌ المحادثة أو المحادثة الفورٌة أي تبادل مباشر
للكٕم وبالتطور التكنولوجً واستعمال الكامٌرات ٌتحول إلى حدٌ بالمشاهدة
الكاملة وبذلك نكون أمام مجلس عقد افتراضً على أساس أن المتعاقدٌن ٌشاهدون
وٌسمعون بعضهم البعض مباشرة وعلٌه فٕ مناط من اعتبار هذ الطرٌقة تعبٌراً
صرٌحا ً عن طرٌ اللفظ .)1
الفرع الثانً
التعبٌر الضمنً عن القبول اْلكترونً
إذا كان اِﺼل العام أن القبول ٍﻤﻜن أن ٍﺘم ﺼـراحة أو ضمنا ً وإﻤﻜاﻨٍة ﺘﺼور ذلك
فً القبول اْلﻜﺘروﻨً ﻤﻤﻜﻨاً ﺤٍ ٍﺘم الﺘعﺒٍر صراحة عـن القﺒـول عﺒـر الوﺴاﺌط
اْلﻜﺘرونٌة الﻤﺘعددة وقد ٍﻜون ﻀﻤﻨٍاًمادام أن القبول بالتنفٌذ هو أمر متصور حتى
فً الوسائط اْلكترونٌة فعند تصفح الشتص لبرٌد اْلكترونً وإٌجاد لرسالة ببٌ
سلعة بثمن محدد ف ن قٌام هذا الشتص ب رسال الثمن إلى الموجم ٌعتبر قبؤً ضمنٌا ً
لٌٓجام وبذلك ٌنعقد العقد .)2
وهناك العدٌد من التصرفات التً تصدر عن القابل وتعتبر قبؤً ضمنٌا ً لٌٓجام
الصادر عن طرٌ شبكة أنترنت ومنها قٌام القابل بفك الؽٕؾ فً بعض السل
التً ٌقوم الموجم ب رسالها م اٌْجام وؼالبا ً ما ٌتضمن اٌْجام فً هذ الحالة
تنبٌها للموجم إلٌه اٌْجام ٌكون بفك الؽٕؾ أو التتم عن السلعة ٌعتبر قبؤً
للعقد .)3
إن هذا اِسلوم فً التعامل معتمد من طرؾ بعض المواق اْلكترونٌة فً شبكة
أنترنت تصوصا ً بالنسبة للسل ذات المحتوى الرقمً كبرامج الحاسوم والصحؾ
والمجٕت والكتم التً ٌمكن تسلمها للموجه له على التط وذلك مباشرة من تٕل
البرٌد اْلكترونً .وٌسمً البعض هذ العقود بعقود فض العبوة وتعنً الرتصة التً
تكون م تدمة البرنامج المعروضة للبٌ وعادة تظهر هذ الرتصة تحت الؽٕؾ
البٕستٌكً على التدمة وتبدأ عادة بعبارة "بمجرد فض هذ العبوة ف نك تواف على
الشروط الواردة فً الرتصة" .)4

 -1د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص.63
 -2د .أ حمد سعٌد الزقرد أصول قانون التجارة الدولٌة البٌ الدولً للبضائ المكتبة العصرٌة القاهرة 2006
ص.147
 -3د .محمود عبد الرحٌم الشرٌفات التراضً فً التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.131
 -4د .محمود عبد الرحٌم الشرٌفات التراضً فً التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.131
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وأٌضا ً كؤن ٍقوم ﻤن وﺠه إلٍه اٍْﺠام ﺒﺘﻨفٍذ العقد الذي اقﺘرح الﻤوﺠم إﺒراﻤه كالدف
مثًٕ عن طرٍ ﺒطاقات أﺌﺘﻤان ﺒ عطاء الﻤوﺠم رقـم الﺒطاقـة الﺴري دون اْعٕن
عن قبوله الﺼرٍح فٍعﺘﺒرهذا قبؤً ضمنٌاً.
رؼم تعدد صور القبول الضمنً التً تإدي إلى انعقاد العقد اْلكترونً إٔ أن الرأي
الراﺠح ٍ )1ذهم إلى أن الﺘعﺒٍر عن القﺒول اْلﻜﺘروﻨً ٔ ٌكون إٔ ﺼرٍﺤاً ِنه
ٌتم عن طرٌ أجهزة وبرامج إلكترونٌة تعمل رلٌا ً وهذ اِجهزة ٔ ٌمكنها
استتٕص أو استنتاف إرادة المتعاقد ووف هذا الرأي ف نه ٔ محل للقول بؤن التعبٌر
عن إرادة القبول اْلكترونً ٌمكن أن ٌكون إشارة متداولة عرفا ً أو باتتاذ موقؾ ٔ
تدع ظروؾ الحال شكا ً فً دٔلته على حقٌقة المقصود منه أو السكوت المقترن
بظروؾ ٌرجح معها دٔلته على القبول.
الفرع الﺜالث
ﻤدى ﺼٕﺤٍة الﺴﻜوت للﺘعﺒٍرعن القﺒول اْلﻜﺘروﻨً
اﺴﺘﻨادا للقاعدة العاﻤة " ٔ ٍﻨﺴم لساكت قول لﻜن الﺴﻜوت فً ﻤعرض الﺤاﺠـة ﺒٍـان"
ﹰ
وهذا ﻤا ﻨﺼت علٍه الﻤادة )80من القانون المدنً الفلسطٌنً فاِﺼل أن الﺴﻜوت ٔ
ٍعﺘﺒر قبؤً وذلك ِن الﺴﻜوت فً ﺤد ذاﺘه ﻤﺠرد ﻤن أي ظرؾ ﻤٕﺒس له ٔ ٍﺼلح
أن ٍﻜون ﺘعﺒٍراً عـن اْرادة فاْرادة عﻤل إٍﺠاﺒً والﺴﻜوت شً ﺀ ﺴلﺒً ولٍس
إرادة ﻀﻤﻨٍة ِن هذ اْرادة ٍﻤﻜـن اﺴﺘﺨٕﺼها ﻤن ظروؾ إٍﺠاﺒٍة ﺘدل علٍها )2
وهذا ﻤا قﻀت ﺒه الفقرة اِولى ﻤن الﻤادة  )18ﻤن اﺘفاقٍة اِﻤم الﻤﺘﺤدة ﺒﺸـؤن عقـود
الﺒٍ الدولً للﺒﻀاﺌ ﺒﻨﺼها " ٍعﺘﺒر قبؤً أي بٌان أو أي ﺘﺼرؾ رﺨر ﺼادر ﻤن
الﻤﺨاطم ٍفٍد الﻤوافقة على اٍْﺠام .أما الﺴﻜوت أو عدم القٍام ﺒؤي ﺘﺼرؾ فٕ
ٍعﺘﺒر أٌا ً منهما فً ذاته قبؤً.
وهﻨاك اﺴﺘﺜﻨاء على هذا اِﺼل حٌ إن الﺘﺸرٍعات ﻤﺤل ﺒﺤ جعلت من السكوت
قبؤً وٌستدل على ذلك من الش الثانً من المادة  )80سالفة الذكر من القانون
المدنً الفلسطٌنً حٌ نصت على أنه " إذا كانت طبٌعة المعاملة أو العرؾ أو ؼٌر
ذلك من الظروؾ تدل على أن الموجم لم ٌنتظر تصرٌحا ً بالقبول ولم ٌتم رفض
اٌْجام فً وقت مناسم وٌعتبر السكوت عن الرد قبؤً إذا كان هناك تعامل ساب
بٌن المتعاقدٌن واتصل اٌْجام بهذا التعامل أو إذا تمتض اٌْجام لمنفعة من وجه
إلٌه".
 -1د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.255
 -2د .نبٌل إسماعٌل عمر سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة والتجارٌة دراسة تحلٌلة تطبٌقٌة) دار الجامعة
الجدٌدة للنشر اْسكندرٌة  2002ص.245
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ٍﺘﻀح ﻤﻤا ﺴﺒ ﺠواز أن ٍﻜون الﺴﻜوت دأً على القﺒول إذا كان ﺒاْﻤﻜان
اﺴﺘﺨٕﺼـه ﻤن الظروؾ الﻤٕﺒﺴة وٍﻜون ذلك فً ﺤأت اﺴﺘﺜﻨاﺌٍة ﻨﺼت علٍها
القواﻨٍن ﻤﺤل الﺒﺤ وهً وجود تعامل ساب بٌن المتعاقدٌن وإذا تمتض اٌْجام
لمنفعة من وجه إلٌه والعرؾ التجاري ولكن التساإل الذي ٌطرح نفسه هل ٌمكن
تطبٌ هذ الحأت أستثنائٌة على العقود اْلكترونٌة؟
ٍﻤﻜن القول بداٌة أن قاﻨون اِوﻨﺴٍﺘرال الﻨﻤوذﺠً ﺒﺸؤن الﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة وقواﻨٍن
الﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة ﻤﺤلالﺒﺤ لم ﺘﺘطر لهذ الﺤأت أﺴﺘﺜﻨاﺌٍة الواردة فً القواﻨٍن
المدنٌة  )1وبالتالً ٔ توجد إﻤﻜاﻨٍة لﺘطﺒٍقها على العقود اْلﻜﺘرونٌة ﻨظراً لﺤداﺜـة
الﺘعاقـد علـى ﺸـﺒﻜة اْﻨﺘرﻨت فٍﻤا ٍﺨصﺤالة الﺘعاﻤل الﺴاﺒ ﺒٍن الﻤﺘعاقدٍن والذي
ٍﺤـد كثٌراً عﺒـر ﺸـﺒﻜة الﻤعلوﻤات اْلﻜﺘروﻨٍة فهذا ٔ ٍﻜفً على الﺼعٍد العﻤلً
ٔعﺘﺒار الﺴﻜوت قﺒؤً إٔ ﺒوﺠود اﺘفا ﺼرٍحأوﻀﻤﻨً ﺒٍن أطراؾ الﺘعاقد على
ذلك  )2أﻤا ﺒالﻨﺴﺒة لٍٓﺠام الﻤوﺠه له فهً ﺘعﺘﺒر ﻤن أعﻤال الﺘﺒرع الذي ٔ ٍوق أي
الﺘزام علىعاﺘ الﻤوﺠم له وهو فـرض ؼٍـر ﻤؤلوؾ على اْﻨﺘرﻨت وكذلك اِﻤر
فٕ ٌمكن القول ﺒؤن العرؾ ٍلعم دوراً مهما ً وفعأً لعـدم وﺠود ﻤعاﻤٕت كثٌرة
وﻤﺴﺘقرة ﺘﺼل إلى ﻤرﺤلة العرؾ كما أشٌر سابقا ً . )3
وفً هذا الﺴٍا ٍﻤﻜن القول بعدم صٕحٌة الﺴﻜوت للﺘعﺒٍر عن القﺒـول فـً العقـود
اْلﻜﺘرونٌة ﺒالرؼم ﻤن إدراﺠها لﺒعض اِﻤﺜلة الﺘً ﺘظهر إﻤﻜاﻨٍة ﺘطﺒٍ الﺤـأت
أﺴـ ﺘﺜﻨاﺌٍة على العقود الﻤﺒرﻤة عﺒر اْﻨﺘرﻨت وذلك ِن طﺒٍعة الﺘعاﻤٕت
اْلﻜﺘرونٌة ﺒﺨاﺼةعﺒر ﺸـﺒﻜة اْﻨﺘرﻨت ﺘفرض ذلك فمن الﻤﻤﻜن أن ٔ ٍفﺘح العمٌل
ﺒرٍد اْلﻜﺘروﻨً فﺘرة ﻤن الزﻤن ِﺴـﺒام ﺨاﺼة ﺒه وﺒالﺘالً ٔ ٍرى العروض
الﻤوﺠه له فٕ ٍﻤﻜن اعﺘﺒار ﺴﻜوﺘه قﺒـؤً كما أن ﻤـن الﺴهل على العﻤٍل إرﺴال
قﺒوله ﻤن أي ﻤﻜان وفً أي وقت نظراً لﺴـهولة اﺴـﺘﺨدام الﺘقﻨٍـات اْلكترونٌة وﺘوفر
أﺠهزة الحاسوم اَلً دون أعﺘﻤاد على التعامل الساب كما أن من الصعم جداً
أن ٌطب العرؾ التجاري على العقود اْلكترونٌة نظراً لحداثتها ولما ٌحتاف له
العرؾ من فترة زمنٌة طوٌلة حتى ٌرسخ وٌستقر وٌصبح ملزما ً بٌن اِفراد.
المطلب الثالث
العدول عن القبول اْلكترونً
وفقا ً للقواعد العامة ف ن العقد شرٌعة المتعاقدٌن فٕ ٌجوز نقضه أو تعدٌله إٔ باتفا
الطرفٌن أو لّسبام التً ٌقررها القانون وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ القوة الملزمة للعقد
 -1د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص .68
 -2د .أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر أنترنت مرج ساب ص.83
 -3ؼادة جواد مسودي التنظٌم القانونً للعقد اْلكترونً فً فلسطٌن مرج ساب
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فمتى تم التقاء اٌْجام بالقبول وقام العقد ف ن تنفٌذ ٌصبح ملزما ً ؤ رجعة فٌه )1
إٔ أنه استثنا ًء من هذ القاعدة تولت بعض القوانٌن للمستهلك ح إرجاع البضاعة
تٕل فترة معٌنة دون حاجة إلى وجود عٌم من عٌوم اْرادة  )2وأنه فً مواجهة
ما تقرر هذ القوانٌن للمستهلك من أحقٌة فً الرجوع عن قبوله ولما كانت البٌئة
اْلكترونٌة توصؾ بالٕمادٌة وكان التعبٌر عن اْرادة عبرها قد ٌؤتً بؤي صورة
ممكنة كالضؽط على أٌفونة القبول أو مجرد مٕمستها وما قد ٌثٌر ذلك من لبس فً
حقٌقة القبول وقٌمة ألتزام  )3فقد منح للقابل فً العقود اْلكترونٌة الح فً
العدول عن قبوله بعد انعقاد العقد ب رادته المنفردة فما مضمون هذا الح وما أساسه
القانونً؟ نتناول اْجابة عن هذا التساإل على النحو اَتً:
الفرع اِول
مضمون الحق فً العدول
بموجم القوة الﻤلزﻤة للعقد ف ن أٌا ً ﻤن طرفٍه ٔ ٍﻤﻜن أن ٍرﺠ عﻨه إذا الﺘقى
اٍْﺠام ﺒالقﺒول وقام العقد وعﻨدها ٍﺼﺒح ﺘﻨفٍذ ملزما ً ؤ رجعة فٌه ولﻜن نظراً
ِن الﻤﺴـﺘهلك فـً العقد اْلﻜﺘروﻨً لٌس لدٍه اْﻤﻜاﻨٍة الفعلٌة لﻤعاٍﻨة الﺴلعة واْلﻤام
ﺒها وﺒﺨﺼاﺌص الﺨدﻤة قﺒـل إﺒرام العقد ف ﻨه ٍﺠم أن ٍﺘﻤﺘ ﺒﺤ العدول  )4ومن ثم
تعلٌ إتمام العقد على صدور اْرادة الواعٌة المستنٌرة للعمٌل وذلك حتى ٔ ٌستفٌد
مورد السلعة أو التدمة من قصر الوقت المتاح للمستهلك للنظر فً العقد المعروض
علٌه لٌحصل منه على التوقٌ بصرفالنظر عناحتمأت اعتراض المستهلك على
بعض البنود فً وقت ٔح على التوقٌ حٌ تكون ٔ فائدة
من اعتراضه .وهذا ٌعنً تتوٌل المستهلك ح نقض العقد بعد انعقاد باْرادة
المنفردة وهو ما ٌعد متالفا ً لقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن فٕ ٌجوز نقضه أو تعدٌله
إٔ باتفا الطرفٌن أو لّسبام التً ٌقررها القانون ولذلك ف ن هذا الحكم المتالؾ
لتلك القاعدة ٌجم النص علٌه صراحة أما فً اتفا الطرفٌن أو فً القانون .)5
ولقد تضمنت العدٌد من التشرٌعات أحقٌة المستهلك فً العدول بشؤن العقود
اْلكترونٌة تٕل فترة السماح وتتتلؾ هذ المدة من قانون إلى رتر باعتبار أن
المستهلك فً التعاقد عن بعد ٔ ٌري المنتج أو السلعة فقد ٌتسلم منتجا ً ٔ ٌتف

 -1د .أحمد السعٌد الزقرد أصول قانون التجارة الدولٌة مرج ساب ص.153
 -2د .نضال إسماعٌل برهم أحكام عقود التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.49
 -3د .عمر تالد زرٌقات عقود التجارة اْلكترونٌة مرج ساب ص.170
 -4د .تالد ممدوح إبراهٌم التحكٌم اْلكترونً فً عقود التجارة الدولٌة الطبعة اِولً دار الفكر الجامعً اْسكندرٌة
 2008ص.125
 -5د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.272
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والمواصفات المتعاقد علٌها ومن ثم ٌح له إرجاع هذا المنتج تٕل فترة معٌنة هً
فترة السماح .)1
الفرع الثانً
اِساس القانونً للعدول
تقرر هذا الح للمستهلك بنص المادة  26 /121من تقنٌن أستهٕك الفرنسً التً
نصت على أنه "ٍﺤ للﻤﺸﺘري فً كل عﻤلٍة ﺒٍـ عن ﺒعد إعادة الﻤﻨﺘج ﺨٕل ﻤدة
ﺴﺒعة أٍام كاملة ﺘﺒدأ ﻤن ﺘـارٍخ ﺘﺴـلﻤه سواء ٔﺴـﺘﺒداله أو ٔﺴﺘرداد ﺜﻤﻨه دون
ﻤﺴإولٍة أو ﻨفقات فٍﻤا عدا ﺘﻜالٍؾ الرد" وكذلك ﺘقرر هذا الﺤ ﺒﻤقﺘﻀـى الﻤادة
اِولى ﻤن القاﻨون الفرﻨﺴً رقم  )21 /88الﺼادر فً ٌ 6ناٌر 1988م بنصها " فً
كافة العﻤلٍات الﺘً ٍﺘم فٍها الﺒٍ عﺒر الﻤﺴافات ف ن للﻤﺸﺘري الﺤ فً إعادة الﻨظر
فً الﻤﺒٍ ﺒـرد سواء ٔﺴﺘﺒداله أو ٔﺴﺘرداد ثمنه".
وهذا الﻨص ٍطﺒ على الﺤ فً العدول ﺒالﻨﺴـﺒة للﻤﻨﺘﺠـات فقط أي اِشٌاء الﻤادٍة
الﻤﻨقولة دون الﺨدﻤات ﺴواء ﺘم هذا الﺒٍ عن طرٍ الهاﺘؾ أو الفاكس أو الﺘلﻜسأو
الﺘلفاز وهذا ٍﻨطﺒ على الﺘعاقد اْلﻜﺘروﻨً عبر اْﻨﺘرﻨـتﺒاعﺘﺒـار تعاقداً عن بعد
.)2
وﺒالﻨظر إلى ﻤﺸروع قاﻨون الﻤﺒادٔت والﺘﺠارة اْلكترونٌة الفلسطٌنً لسنة 2003
فقد نصت الﻤادة  )55على أن فﺘرة العدول ﺘﻜون عﺸر أٍام ﺘﺤﺘﺴم ﻤن ﺘارٍخ ﺘﺴلم
الﻤﺴﺘهلك للﺒﻀاعة أو من تارٌخ إبرام العقد بالنسبة لتقدٌم التدمة .)3
كما قرر توجٌه المجلس اِوربً رقم  1997 /7هذا الح أٌضا ً حٌن نص فً المادة
 ) 1 /6على أن " كل عقد عن بعد ٌجم أن ٌنص فٌه على أحقٌة المستهلك فً
العدول تٕل مدة ٔ تقل عن سبعة أٌام تبدأ من تارٌخ أستٕم بالنسبة للمنتجات
والسل أما بالنسبة للتدمات ف ن مهلة السبعة أٌام تبدأ من تارٌخ إبرام العقد أو من
تارٌخ كتابة المورد اْقرار التطً وتصل هذ المدة إلى ثٕثة أشهر إذا تتلؾ
المورد عن القٌام بالتزامه ب رسال إقرار مكتوم ٌتضمن العناصر الرئٌسٌة للعقد".
أما مشروع القانون المصري لحماٌة المستهلك فقد نص فً المادة رقم  )8منه على
أنه" ٌح للمستهلك العدول تٕل فترة أربعة عشر ٌوما ً التالٌة على تارٌخ التعاقد
 - 1د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.272
 -2د .تالد ممدوح إبراهٌم أمن المستندات اْلكترونٌة مرج ساب ص.71
 -3ﻨﺼت الﻤادة  )55ﻤن ﻤﺸروع قاﻨون الﻤﺒادٔت والﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة الفلﺴطٍﻨً لﺴﻨة  2003ﻤ ﻤراعاة أﺤﻜـام
الﻤـادة  )50ﻤن هذا القانون ٍﻤﻜن للﻤﺴﺘهلك العدول عن الشراء ﺨٕل عﺸرة أٍام ﺘﺤﺘﺴم ﻤن ﺘارٍخ ﺘﺴلم الﻤﺴﺘهلك
للﺒﻀـاعة أو ﻤن ﺘارٍخ إﺒرام العقد ﺒالﻨﺴﺒة لﺘقدٍم الﺨدﻤة وٍﺘم إﺨطار الﺒاﺌ ﺒالعدول ﺒواﺴطة ﺠﻤٍ الوﺴاﺌل الﻤﻨﺼوص
علٍها ﻤﺴﺒقاً فً العقد وفً هذ الﺤالة ٍﺠم على الﺒاﺌ إرﺠاع الﻤﺒلػ المدفوع إلى الﻤﺴﺘهلك فً ﻤدة أقﺼاها عﺸرة أٍام
ﻤن ﺘارٍخ إرﺠـاع الﺒﻀاعة أو العدول عن الﺨدﻤة وٍﺘﺤﻤل الﻤﺴﺘهلك الﻤﺼارٍؾ الﻨاﺠﻤة عن إرﺠاع الﺒﻀاعة".
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على أٌة سلعة لعٌم فً الصناعة أو تطؤ فً المناولة والتتزٌن أو لعدم المطابقة
للمواصفات أو الؽرض الذي تم التعاقد علٌها من أجله )1
وعﻨد التساإل عن ﻤدى عدالة هذا الﺤ الﻤﻤﻨوح للﻤﺴﺘهلك فً إﻤﻜاﻨٍـة رﺠوعـه عـن
العقد ﻨﺠد أن هﻨاك ﻀرراً سٌلح بالبائ من جراء هذا الح فطبٌعة الﺘعاﻤل
الﺘﺠاري ﺘفرض على الﺘاﺠر الﻤﺸاركة فً الﺼفقات واِعﻤال الﺘﺠارٍة الﻤﺨﺘلفة ﻤن
ﺒٍ وشراء وهذ ﺘﺴﺘﻨد إلً مركز الﻤالًالﻤعرض للزعزعة ﻤن جراء قٍام
الﻤﺸﺘري ﺒالعدول عن العقد ﺒعد أن ٍﻜون الﺘاﺠر ﺘﺼرؾ ﺒﺠﻤٍ أﻤواله ﺒالﺒٍ والشراء
وهذا ٍﺸﻜل ﻀرراً جسٌما ً ﺒالﻨﺴﺒة للﺘاﺠر كذلك ٍﻤﻜـن أن ٍﻨفذ كل ﻤا لدى الﺘاﺠر ﻤن
ﻤﺨزون الﺒﻀاعة فٍقوم الﺘاجر ﺒرد العروض الﺠدٍـدة ﺒعـد ذلـك ٌفاجىء ﺒؤن الﺒﻀاعة
قد ردت إلٍه ﻤﻤا ٍلﺤ ﺒه ﺨﺴارة فادﺤة ﺒﺴﺒم ﺘفوٍت الفرﺼة علٍه ﺒقﺒول العروض
الﺠدٍدة ﺒاْﻀافة إلى ﺘﻜدس الﺒﻀاعة المردودة  )2وﺒالرؼم ﻤن ذلك ف نه ﻤن
اِولـى وﺠود فﺘرة ٍﺴﺘطٍ ﺨٕلها الﻤﺴﺘهلك ﻤعاٍﻨة الﺒﻀاعة والﺘفﻜٍر ﺒﺸؤﻨها علﻤاً أﻨه
ٔ ٍﺴﺘطٍ القٍـامﺒذلك قﺒل ﺘﺴلم الﺒﻀاعة ولﻜن مراعاةلﻤﺼلﺤة الطرؾ اَﺨر"الﺒاﺌ "
ٍفضل أن ٔ ﺘطول هـذ الفﺘرة فمدة عشرة أٌام مناسبة لكٕ الطرفٌن وذلك كما ورد
فً مشروع قـاﻨون الﻤﺒـادٔت والﺘﺠارة اْلﻜﺘرونٌة الفلﺴطٍﻨً لسنة 2003م ﺨوفاً
ﻤن عدم ﻤﺒأة ﺒعض الﻤﺴـﺘهلﻜٍن وإهﻤـالهم وﻤﻤاطلﺘهم فً إرﺠاع الﺒﻀاعة
بحٌ ٍرﺠﺌوا ذلك إلىرﺨر أٍام الﻤهلة الﻤﺴﻤوﺤة ﻤﻤا قد ٍلﺤ الﻀررﺒالﺘاﺠر العرﺒً
ﹰا فً ﺤالة كان ٍقوم ﻤقام البائ أو ﻤﺴو الﺴلعة عﺒـر اْﻨﺘرﻨت.
والفلﺴطٍﻨً ﺘﺤدٍد
المطلب الرابع
اختٕؾ صٌػ اٌْجاب والقبول اْلكترونً
سوؾ نتناول هذا المطلم من حٌ التواف على المسائل الجوهرٌة وعدم تطاب
صٌػ اٌْجام والقبول اْلكترونً وذلك على النحو اَتً:
الفرع اِول
التوافق على المسابل الجوهرٌة
إذا كان اِصل أنه ٌجم لكً ٌبرم العقد أن ٌكون القبول مطابقا ً لٌٓجام وذلك وفقا ً
لنص المادة  )84من القانون المدنً الفلسطٌنً وهذا ما ٌعنً أن أتفا على بعض
شروط العقد ٔ تكفً من حٌ اِصل ْتمام التعاقد بل ٌجم أن ٌتم أتفا على
جمٌ مسائل وشروط العقد ولكن استثناء من ذلك قرر القانون المدنً الفلسطٌنً أن
 -1قانون حماٌة المستهلك المصري رقم  )67نشر هذا القانون فً العدد  )20من الجرٌدة الرسمٌة فً تارٌخ  20ماٌو
.2006
 -2د .محمد إبراهٌم أبو الهٌجا عقود التجارة اْلكترونٌة العقود اْلكترونٌة – المنازعات العقدٌة وؼٌر العقدٌة-القانون
الواجم التطبٌ ) الطبعة اِولً دار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان  2005ص.50
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أتفا على الشروط الجوهرٌة تكفً ٔنعقاد العقد حتى لو وجدت مسائل تفصٌلٌة
تركت دون اتفا علٌها ما لم ٌتف الطرفان على تٕؾ ذلك .)1
مما سب ٌتضح أنه ٌلزم ْعمال حكم هذ المادة توافر ثٕثة شروط هً :أن ٌتم
أتفا على جمٌ المسائل والشروط الجوهرٌة فً العقد وأن ٌحتفظ الطرفان
بمسائل تفصٌلٌة ٌإجٕن أتفا علٌها فٌما بعد وأٔ ٌكون انعقاد العقد معلقا ً على
هذ المسائل المإجلة بٌنهما .)2
وتإدي التفرقة بٌن المسائل الجوهرٌة والمسائل الثانوٌة دوراً مهما ً فً مرحلة إبرام
العقد إذ عند أتفا تمثل المسائل الجوهرٌة المقومات التً ٔبد من وجودها لقٌام
العقد فتتتلؾ أي مسؤلة منها ٌحول دون مٌٕد فٕ ٌرتم اَثار المقصودة وٌجد
اِطراؾ أنفسهم فً إطار عٕقة قانونٌة لم تكتمل ؤ تعد فً نظر القانون عقداً .)3
وٌقصد بالمسائل الجوهرٌة فً العقد أركان العقد وشروطه التً ٌرى المتعاقدان
وجوم أتفا علٌها والتً ما كان لٌتم العقد الموعود به بدونها كما ٌعتبر من
المسائل الجوهرٌة التً ٌجم توافرها ٔنعقاد العقد اِركان الثٕثة الٕزمة لقٌامه
وهً التراضً والمحل والسبم ولذلك ٔ ٌعتبر العرض الصادر عبر شبكة
أنترنت من شتص َتر ب برام عقد من العقود إٌجابا ً بالتعاقد ما لم ٌتضمن تحدٌد
المسائل الجوهرٌة ف ذا لم ٌتضمن هذا العرض اْلكترونً تحدٌد طبٌعة العقد
وشروطه الجوهرٌة وأركانه الثٕثة ف نه ٌعد مجرد دعوة إلى التفاوض ٌتتلؾ حكمها
عن حكم اٌْجام بالتعاقد .)4
أما المسائل القانونٌة فٌمكن التمٌٌز بٌنها وبٌن المسائل الجوهرٌة عن طرٌ معٌارٌن:
المعٌار الموضوعً والمعٌار الشتصً وٌقصد بالمعٌار الموضوعً ضرورة
توافر أتفا على اِركان الثٕثة الٕزمة قانونا ً ٔنعقاد العقد وهً التراضً والمحل
والسبم باْضافة إلى اِركان المحدودة لكل عقد من العقود المسماة والتً تحدد
ماهٌة العقد وتمٌز عن ؼٌر من العقود  )5بٌنما المعٌار الشتصً الذي ٌفر بٌن
المسائل الجوهرٌة والثانوٌة فهو اْرادة المشتركة للمتعاقدٌن والتً ٌتم الكشؾ عنها

 -1نصت المادة  )85من القانون المدنً الفلسطٌنً على أنه " إذا اتف الطرفان على جمٌ المسائل الجوهرٌة فً العقد
واحتفظا بمسائل تفصٌلٌة ٌتفقان علٌها فٌما بعد ولم ٌشترطا أن العقد ٔ ٌنعقد عند عدم أتفا علٌها عد العقد قد انعقد
وإذا قام تٕؾ على المسائل التً لم ٌتم أتفا علٌها فان المحكمة تقضً فٌها طبقا ً لطبٌعة المعاملة وأحكام هذا
القانون".
 -2د .حسام الدٌن اِهوانى النظرٌة العامة لٓلتزام الجزء اِول مصادر الموجبات بٌروت  1994بند رقم .127
 -3د .صالح ناصر العتٌبى دور الشروط الجوهرٌة والثانوٌة فً العٕقة العقدٌة رسالة دكتورا حقو عٌن شمس
 2001ص.7
 -4محمد أمٌن الرومً التعاقد اْلكترونً عبر أنترنت مرج ساب ص.101
 -5د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.279

218

هدٌ اًطثاق القىاعد الرقلُدَح لإلجياب والقثى علً العقد اإللكرتوًٍ

بجمٌ الطر ومنها المعامٕت السابقة وكذلك الظروؾ المحٌطة ب برام العقد .)1
وبنا ًء على ذلك ف ن عرض اِطراؾ لعناصر العقد الجوهرٌة فقط دون بٌان المسائل
التفصٌلٌة ف نه ٌعتبر إٌجابا ً حتى ولو لم ٌتضمن كافة شروط هذا العقد ومن ثم ف ن
العقد ٌتم وٌكون الرجوع فً شؤن المسائل الثانوٌة للعرؾ والقواعد التشرٌعٌة المكملة
المنصوص علٌها فً التنظٌم القانونً التاص بالعقد إن كان من العقود المسماة
وللقواعد المنظمة للنظرٌة العامة لٕلتزام إن كان من العقود ؼٌر المسماة ومن ثم
ف ن إبرام العقد اْلكترونً ٌتطلم أتفا على المسائل الجوهرٌة فقط دون المسائل
التفصٌلٌة ما لم ٌوجد نص أو اتفا متالؾ.
وتحدٌد العناصر الجوهرٌة للعقد ٌتتلؾ بحسم ما إذا كان العقد من العقود المسماة أم
الؽٌر مسماة فبالنسبة للعقود المسماة ف ن العناصر الجوهرٌة ٌتم استتٕصها من
القواعد العامة والتنظٌم التشرٌعً للعقد ومن الظروؾ التً تحٌط ب برامه أما بالنسبة
للعقود ؼٌر المسماة ف ن تحدٌد العناصر الجوهرٌة ٌترك للسلطة التقدٌرٌة للقاضً
ف ذا تبٌن له حدو اتفا بشؤن هذ العناصر فً العٕقة التً ٌفحصها ف نه ٌصدر
حكمه مثبتا ً انعقاد العقد وهذا الحكم ٌكون كاشفا ً عن وجود ولٌس منشئا ً له ذلك أن
القاضً فً تحدٌد للعناصر الجوهرٌة فً العقد إنما ٌتحرى اْرادة المشتركة
للمتعاقدٌن للوقوؾ على حقٌقة الؽرض اللذان ٌرٌدانه فهذا التحدٌد لٌس تحكمٌا ً وإنما
ٌستتلصه القاضً من المفاوضات والتطابات المتبادلة ومشروعات أتفاقٌات
الؽٌر ملزمة واتفاقٌات المبادئ وؼٌرها  )2وطبٌعة التعامل والعرؾ الجاري
ومتطلبات العدالة فبعد دراسة هذ الرسائل والمستندات وإعطائها التكٌٌؾ القانونً
السلٌم ٌقرر القاضً ما إذا كان هناك عقد قد انعقد أم ٔ وقٌام القاضً باستكمال
العقد ٔ ٌعد متصوراً إٔ إذا كان قد انتهى إلى اعتبار أن العقد قد أبرم ِنه إذا لم
ٌكن قد انعقد فٕ ٌوجد أي مبرر لتدتله فالمتعاقدٌن ما زأ فً مرحلة التفاوض .)3
الفرع الثانً
عدم تطابق صٌػ اٌْجاب والقبول اْلكترونً
ٔ ٌبرم التعاقد اْلكترونً فقط عبر صفحات الوٌم بل ٌتم كذلك عبر البرٌد
اْلكترونً وفً هذ الحالة اِتٌرة قد تثور مشكلة عدم تطاب اٌْجام والقبول أو
بمعنً أتر اتتٕؾ صٌػ التعاقد اْلكترونً حٌ ٌقوم التاجر مثًٕ ب رسال رسالة
عبر البرٌد اْلكترونً تتضمن إٌجابا ً وٌشٌر فً هذ الرسالة إلى أنه ملح بها
مرفقات وهذ المرفقات عبارة عن صٌؽة معدة سلفا ً لشروط وبنود التعاقد فٌقوم
 -1د .تالد ممدوح إبراهٌم إبرام العقد اْلكترونً مرج ساب ص.279
 -2دٌ .اسر أحمد كامل الصٌرفً دور القاضً فً تكوٌن العقد دار النهضة العربٌة  2000ص.15
 -3دٌ .اسر أحمد كامل الصٌرفً دور القاضً فً تكوٌن العقد مرج ساب ص.15
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الطرؾ الموجم إلٌه بقبول هذا العرض وٌرسل رسالة إلكترونٌة بالموافقة على
اٌْجام ولكن وف شروطه هو الملحقة برسالته والمعدة سلفا ً أٌضا ً والتً قد ٌكون
بها شروط وبنود ومصطلحات تتتلؾ عن شروط الصٌؽة المرسلة من الموجم .)1
وتظهر هذ المشكلة أٌضا ً بوضوح فً حالة التعاقد بواسطة العقود النموذجٌة المعدة
سلفا ً الموضوعة على مواق الوٌم وبصفة تاصة بٌن منشؤة تجارٌة وأترى حٌ
ٌتعذر إدتال تعدٌل على العرض المقدم من كل متعاقد فنجد أن كل منشؤة تقرر
القبول وف الشروط المبٌنة فً ملح الرسالة اْلكترونٌة أن تشترط إحدى المنشآت
اْحالة بشؤن بنود العقد إلى أحد العقود النمطٌة الدولٌة مثال ذلك أن ٌشترط الطرؾ
اِول فً حالة تصدٌر معدات وماكٌنات اْحالة بشؤن بنود العقد النموذجً لتصدٌر
المصان وأَت الصادر عن اللجنة أقتصادٌة اِوربٌة عام 1957م فٌقبل الطرؾ
اَتر ولكن ٌشترط اْحالة إلى العقد النموذجً الصادر عن مجلس المساعدات
أقتصادٌة المتبادلة لدول أوربا الشرقٌة عام 1968م وفً هذ الحالة ٌثور التساإل
هل ٌكون العقد اْلكترونً قد أبرم بٌن الطرفٌن أم أن القبول الذي ٌحتوي على
شروط مؽاٌرة لشروط اٌْجام ٌعتبر إٌجابا ً مضاداً؟ وسبم هذ المشكلة أنه ؼالبا ً ٔ
ٌهتم الطرفان بملحقات الرسالة اْلكترونٌة ومن ثم ٔ ٌقوم القابل أو الموجم بقراءة
ما تتضمنه من شروط وبنود للتعاقد أو أن ٌنكر أحد الطرفٌن حجٌة ملحقات الرسالة
على أساس أن العبرة بالرسالة اْلكترونٌة اِصلٌة فقط ولحل هذ المشكلة ٌقوم
الموجم التاجر ؼالبا ً ببٌان أن على القابل أن ٌواف على شروط التعاقد وف الصٌؽة
المعدة سلفا ً والملحقة بالرسالة اْلكترونٌة والمتضمنة اٌْجام أو رفضها بحالتها
.)2ولقد وض القانون النموذجً للتجارة اْلكترونٌة حًٕ لتلك المشكلة ب ضافة نص
المادة التامسة  )3حٌ نصت على أعتراؾ القانونً بالمعلومات التً ترد فً
ملح رسالة البٌانات اْلكترونٌة والمشار إلٌها فً الرسالة اِصلٌة.
ولكن نري بؤن العبرة فً تحدٌد إبرام العقد اْلكترونً من عدمه هو بالنظر إلى ما
ٌحتوٌه ملح الرسالة من شروط وبنود ف ذا كانت الشروط ثانوٌة كشرط مكان
التسلٌم أو طرٌقة السداد أبرم العقد مالم ٌتضح أن المتعاقدٌن قد اشترطا بؤن العقد ٔ
ٌنعقد إٔ بأتفا على المسائل الثانوٌة كاشتراط الدف عبر بطاقات أئتمان أو
 -1د .رامً علوان التعبٌر عن اْرادة عن طرٌ أنترنت وإثبات التعاقد اْلكترونً مجلة الحقو جامعة الكوٌت
السنة السادسة والعشرون العدد الراب دٌسمبر  2002ص.252
 -2د .رامً علوان التعبٌر عن اْرادة عن طرٌ أنترنت وإثبات التعاقد اْلكترونً مرج ساب ص.252
 -3نصت المادة التامسة من القانون النموذجً للتجارة اْلكترونٌة الصادر عام  1996والتً أضٌفت واعتمدت فً ٌونٌة
 1998على أنه " ٔ ٌنكر المفعول القانونً للمعلومات أو صحتها أو قابلٌتها للتنفٌذ لمجرد أنها ٔ ترد فً رسالة البٌانات
التً تفٌد بؤنها تنشىء ذلك المفعول القانونً بل هً مشار إلٌها مجرد إشارة فً رسالة البٌانات".
قانون اِونسترال النموذجً بشؤن التجارة اْلكترونٌة م دلٌل التشرٌ مطبوعات اِمم المتحدة .2000
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بواسطة النقود اْلكترونٌة فعندما ترتف المسائل الثانوٌة إلى مرتبة المسائل
الجوهرٌة باعتبارها أساسا ً ْبرام العقد اِمر الذي ٌعنً أنه إذا كانت المسائل
التفصٌلٌة والموجودة بملح الرسالة اْلكترونٌة لم ٌتعرض لها الطرفان سواء عن
عمد أو إهمال أو تقصٌر واقتصر فقط على مناقشة المسائل الجوهرٌة وتراضٌا
بشؤنها ف نه العقد ٌعتبر قد أبرم إعمأً للقواعد العامة المكملة عمًٕ بنصوص القانون
المدنً أما إذا كانت الشروط جوهرٌة ف ن العقد ٔ ٌبرم وٌعتبر القبول الصادر هو
بمثابة إٌجام جدٌد موجه إلى الموجم ٌلزمه القبول ْبرام العقد.
الخاتمة
إن استعمال أنترنت فً متتلؾ المجأت فً تزاٌد مستمر وتاصة فً المجال
أقتصادي والتجاري ك برام العقود على متتلؾ السل وأحتٌاجات لذا تطرقنا فً
هذ الدراسة لٌٓجام والقبول اْلكترونً الذٌن ٌعتبران من أهم الموضوعات
الحدٌثة وركزنا على أوجه التصوصٌة التً ٌثٌرها كًٕ منهما كاستجابة لمواكبة
التطورات فً مجال تقنٌة المعلومات وأتصأت تستند فً وجودها إلى ما تثٌر
الوسٌلة المبرم عبرها ومن تٕل هذ الدراسة حاولنا أن نبٌن مدي انطبا القواعد
التقلٌدٌة لٌٓجام والقبول على العقد اْلكترونً كما حاولنا أن نوضح القواعد
التاصة بالمعامٕت ألكترونٌة والٕزمة لتكمله القواعد العامة إن لم تكن كافٌة لحل
أي إشكال قانونً متعل باٌْجام والقبول اْلكترونً.
وبعد أنتهاء من دراسة موضوع البح تم التوصل إلى العدٌد من النتائج
والتوصٌات وذلك على النحو التالً:
أؤً :النتابج:
ٍٔ-1وﺠد لٍٓﺠام اْلﻜﺘروﻨً تعرٌؾ تاص ﺒه فً قواﻨٍن الﻤعاﻤٕت اْلﻜﺘرونٌة
ﻤﺤـل الﺒﺤ فهؤٍﺨﺘلؾ فً ﻤﻀﻤوﻨه عناٍْﺠام الﺘقلٍـدي إٔ فـً الوﺴـٍلة
اْلكترونٌة الﻤﺴﺘﺨدﻤة للﺘعﺒٍرعﻨه وٍﻤﻜن أن ٍﺼﻨؾ اٍْﺠام عﺒراْﻨﺘرﻨت ﺒاٍْﺠام
العام كماهـوعلٍه الﺤال ﺒالﻨﺴﺒة لﺸﺒﻜة المواق واٍْﺠام الﺨاص كما هـوالﺤـال
عﺒـرالﺒرٍـد اْلﻜﺘروﻨً والﻤﺤادﺜة ﻤ الﻤﺸاهدة المرئٌة.
-2اِﺼل فًاٍْﺠام عدم قوﺘه الﻤلزﻤة وٍﻤﻜن للﻤوﺠم العدول عن إٍﺠاﺒـه
فـًالعقـد اْلﻜﺘروﻨً ﺒﺸرط إعٕن رؼﺒﺘه فًالعدول قﺒل وﺼول اٍْﺠام إلى
الﻤوﺠم إلٍه كذلك ﺤال اقﺘراﻨه ﺒﻤدة ﻤﺤددة صراحة أو ضمناً.
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ثانٌاً :التوصٌات:
-1إٌراد تعرٌؾ محدد لكل من اٌْجام والقبول اْلكترونً فً مشروع قانون
المبادٔت والتجارة اْلكترونٌة الفلسطٌنً.
-2إدﺨال ﺘعدٍٕت علىالﺘﺸرٍعات الﻤدﻨٍة ﻤﺤـل الﺒﺤـ لمواكبة ﻤﺴـﺘﺤدﺜات الﺘﺠـارة
اْلﻜﺘروﻨٍة .وﺘﻨظٍم العقد اْلﻜﺘروﻨً فً قواع دﺨاﺼة فً قواﻨٍن المعامٕت
الﺘﺠارٍة لٍﺸﻤل اٍْﺠـام والقﺒول اْلﻜﺘروﻨً.
-3إٍراد ﻨص فً قواﻨٍن وﻤﺸارٍ القواﻨٍن اْلﻜﺘرونٌة ﻤﺤل الﺒﺤ ٍعالج ﺤالة
إرﺴالالﺴـل والﻤﻨﺘﺠات إلىالﻤﺴﺘهلك دون طلﺒها وﺘوﻀٍح ﻤا إذا كانت هذ الﺤالـة
إٍﺠاﺒـا أم دعوة للتفاوض علىؼرارالﺘﺸرٍعات الؽربٌة.
-4ضرورة الﻨصعلى ﺤﻤاٍة الﻤﺴﺘهلك فً الﺘعاقد اْلﻜﺘروﻨً وﺨاﺼة عﺒراْﻨﺘرﻨت
فً ﻤﺸروع قـاﻨون الﻤﺒادٔت اْلﻜﺘروﻨٍة والتجارة اْلكترونٌة الفلسطٌنً.
-5ﺘهٍﺌة اِطرالﺘﺸرٍعٍة فًالدول العرﺒٍة ﺒﺘعدٍلها ﺒﻤـاٍﺘﻤاﺸـى ﻤـ طﺒٍعـة الﺘﺠـارة
اْلكترونٌة وأسالٌم ﺘﻜوٍنالعقود اْلﻜﺘروﻨٍة.
-6أﺴﺘعاﻨة ﺒالﻜوادرالفﻨٍة الﻤﺘﺨﺼﺼة ﺒﺘﻜﻨولوﺠٍا وﺴاﺌل أﺘﺼال وﺒﺨاﺼة
اْﻨﺘرﻨت أثناء ﺼٍاؼة الﻤواد القاﻨوﻨٍة الﻤﺘعلقة ﺒالﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة.
-7دعوة الﻤﺸرع الفلﺴطٍﻨً لٓﺴراع فًالﻤﺼادقة علىﻤﺸروع قانون المبادٔت
والتجارة اْلكترونٌة ﻤ ﻀرورة ﺘطوٍر للقانون المدنً لٍﻜون مواكبا ً للﺘطورات
الﺘﻜﻨولوﺠٍة الﺤاﺼلة على العقود اْلﻜﺘروﻨٍـة.
المراجع:
أؤً :الكتب القانونٌة والمصادر المتخصصة
-1أحمد تالد العجلونً التعاقد عن طرٌ أنترنت الطبعة اِولً دار العلمٌة الدولٌة للنشر
والتوزٌ ودار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان .2002
-2أحمد سعٌد الزقرد أصول قانون التجارة الدولٌة البٌ الدولً للبضائ المكتبة العصرٌة
القاهرة .2006
-3أحمد شرؾ الدٌن عقود التجارة اْلكترونٌة تكوٌن العقد وإثباته دروس لدبلومتً القانون
التاص وقانون التجارة الدولٌة بدون باشر .2001
-4أسامة أبو الحس ن مجاهد التعاقد عبر أنترنت الطبعة اِولى دار الكتبالقانونٌة القاهرة
.2002
-5أنور الطوٌل مصادر اْلتزام الطبعة اِولى دار المقداد ؼزة 2014م.
-6حسام الدٌن اِهوانى النظرٌة العامة لٓلتزام الجزء اِول مصادر الموجبات بٌروت .1994
-7حمد نوري تاظر عقود المعلوماتٌة دراسة فً المبادئ العامة فً لقانون المدنً دراسة
موازنة الطبعة اِولً دار العلمٌة الدولٌة دار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان .2001
-8تالد ممدوح إبراهٌم:
-1أمن المستندات اْلكترونٌة الطبعة اِولً اْسكندرٌة الدار الجامعٌة .2008
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هدٌ اًطثاق القىاعد الرقلُدَح لإلجياب والقثى علً العقد اإللكرتوًٍ
-2إبر ام العقد اْلكترونً دراسة مقارنة الطبعة اِولً دار الفكر الجامعً اْسكندرٌة .2006
-3التحكٌم اْلكترونً فً عقود التجارة الدولٌة الطبعة اِولً دار الفكر الجامعً اْسكندرٌة
.2008
-9سامح عبد الواحد التهامً التعاقد عبر أنترنت "دراسة مقارنة" الطبعة الولً دار الكتم
القانونٌة القاهرة .2008
-10سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال التعاقد عبر تقنٌات أتصال الحدٌثة دار النهضة العربٌة
القاهرة .2006
-11عبد الناصر توفٌ العطار مصادر ألتزام دار النهضة العربٌة سنة .1990
-12عﻤر ﺨالد زرٌقات عقد الﺘﺠارة اْلﻜﺘروﻨٍة عقد الﺒٍ عﺒر أﻨﺘرﻨت دراﺴة تحلٌلة الطﺒعة
اِولى اِردن دار الحامد للنشر والتورٌ .2007
-13محمد أمٌن الرومً التعاقد اْلكترونً الطبعة اِولً اْسكندرٌة دار المطبوعات
الجامعٌة .2004
-14محمد إبراهٌم أبو الهٌجا عقود التجارة اْلكترونٌة العقود اْلكترونٌة – المنازعات العقدٌة
وؼٌر العقدٌة-القانون الواجم التطبٌ ) الطبعة اِولً دار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان .2005
-15محمد حسن رفاعً العطار البٌ عبر شبكة أنترنت دراسة مقارنة فً ضوء قانون التوقٌ
اْلكترونً رقم  )15لسنة  2004الطبعة اِولً دار الجامعة الجدٌدة اْسكندرٌة .2005
-16محمد حسٌن منصور المسئولٌة اْلكترونٌة الطبعة اِولً اْسكندرٌة دار الجامعة الجدٌدة
.2007
-17محمد سعد تلٌفة مشكٕت البٌ عبر أنترنت دار النهضة العربٌة القاهرة .2004
-18محمد عبد الظاهر حسٌن الجوانم القانونٌة للمرحلة السابقة على التعاقد دون مكان نشر
.2002
-19محمد لبٌم شنم دروس فً نظرٌة ألتزام دار النهضة العربٌة .1997
-20محمود السٌد عبد المعطً تٌال التعاقد عن طرٌ التلفزٌون مطبعة النسر الذهبً القاهرة
.2000
-21محمود عبد الرحٌم الشرٌفات التراضً فً التعاقد عبر أنترنت الطبعة اِولً دون ناشر
عمان .2005
-22موسى أبو ملوح شرح مصادر اْلتزام الطبعة اِولى مكتبة القدس ؼزة سنة 2016م.
-23عباس العبودي التعاقد عن طرٌ وسائل أتصال الفوري وحجٌتها فً اْثبات المدنً "
دراسة مقارنة" الطبعة اِولً مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌ عمان .1997
-24عبد الراز السنهوري نظرٌة العقد دار النهضة العربٌة القاهرة 2003م.
-25عبد الفتاح عبد الباقً نظرٌة العقد واْرادة المنفردة بدون ناشر 2000م.
-26عبد المنعم فرف الصدة مصادر اْلتزام دار النهضة العربٌة .1986
-27نبٌل إسماعٌل عمر سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة والتجارٌة دراسة تحلٌلٌة
تطبٌقٌة) دار الجامعة الجدٌدة للنشر اْسكندرٌة .2002
-28نضال إسماعٌل برهم أحكام عقود التجارة اْلكترونٌة الطبعة اِولً دار الثقافة للنشر
والتوزٌ .2005
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ثانٌاً :الرسائل العلمٌة
-1بٕل عبد المطلم بدوي مبدأ حسن النٌة فً مرحلة المفاوضات قبل التعاقدٌة فً عقود التجارة
الدولٌة جامعة عٌن شمس .2001
-2بٌان اسح القواسمً القانون الواجم التطبٌ على عقود التجارة اْلكترونٌة " دراسة مقارنة"
رسالة ماجستٌر جامعة بٌرزٌت رام هللا فلسطٌن .2007
-3رجم كرٌم عبد هللا التفاوض على العقد رسالة دكتورا حقو عٌن شمس .2000
-4رٌاض ولٌد حمارشة عقد البٌ ألكترونً فً ظل التجارة اْلكترونٌة إبرامه رثار إثباته
دراسة تحلٌلة مقارنة رسالة ماجستٌر جامعة الدول العربٌة القاهرة .2000
-5صالح ناصر العتٌبى دور الشروط الجوهرٌة والثانوٌة فً العٕقة العقدٌة رسالة دكتورا
حقو عٌن شمس .2001
-6طار عبد الرحمن كمٌل التعاقد عبر أنترنت ورثار " دراسة مقارنة" رسالة ماجستٌر
جامعة محمد التامس كلٌة العلوم القانونٌة وأقتصادٌة وأجتماعٌة الرباط .2004
-7ؼادة جواد مسودي التنظٌم القانونً للعقد اْلكترونً فً فلسطٌن رسالة ماجستٌر جامعة
بٌرزٌت رام هللا فلسطٌن .2007
-8موسى محمد تلؾ التعاقد بواسطة أنترنت " دراسة مقارنة تحلٌلة" رسالة ماجستٌر جامعة
القدس فلسطٌن .2004
ثالثاً :دورٌات
-1إﺒراهٍم الدﺴوقً أبو اللٌل الﺠواﻨم القاﻨوﻨٍة للﺘعاﻤٕت اْلكترونٌة مجلة جامعة الكوٌت السنة
السادسة والعشرون العدد الراب .2003
-2رامً علو ن التعبٌر عن اْرادة عن طرٌ أنترنت وإثبات التعاقد اْلكترونً مجلة الحقو
جامعة الكوٌت السنة
رابعاً :القوانٌن واِنظمة والمعاهدات الدولٌة
-1اتفاقٌة اِمم المتحدة بشؤن عقود البٌ الدولً للبضائ –اتفاقٌة فٌٌنا-لسنة 1980م.
-2التوجٌه اِوربً بشؤن التجارة اْلكترونٌة رقم  66لسنة 1997م.
-3العقد النموذجً الفرنسً للتجارة اْلكترونٌة لسنة 1998م.
-4القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2012م.
-5القانون المدنً الفرنسً رقم  88لسنة 1988م.
-6قانون اِونسترال النموذجً للتجارة اْلكترونٌة لّمم المتحدة لسنة 1996م.
-7مجلة اِحكام العدلٌة.
-8مشروع القانون المصري لحماٌة المستهلك رقم  67نشر فً العدد  20من الجرٌدة الرسمٌة فً
 20ماٌو .2006
-9مشروع قانون المبادٔت والتجارة اْلكترونٌة الفلسطٌنً لسنة 2003م.
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