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تناكلت ىذه الدراسة مكضكع التعاقد  بر الياتؼ الخمكم في التشريع األردني، كقد ىدفت مف  
الخمكم مف حيث بياف كراء ىذا المكضكع إلى بياف النظاـ القانكني الذم يحكـ التعاقد  بر الياتؼ 

مفيكمو، كتمييزه  ف غيره مف كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية األخرل، ككذلؾ بحث التعبير  ف اإلرادة  بر 
 .الياتؼ الخمكم كطرؽ ذلؾ التعبير، كزماف كمكاف انعقاده

م في بياف مدل قابمية القكا د العامة الكاردة في القانكف المدني األردف أيضان  لقد بح ت الدراسة 
لمتطبيؽ  مى اإليجاب كالقبكؿ  بر الياتؼ الخمكم، كما بينت حجية المكالمة الياتفية الخمكية كالرسائؿ 

 .اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم في إ بات التعاقد

كما أكضحت ىذه الدراسة المحكمة المختصة بنظر المناز ات الناشئة  ف العقد المبـر  بر  
 .القانكف الكاجب التطبيؽ  مى العقد المذككر الياتؼ الخمكم، ككذلؾ

كقد خرجت الدراسة بعدة نتائج كتكصيات، تـ تضمينيا في الفصؿ الخامس منيا، كمف أىـ ىذه  
 في بعض الجكانب القانكنية الناظمة لمتعاقد  بر لدل المشّرع األردني أف ىناؾ قصكران تشريعيان  :النتائج

الياتؼ الخمكم كمنيا مسألة تحديد زماف كمكاف انعقاد العقد، كالنص  مى بعض الحقكؽ كااللتزامات 
 اليامة م ؿ حؽ الرجكع كااللتزاـ بالتبصير، كالنص  مى حجية التسجيؿ الصكتي لممكالمة الياتفية 

 .الخمكية في اإل بات

ذه المسائؿ في أكؿ تعديؿ لقانكف كقد أكصت الدراسة المشّرع األردني ضركرة مرا اة كمعالجة ق 
 .المعامبلت اإللكتركنية كقانكف البينات
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Abstract 

This study the subject of the contract via cell phone in Jordanian 
legislation, the aimed from behind the subject to a statement the legal regime 
governing contract via cell phone, where a statement of concept, and 
distinguish it from other means of electronic communication, as well as the 
expression of will a cell phone and methods of expression, and time and 
venue.  

 The study examined also in a statement of the applicability of the 
general rules contained in the Jordanian Civil Code applicable to positively and 
acceptance via cell phone, as shown by cellular telephone call authoritative 
Electronic Communications sent via cell phone to prove contracting. 

This study also indicated competent court disputes arising from the 
contract via cell phone, as well as the law applicable to the contract. 

The study emerged several findings and recommendations, are 
included in chapter V, one of the most important of these results: that there is 
a drawback to legislative Jordanian legislature in some of the legal aspects 
governing the contract via cell phone, including the question of defining the  

 

time and venue of the Decade, the text on some important rights and 
obligations, such as the right of the reference and commitment,  the text of 
the authoritative voice registration call cellular telephone in evidence. 

The study recommended that Jordanian legislature need to take into 
account and address these issues in the First Amendment to the law on 
electronic transactions and the law of evidence.
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 انفصم األول 

 اندراسةمقدمة 

 تمييد

بثورة يشيد  المنا المعاصر تطكران تقنيان ىائبلن في مجاؿ االتصاؿ، كيمر فعبلن بما يسمى  

 .تكنولوجيا االتصاالت في مختمف الميادين

مما ال شؾ فيو أف ىذه ال كرة التكنكلكجية في االتصاؿ كنقؿ المعمكمات إلكتركنيان تشكؿ  

سيما  ف طريؽ الياتؼ الخمكم الذم يعّد أحد  كاحدة مف أبرز سمات العصر الحديث، ال

 .إرىاصات ىذه ال كرة التكنكلكجية

يعد الياتؼ الخمكم مف أبرز كسائؿ االتصاؿ التي أصبح استخداميا يتزايد تزايدان كبيران  

في معامبلت األشخاص، إذ لـ يعد الياتؼ الخمكم مجرد ابتكار تكنكلكجي في مجاؿ 

فالتعاقد في الماضي لـ . كسيمة ميمة في إبراـ العقكد كالصفقات، بؿ إنو أصبح (1)االتصاالت

، إال أنو (2)يكف ي ير أم مشكمة نظران لككف اإلرادة تنقؿ  ف طريؽ رسكؿ أك بأم أسمكب تعبيرم

، فقد ظير التعاقد (3)كبعد ظيكر ما يعرؼ بكسائؿ التبادؿ اإللكتركني لمبيانات كالمعمكمات

 .المبـر  بر الياتؼ الخمكم صكرة مف صكر ىذا التعاقداإللكتركني الذم يعد العقد 

                                                           
نظـ االتصاالت البلسمكية الخمكية لممتنقبلت، دار (. 2009)الكمشكشي، حسيف، كالنكبي، سعيد : انظر  (1)

 .17دكف طبعة، صالراتب الجامعية، بيركت، 

، 1أحكاـ العقد في الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني، دار ال ػقافة،  ماف، ط(. 2012)داكد، أحمد محمد  مي   (2)
 .24اإلصدار ال اني، ص

العقد اإللكتركني، مجمة جامعة حمب لمبحكث القانكنية، المجمد ال امف (. 2011) بد الدائـ، أحمد راتب   (3)
 .3م، ص شر، العدد ال اف
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لقد انتشر التعاقد  بر الياتؼ الخمكم في السنكات األخيرة بشكؿ كبير، إذ يتميز الياتؼ  

، إذ يتـ العقد بأقصر كقت كأقؿ جيد كأدنى نفقات، (1)الخمكم بأنو يحقؽ مبدأ االقتصاد في التعاقد

ىذا فضبلن  ف انتشار ىذا . قد تفصؿ بيف األطراؼ المتعاقدةبالرغـ مف المسافات الكبيرة التي 

الياتؼ بيف الناس األمر الذم دفعيـ إلى استعمالو لقضاء احتياجاتيـ اليكمية، حيث يكاد ال 

يخمك أم بيت اليكـ منو، ال بؿ يكاد يككف مكجكدان لدل كؿ فرد مف أفراد العائمة؛ يضاؼ لما 

االحكاؿ كالحتكائو  مى تقنية إرساؿ الرسائؿ بصكرىا سبؽ صغر حجمو كرخص  منو في أغمب 

، كأصبح كسيمة (2)المتعددة، فكؿ ىذه الميزات لعبت دكران في انتشار التعاقد  بر الياتؼ الخمكم

 .االتصاؿ األك ر شيك ان في دكؿ العاـ

 مشكمة الدراسة

الياتؼ الخمكم، تكمف مشكمة الدراسة في اإلشكاليات القانكنية التي ي يرىا التعاقد  بر  

كمف أبرزىا التعبير  ف اإلرادة كمدل صبلحية الياتؼ الخمكم في التعبير  ف اإليجاب كالقبكؿ 

 .مف خبلؿ المكالمة الياتفية كالرسائؿ بمختمؼ أنكا يا المرسمة  بره كبمختمؼ صكرىا

ىذا فضبلن  ف إشكالية تتعمؽ بمحؿ العقد خصكصان كأف محؿ ىذا العقد غير مكجكد،  

 يراه المتعاقد إاّل بعد تنفيذ العقد، كيضاؼ إلى ذلؾ زماف كمكاف انعقاد العقد مف خبلؿ تقنيات كال

االتصاؿ التي يتميز بيا الياتؼ الخمكم، كبخاصة إذا استخدمت تقنية التعاقد بالرسائؿ 

 بات اإللكتركنية، فت كر إشكالية تتعمؽ بالمحظة التي يحدث فييا القبكؿ أ ره، كأيضان إشكالية إ

 .التعاقد  بر الياتؼ الخمكم

                                                           
التعاقد بطريؽ الحاسكب، مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، تصدر  ف جامعة (. 2008)الصرايرة، منصكر   (1)

 .57، ص5، العدد 23مؤتة، األردف، المجمد 

إ بات التصرفات القانكنية التي يتـ إبراميا  ف طريؽ اإلنترنت، دار النيضة (. 2008)جميعي،  بد الباسط   (2)
 (.1)، اليامش 20، ص3القاىرة، طالعربية، 
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 أسئمة الدراسة

 :تطرح ىذه الدراسة  دة تساؤالت تتم ؿ باآلتي 

 ما حكـ التعاقد بالياتؼ الخمكم، كما مكقؼ المشّرع األردني مف ذلؾ؟ .1

 ما طبيعة كصكرة التعاقد بم ؿ ىذه الكسيمة اإللكتركنية الحدي ة؟ .2

  بر الياتؼ الخمكم؟ما كسائؿ التعبير  ف اإلرادة في التعاقد  .3

ما طبيعة اإلشكاليات القانكنية التي ي يرىا استخداـ م ؿ ىذه الكسيمة في التعاقد؟ كما الحؿ  .4

 القانكني ليا؟

ما الكقت الذم يحدث فيو القبكؿ أ ره في التعاقد بالياتؼ الخمكم الذم يتـ  بر الرسائؿ  .5

ية ىاتؼ القابؿ؟ أـ  ند كصكليا اإللكتركنية؟ فيؿ يقع ذلؾ لحظة مغادرة الرسالة اإللكتركف

إلى صندكؽ الرسائؿ الخاص بالمكجب؟ أـ  ند فتح المكجب لمرسالة كمعرفتو بفحكل 

 مضمكنيا؟

ىؿ يخضع التعاقد بطريؽ الياتؼ الخمكم في مجالي االختصاص القضائي كاالختصاص  .6

مكاف يحتؿ التشريعي لنفس القكا د التي يخضع ليا التعاقد التقميدم، ال سيما أف ضابط اؿ

 مكانة ىامة في ىذيف المجاليف؟

 كيؼ يتسنى إ بات التعاقد  بر الياتؼ الخمكم؟ .7

 أىمية الدراسة

تكمف أىمية ىذه الدراسة بالنظر إلى تزايد أ داد مستخدمي الياتؼ الخمكم في التعاقد  

ككسيمة إلبراـ تمبية الحتياجاتيـ اليكمية، كفي الحقيقة فإف دخكؿ الياتؼ الخمكم في مجاؿ التعاقد 

يصاؿ  مـ أحد المتعاقديف إلى اآلخر، أ ار تساؤالت  العقد أك ككسيمة لمتعبير  ف اإلرادة كا 

 .قانكنية  ديدة، ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة  نيا في ضكء التشريع األردني
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كما تبدك أىمية ىذه الدراسة بكصفيا تتناكؿ إحدل الكسائؿ اإللكتركنية في تبادؿ البيانات  

المعمكمات؛ لما تتطمبو طبيعة المعامبلت ال سيما العقكد منيا مف سر ة في إنجازىا خصكصان ك

 . ندما ال يتسنى لؤلطراؼ المتعاقدة االجتماع في مجمس  قد كاحد

ىذا كتكمف أىمية الدراسة مف الناحية العممية مف خبلؿ بياف أكجو القصكر التشريعي  

مة لم ؿ ىذا النكع مف التعاقد في التشريع األردني، كمف  ـ التي انتابت النصكص القانكنية الناظ

 .الخركج بنتائج كتكصيات لمعالجة أكجو ىذا القصكر التشريعي

 أىداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح النظاـ القانكني لمتعاقد  بر الياتؼ الخمكم في التشريع  

تعاقد، كمف  ـ إيجاد الحمكؿ ليذه األردني، كبخاصة اإلشكاليات التي ي يرىا م ؿ ىذا اؿ

 .اإلشكاليات مف خبلؿ تكصيات  ّميا تسا د كلك بجزء بسيط في حؿ ىذه اإلشكاليات

 حدود الدراسة

مف المؤمؿ أف يقـك الباحث بإ داد ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ  :الحدود الزمانية

 .2012/2013مف العاـ الجامعي 

ىذه الحدكد  مى التشريع األردني كبخاصة النصكص ذات الصمة في تقتصر  :الحدود المكانية

، كقانكف المعامبلت اإللكتركنية (1)ـ1976لسنة ( 43)القانكف المدني رقـ 

 (3)ـ1952لسنة ( 30)، كقانكف البينات رقـ (2)ـ2001لسنة ( 85)المؤقت رقـ 

                                                           
 .2ـ، ص1/8/1976، تاريخ 2645منشكر في الجريدة الرسمية، العدد   (1)

 .6010، ص31/12/2001، تاريخ 4524منشكر في الجريدة الرسمية، العدد   (2)

 .200ـ، ص17/5/1952، تاريخ 1108منشكر في الجريدة الرسمية، العدد   (3)
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 (1)ـ1988لسنة ( 24)كتعديبلتو، كقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية رقـ 

 .كتعديبلتو

تقتصر الحدكد المكضك ية ليذه الدراسة  مى بياف النظاـ القانكني لمتعاقد  :الحدود الموضوعية

 بر الياتؼ الخمكم، كمف  ـ يخرج مف ىذه الحدكد أم مسألة ال تتصؿ اتصاالن 

 .ك يقان بيذا النظاـ

 محددات الدراسة

في صكرة مف صكر التعاقد  تعد ىذه الدراسة إحدل الدراسات القانكنية التي تبحث 

اإللكتركني، كمف  ـ ال تكجد ىناؾ أية قيكد تحد مف تعميـ نتائجيا في األردف، أك في باقي الدكؿ 

 .العربية

 المصطمحات اإلجرائية لمدراسة

رساؿ  :الياتف الخموي - ىك جياز اتصاؿ يستخدـ إلجراء المكالمات الياتفية كاستقباليا كا 

الرسائؿ النصية كالمصكرة كالصكتية كاستقباليا مف قبؿ المستفيد مف الخدمة التي تقدميا 

 .(2)الشركة المرخص ليا

 .(3)ىك االتفاؽ الذم يتـ انعقاده بكسائؿ إلكتركنية كميان أك جزئيان  :العقد اإللكتروني -

ىك نقؿ المعمكمات إلكتركنيان مف شخص إلى آخر باستخداـ نظـ  :دل البيانات اإللكترونيةتبا -

 .(4)معالجة المعمكمات

                                                           
 .735ـ، ص2/4/1988، تاريخ 3545ية، العدد منشكر في الجريدة الرسـ  (1)

(2)  
Alain, Benahent (1999). Internet et le droit, Aspects juridiques da commerce 

electronique, p. 52. 
 .نص المادة ال انية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني: انظر  (3)

 .المعامبلت اإللكتركنية األردنينص المادة ال انية مف قانكف : انظر  (4)
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مصطمح شر ي يعني في أصؿ نشأتو اجتماع المتعاقديف في مكاف كاحد  :مجمس العقد -

ككنيما منصرفيف إلى التعاقد، كيبقياف فيو ال يشغميما  نو شاغؿ بحيث يصؿ التعبير الذم 

 .(1)يصدر مف أحدىما إلى  مـ اآلخر فكر صدكره دكف مضي أية فترة زمنية

ىك العـز  مى إتماـ التصرؼ القانكني مف شخص يعقؿ التصرؼ الذم يقـك بو  :الرضا -

 .(2)كيقصده

أمر نفسير ينعقد بو  ـز األطراؼ التي ترـك التعاقد  مى إجراء العممية القانكنية  :اإلرادة -

 .(3)محؿ التعاقد بقصد إحداث أ ر قانكني معيف

ىك البيانات التي تتخذ ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك  :التوقيع اإللكتروني -

كسيمة أخرل مما مة في  غيرىا كتككف مدرجة بشكؿ إلكتركني أك رقمي أك ضكئي أك أم

رسالة معمكمات أك مضافة  مييا أك مرتبطة بيا كليا طابع يسمح بتمديد ىكية الشخص 

 .(4)الذم كقعيا كيميزه  ف غيره مف أجؿ تكقيعو كيفرض المكافقة  مى مضمكنو

                                                           
 .7-6مصادر الحؽ، الجزء ال اني، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ص(. 2004)السنيكرم،  بد الرزاؽ   (1)

مصادر االلتزاـ، الفتح لمطبا ة كالنشر،  –القانكف المدني في  كبو اإلسبلمي (. 2008)الجماؿ، مصطفى   (2)
 .62، ص1اإلسكندرية، ط

مصادر االلتزاـ،  –الكسيط في النظرية العامة لبللتزامات، الكتاب األكؿ (. 1999) بد الرحمف، حمدم   (3)
 .139، ص1العقد، اإلرادة المنفردة، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

، 1، طالنظاـ القانكني لعقكد التجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية(. 2012)بف سعيد، لزىر   (4)
 .53ص
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 اإلطار النظري لمدراسة

( ككبرمارتف )ـ، حيث أجرل 1973لقد ظير التعاقد  بر الياتؼ الخمكم في  اـ  

كقبؿ ىذا العاـ لـ يكف . (1)الباحث في شركة مكتكركال لبلتصاالت أكؿ مكالمة ىاتفية خمكية

التعاقد  بر الياتؼ الخمكم مكجكدان لسببيف؛ أكليما  دـ إتاحة جزء مف المدل الطيفي الترددم 

ألحيزة يسمح بحيز ترددم لكؿ مشترؾ، كال اني أنو حتى لك سمح بم ؿ ىذا الحيز الترددم، فإف ا

 .(2)اإللكتركنية التي يجب استخداميا كانت  قيمة الكزف كباىظة التكاليؼ

لقد أدل التطكر المتسارع الذم حققتو  كرة االتصاالت إلى ظيكر التعاقد  بر الياتؼ  

الخمكم في ميداف التجارة اإللكتركنية التي تعّد الميداف الرئيسي الذم يحيا كيك ر بو إجراء م ؿ 

 . ف التعاقدىذا النكع ـ

كنظران لتنكع مكاضيع التجارة اإللكتركنية كتعدد المشكبلت القانكنية الناجمة  نيا، فقد  

 .جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء  مى النظاـ القانكني لمتعاقد  بر الياتؼ الخمكم

إف دراسة التعاقد  بر الياتؼ الخمكم تتطمب الكقكؼ  مى مفيكـ العقد المبـر  بر  

لخمكم مف خبلؿ تعريفو كتمييزه  ف غيره، كمف  ـ ال بد مف تحديد ماىية التعاقد الياتؼ ا

بالياتؼ الخمكم مف حيث بياف مدل مشرك يتو كخصائصو كتمييز العقد المبـر  بر الياتؼ 

 (.الفصؿ ال اني)الخمكم  ف غيره مف العقكد المشابية لو 

قة بإبراـ العقد  ف طريؽ الياتؼ كمف  ـ ال بد مف البحث في األحكاـ القانكنية المتعؿ 

، ككذلؾ ال بد مف بياف إ بات التعاقد  بر الياتؼ الخمكم كاالختصاص (الفصؿ ال الث)الخمكم 

                                                           
(1)  

Maureen Taylor (2009). Internet changing way International Business in Done, 19 

at the internet, Maxwell, London, p. 29. 
(2)  

Joulie, Anne – Hortense (1999). Commercial Transactions’ on the Internet, Mcgill 

University, Canada published on line, p. 34. 
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، كفي الفصؿ الخامس ن بت (الفصؿ الرابع)القضائي كالتشريعي بنظر المناز ات الناشئة  نو 

 .الخاتمة كالنتائج كالتكصيات

 الدراسات السابقة

 .(1)دراسة مقارنة –انعقاد العقد اإللكتروني (. 2004)ف محاسنة، نسرم -

تناكلت الباح ة في ىذه الدراسة مكضكع التعاقد اإللكتركني في ضكء قانكف المعامبلت   

ـ، كقد بح ت في تعريؼ التجارة اإللكتركنية كأىميتيا 2001لسنة ( 85)اإللكتركنية األردني رقـ 

كلـ تتناكؿ التعاقد بالياتؼ الخمكم كصكرة مف صكر التعاقد كتعريؼ العقد اإللكتركني كانعقاده، 

 .اإللكتركني، كىك األمر الذم تبحث فيو الدراسة الحالية

 .(2)االحتجاج بالمراسالت التجارية اإللكترونية(. 2007)المنصكر، أنيس، كالشرايرم، قيس  -

 بر كسائؿ االتصاؿ تناكؿ الباح اف في ىذه الدراسة حجية المعامبلت التجارية التي تتـ   

اإللكتركنية كاألحكاـ كاإلجراءات الناظمة ليا في التشريع األردني، كلـ تشر إلى مسألة التعاقد 

بالياتؼ الخمكم، كىك ما يميز الدراسة الحالية  ف الدراسة السابقة، إذ إف األكلى تبحث كبصفة 

 .لية انعقاده كا  باتوأساسية في النظاـ القانكني لمتعاقد  بر الياتؼ الخمكم مف حيث آ

 

 

 

  .(3)التعاقد بطريق الحاسوب(. 2008)لصرايرة، منصكر ا -

                                                           
 .2، العدد 31بحث منشكر في مجمة دراسات الجامعة األردنية،  مـك الشريعة كالقانكف، المجمد   (1)

 .2، العدد 22بحث منشكر في مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، جامعة مؤتة، المجمد   (2)

 .5 ، العدد23بحث منشكر في مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، جامعة مؤتة، المجمد   (3)
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تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة الجكانب القانكنية الناظمة لمتعاقد بطريؽ الحاسكب في   

ضكء القانكف المدني األردني كقانكف المعامبلت اإللكتركنية، إال أف ىذه الدراسة لـ تبحث في 

 .الياتؼ الخمكم، كىك األمر الذم تبحث فيو الدراسة الحالية التعاقد بطريؽ

اإلطار القانوني لمعقد المبرم عبر وسائل االتصال اإللكترونية (. 2009)الصرايرة، منصكر  -

 .(1)دراسة في التشريع األردني –

تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة الجكانب القانكنية المكضك ية كاإلجرائية الناظمة لمعقد   

اإللكتركني دكف أف يتعرض لمسألة التعاقد بطريؽ الياتؼ الخمكم، كىذا ما يميز الدراسة الحالية 

 ف الدراسة السابقة في أف األكؿ تبحث في التعاقد بطريؽ الياتؼ الخمكم مف خبلؿ بياف نظامو 

 .القانكني في التشريع األردني

والدفع اإللكتروني في التجارة الجوانب القانونية لمتعاقد (. 2009)القضاة، فياض ممفي  -

 .(2)اإللكترونية

تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة األحكاـ القانكنية الناظمة لمتعاقد اإللكتركني في التشريع   

األردني، كلـ يتناكؿ ضمف ىذه الدراسة الجكانب القانكنية الناظمة لمتعاقد بالياتؼ الخمكم، كىك 

 .الحاليةالمكضكع الذم تبحث فيو الدراسة 

 

 

 

 .(1)العقد اإللكتروني(. 2011) بد الدائـ، أحمد راتب  -

                                                           
 .2، العدد 25بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك القانكنية، المجمد   (1)

 .3، العدد 1بحث منشكر في المجمة األردنية في القانكف كالعمـك السياسية، تصدر  ف جامعة مؤتة، المجمد   (2)
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تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة النظاـ القانكني النعقاد العقد اإللتكركني في التشريع   

السكرم، كىذا يشكؿ اختبلفان جذريان مع الدراسة الحالية، إذ أف األخيرة تتناكؿ التعاقد  بر الياتؼ 

 .األردني الخمكم في التشريع

 منيجية الدراسة

ستعتمد الدراسة  مى المنيج الكصفي التحميمي؛ كذلؾ مف خبلؿ استعراض كتحميؿ  

النصكص القانكنية ذات الصمة بمكضك يا الكاردة في التشريع األردني، ككذلؾ تحميؿ آراء الفقو 

 .بخصكص المسائؿ مدار البحث -إف كجدت  –القانكني كأحكاـ القضاء األردني 

                                                                                                                                                                      
 .2، العدد 18بحث منشكر في مجمة جامعة حمب لمعمـك القانكنية، المجمد   (1)
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 انثبنيانفصم 

 مفهىو انعقد انمبرو عبر انهبتف انخهىي

إف دراسة مفيكـ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم تتطمب الكقكؼ  مى تعريؼ الياتؼ   

، كمف  ـ ال بد لنا مف (المبحث األكؿ)الخمكم كتمييزه  ما يشابيو مف كسائؿ االتصاؿ األخرل 

ك ية التعاقد في الياتؼ الخمكم في التشريع تحديد ماىية ىذا العقد مف خبلؿ بياف مدل مشر

األردني كمف  ـ نعرؼ بالعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم مف حيث بياف خصائصو كبياف صكر 

 .، كسأبحث ىذيف المبح يف تبا ان (المبحث ال اني)المعامبلت اإللكتركنية  بر الياتؼ الخمكم 

 المبحث األول

 بيو من وسائل االتصال األخرىتعريف الياتف الخموي وتمييزه عما يشا

طالما أف ىذه الدراسة تتناكؿ التعاقد  بر الياتؼ الخمكم، فبل بد لنا مف بياف تعريؼ ىذا  

الياتؼ، كمف  ـ تمييزه  ما يشابيو مف كسائؿ االتصاؿ األخرل، لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى 

 :مطمبيف

 :ياتووبيان مزاياه وسمب تعريف الياتف الخموي: المطمب األول

بما أف الياتؼ الخمكم يعّد كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الحدي ة، فإنو ال بد لنا مف الكقكؼ  

 مى معنى االتصاالت، كمف  ـ نعالج معنى الياتؼ الخمكم، ككذلؾ ال بد مف بياف مزاياه 

 .كسمبياتو

لقد  رفت االتصاالت بشكؿ  اـ في قانكف االتحاد األكركبي لممكاصبلت السمكية لعاـ  

نقؿ أك بث أك التقاط العبلقات كاإلرشادات كالكتابات كالصكر كاألصكات أك : "ـ بأنيا1986
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التخابر بأم شكؿ مف األشكاؿ سكاء سمككيان أك مرئيان أك بكاسطة أم مف األنظمة المغناطيسية 

 .(1)"األخرل الكيربائية

في المادة ال انية منو  (2)ـ1995لسنة ( 13)ك رفيا قانكف االتصاالت األردني رقـ  

نقؿ أك بث أك استقباؿ أك إرساؿ الرمكز أك اإلشارات أك األصكات أك الصكر أك البيانات : "بأنيا

أخرل مف  ميما كانت طبيعتيا بكاسطة الكسائؿ السمكية أك الراديكية أك الضكئية أك بأم كسيمة

، كبا تبار ما يرد نتيجة ىذه الكسائؿ ال يخرج  ف ككنو رسالة معمكمات "األنظمة اإللكتركنية

أم رسالة المعمكمات، في قانكف  –تتخمص بطريقة معينة تؤدم لمتعاقد، فيي  رفت األخرل 

لميا أك المعمكمات التي يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك تس: "المعامبلت اإللكتركنية األردني بأنيا

 .(3) ..."تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية أك بكسائؿ مشابية بما في ذلؾ تبادؿ البيانات اإللكتركنية 

اآللة المخصكصة لتأميف المخابرات بكاسطة الخطط : "ىذا كيعرؼ الياتؼ بأنو 

 . (4)"التمفكنية

ـ لـ يضع 1992لسنة ( 61)تجدر اإلشارة إلى أف المشّرع األردني في نظاـ الياتؼ رقـ 

( التكمـ مف بعد)كالتمفكف ىك كممة يكنانية دخمت إلى البلتينية كترجمت كتعني . تعريفان لمياتؼ

كتعني صكت، كىي نقمت لمعربية  Phoneكتعني بعيد ك  – Tele: كىي مككنة مف مقطعيف

 .(5)ني الياتؼبشكميا ىذا كتع

                                                           
التعاقد  ف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في اإل بات (. 1997)العبكدم،  باس : مشار إليو في  (1)

 .18، ص1كالتعاقد،  ماف، ط
 .2970، ص1/10/1995، تاريخ 4072منشكر في الجريدة الرسمية، العدد رقـ   (2)
 .ـ2001لسنة ( 85)ة األردني رقـ مف قانكف المعامبلت اإللكتركني( 1)تعريؼ رسالة المعمكمات، المادة   (3)
 .ىػ1353لسنة ( 52)ناظـ التمفكنات السعكدم رقـ : انظر في ىذا التعريؼ  (4)
األلفاظ األجنبية في التشريعات المصرية، مجمة إدارة قضايا الحككمة، السنة (. 1999)الفكلي، حسف محمد   (5)

 .83، العدد ال اني، جامعة  يف شمس، ص24
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الجياز الذم يمكف بمقتضاه التكمـ : "بأنو( التمفكف)كقد  رؼ جانب مف الفقو الياتؼ 

كالتخاطب الفكرم المباشر  ف طريؽ األسبلؾ كالمكجات التي تربط المتحدث أك المرسؿ 

 .(1)"كالمتحدث إليو، أم المستقبؿ

تنقؿ مف المرسؿ إلى كيعمؿ ىذا الجياز  ف طريؽ تحكيؿ ذبذبات الكبلـ إلى نبضات 

 .(2)المستقبؿ بكاسطة تيار كيربائي

كيعد الياتؼ مف أك ر كسائؿ االتصاؿ الفكرم فا مية كانتشاران في العصر الحالي، كما 

يعد  نصران جكىريان بالنسبة لبعض كسائؿ االتصاؿ األخرل األك ر تقدمان، بصفة خاصة جياز 

 .(3)الفاكسيميؿ

أحد كسائؿ االتصاؿ الحدي ة الذم : "لخمكم يعرؼ بأنوفي ضكء ما سبؽ، فإف الياتؼ ا

، حيث (4)يعتمد  مى االتصاؿ البلسمكي  ف طريؽ شبكة مف األبراج مكز ة ضمف مساحة معينة

( خبليا)أف الياتؼ الخمكم يقـك  مى فكرة  بقرية تستند  مى تقسيـ المدينة إلى مناطؽ صغيرة 

بشكؿ خبليا مسدسة، كبالتالي فإف التنقؿ داخميا ال يؤ ر  مى االتصاؿ  2كـ26مساحة كؿ منيا 

 .(5)إال إذا خرج حامؿ الياتؼ خارج مساحة ىذه الخبليا

كاستنادان إلى نص المادة ال انية مف قانكف االتصاالت األردني، يمكف لنا تعريؼ الياتؼ 

رساؿ الرسائؿ النصية  جياز اتصاؿ يستخدـ إلجراء المكالمات الياتفية: "الخمكم بأنو كاستقباليا كا 

 ".كالمصكرة كالصكتية كاستقباليا مف قبؿ المستفيد مف الخدمة التي تقدميا الشركة المرخص ليا

                                                           
 .16، ص1الجكانب القانكنية لمتعامبلت اإللكتركنية، جامعة الككيت، ط(. 2003)إبراىيـ الدسكقي  أبك الميؿ،  (1)
 .43بف سعيد، لزىر، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .20العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .www.ar.wikipedea.orgالمكسك ة الحرة كيكبيديا   (4)
 .11المحترؼ، بدكف دار نشر، دمشؽ، صمكسك ة جكالؾ (. 2005)الصيرفي، فيمي   (5)
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 :يتمتع الياتؼ الخمكم بالعديد مف المزايا أىميا

حفظ معمكمات االتصاؿ الذم جرل مف خبللو، حيث تتيح ىذه الميزة لمستخدـ الياتؼ  :أوالً 

ف يعمـ بجميع األرقاـ التي اتصمت بو كجميع األرقاـ التي اتصؿ بيا مع بياف الخمكم أ

 .(1)تاريخيا بالسا ة كاليـك كالسنة

سر ة االتصاؿ، إذ تتـ المفاكضات بيف األطراؼ المتعاقدة كيبـر العقد بينيـ مف خبلؿ  :ثانياً 

ر ة في إمكانية المخاطبات الياتفية بدقائؽ معدكدة ميما بعدت المسافة، فضبلن  ف الس

، ككذلؾ سر ة كصكؿ الرسائؿ التي ترسؿ مف (2)قبكؿ اإليجاب أك رفضو مف المكجب لو

، كما يميز رسائؿ (3)خبللو حيث ال تستغرؽ كقتان طكيبلن حتى تصؿ إلى الطرؼ اآلخر

الياتؼ الخمكم بأنيا  ند التسميـ تعطي إشعاران لمرسميا بأف التسميـ قد حصؿ، كفي حالة 

اف الياتؼ الخمكم لمطرؼ ال اني مغمقان أك خارج منطقة التغطية لمشبكة، فإنيا تبقى ما إذا ؾ

لمدة معينة كبعدىا إما أف تصؿ إلى ىاتؼ الطرؼ ال اني أك يفشؿ اإلرساؿ، كفي كبل 

 .(4)الحالتيف يأتي إشعاران لمرسميا

دد كبير مف الناس في سيكلة استخداـ الياتؼ الخمكم األمر الذم أدل إلى انتشاره بيف ع :ثالثاً 

زمف قصير، حيث أنو ال يحتاج إلى خبرة معينة أك تيار كيربائي كما في أجيزة الحكاسيب 

                                                           
 .26، ص1المشكبلت القانكنية لعقكد التجارة اإللكتركنية، دار كائؿ،  ماف، ط(. 2010)العنزم، زياد خميؼ   (1)
التقنية الجديدة باتت بيف أيدم الك يريف، مقاؿ منشكر في جريدة الشرؽ األكسط، في (. 2008)كيفف أكبرايت   (2)

 .مايك 8يس ، الخـ10754العدد 
 .11الصيرفي، فيمي، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .18أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (4)
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أك إلى مكاف مخصص لو، فيك جياز بسيط يعتمد في تشغيمو  مى بطاريتو الدالخية ذات 

 .(1)الحجـ الصغير

ا في الياتؼ العادم، إف بعض أجيزة الياتؼ الخمكم تتميز بمميزات إضافية ال نجده :رابعاً 

فإضافة إلى المكالمات الياتفية كالرسائؿ ىناؾ تقنيات أخرل كىي تقنية البمكتكث، كتقنية 

 :الكاب، كتقنية اإلنترنت البلسمكي، كسكؼ نبينيا بصكرة مكجزة  مى النحك التالي

 قصيرة المدل( RF)ىك  بارة  ف تقنية اتصاؿ السمكي  بر مكجات راديكية  :(2)البموتوث .1

، كبالتالي أم جيازيف فييما (3) (أمتار 10)بيف أجيزة تشكؿ شبكة محددة المسافة حكالي 

نفس ىذه التقنية يمكنيا االتصاؿ كتبادؿ البيانات فيما بينيا دكف الحاجة إلى اتصاؿ 

بالشبكة، كمف مزايا البمكتكث أنو يكفر اتصاؿ السمكي بيف األجيزة النقالة حيث يعتمد  مى 

ا نتجاكز رؤية األسبلؾ كالكبيبلت، ككذلؾ فيك اتصاؿ مجاني بيف األجيزة كال مكجات تجعمف

يستيمؾ طاقة كبيرة مقارنة مع غيره مف األجيزة المحمكلة، كيمكف نقؿ البيانات كاألصكات 

 .(4)مف خبللو

كتتيح ىذه التقنية لمستخدميا الدخكؿ  مى شبكة اإلنترنت مف خبلؿ  :اإلنترنت الالسمكي .2

لكم كذلؾ  ف طريؽ المكجات الراديكية التي يتمقاىا الياتؼ الخمكم مف األبراج الياتؼ الخ

المخصصة لو، حيث أف االتصاؿ باإلنترنت يككف بكاسطة الياتؼ إلى البرج مزكد الخدمة 

كمف  ـ إلى السيرفر الرئيسي أم يعتمد  مى شبكة الياتؼ الخمكم، كما يعيؽ استخداـ ىذه 

                                                           
التنظيـ القانكني لمتعاقد  بر شبكة اإلنترنت، دار الكتب القانكنية، (. 2012)العجارمة، مصطفى مكسى   (1)

 .46، ص1القاىرة، ط
الذم كحد الدنمارؾ كالنركيج كأدخميـ في الديانة ( بمكتكثىاركلد )كتعكد تسمية البمكتكث إلى ممؾ الدنمارؾ   (2)

 .55الصيرفي، فيمي، مرجع سابؽ، ص: المسيحية، مشار إليو لدل
دكديف، بشار : انظر. كيمك متر م ؿ األيفكف، كالببلؾ بيرم 3كىناؾ أجيزة يصؿ مدل البمكتكث إلى   (3)

 .76، ص1نت، دار ال قافة،  ماف، طاإلطار القانكني لمعقد المبـر  بر شبكة اإلنتر(. 2006)
 .21أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (4)
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ظة لبلتصاؿ كالبطء في سر ة نقؿ البيانات التي تحتكم في الغالب التقنية ىك التكمفة الباه

كيمك بت في  10 مى نصكص كصكر كفيديك حيث تبمغ أقصى سر ة لنقؿ المعمكمات 

 .(1)ال انية

جاءت تقنية الكاب نظران الزدياد متطمبات األفراد لئلنترنت، حيث يتطمب الك ير  :تقنية الواب .3

الدخكؿ  مى اإلنترنت في أكقات كأماكف ال تتكفر فييا كصبلت اإلنترنت كالكمبيكتر 

خصكصان في األماكف المزدحمة كالمطارات كالكزارات كغيرىا مف األماكف التي غالبان ما 

ترنت لظركؼ  دة، كليذا السبب كجد الكاب، كلتسييؿ كصكؿ يحتاج الشخص فييا إلى اإلف

المعمكمات المطمكبة إلى الياتؼ الخمكم تمر ىذه العممية في  دة مراحؿ معقدة، كبالتالي 

 .(2)يتصؿ بمزكد الخدمة

بالرغـ مف ىذه المميزات التي تجعؿ مف الياتؼ الخمكم جياز ال غنى  نو تظير لنا   

 :العقد مف خبللو، كىي دة سمبيات في إجراء 

 .تكمفة المكالمات الياتفية كبيرة كخصكصان  ندما يككف االتصاؿ دكليان  .1

صعكبة فيـ األطراؼ المتعاقدة ال سيما  ندما يتـ التخاطب بيف أطراؼ يتحدث أحدىـ بمغة  .2

 .(3)أجنبية ال يفيميا الطرؼ اآلخر

لخمكم كاالبتعاد  ف غرض كمف ناحية أخرل ىناؾ حاالت سكء استخداـ ك يرة في الياتؼ ا .3

 .المكالمة الياتفية فضبلن  ف الكقت الضائع في الترحيب

                                                           
(1)  

Dr. Najib A. Kofahi and other (2008). Performance evaluation of three encryption 

decryption algorithns, paper prepare to the 46
th

 IEEE International midaest 

symposium on circuits and system, Cairo Egypt, 27
th

, 30
th

 December, p. 48. 
 .89الصيرفي، فيمي، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .17أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (3)
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كمف أىـ سمبيات استعماؿ الياتؼ الخمكم في التعاقد ىي مسألة إ بات العقد سيما كأف  .4

، كبالتالي يؤدم إلى صعكبة إ باتو كىذا ما سكؼ (1)المكالمة الياتفية ينتج  نيا  قد شفكم

 .نكضحو الحقان 

ىذه السمبيات لـ تستطع أف تصمد أماـ مزايا الياتؼ الخمكم، األمر الذم أدل إلى كؿ   

انتشاره بصكرة كبيرة جدان حيث ال يكجد شخص في يكمنا ىذا ال يمتمؾ ىذا الجياز إف لـ يكف 

 .يمتمؾ أك ر مف جياز، كيقكدنا ىذا إلى زيادة نسبة التعاقد  ف طريقو

ؿ كبينا مزاياه كسمبياتو، يبقى لنا أف نبيف ما يميز بعد أف كضحنا تعريؼ الياتؼ النقا 

اإلنترنت، التمفكف العادم، التمكس، الفاكس، : الياتؼ النقاؿ  ف كسائؿ االتصاؿ األخرل م ؿ

 .كىذا ما سأبح و في المطمب ال اني

 :األخرى الحديثة تمييز الياتف الخموي عما يشابيو من وسائل االتصال: المطمب الثاني

يقصد بكسائؿ االتصاؿ الحدي ة كؿ إرساؿ أك استقباؿ لمعبلمات كاإلشارات كالخطكط  

 المكتكبة، ككذلؾ الصكر كالتعامبلت أيان كاف نك يا، يستكم في ىذا االتصاؿ أف يتـ سمكيان أك 

                                                           
 .23العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
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، فكسائؿ االتصاؿ الحدي ة (1)السمكيان، كما يستكم أف يتـ سمعيان أك بصريان أك بأم نظاـ آخر

تقنية متقدمة تستخدـ لبلتصاؿ  ف بعد، كمعيا يتـ االتصاؿ آنيان كفكريان فيربط بيف  أجيزة

 .المتصميف كما لك كانكا حاضريف مجتمعيف، كليسكا بعيديف مف حيث كقت االتصاؿ

ف كاف يجمعيا معان سر ة االتصاؿ كفكريتو،   تتعدد كسائؿ االتصاؿ في الكقت الحالي، كا 

ؿ الياتؼ، كالتمكس، كالفاكسيميؿ، كالذم يمكف تسميتو بجياز كيأتي في مقدمة ىذه الكسائ

التصكير، أك االستنساخ  ف ُبعد، أك جياز التصكير الياتفي، لككنو يقترف بالياتؼ، كيتبلـز 

 . ، كأخيران اإلنترنت(2)معو

كمف خبلؿ ىذا المطمب، سكؼ نميز ما بيف الياتؼ الخمكم كالياتؼ العادم، ككذلؾ  

 .سيميؿ، كأيضان التمكي كاإلنترنت، كذلؾ في أربعة فركعتمييز  ف الفاؾ

 :التمييز بين الياتف الخموي والياتف العادي: الفرع األول

جياز إرساؿ أك استقباؿ مكصؿ بأسبلؾ مع مقسـ رئيسي : يعرؼ الياتؼ العادم بأنو 

 .(3)يربط  دد مف المشتركيف باستخداـ دكائر إلكتركنية مركبة

جياز يرسؿ كيستقبؿ الصكت كُيمكف األفراد مف التحدث فيما بعضيـ : كيعرؼ أيضان بأنو 

 بر مسافات قد ال يستطيع اإلنساف أف يقطعيا، كىناؾ أرقاـ لكؿ خط تميزه  ف اآلخر، حيث 
                                                           

ـ الذم  رؼ كسائؿ االتصاؿ، 1989كالبصرية الفرنسي الصادر  اـ قانكف االتصاالت السمعية : راجع  (1)
تمؾ الكسائؿ التي تقـك بتكصيؿ الرسائؿ الحاممة لممعمكمات لمجميكر أيان كانت طبيعة : بصفة  امة، بأنيا

ىذه المعمكمات، كأيان كانت كسيمة تكصيميا، أم سكاء تمت بالطرؽ السمكية كالسمعية أك البصرية أك بالطرؽ 
أجيزة حدي ة متطكرة في  الـ االتصاالت : كتعرؼ كسائؿ االتصاؿ الفكرم أيضان بأنيا. ىركمغناطيسيةالؾ

تتكلى نقؿ الرسائؿ بيف األطراؼ المتعاقدة سكاء داخؿ القطر أك خارجو، كىذه الرسائؿ إما أف تككف سمعية 
أجيزة نقؿ الصكرة بالياتؼ  كما في الياتؼ، أك متككبة تتـ  ف طريؽ التمكس، أك مستنسخة األصؿ كما في

 .19-18العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص: لمزيد مف التفصيؿ راجع(. الفاكسيمؿ)
بعض الجكانب القانكنية لرسالة البيانات اإللكتركنية، دراسة مقارنة، بحث منشكر في (. 2006)أبك حمك، حمك   (2)

 .23، آذار، ص(1)، العدد 22مجمة أبحاث اليرمكؾ، المجمد 
 .www.ar.wikipedea.orgالمكسك ة الحرة كيكبيديا   (3)
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الخط المطمكب االتصاؿ ( رقـ)االتصاؿ بيف الخطيف مف خبلؿ الضغط  مى رمز  تتـ  ممية

 :تؼ مف  بلث أجزاء رئيسة، كيتككف اليا(1)بو

تمكف طالب المكالمة الياتفية مف إدخاؿ أرقاـ اليكاتؼ كتركب في بعض  :آلية إدخال .1

اليكاتؼ في طقـ اليد بيف قطعة األذف كقطعة الفـ أك تككف جزءان مف كحدة قا دة منفصمة 

أزرار أك مكصمة بسمؾ إلى طقـ اليد، كفي ك ير مف اليكاتؼ الحدي ة تتككف آلية اإلدخاؿ مف 

مفاتيح غالبان ما تككف ا ني  شر مفتاحان كؿ كاحد منيـ لو  دد معيف مف النبضات 

 .الكيربائية

كىك الجياز الذم يرسؿ الصكت ليحكلو إلى مكجات كيربائية كمف  ـ يرسمو إلى  :المرسل .2

 .الشبكة الياتفية كيسمى أيضان المايكركفكف

ىربائي القادـ مف خط الياتؼ إلى صكت كىك الجياز الذم يحكؿ التيار الؾ :المستقبل .3

 .(2)المتكمـ كيركب المستقبؿ في طقـ اليد

إف الفرؽ بيف الياتؼ الخمكم كالياتؼ العادم يكمف في مميزات كؿ منيـ، كلكي يمكننا   

الكقكؼ فيما بينيا ال بد لنا مف معرفة مميزات الياتؼ العادم مع مقارنتيا بالياتؼ الخمكم  مى 

 :النحك اآلتي

، لكف ما يأخذ  مى ىذا (3)يتصؼ الياتؼ العادم بسر ة االتصاؿ ككذلؾ الياتؼ الخمكم .1

 مى الخطكط الياتفية  (1)القكؿ أف االتصاؿ قد يككف صعب إذا كانت ىناؾ تأ يرا خارجية

 .بالنسبة لمياتؼ العادم كشبكة االتصاؿ بالنسبة لمياتؼ الخمكم كىذا أمر نادر الكقكع

                                                           
التعاقد بكسائؿ االتصاؿ الحدي ة كمدل حجيتيا في اإل بات، دكف دار نشر، (. 2005)رشدم، محمد السعيد   (1)

 .52كال مكاف نشر، ص
 .www.ar.wikipedea.orgالمكسك ة الحرة كيكبيديا   (2)
التعاقد  ف طريؽ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركني، رسالة دكتكراه، جامعة (. 2007)مطمؽ، مراد محمكد يكسؼ   (3)

 .27 يف شمس، ص
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حيث يكاد يككف أسيؿ مف الياتؼ الخمكم، فإف حدا ة  (2)ؼ العادمسيكلة استخداـ اليات .2

الياتؼ الخمكم أدت إلى كجكد صعكبة استخداـ مف قبؿ بعض األفراد إال أف ىذه الصعكبة 

 .ىي في زكاؿ نتيجة زيادة الك ي  ند مستخدميو

الياتؼ  يتسـ التعاقد  بر الياتؼ العادم بأنو تعاقد فكرم كمباشر كىذا ما نجده أيضان في .3

الخمكم إذا ما تـ التعاقد بالمكالمة الياتفية، لكف إذا تـ بغير ذلؾ يككف بيف غائبيف كليس 

فكريان كىذا ما يحصؿ  ندما يككف التعاقد  ف طريؽ الرسائؿ التي ترسؿ مف خبللو سكاء 

 .(3)أكانت رسالة نصية أك صكتية أك مصكرة

الخمكم نجد أف مستخدـ الياتؼ الخمكم  بالنظر إلى طبيعة كؿ مف الياتؼ العادم كالياتؼ .4

يتمتع بحرية التنقؿ في أم مكاف يريده في بمده أك خارجو، أما مستخدـ الياتؼ العادم فإنو 

 .(4)ال يستطيع أف يغير مكاف الخط مف مكاف إلى آخر إال كفؽ إجراءات معينة

 بات ىذا العقد أما بخصكص إ بات التعاقد فإف الياتؼ العادم كالخمكم يشتركاف بصعكبة إ .5

 مى ا تباره  قد شفكم، لكف قد يختمؼ األمر لك كاف التعاقد قد حصؿ  ف طريؽ الرسائؿ 

في الياتؼ الخمكم أك  ف طريؽ المكالمة الياتفية مع كجكد تقنية التسجيؿ الصكتي المكجكد 

 .(5)في الياتؼ الخمكم كفي  دد قميؿ مف الياتؼ العادم

 

                                                                                                                                                                      
. يقصد بالتأ يرات الخارجية ىي األحكاؿ الجكية الرديئة التي تؤ ر  مى شبكات االتصاؿ السمكية كالبلسمكية  (1)

 .17أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص: انظر
 .22العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .17أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .22العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (4)
 .29كسائؿ االتصاؿ الحدي ة، بغداد، ص(. 2010)الدكرم، سعد   (5)
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ا ا تبر أف التعاقد  ف طريؽ الياتؼ أك أم كسيمة مما مة كىذا يعني أف القانكف  ندـ  

، كاف يقصد في ىذا الحكـ (1)تعاقدان بيف حاضريف مف حيث الزماف كبيف غائبيف مف حيث المكاف

المكالمات الياتفية فقط، حيث ال يككف ىناؾ فجكة زمنية بيف اإليجاب كالقبكؿ كىذا ما ينطبؽ 

، أما فيما يتعمؽ بالتقنيات األخرل التي يمتاز بيا الياتؼ  مى الياتؼ الخمكم كالياتؼ العادم

الخمكم، فإف التعاقد الذم يحصؿ مف خبلليا ال يككف محبلن ليذه المادة القانكنية، حيث نجد 

ىناؾ فجكة أك فارؽ زمني بيف اإليجاب كالقبكؿ كبالتالي يعد ىذا تعاقدان بيف غائبيف في الزماف 

 .(2)الياتؼ الخمكم كالياتؼ العادمكالمكاف كىذا ىك الفرؽ بيف 

 (:الفاكس)التمييز بين الياتف الخموي والفاكسيميل : الفرع الثاني

جياز استنساخ بالياتؼ يقـك بإرساؿ كاستبلـ الرسائؿ كالمستندات : يعرؼ الفاكس بأنو 

 المخطكطة باليد كالمطبك ة بكامؿ محتكياتيا كأصميا  ف طريؽ شبكة الياتؼ المركزية أك  ف

 .(3)طريؽ األقمار الصنا ية، كيمكف استخدامو داخؿ المدينة كخارجيا مع دكؿ العالـ

يتميز التعاقد  ف طريؽ الفاكس بالكجكد المادم لمك يقة الكرقية، لذا فإف التعاقد  ف  

 .(4)طريؽ ىذا الجياز يعد أسرع الخدمات البريدية في  الـ االتصاالت كأك رىا تطكران 

أف الفاكس يقترف بجياز الياتؼ اقترانان تامان كيبلزمو كيكمؿ  ممو كال تجدر اإلشارة إلى  

يسمح بإجازة الفاكس مف قبؿ المؤسسة العامة لبلتصاالت إال لؤلفراد الذيف لدىـ  قد اشتراؾ 

                                                           
 .64دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مف القانكف المدني األردني( 102)نص المادة : انظر  (2)
 .29سابؽ، صالعبكدم،  باس، مرجع   (3)
إبراـ العقد المبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، بدكف مكاف (. 2006)إبراىيـ، خالد ممدكح   (4)

 .19كأبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص. 28نشر، ص
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بالخدمة الياتفية، بمعنى أف الفاكس ىك جياز ممحؽ بالياتؼ العادم يقـك بإرساؿ الرسائؿ  ف 

 .(1)بخط مستقؿ طريؽ خط الياتؼ كليس

كلمكقكؼ  مى الفرؽ بيف الفاكسيميؿ كالياتؼ الخمكم ال بد لنا مف التطرؽ لمزايا الفاكس  

 :(2)كمقارنتو مع الياتؼ الخمكم، كالتي يمكف إيجازىا بما يأتي

تكفير الكقت إذ يمكف إرساؿ الرسائؿ كالمستندات في مدة ال تتجاكز الدقيقة الكاحدة كأحيانان ال  .1

 انية، كفي ىذه النقطة نجد أف الياتؼ الخمكم أسرع مف الفاكس في إرساؿ  30تزيد  مى 

الرسائؿ حيث ال تكاد أف تمضي خمسة  كاني كيأتي إشعار لممرسؿ بأف الرسالة قد أرسمت 

إال إذا كاف ىاتؼ الطرؼ اآلخر مغمؽ أك خارج منطقة التغطية، كىذا غير مكجكد في 

 .رساؿ الرسائؿالفاكس، فالياتؼ النقاؿ أسرع في إ

المحافظة  مى سرية المراسبلت كانعداـ احتماؿ ضيا يا، إذ يكفر نظاـ الفاكس أمنية  الية  .2

لممراسبلت ذات الطبيعة السرية لتكافر إمكانية الرمز في بعضيا، فمف السيؿ كضع شيفرة 

استخداـ معينة قابمة لمتغيير كتخضع كممة السر ىذه لمتعميمات التي تصدرىا الدائرة المعنية ب

تعميقان  مى ىذه النقطة نجد أف الياتؼ الخمكم أك ر سرية مف الفاكس حيث أف . الجياز

الرمز أك كممة السر تكجد  ند فتح الجياز ابتداءن أم ال يستطيع الشخص أف يصؿ إلى 

، األمر الذم يؤدم (3)الرسالة إال إذا أدخؿ الرمز السرم الذم يطمب منو  ند فتح الجياز

اءة الرسالة ذاتيا، بمعنى أف أم شخص يستطيع أف يرل الرسالة لكف ال يستطيع إلى  دـ قر

 .قراءتيا إال مف لديو الرمز

                                                           
 .29العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .28إبراىيـ، خالد، مرجع سابؽ، ص  (2)
الكشمكشي، حسيف، كالمكبي، : انظر. ز ىنا ىك الدخكؿ إلى البرامج المخزنة فيو كتشغيمويقصد بفتح الجيا  (3)

 .46سعيد، مرجع سابؽ، ص
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تجنب جميع األخطاء التي يمكف كقك يا  ف طريؽ االتصاؿ بالياتؼ ألف الرسائؿ المرسمة  .3

ككف تصؿ بالصكرة ذاتيا كالشكؿ كالحجـ المكجكدة في األصؿ كبالتالي فاألخطاء فييا تكاد ت

معدكمة، كىذا الكبلـ قد يصدؽ  مى الياتؼ العادم ألنو ال يتمتع بأم تقنية غير االتصاؿ 

الياتفي، فقد يحدث خطأ لمجرد أف يككف العقد شفكيان، فقد يغفؿ المتعاقديف  ف أمكر ميمة 

في التعاقد أك قد يككف فيـ الطرؼ اآلخر لمطرؼ األكؿ فيو نكع مف الغمط، أما فيما يتعمؽ 

اتؼ النقاؿ كما يتميز بو مف تقنية إرساؿ الرسائؿ كتقنيات االتصاؿ األخرل فإف نسبة بالو

 .حدكث الخطأ تكاد تككف معدكمة

ال يحتاج جياز الفاكس إلى  ناصر مدربة لتشغيمو، فالذم يستخدمو ال يحتاج أف يككف مممان  .4

تا ب، كيفيـ مف بالطبا ة كما ىك الحاؿ في التمكس مما يؤدم إلى اختصار الك ير مف الـ

ىذا أف الفاكس ىك جياز سيؿ ال يحتاج إلى خبرة حالو حاؿ الياتؼ الخمكم أم أف الياتؼ 

 .الخمكم كالفاكس متشابياف في ىذه النقطة

بعد  رض مزايا الفاكس يتبيف أف جياز الفاكس كاحد مف أىـ أجيزة االتصاؿ لكف   

دل إلى ظيكر الياتؼ الخمكم  مى التطكر الذم حصؿ كخصكصان في العشر سنكات األخيرة أ

ساحة أجيزة االتصاؿ كبفضؿ ما يتمتع بو مف مميزا استطاع أف يحقؽ انتشاران كاسعاص فاؽ في 

 .ذلؾ الفاكس كالياتؼ العادم

 :التمييز بين الياتف الخموي والتمكس: الفرع الثالث

التمكس ىك  بارة  ف جياز طبا ة إلكتركني مبرؽ يتصؿ ببدالة يطبع البيانات الصادرة  

مف المرسؿ بمكف أحمر كالصادرة مف المرسؿ إليو بالمكف األسكد فيستطيع المشترؾ بذلؾ 

رساؿ إيجابة كتسمـ رده سكاء أكاف  االتصاؿ مباشرة مع أم مشترؾ آخر يمتمؾ الجياز نفسو كا 

 يان أـ دكليان، فمكؿ مشترؾ رمز نداء خاص بو، فبل يتـ إرساؿ الرسالة إال إذا ىذا االتصاؿ داخؿ
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تسمـ رمز النداء لمجياز المرسؿ إليو، أما إذا كاف المتعاقديف غير مشتركيف بخدمة التمكس 

، كيعمؿ جياز التمكس  مى تحكيؿ (1)فيمكنيـ أف يرسمكا رسائميـ بالتمكس  ف طريؽ مكتب البرؽ

بة إلى نبضات كيربائية فيتحكؿ الضغط  مى الحركؼ إلى إشارة كيربائية تتحكؿ الحركؼ المكتك

 . (2)بعدىا إلى مكجات كيركمغناطيسية

لمكقكؼ  مى الفرؽ بيف الياتؼ الخمكم كالتمكس ال بد أف نبيف مزايا التمكس كمقارنتيا مع  

 :(3)الياتؼ كالمتم مة فيما يمي

يستطيع الشخص الذم يرغب بالتعاقد مف خبللو أف يرسؿ يتميز التمكس بالسر ة العالية إذ  .1

إيجابة إلى الطرؼ اآلخر في أم بمد كالحصكؿ  مى الرد بالمكافقة أك الرفض خبلؿ  كاف أك 

دقائؽ معدكدة، كىذا ما نجده أيضان في الياتؼ الخمكم حيث تصؿ الرسالة خبلؿ  كاف 

لياتؼ الخمكم يمتاز بدقة أك ر مف معدكدة إلى أبعد مكاف في العالـ إضافة إلى ذلؾ أف ا

التمكس، فمجرد إرساؿ الرسالة تذىب إلى الرقـ المحدد كبدكف تمقي إشارة مف المرسؿ إليو 

 .كغيرىا مف التعقيدات

تتميز الرسائؿ التي ترسؿ مف خبلؿ التمكس بالسرية حيث يقتصر االطبلع  مى مضمكنيا  .2

ؿ بإرساليا خبلفان لمبرقية العادية التي  مى كؿ مف المرسؿ الذم أرسميا أك الشخص المخكّ 

تفقد الك ير مف سريتيا، أما فيما يتعمؽ بالياتؼ الخمكم فإنو يتمتع بنفس السرية إف لـ يكف 

 .أك ر كما كضحنا ذلؾ في الفرؽ بينو كبيف الفاكس

                                                           
الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإل بات المدني، دار ال قافة،  ماف، (. 2002)العبكدم،  باس   (1)

 .19-18كأبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص. 60ص
 .19إبراىيـ، أبك الميؿ، مرجع سابؽ، ص  (2)
. 19كأبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص. 28-27العبكدم،  باس، الحجية القانكنية، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .49-48كالكشمكشي، حسيف، كالمكبي، سعيد، مرجع سابؽ، ص
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اإلتقاف كالكضكح، إذ يتـ إ داد رسالة التمكس قبؿ إرساليا  مى شريط م قب فتككف خالية مف  .3

ألخطاء، فإذا حد ت أخطاء  ند كتابة الرسالة يمكف تصحيحيا  ند حصكليا فتظير ا

الرسالة منظمة كخالية مف األخطاء، كالشريط الم قب يعد بم ابة مخزف لممعمكمات التي يمكف 

إرساليا كالرجكع إلييا في أم كقت، كفي ىذه النقطة نستطيع القكؿ أف الياتؼ الخمكم يكاف 

تقاف مف التمكس كذلؾ بسبب أف الرسالة في الياتؼ الخمكم تككف يككف أك ر كضكحان  كا 

مفيكمة ككاضحة، ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل يستطيع المرسؿ أف يتأكد مف صحة 

 .الرسالة قبؿ إرساليا ألنيا ال ترسؿ بصكرة مباشرة إال بعد اختيار رقـ الشخص

ف في الكقت نفسو كمك قة بأك ر مف يتيح جياز التمكس االتصاؿ بعدة فركع متبا دة األماؾ .4

نسخة، كىذا مكجكد أيضان في الياتؼ الخمكم، ال بؿ يستطيع مستخدـ الياتؼ أف يرسؿ 

 .الرسالة لكؿ األشخاص المكجكديف في قائمة األسماء

كمف السمات األساسية لمتمكس أنو يترؾ أ ران ماديان مكتكبان لمك ائؽ المرسمة  ف طريقو، ككذلؾ  .5

أدؽ مف المكالمة التمفكنية، كفي ىذا الصدد نجد أف ىذه الميزة قد تفكؽ التمكس يككف أفضؿ ك

 مى الياتؼ العادم  مى ا تبار أف األخير ال يرسؿ كال يستمـ الرسائؿ، أما بالنسبة لمياتؼ 

الخمكم فإضافة لممكالمات الياتفية ىناؾ تقنية الرسائؿ فيستطيع أيضان أف يحتفظ بالرسالة 

أ ران ماديان، كمف ناحية أخرل فالتمكس ال يخمك مف العيكب، فأىـ  يكب التمكس  مى ا تبارىا 

ىي أنو غير قادر  مى إرساؿ الرسكـ كالبيانات التكضيحية كاليكامش كالتكاقيع كأيضان إف 

ال  لجياز التمكس  بلث سر ات فيجب أف يككف الجياز المرسؿ كالمرسؿ إليو نفس السر ة كا 

، كىذا أمر صعب سيما كأف  دد المشتركيف في ىذه الخدمة (1)مةكانت البرقية غير مفيك

 .قميؿ

                                                           
 .27العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
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نخمص مما تقدـ أف جميع مزايا التمكس مكجكدة في الياتؼ الخمكم إضافة إلى كجكد   

 .تقنيات أخرل غير مكجكدة في التمكس

 :التمييز بين الياتف الخموي واإلنترنت: الفرع الرابع

نما  ىك شبكة معمكمات يتـ الكصكؿ إلييا باستخداـ  اإلنترنت ليس بجياز مستقؿ، كا 

الذم يتصؿ بغيره مف الحكاسيب  مى مدار العالـ كىك أمر يمكف مف ( الكمبيكتر)الحاسب اآللي 

سيكلة الحصكؿ  مى المعمكمات كتبادليا؛ فاإلنترنت إذف ليس سكل شبكة دكلية لممعمكمات 

ة قصيرة ليصؿ إلى مراده مف معمكمات، بكساطتيا يمكف لمفرد أف يغزك العالـ في لحظات زمني

فاإلنترنت إذف ما ىي إال مجمك ة مف أجيزة . (1)كىكذا أصبح اإلنترنت طريقان سريعان لممعمكمات

الحاسب اآللي مرتبط بعضيا ببعضيا اآلخر بطريقة تمكف مف تبادؿ المعمكمات باستخداـ 

ات مف شبكة اإلنترنت بكساطة التكنكلكجيا الحدي ة، كتتـ االتصاالت كالحصكؿ  مى المعمكـ

كالياتؼ معان، حيث يقكـ الحاسب اآللي،  ف طريؽ جياز ( الكمبيكتر)جياز الحاسب اآللي 

مف خبلؿ ( اإلنترنت)الذم يتضمنو باالتصاؿ إرساالن كاستقباالن بالشبكة ( Modem)المكدـ 

 . (2)االتصاؿ الياتفي

مف جياز حاسب آلي إلى جياز  كيمكف  ف طريؽ اإلنترنت نقؿ الرسائؿ كالمعمكمات 

، ىذا باإلضافة إلى خدمة االتصاؿ Electronic Mailآخر باستخداـ خدمة البريد اإللكتركني 

Tel-Net (3)مف جياز إلى آخر. 

ىك إلغاء  –في مجاؿ المعمكمات كاالتصاالت  –لعؿ أىـ مزايا الحاسب اآللي  

 .(1)ات حتى كلك بعدت آالؼ األمياؿالمسافات، حيث يتـ االتصاؿ بالجية المقصكدة في لحظ

                                                           
(1)  

Alain, Benabent, op.cit., p. 157-158. 
 .24أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .56دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (3)
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كألف االتصاؿ  ف طريؽ الحاسب اآللي كاإلنترنت يتـ في لحظات، فإنو يمغي أك  

يختصر الزمف كالكقت أيضان، كىذا أمر يؤدم إلى سيكلة إبراـ التصرفات القانكنية كغيرىا مف 

 .التعامبلت القانكنية كالتجارية بسر ة كسيكلة

سب اآللي با تباره كسيمة اتصاؿ كنقؿ معمكمات بعدة طرؽ، منيا يتـ استخداـ جياز الحا 

، Web، كيطمؽ  مييا اختصاران خدمة الػ World Wide Webطريؽ شبكة المعمكمات العالمية 

 .(2)ك ف طريقيا يمكف الكصكؿ إلى المعمكمات الخاصة بعقد أك خدمة معينة يراد التعاقد  مييا

، حيث يمكف  ف طريقو التراسؿ مع طرؼ E-mailكمنيا أيضان طريؽ البريد اإللكتركني  

 .آخر  ف بعد إرساالن كاستقباالن 

 :(3)كما كتتميز خدمة اإلنترنت بعدة مزايا كمنيا 

أنيا  بارة  ف شبكة مفتكحة كغير محددة بمكاقع معينة، فيستطيع الشخص أف يتصفح في  .1

 .تحديد مكاقع معينة دكف غيرىاكؿ الصفحات بدكف تقييد أك 

أنيا شبكة  المية ال تعرؼ الحدكد بيف الدكؿ، كىذا ما يميزىا  ف بعض شبكات نقؿ  .2

المعمكماتية التي تتـ  مى نطاؽ إقميمي، كلذلؾ كصؼ البعض شبكة اإلنترنت بأنيا  الـ 

لشبكة متكامؿ فيناؾ المبلييف مف مستخدمي اإلنترنت الذيف يتكاجدكف في آف كاحد  مى ا

 .يتبادلكف الحديث سكيان 

إف شبكة اإلنترت شبكة غير متخصصة في نكع معيف مف الخدمات بؿ إنيا تتسع لتشمؿ  .3

 .التعامؿ بمختمؼ السمع كالخدمات

                                                                                                                                                                      
 .48الصرايرة، منصكر، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .27 بد الدائـ، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (2)
العقد اإللكتركني في القانكف المقارف، الحمبي الحقكقية لمنشر،  –العقكد الدكلية (. 2009)ناصيؼ، إلياس   (3)

 .27بيركت، ص
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يرل الباحث في ىذا الصدد أف لمياتؼ الخمكم نفس المزايا تقريبان، فمف حيث أف الشبكة مفتكحة 

ة االتصاالت كيستطيع األفراد االتصاؿ بأم مكاف فبل يكجد شخص يتحكـ أك يسيطر  مى خدـ

في العالـ، أما بخصكص أف شبكة اإلنترنت شبكة  المية ال تعرؼ الحدكد بيف الدكؿ، فيذا 

الكبلـ ينطبؽ  مى الياتؼ الخمكم أيضان، فإنو ذات استعماؿ كاسع ك المي أيضان فيستطيع 

ىذا ما يسمى بالتجكاؿ الدكلي، حيث يتـ مستخدـ الياتؼ الخمكم أف يستعممو في أك ر مف دكلة ك

أما . (1)اختيار الخدمة آليان كيصبح الياتؼ الخمكم يعمؿ في داخؿ كخارج حدكد مكطنو األصمي

فيما يتعمؽ بأف شبكة اإلنترنت شبكة غير متخصصة في نكع كاحد مف الخدمات، فيذا ما نجده 

الخدمات حيث يمكف استخداـ الياتؼ  أيضان في الياتؼ الخمكم فإنو ال يستخدـ في نكع معيف مف

 .الخمكم لشراء السمع كالخدمات كلتكطيد العبلقات االجتما ية كغيرىا مف االستخدامات األخرل

إضافة إلى المزايا التي تتمتع بيا شبكة اإلنترنت فإنيا تقدـ خدمات ك يرة كمتنك ة تعكد  

م، كىك  بارة  ف صندكؽ بريد شخصي  مى البشرية بالنفع كالتقدـ كمف أىميا البريد اإللكتركف

يعمؿ مف خبلؿ شبكة اإلنترنت بحيث يتيح لممشترؾ بخدمة اإلنترنت أف يرسؿ كيستقبؿ الرسائؿ 

مف خبلؿ الحاسكب بعد أف يقـك الشخص بفتح البريد الخاص مف خبلؿ طبا ة اسـ المستخدـ 

ككذلؾ . (2)رية حتى كقتنا ىذاككممة السر، كتعد خدمة البريد اإللكتركني أسرع خدمة  رفتيا البش

يتمتع باألماف كالسرية بحيث ال يمكف اختراقو مف شخص ما إال بمعرفة كممة السر الخاصة بو 

 .(3)أك بطريقة فنية كبرامج معقدة ال يجيدىا إال المحترفكف في مجاؿ المعمكماتية

 

                                                           
 .41الصيرفي، فيمي، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .ـ2012كقتنا الحاضر ىك تاريخ كتابة الرسالة أم سنة   (2)
سطيف،  قد البيع اإللكتركني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فؿ(. 2008)حمارشة، رياض كليد   (3)

 .10ص
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مف خبلليا  كالتي يستطيع Websiteإضافة إلى البريد اإللكتركني ىناؾ خدمة المكاقع  

األشخاص زيارة المكاقع المختمفة  مى الشبكة العالمية كيمكنو مف تفصح كقراءة ما فييا 

كالحصكؿ  مى ما يريدكف مف معمكمات أك صكر أك مقطك ات غنائية، كما يمكنو مف البيع 

كالشراء كيندرج ضمف ىذه الخدمة خدمة التعمـ  ف بعد، فيناؾ مكاقع تتيح التعمـ بأسمكب جديد 

مف خبلؿ التعمـ  ف بعد، فبل يحتاج الطالب الذىاب إلى المؤسسة التعميمية بؿ يمكنو التعمـ مف 

كلقد بادرت بعض . أم مكقع تعميمي  ف طريؽ استخداـ اإلنترنت لبلتصاؿ بالمؤسسة التعميمية

الدكؿ م ؿ أمريكا ككندا بمشاريع تيدؼ إلى اتصاؿ جميع مدارسيا باإلنترنت إلتاحة فرصة 

كمف ناحية أخرل تقدـ شبكة . اصؿ الفّعاؿ بيف جميع طبقات المجتمع الذيف ليـ  بلقة بالتعمـالتك

: ، حيث تككف ىذه التقنية إما باستخداـ برامج خاصة م ؿ(1)اإلنترنت تقنية المحاد ة كالدردشة

 .الياىك ماسنجر، كالسكام بي، أك الدخكؿ ليا مف خبلؿ المكاقع كذلؾ  ف طريؽ نكافذ  انكية

كبخصكص الخدمات التي تقدميا شبكة اإلنترنت يرل الباحث أف الياتؼ الخمكم فيو  

أيضان نفس الخدمات تقريبان فيستطيع مستخدمو إرساؿ كاستبلـ الرسائؿ، كفيما يتعمؽ بالدردشة فإف 

ىذه الخدمة مكجكدة أيضان في الياتؼ الخمكم، أما بخصكص الكيب أك المكاقع فيذه التقنية 

كالجدير بالذكر ىنا أف الياتؼ الخمكم يستطيع الدخكؿ  مى شبكة . شبكة اإلنترنت انفردت بيا

اإلنترنت كتفعيؿ كؿ التقنيات كالخدمات التي تقدميا ىذه الشبكة، كىذه الميزة تزيد مف أىمية 

الياتؼ الخمكم فتجعمو جيازان شامبلن لكؿ التقنيات الحدي ة أم أنو يضـ جميع المزايا التي تتمتع 

األجيزة التي ذكرناىا سابقان في جياز كاحد صغير الحجـ كبسيط التكاليؼ كأىـ ما يميزه أنو  بيا

 .جياز سيؿ

                                                           
المكسك ة القانكنية لمتجارة اإللكتركنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، (. 2011)السنباطي، إيياب   (1)

 .98الطبعة األكلى، ص
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خبلصة ما تقدـ فإف الياتؼ الخمكم ىك  بارة  ف مجمك ة مف األجيزة تجسدت في  

جياز كاحد، حيث نجد فيو خدمة المكالمات الياتفية كخدمة الرسائؿ، إضافة إلى ذلؾ خدمة 

 .ت األمر الذم أدل إلى انتشاره بيف الناس بشكؿ كبيراإلنترف

 المبحث الثاني

 تحديد ماىية العقد المبرم عبر الياتف الخموي

إف تحديد ماىية العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم تستمـز منا القياـ بخطكة أكلى نكضح  

 ـ التعريؼ بالعقد  مف خبلليا مدل مشرك ية التعاقد بالياتؼ الخمكم في التشريع األردني، كمف

المبـر  بر الياتؼ الخمكم مف خبلؿ تحديد معناه، كبياف خصائصو، كأخيران ال بد مف بياف صكر 

 :لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى  بل ة مطالب، ىي. المعامبلت اإللكتركنية  بر الياتؼ الخمكم
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 :يمدى مشروعية التعاقد بالياتف الخموي في التشريع األردن: المطمب األول

سأبحث ىذا المكضكع ضمف فر يف، أخصص الفرع األكؿ لبياف مدل مشرك ية التعاقد  

بالياتؼ الخمكم في ظؿ القانكف المدني األردني، أما الفرع ال اني ففي ظؿ قانكف المعامبلت 

 .اإللكتركنية األردني

 :م1976سنة ( 43)في ظل القانون المدني األردني رقم : الفرع األول

ف سككت ىذا القانكف  ف التعاقد بكسائؿ إلكتركنية كمنيا الياتؼ الخمكم،  مى الرغـ ـ 

إال أنو بالرجكع إلى إلى المبادئ العامة لمقانكف كالعقد كبعض النصكص القانكنية، يتبيف لنا جكاز 

 :التعاقد بالياتؼ الخمكم مف خبلؿ ما يأتي

تشريعات الحدي ة شكبلن أف التعبير  ف اإلرادة ال يشترط فيو بحسب األصؿ في معظـ اؿ .1

 .خاصان أك كضعان معينان 

أف األصؿ في العقكد الرضائية، حيث يستطيع المتعاقد أف يعبر  ف إرادتو بالطريقة التي  .2

 .تركؽ لو إليصاؿ العمـ إلى المتعاقد اآلخر

العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ : القا دة القانكنية المدنية الكمية تقضي بأف .3

 .، فأم لفظ، أك مبنى أدل المعنى، أك دؿ  مى المقصد فيك معتبر قانكنان (1)المبانيك

 .ال يكجد في التشريع األردني نص  اـ أك خاص يحظر التعاقد بيذه الكسيمة أك يقيده .4

، ..."يعد التعاقد بالياتؼ، أك بأية طريقة مما مة : "مدني أردني بأنو( 102)تنص المادة  .5

تفسح المجاؿ أمامنا لمقياس، كا تبار التعاقد بإحدل كسائؿ ( أك بأية طريقة مما مة)فعبارة 

االتصاؿ اإللكتركنية الحدي ة م ؿ الحاسكب، أك اإلنترنت الشابكة، أك التمكس كما نحك ذلؾ 

كتطبيقان لذلؾ ذىب االجتياد القضائي لمحكمة التمييز األردنية . الن لمتعاقد بطريؽ الياتؼمماث

                                                           
 .مدني أردني( 214)كردت ىذه القا دة في الفقرة األكلى مف المادة   (1)
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يجكز التعاقد بالتمكس إذا كاف المتعاقداف ال يضميما مجمس كاحد  مبلن : "المكقرة إلى أنو

 .(1)"مف القانكف المدني( 102)بالمادة 

مية لمكضكع التعبير  ف اإلرادة مدني أردني لـ يعر أه( 87)إف تعريؼ العقد في المادة  .6

كطريؽ إيصاؿ اإليجاب كالقبكؿ بقدر اىتمامو بمسألة ارتباط اإلرادتيف كتطابؽ القبكؿ مع 

 .اإليجاب  مى كجو ي بت أ ره في المعقكد  ميو

... التعبير  ف اإلرادة يككف بالمفظ كالكتابة : "مدني أردني بأف( 93)جاء في نص المادة  .7

، فالتعبير  ف "ر ال تدع ظركؼ الحاؿ شكان في داللتو  مى التراضيكباتخاذ أم مسمؾ آخ

اإلرادة في التعاقد  بر إحدل كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية يتـ مف خبلؿ القياـ بخطكات 

 .معينة ال تدع ظركؼ الحاؿ أم شكؿ في داللتيا  مى التراضي

 :م2001لسنة ( 85)في ظل قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم : الفرع الثاني

نظران إلى التطكرات التقنية الحاصمة في ميداف تبادؿ البيانات كالمعمكمات اإللكتركنية،  

كنزكالن  مى اال تبارات العممية استجابة لحاجات التجارة كالتصنيع التي اقتضت إبراـ المعامبلت 

تختصر الجيد كالكقت، كالعقكد  ف طريؽ استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحدي ة كالتي تكفر السر ة ك

فقد سف المشّرع األردني قانكنان خاصان نظـ فيو المعامبلت التي تنفذ بكسائؿ إلكتركنية كال سيما 

كقد جاء في تعريؼ المعامبلت . العقكد منيا، كىذا القانكف ىك قانكف المعامبلت اإللكتركنية

المعامبلت التي تنفذ : صكد بيا ىكاإللكتركنية الكارد في المادة ال انية مف ىذا القانكف، أف المؽ

القيد أك العقد أك : بكسائؿ إلكتركنية،  ـ  رفت المادة ذاتيا مصطمح السجؿ اإللكتركني بأنو

 رسالة المعمكمات التي تنشأ أك ترسؿ أك تسمـ أك تخزف بكسائؿ إلكتركنية، كذلؾ فقد حددت ىذه 

                                                           
المحاميف األردنييف، العدداف األكؿ كال اني، ، ىيئة خماسية، مجمة نقابة 1202/1990تمييز حقكؽ رقـ   (1)

 .1713، ص1992
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لتي يتـ إنشاؤىا أك ترسؿ أك تسمـ أك تخزف المعامبلت ا: المادة المقصكد برسالة المعمكمات بقكليا

بكسائؿ إلكتركنية أك بكسائؿ مشابية بما في ذلؾ تبادؿ البيانات اإللكتركنية أك البريد اإللكتركني 

 .أك البرؽ أك التمكس أك النسخ الرقمي

في ضكء ما تقدـ، يتبيف أف المبادئ العامة لمقانكف المدني األردني كأحكاـ قانكف  

اإللكتركنية  مى كجو التحديد، تجيز التعاقد بالكسائؿ اإللكتركنية الحدي ة كمنيا المعامبلت 

الياتؼ الخمكم، كمف  ـ ال يكجد مانع قانكني يحكؿ دكف إبراـ العقد  بر الياتؼ الخمكم في 

التشريع األردني، باست ناء ما كرد في نص المادة السادسة مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية 

 :ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف  مى ما يأتي: قكليااألردني، ب

العقكد كالمستندات كالك ائؽ التي تنظـ كفقان لتشريعات خاصة بشكؿ معيف أك تتـ بإجراءات  - أ

 :محددة كمنيا

 .إنشاء الكصية كتعديميا .1

 .إنشاء الكقؼ كتعديؿ شركطو .2

بيا كسندات  معامبلت التصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة بما في ذلؾ الككاالت المتعمقة .3

نشاء الحقكؽ العينية  مييا باست ناء  قكد اإليجار الخاصة بيذه األمكاؿ  .ممكيتيا كا 

اإلشعارات المتعمقة بإلغاء  قكد خدمات المياه كالكيرباء كالتأميف الصحي كالتأميف  مى  .4

 .الحياة أك فسخيا

 .الككاالت كالمعامبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصية .5

شعارات التبميغ القضائية كقرارات المحاكـلكائح الد اكل كالمر .6  . افعات كا 

األكراؽ المالية إال ما تنص  ميو تعميمات خاصة تصدر  ف الجيات المختصة استنادان إلى   - ب

 .قانكف األكراؽ المالية النافذ المفعكؿ
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تستند جميع االست ناءات المقدمة إما لما ىك مقرر في القكانيف المنظمة ليا، فم بلن   

، كذلؾ يشترط اإلشياد  مى الكقؼ لدل (1)في القانكف المدني األردني تسجيؿ الكصية يشترط

، كيجب (3)، كما أنو يشترط تسجيمو لدل دائرة األراضي إف كاف كقفان  قاريان (2)المحكمة الشر ية

 .(4)تسجيؿ األكراؽ المالية المتداكلة في السكؽ كنقؿ ممكيتيا كتسكية أ مانيا بيف الكسطاء

 ـ فإف المعيار الخاص بما يست نى مف نطاؽ تطبيؽ قانكف المعامبلت اإللكتركنية كمف  

األردني، ىك محكـك بالقكانيف المنظمة ليذه المعامبلت المست ناة، كليس بقانكف المعامبلت 

 .اإللكتركنية

 :وخصائصو العقد المبرم عبر الياتف الخموي معنى: المطمب الثاني

. اف معنى العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم كمف  ـ خصائصوإف ىذه الدراسة تػتطمب بي 

 :ك ميو سأبحث ىاتيف المسألتيف في فر يف

 :تحديد معنى العقد المبرم عبر الياتف الخموي: الفرع األول

يعتبر العقد مف أىـ التصرفات القانكنية التي تمارس في الحياة العممية إف لـ يكف أىميا  

 مى اإلطبلؽ، كذلؾ بإجماع الفقو كالتشريع  مى حد سكاء، كيعرؼ بشكؿ  اـ  مى أنو تكافؽ 

 إرادتيف  مى إحداث أ ر قانكني سكاء كاف ىذا األ ر ىك إنشاء اللتزاـ أك نقمو أك تعديمو 

                                                           
 .مدني أردني( 1130)نص المادة : انظر  (1)
 .مدني أردني( 1237/2)نص المادة : انظر  (2)
 .مدني أردني( 1237/3)نص المادة : انظر  (3)
 .ـ2002سنة ؿ( 76)مف قانكف األكراؽ المالية األردني المؤقت رقـ ( 81)نص المادة : انظر  (4)
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، كالمبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ تجمي المذىب الشخصي في االلتزاـ كالذم تككف (1)ائوأك إنو

منو ( 87)، ىذا كلقد  رؼ القانكف المدني األردني العقد مف خبلؿ نص المادة (2)العبرة فيو لمنية

العقد ىك ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبكؿ اآلخر  مى كجو : "كالتي قضت بأف

كمف الجدير . (3)"بت أ ره في المعقكد  ميو كيترتب  ميو التزاـ كؿ منيما بما كجب  ميو لآلخريث

قكلو ىنا أننا إذا تجاىمنا النظر إلى الصفة اإللكتركنية لمعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، نبلحظ 

لعقد أف ىذا التعريؼ يستك ب ىذا النكع مف العقكد مف حيث األطر األساسية المشترطة في ا

مف القانكف المدني األردني فإف اإليجاب كالقبكؿ ( 91/1)بشكؿ  اـ، ككفقان لما قضت بو المادة 

ىما كؿ لفظيف مستعمميف  رفا إلنشاء العقد كأم لفظ صدر أكالن فيك إيجاب كال اني قبكؿ، سكاء 

 ستخداـ لفظكاف ذلؾ بالمغة العربية أك بأم لغة أخرل يفيميا المتعاقداف، كال يشترط في ذلؾ ا

                                                           
تجدر اإلشارة إلى أف فقياء القانكف المدني يركف مف جية أف العقد ما ىك إال اتفاؽ إرادتيف، كمف جية أخرل   (1)

يركف أف ىذا التكافؽ يجب أف يأتي بيدؼ إحداث أ ر قانكني، كذلؾ لكي يظير ىذا األ ر كيتضح  ند 
تطيع القكؿ أف فقو القانكف المدني يرل أف تعريؼ العقد إنشاء االلتزاـ أك نقمو أك تعديمو أك إنيائو، إذان نس

أكالن؛ تكافؽ اإلرادتيف كيتكجب بالتالي  مى كؿ طرؼ في العقد أف : يجب أف يشتمؿ  مى أمريف ا نيف ىما
تنعقد إرادتو  مى أمر معيف كذلؾ بشرط أف تتقابؿ إرادتا الطرفيف، ألف ىذا التقابؿ ىك الذم يككف العقد، 

. تجو إرادتا الطرفيف في تكافقيما إلى إحداث أ ر قانكني كذلؾ  ف طريؽ إنشاء رابطة قانكنية انيا؛ أف ت
 .257، ص1مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ط(. 1979)الصدة،  بد المنعـ فرج : انظر

العقد كليد النية أك ما  ينظر المذىب الشخصي إلى االلتزاـ با تباره يم ؿ رابطة شخصية، كىك يرل بذلؾ أف  (2)
يعرؼ باإلرادة النفسية أك الباطنية، كتبعان لذلؾ تككف العبرة إلرادة المتعاقديف التي انطكت  مييا نفسيما، كأما 

التعبير الخارجي فما ىك إال مجرد دليؿ يكشؼ  ف تمؾ اإلرادة، فإذا اتفؽ ىذا التعبير مع اإلرادة الحقيقية 
ال فبل، كقد أخذت القكانيف البلتينية بيذا المذىب، كمف جية أخرل ينظر المذىب المادم إلى  أخذ بو كا 

االلتزاـ با تباره قيمة مالية، أم أنو ينظر إلى مكضك و كليس إلى العبلقة التي تجمع بيف طرفيو، كىك بذلؾ 
مر  ف ىذا الحد، يرل أف العقد كليد اإلرادة الظاىرة أك المادية التي يعبر المتعاقداف  نيا باأللفاظ كيقؼ األ

كبعد ذلؾ ال  برة لما أراده المتعاقداف حقيقة، فالتعبير  ف اإلرادة ليس مجرد دليؿ  مييا بؿ ىك اإلرادة 
نظرية (. 1934)السنيكرم،  بد الرزاؽ : انظر في ذلؾ. ذاتيا، كقد أخذت بيذا المذىب القكانيف الجرمانية
لتزامات، المجمع العممي العربي اإلسبلمي كمنشكرات محمد العقد، شرح القانكف المدني، النظرية العامة لبل

 .84-83الداية، بيركت، كقد طبع ىذا الجزء ألكؿ مرة بمطبعة دار الكتب المصرية، ص
مف القانكف المدني العراقي، كالتي أخذت بدكرىا  ف نص المادة ( 83)ىذا التعريؼ أخذ  ف نص المادة   (3)

 .73الحكيـ،  بد المجيد، مرجع سابؽ، ص: انظرمف كتاب مرشد الحيراف، ( 262)
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معيف كال تركيب خاص، كبعيدان  ف الخكض فيما يؤخذ  مى ىذا التعريؼ مف انتقادات، فإننا  

نرل أف نضع ىذه المسألة جانبان كنحيميا إلى ما ذىب إليو فقياء كشّراح القانكف المدني بشكؿ 

 .(1) اـ كاألردني  مى كجو التحديد

بر الياتؼ الخمكم أال نغفؿ أبدان صفة ميمة ىذا كيتكجب  مينا  ند تعريؼ العقد المبـر ع 

كالتي تتـ باستخداـ أحد  –مف حيث المكاف  –مف صفاتو كىي أنو ينتمي لمعقكد المبرمة  ف بعد 

كسائؿ االتصاؿ الفكرم الحدي ة، كذلؾ فإف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يمتاز بخصكصية 

تعريفنا ليذا العقد سيرا ي بالضركرة ىاتيف  تتم ؿ في الطريقة التي ينعقد بيا، ك مى ذلؾ فإف

 .النقطتيف األساسيتيف باإلضافة إلى تحديد مجالو، كؿ في نقطة مستقمة

 :العقد المبرم عبر الياتف الخموي ىو نوع خاص من العقود المبرمة عن بعد: أوالً 

                                                           
العقد إلى التفريؽ ما بيف العقد كاالتفاؽ ابتداءن، كال ضير أف نسمؾ  يميؿ الفقو القانكني  ند محاكلتو تعريؼ  (1)

ىذا الطريؽ أيضان، فاالتفاؽ كفقان لما ذىب إليو بعض الفقياء أ ـ كأشمؿ مف العقد ألنو جنس كالعقد نكع، 
يككف االتفاؽ  بارة  ف تكافؽ إرادتيف  مى إنشاء التزاـ أك نقمو أك تعديمو أك إنيائو، إنشاء التزاـ  ك مى ذلؾ

كما ىك الحاؿ في البيع، كنقؿ االلتزاـ كما ىك الحاؿ في حكالة الحؽ كالديف، أما تعديؿ االلتزاـ فم الو 
نياء االلتزاـ كما ىك الحاؿ في الكفاء، أما بالنسبة لمعقد فيك اتفاؽ  مى  االتفاؽ  مى اقتراف أجؿ بااللتزاـ، كا 

إنشاء التزاـ أك نقمو، كىك بذلؾ أخص مف االتفاؽ كيككف بالنسبة لو كالنكع بالنسبة لمجنس، كيترتب  مى 
ذلؾ مقكلة أف كؿ  قد اتفاؽ كلكف العكس ليس بصحيح إال إذا كاف االتفاؽ منشئان لبللتزاـ أك ناقبلن لو، فإذا 

لتزاـ أك منييان لو ال يعتبر  ند ذلؾ  قدان، كالجدير بالذكر أف التمييز السابؽ بيانو بيف االتفاؽ كاف معدالن لبل
كالعقد ليس بذم أىمية كما يرل ذلؾ السكاد األ ظـ مف فقياء القانكف المدني ككما ذىبت إلى ذلؾ معظـ 

حيث المعنى، كمع ىذا فإف ذلؾ  القكانيف الحدي ة، كالتي ا تبرت أف العقد كاالتفاؽ مصطمحيف مترادفيف مف
ال يمنعنا مف اإلشارة إلى أف بعض الفقياء ذىبكا في تفرقتيـ بيف العقد كاالتفاؽ إلى القكؿ أف مصطمح العقد 

يجب أف يقتصر  مى االتفاقات اليامة، أم تمؾ التي خصيا المشرع بأسماء معينة كالبيع كاإليجار، أما 
التي ليس ليا اسـ معيف، كمف ناحية أخرل يرل بعض الفقياء أف االتفاؽ فيك غير ذلؾ مف االتفاقات 

لمتمييز بيف العقد كاالتفاؽ أىمية أخرل مف حيث األىمية؛ فاألىمية المطمكبة إلنشاء العقد تختمؼ  ف األىمية 
ة المطمكبة إلنشاء االتفاؽ، إال أنو يرد  مى ذلؾ بالقكؿ أف األىمية تختمؼ باختبلؼ العقكد، فم بل األىمي

المطمكبة في  قكد التبرع تختمؼ  ف األىمية المطمكبة في  قكد المعاكضة، كمع ذلؾ لـ يقؿ أحد باختبلؼ 
: انظر كؿ مف. البيع  ف اليبة مف حيث ككف كؿ منيما  قدان، كذلؾ لمجرد اختبلؼ األىمية المطمكبة فييما

صادر االلتزاـ في القانكف ـ(. 1987)، كسمطاف، أنكر 81-79السنيكرم،  بد الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص
 .10المدني األردني، دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي، منشكرات الجامعة األردنية،  ماف، الطبعة األكلى، ص



37 

 

تعرؼ العقكد المبرمة  ف بعد بأنيا تمؾ العقكد التي تتـ ما بيف غائبيف، كبتعبير آخر  

التعاقد الذم ال يجمع المتعاقديف فيو مجمس  قد كاحد يككف : يعرؼ العقد المبـر  ف بعد بأنو

ميما كانت  –بينيما فيو اتصاؿ مباشر، بحيث تنشأ في ىذا النكع مف التعاقد فترة مف الزمف 

تفصؿ ما بيف صدكر اإليجاب ك مـ القابؿ بو كصدكر القبكؿ ك مـ المكجب بو، فم ؿ  –صغيرة 

ىذه الفترة الزمنية ال تكجد في التعاقد الذم يتـ ما بيف حاضريف يجمعيما مجمس  قد كاحد، إذان 

نخمص بالقكؿ إلى أف التعاقد الذم يتـ ما بيف غائبيف يقع بأحد طرؽ المراسمة كإرساؿ الرسائؿ 

، كمف المبلححظ أف (1)رساؿ البرقيات، أك  ف طريؽ استخداـ رسكؿ ال ت بت لو صفة النيابةأك إ

ىذه الرسائؿ التي تستخدـ في التعاقد ما بيف غائبيف ىي كسائؿ بطيئة نسبيان إذا ما قكرنت 

بكسائؿ اتصاؿ أخرل أك ر حدا ة ىي كسائؿ االتصاؿ الفكرم كالياتؼ الخمكم كالتمكس 

لتي تمتاز بالسر ة كبشيكع استخداميا في إبراـ العقكد ما بيف غائبيف، فالمتعاقداف كالفاكسميؿ، كا

كمف خبلؿ استخداـ أحد ىذه الكسائؿ يتبادالف اإليجاب كالقبكؿ كما لك كانا مجتمعيف في مجمس 

 . قد كاحد، مع أف الكاقع ىك  كس ذلؾ تمامان 

ككف فيو الفترة الزمنية التي تفصؿ كيعد الياتؼ الخمكم مف كسائؿ االتصاؿ الفكرم التي ت 

ما بيف صدكر اإليجاب كصدكر القبكؿ قصيرة جدان تصؿ إلى درجة التفاىة مف حيث القيمة 

المترتبة  مى حسابيا، كبناءن  مى ذلؾ نرل أكالن أف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم ىك أحد 

كنرل  انيان أف العقد  -يث المكافمف ح –أنكاع العقكد المبرمة  ف بعد التي تتـ ما بيف غائبيف 

المبـر  بر الياتؼ الخمكم يندرج ضمف العقكد المبرمة  ف بعد كالتي تتـ مف خبلؿ استخداـ أحد 

كسائؿ االتصاؿ الفكرم الحدي ة، كىذا ما يتطمب بالضركرة أف تحتـر القكا د الخاصة بالتعاقد 

                                                           
 .140الصدة،  بد المنعـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
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كنرل  ال ان كأخيران أف العقد المبـر  بر  ،(1)المبـر  ف بعد باستخداـ أحد كسائؿ االتصاؿ الفكرم

 .الياتؼ الخمكم ىك  قد متميز بالطريقة التي ينعقد بيا

 :العقد المبرم عبر الياتف الخموي عقد متميز بالطريقة التي ينعقد بيا: ثانياً 

لقد درج معظـ الشّراح في تعريفيـ لمعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم  مى تعريؼ التجارة  

كنية ابتداءن بكصفيا الميداف الذم يظير فيو ىذا النكع مف العقكد بك رة، فالتجارة اإللكتر

نك ان مف أنكاع التجارة، كالتجارة كما نعمـ ىي  بارة  ف ممارسة  –بداىةن  –اإللكتركنية تعتبر 

األ ماؿ التجارية التي حددىا المشرع التجارم  مى كجو اال تياد، كىذا يقكدنا إلى القكؿ بأف 

التجارة اإللكتركنية ىي ببساطة ممارسة أحد أك بعض أك كؿ األ ماؿ التجارية التي حددىا 

 تياد مف خبلؿ استخداـ كسيمة إلكتركنية، كبذلؾ ال تختمؼ التجارة المشرع التجارم  مى كجو اال

نما جاءت خصكصيتيا مف  اإللكتركنية مف حيث مضمكنيا كممارسييا  ف التجارة التقميدية، كا 

طبيعة الكسائؿ التي تستخدـ لممارستيا كبكجو خاص مف الطريقة التي تنعقد كتنفذ بيا العقكد 

 .(2)تشكؿ في مجمميا مككنات التجارة اإللكتركنية باستخداـ تمؾ الكسائؿ كالتي

كفي كاقع الحاؿ أصبحت التجارة اإللكتركنية مشرك ان  مبلقان كمتكامبلن في البيئة  

اإللكتركنية، فكجدت كأنشأت نتيجة لذلؾ أ داد ىائمة مف المتاجر كالمؤسسات الخدمية ذات 

لى األرض بالنسبة لمزبكف المتعامؿ  بر الكجكد االفتراضي  مى الشبكة، كدكف كجكد فعمي ليا ع

اإلنترنت كليس بالنسبة لجية إدارة المكقع، ك مى أم حاؿ كبعيدان  ف الخكض في التجارة 

اإللكتركنية نقكؿ أف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يمتاز بخصكصية تتركز في األساس حكؿ 

                                                           
ل ال ة، خصكصية التعاقد  بر اإلنترنت، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة ا(. 2009)مجاىد، أسامة   (1)

 .40ص
 .36-35مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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، ك دا  ف ذلؾ فيك (1)ده كتنفيذه كا  باتوالدكؿ الذم يمعبو العامؿ أك العنصر اإللكتركني في انعقا

ال يختمؼ  ف غيره مف العقكد، فيك يرد  مى كؿ األشياء مف سمع أك خدمات ما لـ تكف خارجة 

مف نطاؽ التعامؿ بحكـ القانكف أك بحكـ طبيعتيا، ككذلؾ فإف أطرافو ال يختمفكف في كضعيـ 

 . (2)مقدمي خدمات القانكني  ف أطراؼ أم  قد آخر مف بائعيف أك مشتريف أك

 :مجال العقد المبرم عبر الياتف الخموي: ثالثاً 

إف الفرؽ األساسي بيف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم كبيف بقية العقكد األخرل يكمف  

في الدكر الذم يمعبو العنصر اإللكتركني أك التقنية اإللكتركنية التي يمتاز بيا الياتؼ الخمكم، 

خصكصية في انعقاده كتنفيذه كا  باتو، ك دا  ف ذلؾ فالعقد المبـر  بر كما ينجـ  نيا مف 

الياتؼ الخمكم ال يختمؼ  ف غيره مف العقكد األخرل، كمع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أف تحديد 

منطقة أك مجاؿ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم ىك م ار اىتماـ، حيث أف ىذا النكع مف العقكد 

ف الخاص، كباألحرل فإنو يقع في دائرة المعامبلت المالية التي يحكميا يقع ضمف منطقة القانك

القانكف الخاص، كنكد أف نشير إلى أننا قمنا بتحديد مجاؿ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم 

بشكؿ غير مباشر  ندما كضحنا مدل مشرك ية إبراـ م ؿ ىذا النكع مف العقكد كفقان لكؿ مف 

 .لمعامبلت اإللكتركنية األردنياف، فبل دا ي لمتكرار ىناالقانكف المدني كقانكف ا

ك مى أم حاؿ، فإنو يمكننا أف نعرؼ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم كخبلصة مف  

جميع ما سبؽ ذكره بأنو  بارة  ف نكع مف العقكد المبرمة  ف بعد ما بيف غائبيف مف حيث 

لكم، كىذا التعاقد يتـ بالكتابة مف خبلؿ المكاف باستخداـ كسيمة اتصاؿ فكرم ىي الياتؼ الخ

 تبادؿ الرسائؿ اإللكتركنية أك بالصكت  بر تبادؿ الحديث أك  بر استخداـ تقنية تبادؿ الصكت 

                                                           
 .17المنصكر، أنيس، كالشرايرم، قيس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .39مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كالصكرة معان، كىك  قد متميز بالطريقة التي ينعقد بيا حيث يتبلقى اإليجاب كالقبكؿ  ف بعد 

ف المكجب كالقابؿ كذلؾ  مى نحك ال يخرج فيو ذلؾ ما بي (2)بفضؿ التفا ؿ (1)مككنيف بذلؾ اتفاقان 

 .االتفاؽ  ف النطاؽ الذم حدده كسمح بو القانكف إلبراـ م ؿ ىذا العقد

 :خصائص العقد المبرم عبر الياتف الخموي: الفرع الثاني

بعد أف بينا معنى العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، يجب  مينا أف نحدد خصائصو،  

العقد يعني تحديد ما يتميز بو الستظيار النظاـ القانكني الذم يحكمو، مما كبياف خصائص ىذا 

 .يسا د  مى حؿ ك ير مف المسائؿ القانكنية المتعمقة بو م ؿ طبيعتو كتكييفو كما نحك ذلؾ

 :من حيث طبيعتو القانونية: أوالً 

أف الفرؽ ال يختمؼ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم  ف غيره مف العقكد األخرل، إال  

 (3)األساسي بينو كبيف العقكد التقميدية األخرل يكمف في الدكر الذم يؤديو الكسيط اإللكتركني

 .المستخدـ في إبراـ العقد، كما ينجـ  ف ذلؾ مف خصكصية في طريقة انعقاده

يعد العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم مف العقكد المبرمة  ف بعد التي تتـ ما بيف غائبيف  

كالتي يقابميا العقكد التي تبـر بحضكر المتعاقديف في مجمس  –يث المكاف كالزماف مف ح –

كاحد يككف بينيما اتصاؿ مباشر، إال أف ما يميز التعاقد  بر الياتؼ الخمكم  ف التعاقد  (4) قد

                                                           
لقد  رفتو المادة ال انية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني تحت مسمى العقد اإللكتركني كىك االتفاؽ   (1)

 .انعقاده بكسائؿ إلكتركنية كميان أك جزئيان الذم يتـ 
 .التفا ؿ الذم نقصده ىك إمكانية تبادؿ المعمكمات التي تشكؿ اإليجاب كالقبكؿ بيف القابؿ كالمكجب  (2)
برنامج الحاسكب أك : تعرؼ المادة ال انية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني الكسيط اإللكتركني بقكليا  (3)

إلكتركنية أخرل تستعمؿ مف أجؿ تنفيذ إجراء أك االستجابة إلجراء بقصد إنشاء رسالة معمكمات أم كسيمة 
 .أك إرساليا أك تسمميا دكف تدخؿ شخصي

مجمس العقد اصطبلح شر ي يقصد بو المكاف الذم يضـ المتعاقديف كيبقياف فيو منشغميف بالتعاقد دكف أف   (4)
العبلمة السنيكرم، أحمد  بد : يؿ  ف ىذا المصطمح راجعلمزيد مف التفص. يصرفيما  ف ذلؾ شاغؿ
 .6الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص
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الذم يتـ ما بيف غائبيف كالذم يقع بإحدل طرائؽ المراسمة كإرساؿ الرساؿ أك إرساؿ البرقيات، 

داة التعبير  ف اإلرادة، إذ يعتمد التعبير في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم  مى البيانات ىك أ

أك المعمكمات المتبادلة إلكتركنيان، في حيف أف التعبير في التعاقد بالمراسمة يتـ بالطرائؽ التقميدية 

 .كالرسائؿ المكتكبة

كد التي تبـر بيف غائبيف سكاء ما ك ميو، يمكننا إدراج العقد اإللكتركني ضمف طائفة العؽ 

 .يتعمؽ بزماف إبراـ العقد أك مكانو

 :من حيث تكييفو القانوني :ثانياً 

بالعمكمية، أم أف العقد  –غالبان  –يتسـ اإليجاب في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم  

بطبيعتو،  اإللكتركني يككف مطركحان لمتعاقد لمف يرغب بذلؾ مف الجميكر كافة، فيك  قد رضائي

 .(1)كىذا بدكره يؤدم إلى ترسيخ صفة التفا مية بيف المتعاقديف

ننا نميؿ إلى الرأم  الذم يعد ىذا العقد مف العقكد الرضائية، كليس مف  قكد  (2)كا 

اإلذ اف، ألف الخصائص التي يجب أف تتكافر في  قد اإلذ اف ال تتكافر في العقد المبـر  بر 

الياتؼ الخمكم، فمف ناحية أكلى، ال يتمتع المكجب  بر ىذا الياتؼ باحتكار قانكني، كمف 

الياتؼ الخمكم، كتمؾ التي تقدميا بنكؾ المعمكمات أك  ناحية  انية فإف الخدمات المعركضة  مى

مزكدم برامج الحاسكب مف  قكد نمكذجية لممساىميف فييا  بر ىكاتفيـ، يصعب القكؿ بشأنيا، 

إنيا تتعمؽ بعقكد تككف المنافسة فييا محدكدة النطاؽ، نظران إلى ما يتميز بو الياتؼ الخمكم مف 

الحدكد الجغرافية كسيادة الدكؿ، كمف  ـ تجعؿ المنافسة  خصائص  ديدة  مى رأسيا أنو يتجاكز

كمف ناحية  ال ة، فإف اإليجاب الصادر  بر . شرياف الحياة كاالستمرار كالتطكر فيما يتعمؽ بيا

                                                           
 .52مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .7 بد الدائـ، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (2)
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الياتؼ الخمكم يؤكد لنا رضائية العقد، ألف اإليجاب يككف مكجيان إلى المشتركيف بو، كمف  ـ 

كمف  ـ ال تنحصر حرية . بفضؿ صفة التفا مية ما بيف أطرافو فإف ىذا العقد الرضائي بطبيعتو

 .(1)المكجب إليو بقبكؿ التعاقد أك  دـ قبكلو، مما ينفي  ف العقد اإللكتركني صفة اإلذ اف

 :من حيث مضمونو: ثالثاً 

يعد العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم مف حيث مضمكنو، أم مف حيث حقكؽ كالتزامات  

لعقكد التبادلية، كذلؾ  مى الرغـ مف  دـ الحضكر المادم المتعاصر لمطرفيف المتعاقديف، مف ا

، إال أف ما يمتاز بو مف التفا مية ما (2)المتعاقديف بسبب بعدىما كانفصاليما  ف بعضيما بعضا

بيف طرفيو تجعمو تفا بلن ما بيف حاضريف في مجمس  قد كاحد، كلكف ىذا المجمس مجمس 

 .(3)حكمي افتراضي

لؾ يككف العقد اإللكتركني المبـر  بر الياتؼ الخمكم متميزان  ف غيره مف العقكد كبذ 

المبرمة  ف بعد بخصكصيو التي تنبع مف الطريقة، أك الكسيمة التي يتـ إبرامو مف خبلليا، فيك 

ال يختمؼ مف حيث المكضكع كاألطراؼ  ف سائر العقكد األخرل، حيث يمكف أف يرد العقد 

أما  ف أطرافو، فيـ أنفسيـ . األشياء كالخدمات كميا التي يجكز التعامؿ فييااإللكتركني  مى 

أطراؼ أم  قد آخر مف بائعيف كمشتريف كمستأجريف كمقدمي جدمات كمستيمكيف كأصحاب 

أ ماؿ، سكاء كانكا أشخاصان قانكنية طبيعية، أك معنكية، كسكاء كانكا أشخاصان قانكنية  امة، أك 

مء المميز ليذا العقد كالمتعمؽ بأطرافو ىك كجكد طرؼ  الث محايد يعمؿ ، إال أف الش(4)خاصة

                                                           
(1)  

Jacques Ghestin (1996). Traite de droit civil, la formation du contrat, 3ed, Delta, p. 

76. 
 .47أسامة، مرجع سابؽ، صمجاىد،   (2)
 .73دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .19المسؤكلية اإللكتركنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص(. 2003)منصكر، محمد حسيف   (4)
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، كيسمى ىذا (1) مى تكفير الضماف كاألماف القانكني البلـز إلبراـ م ؿ ىذا النكع مف العقكد

 .الطرؼ المحايد بالكسيط اإللكتركني

 :من حيث أنو عقد متميز بالطريقة التي ينعقد بيا: رابعاً 

العقد  بر الياتؼ الخمكم  مى استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحدي ة كالتي تعرؼ يقـك إبراـ  

كالبريد اإللكتركني ( اإلنترنت)بكسائؿ التبادؿ اإللكتركني لمبيانات، كأىـ ىذه الكسائؿ الشابكة 

كالحاسكب كالتمكس كالفاكس، ككؿ ما مف شأنو إيجاد بدائؿ لؤلشكاؿ الكرقية لبلتصاؿ كحفظ 

 .البيانات

 ـ ال يختمؼ ىذا العقد مف حيث مكضك و كأطرافو  ف سائر العقكد التقميدية  كمف 

األخرل، بحيث يمكف أف يرد محؿ العقد  مى األشياء كالخدمات كافة التي يجكز التعامؿ فييا 

قانكنان، كأطرافو ىـ أنفسيـ أطراؼ أم  قد آخر مف بائعيف كمشتريف كمستأجريف كمقدمي خدمات 

 .كمستيمكيف

ما يميز  ف العقكد التقميدية األخرل فيما يخص أطرافو ىك كجكد طرؼ  الث كلكف  

محايد يعمؿ  مى تكفير الضماف البلـز إلبراـ م ؿ ىذا النكع مف العقكد يسمى ىذا الطرؼ 

بالكسيط اإللكتركني، كما ينجـ  ف استخداـ ىذا الكسيط مف اكتساب العقد المذككر خصكصية 

 .متميز بالطريقة التي ينعقد بيا في طريقة انعقاده، فيك  قد

 :من حيث تنفيذه: خامساً 

أف يتـ : يمكف أف ينفذ العقد اإللكتركني  بر الياتؼ الخمكم بإحدل طريقتيف؛ األكلى 

، كفي ىذه الحالة يمكف أف يتـ التسميـ أك (اإلنترنت)تسميـ الشيء، أك تقديـ الخدمة  بر الشابكة 

. إجراء التعاقد بيدؼ الحصكؿ  مى معمكمات أك برامج معينةالتنفيذ بشكؿ متزامف، كم اؿ ذلؾ 

                                                           
 .74دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
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نما يحصؿ المستيمؾ  مى محؿ العقد في المستقبؿ  ف طريؽ : كال انية ال يتـ  بر الشبكة، كا 

 .(1)البريد

أف إمكانية التنفيذ لمعقد اإللكتركني تفرضو ميزة التفا مية بيف الطرفيف  (2)كيرل بعضيـ 

لممكف أف تنفذ العقكد اإللكتركنية المبرمة  بر الياتؼ الخمكم بشكؿ المتعاقديف، حيث إنو مف ا

آني فككرم، فيتـ أداء الخدمات أك الحصكؿ  مى بعض السمع بصكرة سريعة كفكرية، كذلؾ فإف 

الكفاء بااللتزامات قد يتـ بشكؿ فكرم كبمجرد انعقاد العقد، كىذا ما يزيؿ الفارؽ ما بيف الفاصميف 

فصبلف ما بيف صدكر اإليجاب كاقتراف القبكؿ بو، كبذلؾ تحؿ المعاصرة كتنتفي الزمنييف المذيف م

 .فكرة الفاصؿ الزمني بينيما بشكؿ كمي

بدكرنا نرل أنو مف غير الممكف  د العقد اإللكتركني  بر الياتؼ الخمكم مف العقكد  

حظة العمـ بو الفكرية المتعاصرة؛ كذلؾ نظران إلى كجكد فاصؿ زمني بيف كقت صدكر القبكؿ كؿ

مف جية، كذلؾ بيف كقت صدكر اإليجاب كلحظة  مـ القابؿ بو مف جية أخرل، مما يحكؿ ىذا 

 .الفاصؿ الزمني دكف إمكانية التنفيذ الفكرم لمعقد اإللكتركني

 :من حيث تفسيره: سادساً 

نما نقصد بيا تحديد طبيعة   ال نقصد بكممة تفسير ىنا  إيضاح ما غمض مف شركط، كا 

ىؿ العقد المبـر  بر : كالسؤاؿ الذم يتبادر إلى الذىف ىك. كتكممة ما نقص مف أحكاموالعقد 

 إحدل الكسائؿ اإللكتركنية الحدي ة مف العقكد المسماة أـ غير المسماة؟

إف مسألة  د العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم مف العقكد المسماة أك غير المسماة  

قكد، كمف  ـ بياف المعيار المعكؿ  ميو في تمييز العقكد تتطمب منا تكضيح الفرؽ بيف ىذه الع
                                                           

(1)  
Olivier Iteanu (2009). Internet et le droit, Aspects juridiques du commerce 

electronique, p. 128. 
 .51مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كأخيران بياف ىؿ يعد العقد اإللكتركني  بر الياتؼ . المسماة  ف سكاىا مف العقكد غير المسماة

 الخمكم  قدان مسمى أـ غير مسمى؟

تمؾ العقكد التي خصيا المشّرع باسـ معيف، كنظميا لك رة : تعرؼ العقكد المسماة بأنيا 

، كىذه العقكد منيا ما يرد  مى الممكية، كتشمؿ البيع كاليبة كالشركة (1)شيك يا في الحياة العممية

كالقرض كالصمح، كمنيا ما يقع  مى المنفعة، كتشمؿ اإلجارة كاإل ارة، كأيضان ما يقع  مى 

احتمالي العمؿ، كتشمؿ المقاكلة كالعمؿ كالككالة كاإليداع كالحراسة، كذلؾ ما يقع في مكضكع 

غير محقؽ كتسمى  قكد الغرر، كتشمؿ الرىاف كالمقامرة كالمرتب مدل الحياة كالتأميف، كىناؾ 

 .(2) (كعقد الرىف)، كالعينية (كعقد الكفالة) قكد التأمينات الشخصية 

تمؾ العقكد التي لـ يخصيا المشّرع باسـ : في حيف تعرؼ العقكد غير المسماة بأنيا 

 .ىا؛ كذلؾ لقمة شيك يامعيف، كلـ يقـ بتنظيـ

كلما كاف األصؿ حرية اإلرادة في إنشاء ما تشاء مف العقكد في حدكد النظاـ العاـ  

 .، فإنو يستحيؿ حصر العقكد غير المسماة(3)كحسف اآلداب

يتضح مف التعريفيف المذككريف أ بله أمراف، أحدىما أف المعيار المعكؿ  ميو في تمييز  

مف العقكد غير المسماة ىك التنظيـ القانكني لؤلكلى دكف ال انية، العقكد المسماة  ف سكاىا 

ك انييما أف فكرة العقكد المسماة ال تقتصر  مى القانكف المدني دكف سكاه مف القكانيف، إذ تكجد 

 . قكد مسماة في القانكف التجارم كقانكف العمؿ كغيرىما مف القكانيف

                                                           
 .7العقكد المسماة، دار ال قافة،  ماف، الطبعة األكلى، اإلصدار ال الث، ص(. 2009)العبيدم،  مي ىادم   (1)
العقكد ـ لمعالجة مكضكع 1976لسنة ( 43)خصص المشرع األردني الكتاب ال اني مف القانكف المدني رقـ   (2)

 .المسماة، كقد قسـ ىذا الكتاب إلى خمسة أبكاب  الج فييا تمؾ العقكد
 .18سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (3)
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التعامؿ بيف الناس قد يدفع المشّرع إلى  كجدير بالذكر أف انتشار  قد مف العقكد في 

تنظيـ أحكامو تنظيمان خاصان، كمف  ـ يصبح  قدان مسمى، إال أف ىذا االنتشار في حد ذاتو ال 

يعد معياران مميزان لمعقكد المسماة  ف العقكد غير المسماة، كذلؾ فإف إطبلؽ تسمية  مى  قد مف 

النشر ك قد النزكؿ في الفندؽ، لذا يذىب بعضيـ  العقكد في التعامؿ ال يجعمو  قدان مسمى كعقد

إلى انتقاد مصطمح العقكد غير المسماة، كيرل مف األفضؿ استخداـ مصطمح  قكد لـ  –بحؽ  –

 .(1)ينظميا القانكف

كمف  ـ ال يكجد فارؽ  ممي بيف العقد المسمى كالعقد غير المسمى، سكل أف األكؿ  

رأل المشّرع أف يخصو بنصكص قانكنية تفصؿ أحكامو؛ ك ير الشيكع في التعامؿ بيف الناس، ؼ

تسييبلن  مى المتعاقديف كتكممة إلرادتيـ، كيجكز لؤلطراؼ المتعاقدة مخالفة أحكامو في حدكد 

 .النظاـ كاآلداب العامة

أما العقد غير المسمى الذم لـ يخصو باسـ معيف، فتطبؽ  ميو النظرية العامة لمعقد؛  

كبذلؾ فإف القكا د القانكنية العامة الكاردة في القانكف المدني األردني ضمف  .نظران إلى قمة تداكلو

الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف الكتاب األكؿ تطبؽ  مى العقكد المسماة كغير المسماة، في 

 .(2)حيف أف القكا د التي تنفرد بيا بعض العقكد المدنية تقررىا األحكاـ الخاصة المنظمة ليا

أف العقكد المسماة في تطكر مستمر، فقد يرل المشّرع أف  قدان ما يحظى  ىذا كيبلحظ 

بأىمية كبيرة في الحياة العممية كلـ ينظمو، فإنو غالبان ما يتصدل لتنظيـ أحكامو تنظيمان خاصان، 

 .ك ندئذ ينتقؿ العقد مف  قد غير مسمى إلى  قد مسمى

                                                           
 (.1)، اليامش 8 قد البيع كالمقاضيضة، مؤسسة ال قافة الجامعية، بيركت، ص(. 1979)فرج، تكفيؽ حسف   (1)
تسرم  مى العقكد المسماة منيا كغير المسماة  -1: مف القانكف المدني األردني بقكليا( 89)تنص المادة   (2)

أما القكا د التي تنفرد بيا بعض العقكد المدنية فتقررىا  -2. القكا د العامة التي يشتمؿ  مييا ىذا الفصؿ
 .األحكاـ الكاردة في الفصكؿ المعقكدة ليا، كتقرر قكانيف التجارة القكا د الخاصة بالعقكد التجارية
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ة كمنيا العقد  بر الياتؼ الخمكم، نحف نرل إمكانية تطبيؽ ذلؾ  مى العقكد اإللكتركني 

إذ كجد المشّرع أف شيك يا كأىميتيا في الحياة العممية تقتضي تنظيميا بأحكاـ خاصة؛ بيدؼ 

تطكيرىا لجعميا منسجمة مع متطمبات العصر الذم نعيش، كما فرضو  مينا الكجكد الكاقعي 

شرم، كما أفرزه لنا ىذا الكاقع مف لؤلساليب الحدي ة إلبراـ العقد التي جادت بيا قريحة العقؿ الب

ظيكر التعاقد  بر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية الحدي ة، كىذا ما فعمو المشّرع األردني  ندما نظـ 

 .ـ2001لسنة ( 85)العقد اإللكتركني بأحكاـ خاصة بمكجب قانكف المعامبلت اإللكتركنية رقـ 

في  – اقد  بر الياتؼ الخمكم يعد بناءن  مى ما تقدـ، نخمص إلى نتيجة مفادىا أف الت 

مف العقكد المسماة؛ كذلؾ نظران إلى األىداؼ المستقاة مف األحكاـ  –ظؿ القانكف األردني 

 : كالمسائؿ محؿ التنظيـ في قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني التي تتم ؿ بما يأتي

العمؿ  مى تكفير التنظيـ القانكني لمعقد اإللكتركني في مجاؿ التجارة اإللكتركنية بما يكفؿ  :أوالً 

 .ال قة بيا كيشجع ركاجيا في السكؽ األردني

اال تراؼ بالكسائؿ اإللكتركنية في التعاقد كاإل بات كمنحيا الحجية المقررة لكسائؿ التعاقد  :ثانياً 

 .إللكتركنيةكاإل بات القائمة في البيئة غير ا

 :اإللكترونية عبر الياتف الخموي المعامالتصور : المطمب الثالث

إف بياف صكر المعامبلت اإللكتركنية التي تتـ  بر الياتؼ الخمكم يتطمب منا بياف  

ماىية الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم، كمف  ـ نبيف أنكاع  قكد الخدمات 

 .خبلؿ التعاقد  بر الياتؼ الخمكم، كسأبحث ىاتيف المسألتيف في فر يف اإللكتركنية التي تتـ مف

 :ماىية الرسائل اإللكترونية المرسمة عبر الياتف الخموي: الفرع األول
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تتنكع الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم حسب مكضكع الرسالة، كيمكف  

 :(1)إجماليا فيما يمي

المنشئط إما  ف أشخاص أك بضائع أك قكانيف "كيستكضح بيا المرسؿ  :رسائل االستفسار: أوالً 

 .أك  ف أسعار أك  ف أسباب  دـ كصكؿ البضائع م بلن 

كيجيب بيا المرسؿ إليو  مى استيضاح المرسؿ إما إيجابيان  :رسائل الرد عمى االستفسار: ثانياً 

 .كتكافر بضا ة أك سمبيان بعدـ تكافرىا م بلن 

بعد االستفسار  ف البضا ة كأسعارىا كاالطبلع  مى رسائؿ العرض يأتي  :لبرسائل الط: ثالثاً 

 .دكر رسالة طمب البضا ة التي تتميز ببياف الكمية المطمكبة كنك يا كمدة التسميـ كشركطو

 .كىي التي بيا يتعيد المكجب بتنفيذ الطمب مع بياف آلية التنفيذ :رسائل تنفيذ الطمب: رابعاً 

 .كتتضمف مبلحظات المستمـ  مى البضا ة المستممة :كاوى واالقتراحاترسائل الش: خامساً 

قد تتطمب المعامبلت اإللكتركنية كجكد رسالة لتأكيد تنفيذ المعاممة كال  :رسائل التأكيد: سادساً 

 .سيما إذا كانت المدة الزمنية ما بيف طمب البضا ة كتاريخ طمب التنفيذ طكيمة نسبيان 

كىي الخاصة بالتعامبلت البنكية التي تتطمبيا البيئة  :E-Bankingة الرسائل البنكي: سابعاً 

 .التجارية كالتي تسمح البنكؾ بتنفيذىا مف خبلؿ الياتؼ الخمكم

كىي  بارة  ف الطمبات المختمفة المتعمقة بعمميات التأميف مف خبلؿ  :رسائل التأمين: ثامناً 

-Eاستكماؿ تعبئة النماذج المكجكدة  مى المكاقع اإللكتركنية لشركات التأميف 

Insurance كالمرسمة  بر الياتؼ الخمكم. 

                                                           
الكجيز في  قكد التجارة اإللكتركنية، دار ال قافة،  ماف، الطبعة األكلى، (. 2009)محمد فكاز المطالقة،   (1)

 .70-69ص
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كىي  بارة  ف نشرات تجارية إ بلنية تصدرىا المؤسسات كالشركات  :الرسائل اإلعالنية: تاسعاً 

التجارية إما ألغراض الد اية أك اإل بلف لبضا ة أك  رض أسعار، مف خبلؿ اإل بلف 

 . مى المكقع اإللكتركني الخاص لممشترؾ  بر ىاتفو الخمكم

طمب، )ف كاحد كىي الرسالة التي تحتكم  مى  دة رسائؿ في آ :الرسائل الشاممة: عاشراً 

 (.ك رض، كاستفسار

 :أنواع عقود الخدمات اإللكترونية التي تتم من خالل الياتف الخموي: الفرع الثاني

يقصد بعقكد الخدمات اإللكتركنية تمؾ العقكد الخاصة بتجييز كتقديـ خدمات الياتؼ  

 مى تقديـ خدمات الخمكم كبياف كيفية االستفادة منيا، فيي العقكد التي تبـر ما بيف القائميف 

، كمف أىـ تمؾ (1)الياتؼ الخمكم كالمستفيديف منيا، كتعتبر ىذه العقكد في تطكر كتنكع مستمر

 :العقكد ما يمي

كىك العقد المبـر بيف الجية التي  (:عقد االشتراك في اإلنترنت)عقد الدخول إلى الشبكة : أوالً 

الشبكة، كبمكجب ىذا العقد تقـك تقدـ خدمة الياتؼ الخمكم كالعميؿ الراغب في استعماؿ 

الجية المقدمة لخدمة االتصاؿ باإلنترنت بتكفير األدكات البلزمة لتمكيف العميؿ مف 

الدخكؿ إلى الشبكة  بر ىاتفو الخمكم،  ـ القياـ ببعض الخطكات الفنية البلزمة لتسجيؿ 

الخمكم  العميؿ الجديد، كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ برنامج معيف مكجكد  مى جياز الياتؼ

الخاص بالعميؿ يتـ بكاسطتو الربط مع شبكة اإلنترنت مباشرة في مقابؿ سداد مبمغ معيف 

يسمى برسـك االشتراؾ، كالتي يقـك العميؿ بدفعيا إلى مقدـ الخدمة في صكرة اشتراؾ 

                                                           
 .126منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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شيرم أك سنكم أك مف خبلؿ بطاقة مدفك ة مسبقان، مع تحممو أيضان أجرة االتصاؿ بالشبكة 

 .(1)كالمات ىاتفية أك دكلية أك كطنية كذلؾ بحسب االتفاؽ المبـر بينيما مى صكرة ـ

 Hotكيطمؽ  مى ىذه الخدمة  ادة مصطمح الخط الساخف  :عقد خدمة المساعدة الفنية: ثانياً 

Line كىذا العقد يرمي إلى مسا دة المستخدـ الحديث لمياتؼ الخمكم  مى مكاجية ،

التقنية التي قد تعترضو خاصة كأنو يقدـ الضماف المناسب كتذليؿ الصعكبات الفنية أك 

لحسف إتماـ العمميات المرتبطة بممارسة التجارة اإللكتركنية، كبشكؿ خاص إبراـ العقد 

اإللكتركني الكارد  مى المنتجات ذات التقنية العالية، كالمبلحظ  مى ىذه الخدمة أنيا غالبان 

د الدخكؿ إلى اإلنترنت بحيث تشكؿ جزءان مف ما تدخؿ ضمف اإلطار العقدم الخاص بعؽ

 .(2)ذلؾ العقد، أك أنو قد يتـ االتفاؽ  مييا با تبارىا محبلن لعقد خاص

كىك ذلؾ العقد الذم يمتـز مف خبللو مقدـ خدمة  (:عقد اإليجار المعموماتي)عقد اإليواء : ثالثاً 

ق الفنية كالتقنية المتعمقة الياتؼ الخمكم بأف يضع تحت تصرؼ المشترؾ جانبان مف إمكانيات

بإمكانيات األجيزة كاألدكات المعمكماتية، كذلؾ بغية استعماليا لتحقيؽ مصالح ىذا األخير 

بالطريقة التي تناسبو، كم اؿ ذلؾ تخصيص مساحة قرص صمب أك شريط مركر يستقبؿ 

الدخكؿ مف خبللو مقدـ الخدمة المعمكماتية كالكسائؿ الخاصة بالمشترؾ كيتيح ليا فرصة 

إلى شبكة اإلنترنت، كيضمف بالتالي لممشترؾ تيسير استخداـ ذلؾ المكقع الذم خزف فيو 

معمكماتو، بحيث يتـ تسميـ المكقع إلى المستخدـ بمجرد تزكيده بكسيمة اتصاؿ خاصة بو، 

 .(3)ك ند ىذه المحظة يبدأ تنفيذ ىذا العقد

                                                           
 .56-55مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .27منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .32-31منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (3)
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كمقدـ خدمة ( التاجر)المبـر بيف المشترؾ  كىك ذلؾ العقد :عقد إنشاء المتجر االفتراضي: رابعاً 

كصاحب ( التاجر)االشتراؾ في الياتؼ الخمكم، أك أنو العقد المبـر ما بيف المشترؾ 

المركز التجارم االفتراضي  مى شبكة اإلنترنت المرتبطة بالياتؼ الخمكم، بحيث يمتـز 

كع محدد مف مقدـ الخدمة أك صاحب المركز التجارم بتخصيص مكقع محدد كمرخص لف

التجارة يفتح مف خبللو متجر خاص بالمشترؾ  مى شبكة اإلنترنت، فيقكـ ىذا األخير تبعان 

لذلؾ باستخداـ برنامج معيف يباشر بمقتضاه التجارة  بر الشبكة بشكؿ ا تيادم كبيسر 

: كسيكلة مع التزامو بدفع المقابؿ المالي لذلؾ، كيتضمف ىذا العقد غالبان نك يف مف الشركط

أكالن؛ شركط  امة تخضع ليا كؿ المتاجر المشاركة في المركز التجارم، كم اؿ ذلؾ تقديـ 

البيانات الشخصية الخاصة بالمشارؾ، كتقديـ بياف مفصؿ لممنتجات كالبضائع المعركضة، 

كتحديد المغة التي يتـ العرض بيا، كتحديد األسعار بكضكح مع بياف الضرائب كنفقات 

لى غير ذلؾ مف الشحف كمكا يد التسؿ يـ كاحتراـ القكانيف كاأل راؼ السائدة كسبؿ الكفاء كا 

 .(1)أمكر،  انيان؛ شركط خاصة بكؿ متجر  مى حدة

كىك ذلؾ العقد الذم يخصص بمقتضاه مقدـ : عقد تقديم خدمة البريد اإللكتروني :خامساً 

شبكة اإلنترنت، الخدمة حيزان معينان  مى جياز الياتؼ الخمكم الخاص بالعميؿ كالمكصكؿ ب

كذلؾ لكي يتمكف العميؿ مف إرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ اإللكتركنية  بر صندكؽ خطاباتو 

اإللكتركني، كيمكف أف ينشأ ىذا العقد بشكؿ مستقؿ أك ضمف  قد اإليكاء الذم سبؽ لنا 

 .(2)بيانو

                                                           
المسؤكلية القانكنية في مجاؿ شبكات اإلنترنت، دار النيضة العربية (. 2002)حسيف، محمد  بد الظاىر   (1)

 .81لمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ص
 .32منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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ذم يمتـز كىك ذلؾ العقد اؿ: عقد االشتراك في بنوك المعمومات أو قاعدة البيانات :سادساً 

بمقتضاه مقدـ خدمة الياتؼ الخمكم بأف يضع تحت تصرؼ العميؿ مقابؿ اشتراؾ معيف 

خدمة النفاذ إلى قا دة المعمكمات كذلؾ بتزكيده بالكسائؿ الفنية التي تمكنو مف الحصكؿ 

 مى المعمكمات التي يحتاجيا، كتزكيده بالبرنامج المقترف بالككد أك الرقـ السرم الذم ييسر 

دخكؿ إلى قا دة البيانات أك المعمكمات، كىذا العقد يرتب  مى مقدـ الخدمة التزاـ لو اؿ

محمو تقديـ النصيحة كالمشكرة لمعميؿ بيدؼ مسا دتو لمحصكؿ  مى أفضؿ خدمة مف 

خبلؿ الحصكؿ  مى المعمكمات المناسبة، كذلؾ في مقابؿ قياـ العميؿ باحتراـ تعميمات 

إلى قا دة المعمكمات كحسف استخداميا كالمحافة  مى  مقدـ الخدمة بصدد  ممية الدخكؿ

 .(1)سريتيا كخصكصيتيا

كىك  قد يمتـز مف خبللو مقدـ : Web Siteعقد إنشاء موقع عمى شبكة اإلنترنت  :سابعاً 

الخدمة المعمكماتية بإنشاء مكقع لمعميؿ كذلؾ مف خبلؿ تكفير  نكاف بريد إلكتركني خاص 

لجياز الياتؼ الخمكم المممكؾ لو كالمتصؿ ( Hard Desk)بو  مى القرص الصمب 

بشبكة اإلنترنت، بحيث يتمكف مف التعامؿ  بر ىذا المكقع مف خبلؿ الياتؼ الخاص بو، 

كالمكقع ىك  بارة  ف مكاف  ابت أك كاجية خاصة بالعميؿ تمكنو مف  رض كؿ ما لديو 

ا أصالة تحت اسـ مف منتجات أك خدمات أك معمكمات، كتتـ  ممية إنشاء المكقع إـ

ما أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ مكقع آخر، كاألسمكب األكؿ يتميز بزيادة في الكمفة إال  مستقؿ، كا 

أنو يحقؽ االستقبلؿ كاالستقرار  بر الشبكة، كيقتضي إنشاء المكقع إبراـ  قد مع الشركة 

 .(2)المقدمة لخدمة الربط، ككذلؾ استيفاء اإلجراءات اإلدارية

                                                           
 .54مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (1)
 ف  قكد تقديـ برامج المعمكمات، دار النيضة العربية لمطبع االلتزامات الناشئة (. 2009) بد العاؿ، مدحت   (2)

 .83كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ص
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 انفصم انثبنث

حكبو انقبنىنية اننبظمة إلبراو انعقد عبر األ

 انهبتف انخهىي

لما كاف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يعد  قدان متميزان بالطريقة التي ينعقد بيا، فإف  

ىؿ يخضع ىذا العقد لؤلحكاـ ذاتيا التي يخضع ليا : السؤاؿ الذم يطرح في ىذا الصدد ىك

 خاصة بو؟العقد التقميدم، أـ أنو يخضع ألحكاـ 

فم بلن إذا أبـر  قد شراء محؿ تجارم، أك  قد ترخيص باستعماؿ  بلمة تجارية، أك  قد  

بيع  بر اإلنترنت المرتبط بالياتؼ الخمكم، فيؿ تخضع ىذه العقكد لؤلحكاـ العامة التي تنظميا، 

 أـ أنو يجب أف تخضع ألحكاـ خاصة بيا؟

جكانب قانكنية تتعمؽ بالعقد المبـر  بر  لئلجابة  ف ىذا السؤاؿ ال بد مف الكقكؼ  مى 

، كزماف انعقاده كمكانو (المبحث األكؿ)الياتؼ الخمكم كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى أركاف العقد 

 (.المبحث ال اني)

 المبحث األول

 أركان العقد المبرم عبر الياتف الخموي

المتطمبة في العقد  يجب أف تتكافر في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم األركاف العامة 

التقميدم، كيجب أف يتـ استيفاء بعض ما قد يفرضو القانكف النعقاد العقد، فضبلن  ف تكافر 

 .(1)األركاف العامة

                                                           
ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب كالقبكؿ مع مرا اة ما يقرره : "مدني أردني  مى أنو( 90)تنص المادة   (1)

 ".القانكف كفؽ ذلؾ مف أكضاع معينة النعقاد العقد
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كسأبحث ىنا ركني الرضا كالمحؿ، أما ركف السبب فإف ما ينطبؽ  مى مشرك ية المحؿ  

، أتناكؿ في األكؿ ركف ينطبؽ  مى مشرك ية السبب، ك ميو سأقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف

 .الرضا، كفي ال اني ركف المحؿ

 :الرضا في العقد المبرم عبر الياتف الخموي: المطمب األول

الرضا ىك تكافؽ إرادتي المتعاقديف  مى إحداث األ ر القانكني المقصكد مف إبراـ العقد،  

المدني كيجب أف يككف صحيحان غير مشكب بأم  يب مف  يكب الرضا كىي في القانكف 

 .(1)األردني اإلكراه كالغمط كالتغرير المقترف بغبف فاحش

كسنقؼ في ىذا المطمب  مى كيفية كجكد الرضا في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم،  

 .ك ـ سبلمة الرضا، كذلؾ في فر يف

 :وجود الرضا عبر الياتف الخموي: الفرع األول

يتطمب بياف التعبير  ف اإلرادة  بر إف الحديث  ف كجكد الرضا  بر الياتؼ الخمكم  

الياتؼ الخمكم كمف  ـ تحديد الكقت كالمكاف الذم ينتج فيو التعبير  ف اإلرادة أ ره  بر الياتؼ 

 .الخمكم

 :التعبير عن اإلرادة في العقد المبرم عبر الياتف الخموي: أوالً 

يتـ التعبير  ف إرادتي الطرفيف المتعاقديف مف خبلؿ الرضا الذم يعد أحد األركاف  

األساسية في إبراـ العقد، كالتعبير  ف اإلرادة في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يتـ  ف طريؽ 

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ( 13)رسالة المعمكمات كفقان لما نصت  ميو المادة 

، كبالرجكع إلى المادة ال انية مف ىذا القانكف نجد أف المقصكد "تعد رسالة التزاـ تعاقدم: "ليابقك

                                                           
 .مدني أردني 156-135انظر المكاد مف   (1)
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المعمكمات التي يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك تسمميا أك تخزينيا : ىي" رسالة المعمكمات"بمصطمح 

ريد اإللكتركني بكسائؿ إلكتركنية أك بكسائؿ مشابية بما في ذلؾ تبادؿ البيانات اإللكتركنية أك الب

( المعمكمات)أك البرؽ أك التمكس أك النسخ الرقمي، كقد حددت المادة ذاتيا المقصكد بمصطمح 

ىي البيانات كالنصكص كالصكر كاألشكاؿ كاألصكات كالرمكز كقكا د البيانات كبرامج : بقكليا

 .الحاسكب كما شابو ذلؾ

تركنية األردني قد أنيا جدالن يتضح مف النصكص المتقدمة، أف قانكف المعامبلت اإللؾ 

كبيران في كسيمة التعبير  ف اإلرادة في العقد المبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية كمنيا الياتؼ 

 .(1)الخمكم، كمف  ـ فإف رسالة المعمكمات تصمح إلنشاء العقكد، أك إلغائيا، أك فسخيا

ل  ند إرساؿ رسالة مف ىذا القانكف المعايير التي ُتراع( 16-14)كقد حددت المكاد  

( 14)المعمكمات التي تعبر  ف رضا المكجب أك رضا القابؿ أك استبلميا، فقد نصت المادة 

تعد رسالة المعمكمات صادرة  ف المنشئ سكاء صدرت  نو كلحسابو، أك بكساطة : " مى أنو

لمادة ال انية كقد حددت ا". كسيط إلكتركني معد لمعمؿ أتكماتيكيان بكساطة المنشئ أك بالنيابة  نو

الشخص الذم يقـك بنفسو أك بكاسطة مف : "بقكليا" المنشئ"مف ذات القانكف المقصكد بمصطمح 

، كذلؾ فقد حددت المادة "ينيبو بإنشاء رسالة المعمكمات قبؿ تسمميا كتخزينيا مف المرسؿ إليو

لة الشخص الذم قصد المنشئ تسميمو رسا: "ذاتيا المقصكد بمصطمح المرسؿ إليو بأنو

 ".المعمكمات

مف القانكف نفسو أحكاـ استبلـ المرسؿ إليو رسالة المعمكمات ( 15)كقد نظمت المادة  

لممرسؿ إليو أف يعد رسالة المعمكمات صادرة  ف المنشئ كأف يتصرؼ  مى ىذا  -أ: "بقكليا

أف  إذا استخدـ المرسؿ إليو نظاـ معالجة معمكمات سبؽ -1: األساس في أم مف الحاالت اآلتية
                                                           

قانكف تقنية المعمكمات كالتجارة اإللكتركنية، إ داد نقابة المحاميف األردنييف، (. 2004-2003) رب، يكنس   (1)
 .24 ماف، الطبعة األكلى، ص
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 -2اتفؽ مع المنشئ  مى استخدامو لذلؾ الغرض لمتحقؽ مف أف الرسالة صادرة  ف المنشئ، 

إذا كانت الرسالة التي كصمت لممرسؿ إليو ناتجة مف إجراءات قاـ بيا شخص تابع لممنشئ أك 

مف ينكب  نو مخكؿ بالدخكؿ إلى الكسيمة اإللكتركنية المستخدمة مف أم منيما لتحديد ىكية 

إذا  -1: مف ىذه المادة في أم مف الحالتيف اآلتيتيف( أ)ال تسرم أحكاـ الفقرة  -، بالمنشئ

استمـ المرسؿ إليو إشعاران مف المنشئ يبمغو فيو أف الرسالة غير صادرة  نو، فعميو أف يتصرؼ 

إذا  -2 مى أساس  دـ صدكرىا  ف المنشئ كيبقى المنشئ مسؤكالن  ف أم نتائج قبؿ اإلشعار، 

 ".رسؿ إليو أك كاف بكسعو أف يعمـ أف الرسالة لـ تصدر  ف المنشئ مـ الـ

مف ىذه المادة فيما إذا تحققت فإننا ( ب)كنرل أف الحالة ال انية التي نصت  مييا الفقرة  

سنككف أماـ كاقعة ماديةتتصؿ بظركؼ اإلرساؿ كاالستبلـ، كمف  ـ يجكز إ باتيا بطرائؽ اإل بات 

 .كميا

مف ذات القانكف مسألة إ بلـ المرسؿ إليو المنشئ تأكيدان ( 16)ادة في حيف  الجت الـ 

إذا طمب المنشئ مف المرسؿ إليو  -أ: "يتعمؽ باستبلـ الرسالة اإللكتركنية، إذ تنص  مى أنو

بمكجب رسالة المعمكمات إ بلمو بتسمـ تمؾ الرسالة أك كاف متفقان معو  مى ذلؾ، فإف قياـ 

بالكسائؿ اإللكتركنية أك بأم كسيمة أخرل أك قيامو بأم تصرؼ أك  المرسؿ إليو بإ بلـ المنشئ

إذا  مؽ المنشئ  -إجراء يشير إلى أنو قد استمـ الرسالة يعد استجابة لذلؾ الطمب أك االتفاؽ، ب

أ ر رسالة المعمكمات  مى تسممو إشعاران مف المرسؿ إليو بتسمـ تمؾ الرسالة، تعامؿ الرسالة 

إذا طمب المنشئ مف المرسؿ إرساؿ إشعار  -ف تسممو ذلؾ اإلشعار، جككأنيا لـ تكف إلى حي

بتسمـ رسالة المعمكمات كلـ يحدد أجبلن لذلؾ كلـ يعمؽ أ ر الرسالة  مى تسممو ذلؾ اإلشعار، فمو 

في حالة  دـ تسممو اإلشعار خبلؿ مدة معقكلة أف يكجو إلى المرسؿ إليو تذكيران بكجكب إرساؿ 

دة تحت طائمة ا تبار الرسالة ممغاة إذا لـ يتسمـ اإلشعار خبلؿ ىذه اإلشعار خبلؿ مدة مح
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ال يعد إشعار التسميـ بحد ذاتو دليبلن  مى أف مضمكف الرسالة التي تسمميا المرسؿ  -المدة، د

 ".إليو مطابقان لمضمكف الرسالة التي أرسميا المنشئ

ميما كاف شكميا، المرسمة نستنتج مف النصكص القانكنية السابقة أف رسالة المعمكمات،  

 بر الياتؼ الخمكم أك التي يكجييا المنشئ، ىي إيجاب كتحتاج إلى قبكؿ يصدر  ف المرسؿ 

 .المذككرة سابقان ( 16-14)إليو حتى ينعقد العقد، كذلؾ كفقان لمضكابط التي كضعتيا المكاد مف 

اإليجاب صراحةن،  مكقفان معينان يفيـ منو( المكجب)كقد يككف اإليجاب باتخاذ المنشئ  

فعرض صاحب المكقع اإللكتركني  مى اإلنترنت المرتبط بالياتؼ الخمكم لبضائعو، أك خدماتو 

 مى الزائريف لممكقع مع بياف أ مانيا، يعد إيجابان صريحان مف صاحب ىذا المكقع بأف يبيع ىذه 

: م أردني بقكليامدف( 94/1)البضائع أك الخدمات بال مف الذم يبينو، ك مى ىذا نصت المادة 

 ".يعد  رض البضائع مع بياف  منيا إيجابان  -1"

أما القبكؿ الصادر  ف المرسؿ إليو فقد يتـ مف خبلؿ البريد اإللكتركني  ف طريؽ  

استعماؿ رسائؿ المعمكمات اإللكتركنية كتبادليا ما بيف المكجب كالقابؿ بحيث تتضمف الرسالة 

العقد كميا، كمنيا البيانات البلزمة لتحديد شخصية كؿ مف  اإللكتركنية العناصر البلزمة إلتماـ

المتعاقديف، كالمسائؿ الجكىرية كالتفصيمية لمحؿ العقد المراد إبرامو، كما إلى ىناؾ مف ضركرات 

 .تعاقدية قد يتطمبيا العقد المراد إبرامو

الخمكم،  كقد يتـ القبكؿ أيضان مف خبلؿ تقنية الكيب  بر اإلنترنت المرتبطةب الياتؼ 

كقد يأتي ىذا القبكؿ  مى  دة أشكاؿ، فقد يأتي  مى شكؿ رسالة إلكتركنية، أك بمجرد الضغط 
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مرة كاحدة، كقد يأتي أخيران  ف طريؽ الضغط  مى أيقكنة القبكؿ ( مؤشر نعـ) مى أيقكنة القبكؿ 

 .(1)أك ر مف مرة، أم القبكؿ مع التأكيد

ىؿ يجكز التعبير  ف : فإف السؤاؿ الذم ي كربالرجكع إلى القانكف المدني األردني،  

اإلرادة مف خبلؿ الياتؼ الخمكم في ظؿ القكا د العامة الكاردة في القانكف المذككر؟ كىؿ تكجد 

طرؽ معينة ليذا التعبير؟ كما مدل مبلءمة القكا د العامة لئليجاب كالقبكؿ  بر الياتؼ الخمكم؟ 

 كم المرتبط بأجيزة الحكاسيب المنصكبة؟كأيضان ما داللة السككت  بر الياتؼ الخؿ

مفيـك إجازة التعبير : لئلجابة  مى ىذه التساؤالت ال بد لنا مف بياف أربعة مسائؿ ىي 

 ف اإلرادة  بر الياتؼ الخمكم، كمف  ـ بياف كسائؿ التعبير  ف اإلرادة  ف طريؽ الياتؼ 

لخمكم في ظؿ القكا د العامة الخمكم، ككذلؾ ال بد مف بياف اإليجاب كالقبكؿ  بر الياتؼ ا

الكاردة في القانكف المدني األردني، ككذلؾ ال بد مف بياف داللة السككت  بر الياتؼ الخمكم 

 .المرتبط بأجيزة الحكاسيب المنصكبة

 :مفيوم إجازة التعبير عن اإلرادة عبر الياتف الخموي -1

التعاقد  مى إجراء العممية يقصد باإلرادة أمر نفسي ينعقد بو  ـز األطراؼ التي ترـك  

، غير أف اإلرادة مسألة نفسية ال يعمـ بيا (2)القانكنية محؿ التعاقد بقصد إحداث أ ر قانكني معيف

سكل صاحبيا، لذلؾ كاف مف البلـز التعبير  نيا إلظيارىا إلى الكاقع الخارجي المحسكس، 

، فممشخص أف (3)معينة كاألصؿ أنو ال يشترط في التعبير  ف اإلرادة شكؿ خاص أك صكرة

                                                           
(1)  

Chissick M., Kelman A. (2002). Electronic Commerce, Law and Practice, 3ed, 

London, p. 29. 
الكسيط في النظرية العامة لبللتزامات، الكتاب األكؿ، مصادر االلتزاـ، العقد (. 1999) بد الرحمف، حمدم   (2)

 .139اإلرادة المنفردة، دار النيضة، القاىرة، الطبعة األكلى، ص –
 .174، مرجع سابؽ، ص(1998)السنيكرم،  بد الرزاؽ   (3)
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، (1)يفصح  ف إرادتو بالكسيمة التي يراىا مناسبة لو، بشرط أف يككف ليا مدلكؿ يفيمو اآلخركف

، فقد }كقد كردت نصكص قانكنية  امة تدؿ  مى مكضكع التعبير  ف اإلرادة كطرؽ ىذا التعبي

التعبير : "رادة بقكليامف القانكف المدني األردني  مى كسائؿ التعبير  ف اإل( 93)نصت المادة 

 ف اإلرادة يككف بالمفظ كبالكتابة كباإلشارة المعيكدة  رفان كلك مف غير األخرس كبالمبادلة 

الفعمية الدالة  مى التراضي كباتخاذ أم مسمؾ آخر ال تدع ظركؼ الحاؿ شكان في داللتو  مى 

تؼ أك بأم طريقة مما مة مف القانكف ذاتو التعاقد باليا( 102)، ككذلؾ نظمت المادة "التراضي

يعد التعاقد بالياتؼ أك بأم طريقة مما مة بالنسبة لممكاف كأنو تـ بيف متعاقديف ال : "بقكليا

يضميما مجمس كاحد حيف العقد كأما فييا يتعمؽ بالزماف فيعد كأنو تـ بيف حاضريف في 

 ".المجمس

آخر ال تدع ظركؼ الحاؿ بالمفظ كالكتابة كباتخاذ أم مسمؾ ".... يستدؿ مف العبارتيف  

الكاردتيف في النصكص " شكان في داللتو  مى التراضي ك بارة بالياتؼ، أك بأم طريقة مما مة

أ بله، أف القكا د العامة أجازت التعاقد بالياتؼ الخمكم سكاء تـ التعاقد بالمخاطبة الياتفية  مى 

م يصدر فييا الكبلـ أـ بكساطة نحك يسمع فيو كؿ مف الطرفيف كبلـ اآلخر في المحظة نفسيا الت

الرسائؿ اإللكتركنية، فيستطيع المتعاقد أف يرسؿ  بر جيازه الخمكم رسالة إلى المتعاقد اآلخر 

فتصؿ ىذه الرسالة مستنسخة طبقان ألصميا إلى المتعاقد اآلخر، أما النسخة األصمية لمرسالة 

 .(2)فتبقى لدل المرسؿ

                                                           
 .62الجماؿ، مصطفى، مرجع سابؽ، ص  (1)
خصكصية اإليجاب كالقبكؿ في التعاقد اإللكتركني، (. 2009)ابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، خالد محمد العب  (2)

بحث منشكر في المجمة األردنية في القانكف كالعمـك السياسية، جامعة مؤتة، المجمد األكؿ، العدد األكؿ، 
 .13نيساف، ص/ ربيع ال اني
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 :ريق الياتف الخمويوسائل التعبير عن اإلرادة عن ط -2

المفظ، كالكتابة، كاإلشارة، كالمبادلة : إف كسائؿ التعبير  ف اإلرادة بصكرة  امة ىي 

الفعمية الدالة  مى التراضي، كأم مكقؼ آخر يدؿ  مى التراضي، كفي ضكء ىذه الكسائؿ 

لكم حسب اال تيادية لمتعبير  ف اإلرادة يمكف إدراج التعبير  ف اإلرادة  ف طريؽ الياتؼ الخ

 :الكسائؿ اآلتية في التعبير

 :التعبير عن اإلرادة بالمفظ -أ

، كيعد المفظ مف أكؿ كأقدـ الطرؽ التي  رفيا (1)يقصد بالمفظ التعبير بالكبلـ أك بالقكؿ 

اإلنساف في التعبير  ف اإلرادة في إنشاء العقكد، فيك األداة الطبيعية لمتفاىـ بيف األفراد في 

بات، كمما ال شؾ فيو أف األلفاظ مف أكضح الدالالت في الكشؼ  ف تمؾ كشؼ المقاصد كالرغ

، كيمكف إدراج التعبير  ف اإلرادة بكساطة المكالمة الياتفية الخمكية ضمف كسيمة التعبير (2)اإلرادة

 ف اإلرادة بالمفظ كىك تعبير شفكم صريح، يشترط النعقاد التصرؼ بو أف يؤديو المساف بصكرة 

يتكمـ المكجب فيسمعو القابؿ نفسو، فيعبر  ف قبكلو بالكبلـ لمشخص المكجب  مباشرة؛ أم أف

نفسو دكف أف يككف بينيما كسيط يبمغ لمطرؼ اآلخر؛ ألنو في م ؿ ىذا الفرض يككف التعاقد مف 

 .(3)قبيؿ التعاقد بالمراسمة

 :التعبير عن اإلرادة من خالل الرسائل اإللكترونية -ب

الطرؽ الفنية المتبعة لمتعبير  ف اإلرادة  بر الياتؼ  يعد صندكؽ الرسائؿ إحدل 

الخمكم، إذ بكساطة صندكؽ الرسائؿ الخاص بالمستخدـ الذم يرغب في التعاقد، يتـ التعبير  ف 

                                                           
 .84دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .42العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .28أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (3)
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، كبيذا يختمؼ التعاقد  ف (1)اإليجاب كالقبكؿ بسيكلة مف خبلؿ لكحة المفاتيح في جيازه الخمكم

سائؿ التعاقد بانخفاض تكمفة االستخداـ، كالسر ة الفائقة طريؽ الياتؼ الخمكم  ف غيره مف ك

جدان في إرساؿ الرسائؿ كاستقباليا، كيمكف إدراج التعبير  ف اإلرادة بكساطة الرسائؿ المرسمة 

 بر الخمكم ضمف كسيمة التعبير  ف اإلرادة بالكتابة، كىي كتابة حدي ة مف نكع خاص تختمؼ 

بخط اليد أك باآلية الكاتبة العادية، فيي كتابة إلكتركنية ال تتـ  ف الكتابة اال تيادية التي تتـ 

 .(2)بيف األفراد إال إذا كانت لدييـ كسيمة اتصاؿ مما مة

 :اإليجاب والقبول عبر الياتف الخموي في ظل القواعد العامة -3

صراحةن، ينعقد العقد بتراضي الطرفيف، كيتـ ىذا بتطابؽ اإليجاب كالقبكؿ المعبر  نيما  

 .أك ضمنان مف قبؿ المكجب أك القابؿ كاممي األىمية

 :اإليجاب عن طريق الياتف الخموي -أ

يعد اإليجاب الخطكة األكلى في إبراـ العقكد كافة، كمنيا التي تجرم  بر الياتؼ  

 المفظ الذم: "مف القانكف المدني األردني بأنو( 91)الخمكم، كقد  رفتو الفقرة األكلى مف المادة 

، كلـ يشترط القانكف شكبلن معينان لئليجاب فيصح التعبير "يصدر أكالن، كيستعمؿ  رفان إلنشاء العقد

 نو بأم طريقة مف طرؽ االتصاؿ، فيك كما يتـ  ف طريؽ الفاكس أك التمكس أك اإلنترنت، فيك 

لمرسمة  ف  ف طريؽ المكالمة الياتفية كالرسائؿ ا –كىذا ما ييمنا في ىذه الدراسة  –يتـ اآلف 

ففي الحالة األكلى ُيقدـ الشخص  رضان لشخص آخر كذلؾ بأف يخاطبو . طريؽ الياتؼ الخمكم

مباشرة  ف طريؽ الياتؼ الخمكم، فتبدأ فعالية اإليجاب بمجرد  مـ المكجب إليو اإليجاب، أما 

زه في الحالة ال انية فيبدأ المكجب إيجابو إلى المكجب لو  ف طريؽ رسالة مرسمة  بر جيا

                                                           
 .88رشدم، محمد، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .43العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
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الخمكم، كيشترط في الحالتيف أف يككف اإليجاب كامبلن، كمحددان تحديدان كافيان، كأف يككف حازمان 

يتضمف نية المكجب في االلتزاـ بو، كيقصد بالشرط األكؿ أف يككف اإليجاب متضمنان العناصر 

فم بلن لك كنا ، (1)األساسية كافة لقياـ العقد المراد إبرامو كالتي يتسنى لممكجب لو اإلحاطة بيا

، (2)بصدد  رض لمبيع فإنو يشترط لمقكؿ بكجكد اإليجاب أف يتضمف تحديدان كافيان لممبيع كال مف

كيعني الشرط ال اني اتجاه النية الجازمة إلرادة المكجب إلى إبراـ  قد معيف، مجرد أف يصدر مف 

فإف اإليجاب ال يككف قائمان ، فإذا لـ تتحقؽ ىذه النية (3)الطرؼ اآلخر أم تعبير يشير إلى القبكؿ

جراء مفاكضات  ف طريؽ الياتؼ الخمكم  كما لك صدر مف الشخص مجرد د كة لمتعاقد، كا 

نما مجرد د كة إلى المفاكضة  لمتفاىـ بشأف إبراـ العقد، ففي ىذه الحالة ال يككف ىناؾ إيجاب كا 

 .(4)بشأف التعاقد

ال يختمؼ  ف اإليجاب التقميدم يتضح لنا مما سبؽ أف اإليجاب في الياتؼ الخمكم  

الذم نعرفو، فاإليجاب ىك نفسو كشركطو ىي نفسيا، كلكف كسيمة التعبير  نو مختمفة، فإذا كاف 

 ىذا ىك حاؿ اإليجاب فيؿ يصدؽ األمر نفسو  مى القبكؿ في الياتؼ الخمكم؟

 :القبول عن طريق الياتف الخموي -ب

يستمـز إلى جانبو أف يصدر قبكؿ مطابؽ مف  اإليجاب كحده ال يكفي إلتماـ التعاقد، بؿ 

مف القانكف المدني ( 87)الطرؼ اآلخر ليذا اإليجاب كبذلؾ يتـ العقد، كليذا  رفت المادة 

ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبكؿ اآلخر، كتكافقيما  مى : "األردني العقد بأنو

                                                           
 .143 بد الرحمف، حمدم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مدني أردني( 466)نص المادة : انظر  (2)
لكجيز في النظرية العامة لبللتزامات، القاىرة، دكف دار نشر كدكف ا(. 1997)زكي، محمكد جماؿ الديف   (3)

 .78طبعة، ص
التطابؽ بيف القبكؿ كاإليجاب في القانكف األردني كالمقارف، كمية الحقكؽ، (. 2003)نصير، يزيد أنيس   (4)

 .99الككيت، العدد الرابع، ص
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كالقبكؿ ". تزاـ كؿ منيما بما كجب  ميو لآلخركجو ي بت أ ره في المعقكد  ميو، كيترتب  ميو اؿ

ىك التعبير الصادر مف إرادة المكجو إليو اإليجاب برضاه بإبراـ العقد بالشركط الكاردة في 

، كقد يعبر  ف القبكؿ  ف طريؽ الياتؼ الخمكم صراحةن أك ضمنان، كيككف القبكؿ (1)اإليجاب

كأف تأتي صيغة اإليجاب خبلؿ المكالمة  (2)صريحان إذا تضمف الرضا الصريح بإبراـ التعاقد

دينار م بلن، كيأتي القبكؿ مف المشترم بأنو قبؿ ( 500)الياتفية مف البائع بأنو يبيع السمعة بػ 

البيع، أك أف تأتي صيغة اإليجاب مف البائع مف خبلؿ رسالة يرسميا  بر جيازه الخمكم، كيرد 

ىا صراحة بأنو قد قبؿ اإليجاب، فيكتب م بلن في المشترم  مى تمؾ الرسالة برسالة أخرل يرد في

، كيككف القبكؿ ضمنيان (3)" رضكـ كتاريخو كذا مقبكؿ: "الرسالة المرسمة  بر جيازه الخمكم بأف

إذا قاـ القابؿ بعمؿ أك تصرؼ يفيد المكافقة  مى اإليجاب دكف أف يرد  ميو صراحة بمظؼ 

إبراـ الصفقة أ ناء المكالمة الياتفية، أك أف يقـك القبكؿ، كأف يقـك القابؿ بتينئة المكجب  مى 

، كال يكفي القبكؿ (4)بإرساؿ رسالة  بر جيازه الخمكم يينئ فييا المكجب  مى إبراـ الصفقة

المعبر  نو صراحةن أك ضمنان  ف طريؽ الياتؼ الخمكم، بؿ يجب أف يصدر القبكؿ كاإليجاب ال 

بو إلى المكجب لو  بر الياتؼ الخمكم يجب أف يككف يزاؿ قائمان، ففي حالة إبداء المكجب إيجا

القبكؿ فكريان قبيؿ االنتياء مف المحاد ة أك المحاكرة، فإذا لـ يعمف المكجب لو رغبتو في القبكؿ، 

أك لـ يتفكه بعرارة القبكؿ يعد اإليجاب كأنو لـ يكف كال يمكف أف يمحقو قبكؿ حتى لك أجريت 

شركط األخرل التي يتعيف تكافرىا في القبكؿ أف يككف مطابقان محاكرة أك مكالمة جديدة، كمف اؿ

، فإذا لحؽ اإليجاب زيادة أك نقص فيو فإف العقد ال ينعقد، كيعد م ؿ ىذا القبكؿ (5)لئليجاب

                                                           
 .24العبابنة، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .100مرجع سابؽ، ص نصير، يزيد،  (2)
 .32أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .21المنصكر، كالشرايرم، مرجع سابؽ، ص  (4)
 .100نصير، يزيد، مرجع سابؽ، ص  (5)
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، كأف يرسؿ البائع رسالة  بر جيازه الخمكم بأنو يبيع السمعة بػ (1)رفضان يتضمف إيجابان جديدان 

برسالة  بر جيازه تفيد بأنو قبؿ البيع بػ ( المشترم)كؿ مف المرسؿ إليو دينار كيأتي القب( 1000)

 .دينار، ففي ىذه الحالة يعد القبكؿ رفضان لئليجاب( 800)

 :داللة السكوت عبر الياتف الخموي المرتبط بأجيزة الحواسيب المنصوبة -4

بأجيزة الحكاسيب قد ي ار التساؤؿ  ف حكـ داللة السككت  بر الياتؼ الخمكم المرتبط  

المنصكبة في أماكف معينة كالتي تككف مبرمجة سمفان لمقياـ بأداء األ ماؿ كتنفيذىا، كىؿ يمكف 

 ا تبارىا نكع مف اإليجاب الدائـ أـ سككتان كبالتالي فبل كجكد لئليجاب ىنا بتاتان؟

 ال: "ال يعد السككت المجرد، كىك مكقؼ سمبي محض، تعبيران  ف اإلرادة حيث إنو 

 .(3)كقانكنية مدنية كمية (2)كىذه قا دة شر ية" ينسب إلى ساكت قكؿ

فالسككت المجرد ال يصمح ككسيمة مف كسائؿ التعبير  ف اإلرادة ال في اإليجاب كال في  

القبكؿ كقا دة  امة، إال أنو في القبكؿ، فإف السككت المجرد إذا اقترف بظركؼ أخرل صار 

 .رادة كاضحة إلحداث األ ر القانكنيمبلبسان كأمكف تفسيره  مى أف اإل

أما بخصكص اإليجاب بالسككت، فالتعبير  ف اإلرادة ىنا ال يمكف أف يككف  ف طريؽ  

نما يأتي  ف طريؽ اتخاذ مكقؼ معيف، كم الو  رض البضائع  مى  السككت المحض، كا 

( 94/4)المادة المستيمكيف كبياف  منيا، فيعتبر إيجابان صريحان بنص القانكف، ك مى ىذا نصت 

 ".يعتبر  رض البضائع مع بياف  منيا إيجابان  -1: "مدني أردني بقكليا

                                                           
 .280السنيكرم،  بد الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .59ص، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، الجزء األكؿ، (دكف سنة نشر)حيدر،  مي : انظر  (2)
 .مدني أردني( 95)نص المادة : انظر  (3)
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مدني ( 95)كقد نص المشّرع األردني  مى أنكاع مف السككت المبلبس، إذ تنص المادة  

ال ينسب إلى ساكت قكؿ كلكف السككت في معرض الحاجة بياف كيعتبر  -1: "أردني  مى أنو

ككت قبكالن بكجو خاص إذا كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ بيف المتعاقديف كاتصؿ كيعتبر الس -2قبكالن، 

 ".اإليجاب بيذا التعامؿ أك إذا تمخض اإليجاب لمنفعة مف كجو إليو

مف خبلؿ تحميمنا السابؽ الذكر لداللة السككت بصفة  امة، فإف السؤاؿ الذم يتبادر إلى  

م مجاؿ الياتؼ الخمكم؟ كما حكـ الياتؼ ما مدل مبلءمة تطبيؽ ىذه االست ناءات ؼ: الذىف ىك

الخمكم المرتبط بأجيزة الحكاسيب المنصكبة في أماكف معينة؟ كىؿ يمكف ا تبارىا نكع مف 

 اإليجاب الدائـ؟

" ال يعد السكوت قبوالً : "مدى مالءمة تطبيق االستثناءات الواردة عمى القاعدة العامة بأنو -أ

 :في مجال الياتف الخموي

ناءات التي أكردىا القانكف المدني األردني  مى القا دة العامة كالتي تقضي إف االستث  

ال نستطيع تطبيقيا في مجاؿ التعاقد  بر الياتؼ الخمكم، كذلؾ " ال يعد السككت قبكالن : "بأنو

 :لؤلسباب التالية

أف ىذه االست ناءات تـ النص  مييا في ظركؼ سابقة كمختمفة  ما ىك حاصؿ اآلف مف  -

تطكر كبير في الكسائؿ العممية الحدي ة في االتصاؿ كنقؿ المعمكمات كالبيانات تقدـ ك

اإللكتركنية، كبخاصة في مجاالت التجارة اإللكتركنية التي تعتبر أحد سمات العصر 

 .الحاضر

ف كاف يحدث ك يران  بر المتجر اإللكتركني ال يكفي  مميان  - أف ظرؼ التعامؿ السابؽ كا 

، إال إذا كجد اتفاؽ سابؽ  مى ذلؾ ما بيف المتعاقديف، سكاء كاف ىذا ال تبار السككت قبكالن 
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االتفاؽ صريحان أك ضمنيان، بحيث ال ي ير أدنى شؾ في اتجاه اإلرادة إلى إحداث ذلؾ 

 .(1)األ ر

ألف القبكؿ يجب أف يككف صريحان ككاضحان، كألف القبكؿ المتم ؿ بصكرة الضغط  مى أيقكنة  -

تكجب أف يككف مدركسان بعناية، حيث أنو قد يؤدم إلى إلزاـ المتعامؿ يس( مؤشر نعـ)القبكؿ 

 .(2)بالتعاقد دكف التأكد مف سبلمة إرادتو

أما بشأف داللة السككت  بر الياتؼ الخمكم المرتبط بأجيزة الحكاسيب المنصكبة في أماكف  -ب

بحؽ إلى ا تبار مجرد كضع الجياز لتادية  مؿ معيف إيجابان  (3)معينة، فقد ذىب البعض

كيأتي القبكؿ بعد ذلؾ متخذان إما صكرة صريحة أك ضمنية، فبمكجب ىذا الرأم، فإف مجرد 

 .كضع القطعة مف النقد م بل يعد قبكالن 

نرل بدكرنا بأف كضع الحكاسيب كنصبيا في أماكف معينة لمقياـ بأداء بعض األ ماؿ  

ككف مبرمجة سمفان لتنفيذىا أك أدائيا، تعد بم ابة اإليجاب الدائـ، فالشخص الذم يضع كالتي ت

جياز خمكم مرتبط بيذه الحكاسيب فيك ليس بالساكت، ألنو اتخذ مكقفان إيجابيان صريحان، ك ميو 

فعرض التاجر لبضائعو  مى المستيمكيف مع بياف أ مانيا يعتبر إيجابان صريحان مف التاجر بأف 

 .ع ىذه البضائع بال مف الذم يبينويبي

مف القانكف المدني ( 94)كىك ما ذىب إليو المشّرع األردني في الفقرة األكلى مف المادة  

 ".يعتبر  رض البضائع مع بياف  منيا إيجابان  -1: "األردني بقكلو

                                                           
 .71منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .33أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .62مصادر االلتزاـ، الطبعة الخامسة، بغداد، ص(. 1998)الحكيـ،  بد المجيد   (3)
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 أما القبكؿ  بر الياتؼ الخمكم المرتبط بأجيزة الحكاسيب المنصكبة، فإنو يتـ بالطمب 

الصادر مف القابؿ إلى الجياز لتنفيذ العممية أك أداء العمؿ المطمكب، أك ىك تنفيذ العمؿ كاألداء 

 .نفسو

إف تقديـ ما إذا كاف جياز الياتؼ الخمكم المرتبط بالحاسكب كىك في حالة أك كضعية  

أف ينظر معينة، يعتبر إيجابان أـ ال، ىي مسألة كاقع يفصؿ فييا قاضي المكضكع، كبالتالي يجب 

قاضي المكضكع في كؿ حالة أك كضعية  مى حدة، كيدخؿ ىذا األمر في السمطة التقديرية لو، 

 .كال رقابة  ميو مف التمييز

 :تحديد الوقت والمكان الذي ينتج فيو التعبير عن اإلرادة أثره عبر الياتف الخموي: ثانياً 

 بر الياتؼ الخمكم يتطمب إف معرفة الكقت الذم ينتج فيو التعبير  ف اإلرادة أ ره  

التفريؽ بيف العقد المبـر  ف طريؽ المكالمة الياتفية الخمكية كالعقد المبـر  بر رسائؿ الياتؼ 

الخمكم، ففي الحالة األكلى تككف األمكر كاضحة كمحددة؛ ذلؾ ألف العاقديف ال يكجد  مة فاصؿ 

ر صدكره بفضؿ كسيمة الياتؼ زمني بينيما فتعبير أحدىما  ف إرادتو يصؿ إلى  مـ اآلخر فك

، فالمكالمة المتبادلة بينيما تجرم بصكرة آلية كدكف (1)الخمكم التي يسرت التخاطب لمغائبيف

كجكد فاصؿ زمني، فباستطا ة الطرفيف كالحالة ىذه التأكد في مدة كاحدة مف تبلقي إرادتيما 

خذ التعاقد بالياتؼ سكاء باقتراف قبكؿ أحدىما بإيجاب اآلخر، كلذلؾ كاف مف الطبيعي أف يأ

، ك مى (2)العادم أـ الخمكم حكـ التعاقد نفسو بيف أشخاص حاضريف مف حيث زماف االنعقاد

إذا كاف المتعاقداف ال يضميما : "مف القانكف المدني األردني  مى أنو( 101)ىذا نصت المادة 

در فييما القبكؿ ما لـ حيف العقد مجمس كاحد يعد التعاقد قد تـ في المكاف كفي الزماف الذم ص

 ".يكجد اتفاؽ أك نص قانكني يقضي بغير ذلؾ
                                                           

 .90دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .835مرجع سابؽ، صالصرايرة، منصكر،   (2)
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كلكف الصعكبة تبرز في الحالة ال انية إذ إف تحديد الكقت الذم ينتج فيو القبكؿ أ ره  ف  

طريؽ رسائؿ الخمكم يختمؼ باختبلؼ النظرية التي يأخذ بيا، فإذا أخذنا بنظرية صدكر القبكؿ 

لقانكف المدني األردني، فإف العقد ينعقد بمجرد أف يعمف القابؿ إرادتو أك إ بلنو التي يأخذ بيا ا

كحتى قبؿ أف يرسؿ الرسالة بخبلؼ لك أخذنا بنظرية العمـ بالقبكؿ فينعقد العقد  ندما يعمـ 

المكجب  ممان حقيقيان بالقبكؿ بأف يفتح صندكؽ الكارد مف قائمة الرسائؿ، كيقرأ مضمكف رسالة 

 بلن اإليجاب المعركض  ميو، في حيف ا تماد نظرية تصدير القبكؿ يؤدم إلى القابؿ الذم قبؿ ؼ

انعقاد العقد  ند مكافقة القابؿ  مىا إليجاب الذم قدمو المكجب كقيامو بإرساؿ رسالة تفيد ذلؾ 

 بر الياتؼ الخمكم، فيفقد القابؿ السيطرة  مى رسالتو كالتحكـ فييا، كتظير  مى شاشة جيازه 

مفادىا أف الرسالة قد أرسمت كال ييـ بعد ذلؾ كصكؿ الرسالة إلى المكجب أـ ال،  الخمكم  بارة

في حيف ينعقد العقد  بر رسائؿ الخمكم طبقان لنظرية استبلـ القبكؿ في المحظة التي تصؿ فييا 

الرسالة إلى صندكؽ الكارد الخاص بالمكجب دكف إ طاء أم قيمة لفتح الرسالة، كالعمـ 

 .(1)المكجببمضمكنيا مف قبؿ 

كبدكرنا نرل أف نظرية تسمـ القبكؿ ىي النظرية الم مى لمتطبيؽ  مى الرسائؿ المرسمة  

 بر الياتؼ الخمكم، كأف نظرية إ بلف القبكؿ التي أخذ بيا المشرع األردني كنظرية العمـ بالقبكؿ 

ال يعمـ المكجب  ال تفياف بالغرض، ذلؾ أنو إذا أخذنا بنظرية إ بلف القبكؿ كالعمـ بالقبكؿ فسكؼ

بقبكؿ القابؿ؛ ألنو في الحالة األكلى لـ يبعث رسالة قبكلو فكيؼ يتسنى لممكجب أف يعمـ بالقبكؿ، 

كفي الحالة ال انية حتى لك بعث بالرسالة إلى المكجب قد تضيع الرسالة، أك يتـ رفضيا إذا كاف 

 .جيازه الخمكم مغمقان 

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية ( 18-17) كقد ي كر التساؤؿ حكؿ مدل أىمية المادتيف 

األردني في تحديد زماف إبراـ العقد كمكانو  بر الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم 
                                                           

 .49-48نصير، يزيد، مرجع سابؽ، ص  (1)
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مف ( 17)فيما يتعمؽ بتحديد الزماف الذم ينتج فيو التعبير  ف اإلرادة أ ره، فقد  الجتو المادة 

تعد رسالة المعمكمات قد أرسمت مف كقت  -أ: "بقكليا قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني

دخكليا إلى نظاـ معالجة معمكمات ال يخضع لسيطرة المنشئ أك الشخص الذم أرسؿ الرسالة 

إذا كاف المرسؿ إليو قد حدد نظاـ  -نيابة  نو ما لـ يتفؽ المنشئ أك المرسؿ  مى ذلؾ، ب

الرسالة قد تـ تسمميا  ند دخكليا إلى ذلؾ معالجة المعمكمات لتسميـ رسائؿ المعمكمات فتعد 

النظاـ، فإذا أرسمت الرسالة إلى نظاـ غير الذم تـ تحديده فيعد إرساليا قد تـ منذ قياـ المرسؿ 

إذا لـ يحدد المرسؿ إليو نظاـ معالجة معمكمات لتسمـ رسائؿ  -إليو باالطبلع  مييا أكؿ مرة، ج

 ".كليا إلى نظاـ معالجة معمكمات تابعان لممرسؿ إليوالمعمكمات فيعد كقت تسمـ الرسالة  ند دخ

أما ما يتعمؽ بالمكاف الذم ينتج فيو التعبير  ف اإلرادة أ ره، فقد تـ تحديد ىذا المكاف  

مف ( 18)بمكاف إرساؿ رسالة المعمكمات، ككذلؾ بمكاف استبلميا، كىذا ما تنص  ميو المادة 

تعد رسالة المعمكمات قد أرسمت مف المكاف الذم يقع  -أ: "قانكف المعامبلت اإللكتركنية بقكليا

ذا لـ يكف  نيا استممت في المكاف الذم يقع فيو مقر  مؿ المرسؿ إليو، كا  فيو مقر  مؿ المنشئ كا 

ألم منيما مقر  مؿ يعد مكاف إقامتو مقران لعممو، ما لـ يكف منشئ الرسالة كالمرسؿ إليو إليو قد 

اف لممنشئ أك المرسؿ إليو أك ر مف مقر أل مالو فيعد المقر إذا ؾ -اتفقا  مى غير ذلؾ، ب

األقرب صمة بالمعاممة ىك مكاف اإلرساؿ أك التسمـ، ك ند تعذر الترجيح يعد مقر العمؿ الرئيسي 

 ".ىك مكاف اإلرساؿ أك التسمـ

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية لف يككف ليا أم ( 18، 17)في الكاقع إف المادتيف  

 ممية في تحديد زماف إبراـ العقكد كمكانيا  بر الرسائؿ اإللكتركنية الخمكية في ظؿ تبني فائدة 

المشّرع األردني نظرية إ بلف القبكؿ؛ ألف كمتا المادتيف السابقتيف بح تا مسألة زماف كمكاف 

إرساؿ كتسمـ رسائؿ المعمكمات، كىي مسألة تم ؿ أىمية خاصة بالنسبة لمدكؿ التي تتبنى 

القبكؿ، فإذا ما تبنت أم دكلة أحكاـ قانكف ( كصكؿ)القبكؿ كتسميـ ( إرساؿ)م تصدير نظريت
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األكنستراؿ النمكذجي في التجارة اإللكتركنية، ككانت القكا د العامة فييا تأخذ بنظرية تصدير 

القبكؿ، فإف زماف انعقاد العقد كفقان ألحكاميا سيككف لحظة تصدير القبكؿ، كىي ىنا كفقان لنص 

مف القانكف النمكذجي لحظة دخكؿ رسالة القبكؿ إلى نظاـ خارج  ف سيطرة المنشأ ( 15)مادة اؿ

أك مف ينكب  نو، كيتحقؽ ذلؾ في الرسائؿ اإللكتركنية بمحظة ضغط المرسؿ  مى زر ( القابؿ)

اإلرساؿ؛ ألف الضغط ىنا  مى ىذا الزر سيخرج الرسالة مف سيطرة المنشئ، كيدخميا إلى نظاـ 

، أما إذا تبنت دكلة ما أحكاـ القانكف النمكذجي ككانت القكا د (1)ت خارج  ف سيطرتومعمكما

العامة فييا تأخذ بنظرية تسميـ القبكؿ، فإف كماف انعقاد العقد سيككف في لحظة تسميـ القبكؿ، 

كىك ىنا دخكؿ رسالة المعمكمات التي تتضمف القبكؿ إلى نظاـ المعمكمات الذم حدده المرسؿ 

، كأخيران بالنسبة لمدكؿ التي تأخذ بنظريتي إ بلـ القبكؿ أك العمـ بو فإف أحكاـ (2) (المكجب)إليو 

التي أخذ بنصيا قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ( 15)القانكف النمكذجي الكاردة في المادة 

مفيدة ليذه الدكؿ؛ ألف كبل مف نظريتي إ بلف القبكؿ أك العمـ بو ال  –في الكاقع  –لف تككف 

تأخذاف بعيف اال تبار لحظة إرساؿ رسالة المعمكمات أك تسميميا، ما  دا است ناء كحيد  مى ذلؾ 

ىك اتفاؽ المتعاقديف في ىذه الدكؿ  مى  أف يعد العقد مبرمان في لحظة تصدير القبكؿ أك 

 .(3)تسممو

ال يمكف االستناد إلييما بغية تحديد زماف إبراـ ( 18، 17)قدـ بأف المادتيف نخمص مما ت 

العقد كمكانو  بر الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة بكساطة الياتؼ الخمكم، ك ميو ال بد مف الرجكع 

إذا كاف المتعاقداف : "تنص  مى أف( 101)لمقكا د العامة في القانكف المدني، إذ نجد أف المادة 

                                                           
قكانيف األكنيستراؿ النمكذجية في (. 2011)الجنييي، منير محمد، كالجنييي، ممدكح محمد : انظر تفصيبلن   (1)

 .145-143مجاؿ التجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة ال ال ة، ص
 .144كالجنييي، ممدكح، مرجع سابؽ، صالجنييي، منير،   (2)
، ص  (3)  .96دكديف، بشار، مرجع سابه
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ىما حيف العقد مجمس كاحد يعد التعاقد قد تـ في المكاف كالزماف المذيف صدر فييما ال يضـ

 ".القبكؿ ما لـ يكجد اتفاؽ أك نص يقضي غير ذلؾ

يبلحظ  مى ىذا النص أف المشّرع األردني ترؾ المسألة التفاؽ العاقديف فإذا كجد اتفاؽ  

ذا لـ يكجد م ؿ ىذا االتفاؽ فعندىا يحسـ الـ شّرع األردني المسألة با تناقو نظرية أخذ بو، كا 

 ند بح نا لمختمؼ النظريات مع كاقع  –كما سبؽ كأسمفنا  –إ بلف القبكؿ، كىي نظرية ال تستقيـ 

التعامؿ  بر الرسائؿ اإللكتركنية؛ ألنو كفقان ليذه النظرية فإف تصفح المرسؿ إليو الرسالة المتكافرة 

ا شفاىةن سيؤدم إلى انعقاد العقد، حتى لك لـ يرسؿ في الصندكؽ الكارد الخاص بو كقبكلو لو

 .المرسؿ إليو قبكلو إلى المرسؿ، كبغض النظر  مـ بو األخير، أك لـ يعمـ

 :سالمة الرضا في العقد المبرم عبر الياتف الخموي: الفرع الثاني

يجب أف يككف الرضا صحيحان، أم يصدر  ف شخص يتمتع باألىمية البلزمة إلبراـ  

 .كأف يككف خاليان مف أم  يب مف  يكب الرضاالعقد، 
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 :األىمية: أوالً 

تطرح أىمية التعاقد  بر الياتؼ الخمكم مشكمة ميمة، تتعمؽ بالتحقؽ مف أىمية  

 بكت صفة المتعاقد الشخصية أك الكظيفية التي تعاقد  مى : المتعاقديف، كيقصد باألىمية ىنا

 .(1)الذم يتطمبو القانكفأساسيا،  ـ  بكت كماؿ أىميتو  مى النحك 

كتطرح ىذه المشكمة الميمة بسبب الطبيعة التقنية كاإللكتركنية لمياتؼ الخمكم، فمف  

المتصكر أف يككف أحد المتعاقديف ناقص األىمية دكف أف يكتشؼ أمره، كفي ىذه الحالة نميؿ 

لطرؼ حسف النية ، حماية ؿ(2)إلى الرأم الذم يرجح الكضع الظاىر إ ماالن لنظرية ظاىر الحاؿ

الذم  كؿ  مى ىذا الكضع كأبـر العقد  مى ىذا األساس، كنرل أنو يمكننا االستناد في ىذا 

يسرم  مى الحالة  -1: "مدني أردني، كالتي تنص  مى أنو( 12/1)الرأم إلى نص المادة 

تصرفات المدنية لؤلشخاص كأىميتيـ قانكف الدكلة التي ينتمكف إلييا بجنسيتيـ، كمع ذلؾ ففي اؿ

المالية التي تعقد في المممكة األردنية الياشمية كتترتب آ ارىا فييا إذا كاف أحد الطرفيف أجنبيان 

ناقص األىمية يرجع إلى سبب فيو خفاء ال يسيؿ  مى الطرؼ اآلخر تبينو، فإف ىذا السبب ال 

 ".يؤ ر في أىميتو

 :أما فيما يتعمق بعيوب الرضا :ثانياً 

، (3) بر الياتؼ الخمكم أية مشكمة خاصة بسبلمة الرضا مف العيكبفبل ي ير التعاقد  

 ند إبراـ ( اإلكراه، الغمط، التغرير مع الغبف الفاحش)لذلؾ فإف ما ينطبؽ  مى  يكب الرضا 

العقكد التقميدية ينطبؽ  مى العقكد المبرمة  بر الياتؼ الخمكم مع ضركرة مرا اة الحمكؿ التي 

                                                           
كؿ شخص أىؿ لمتعاقد ما لـ تسمب أىميتو أك يحد منيا بحكـ : "مدني أردني  مى أف( 116)تنص المادة   (1)

 ".القانكف
 .34 بد الدائـ، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .144منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (3)
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تركنية المستخدمة إلبراـ العقد، كذلؾ بالتكافؽ مع الميزات التقنية ليذه قد تطرحيا الكسيمة اإللؾ

 .الكسيمة كالتي يجب مرا اتيا مف قبؿ المتعاقد كىك بصدد إبراـ العقد  برىا

 :المحل في العقد المبرم عبر الياتف الخموي: المطمب الثاني

، (1)ا، أف يككف لو محؿيستمـز القانكف المدني األردني لقياـ العقد فضبلن  ف ركف الرض 

 .(2)كالعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم ال يخرج  ف حكـ القكا د العامة في ىذا الشأف

 :تشترط ىذه القكا د لصحة محؿ العقد الشرائط اآلتية 

 .كجكب أف يككف محؿ العقد مكجكدان أك قاببلن لمكجكد .1

 .كجكب أف يككف المحؿ معينان أك قاببلن لمتعييف .2

ف محؿ العقد مشرك ان، داخبلن في دائرة التعامؿ، كغير مخالؼ لمنظاـ العاـ كجكب أف يكك .3

 .كاآلداب العامة

إال أف الشريطة ال ال ة المتعمقة بمحؿ العقد تطرح مشكمة، فقد يككف محؿ العقد المبـر   

 بر الياتؼ الخمكم يتعارض مع النظاـ العاـ في دكلة معينة، في حيف أنو يككف منسجمان مع 

النظاـ العاـ في دكلة أخرل، كىذه المشكمة ناجمة بسبب الطبيعة العالمية لكسائؿ االتصاؿ 

اإللكتركنية، األمر الذم يتطمب ضركرة إيجاد الحمكؿ التشريعية المبلئمة لحؿ مشكمة االختبلؼ 

 .مفي مشرك ية محؿ العقد المبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية بيف دكلة كأخرل، كمنيا الياتؼ الخمك

                                                           
 ".يجب أف يككف لكؿ  قد محؿ يضاؼ إليو: "مدني أردني  مى أنو( 157)تنص المادة   (1)
 .مدني أردني 164-158انظر المكاد مف   (2)
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في ىذا الصدد ضركرة كجكد نكع مف التنسيؽ الدكلي بخصكص التعاقد  (1)كيرل بعضيـ 

 بر الكسائؿ اإللكتركنية الحدي ة كال سيما الياتؼ الخمكم كاإلنترنت بحيث يتـ أخذ طبيعتيا 

العالمية بالحسباف  مى أساس أف الحؿ الذم يؤخذ بو  مى المستكل الكطني دكف مرا اة ما 

 الـ سيؤدم  مى أساس أف الحؿ الذم يؤخذ بو  مى المستكل الكطني دكف مرا اة يجرم في اؿ

ما يجرم في العالـ سيؤدم إلى نتائج خطيرة، خاصة مع االتجاه المستمر كالمطرد نحك العكلمة 

 .كما يعرؼ باالقتصاد الرقمي

الياتؼ  كما تنيض إشكالية المحؿ في  دـ رؤيتو أ ناء التعاقد، فعندما يبـر العقد  بر 

الخمكم يككف ىذا التعاقد بيف غائبيف األمر الذم يؤدم إلى  دـ رؤية محؿ العقد مف قبؿ 

المتعاقد، فتحديد المحؿ في ىذه الحالة يككف إما  ف طريؽ الكصؼ أ ناء المكالمة أك  ف طريؽ 

لرؤية الرؤية الحكمية مف خبلؿ الصكرة التي يرسميا مالؾ المحؿ، كفي كبل الحالتيف ال تتحقؽ ا

 .(2)الحقيقية

فالعقد الذم يبـر  بر الياتؼ الخمكم ال يتيح لممتعاقد أني رل المبيع رؤية حقيقية حيث  

تعرض البضائع في مناخ تسطع فيو األضكاء كتزينو األلكاف أك قد يكصؼ بالكمـ إذا كاف العقد 

ف ناحية، كمف ناحية ، ىذا ـ(3) بر المكالمة الياتفية، ككبل الحالتيف تؤدم إلى إيياـ المشترم

أخرل  رض السمع  بر الياتؼ الخمكم ال يخمك مف الد اية ليا كبالتالي سكؼ يتعرض المشترم 

، ليذا يتكجب  مى المشّرع (4)إلى ضغط نفسي يدفعو إلى التعاقد إضافة إلى  دـ كجكد السمعة

بيعة ىذه العقكد، أف يحمي المتعاقد مف التسرع في إبراـ العقد مف خبلؿ إيجاد حمكؿ تتفؽ مع ط

                                                           
 .150منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .59مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .22 بابنة،  بلء الدينف كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (3)
النظاـ القانكني لحماية التجارة اإللكتركنية، دار الفكر الجامعي، (. 2002)د الفتاح بيكمي حجازم،  ب  (4)

 .227اإلسكندرية، الطبعة األكلى، ص
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كقد حرصت التشريعات الحدي ة  مى حماية المتعاقد حيث نصت  مى حمكؿ ليذه اإلشكالية، 

 .كمف أىـ ىذه الحمكؿ ىك حؽ اإل بلـ، كحؽ الرجكع

 :حق اإلعالم: أوالً 

يقصد بحؽ اإل بلـ ىك أف صاحب السمعة أك الخدمة في العقكد التي تبـر  بر الياتؼ  

بداء النصح  مى  الخمكم حيف يعمف  ف سمعتو أك خدمتو يجب  ميو ذكر البيانات الجكىرية كا 

نحك يحقؽ  ممان كافيان لمطرؼ ال اني أم  ممان نافيان لمجيالة حتى نتمكف مف القكؿ إف إرادة 

، كمف أىـ البيانات التي يمتـز صاحب السمعة بتكضيحيا (1)الطرؼ ال اني كانت حرة حاؿ تعاقده

نتجة لمسمعة كبياف ال مف كبياف خصائص السمعة كااللتزاـ بتكضيح شركط ىي بياف المؤسسة الـ

، كتعد مف قبيؿ شركط البيع المعمكمات حكؿ مدة سرياف ىذا العرض كبياف كيفية الكفاء (2)البيع

كبياف التسميـ كالمدة التي يتطمبيا، ككذلؾ االتفاؽ  مى مقدار الغرامة، كأيضان تحديد الضرائب 

 .(3)ككمفة النقؿ

التي تعالج حماية المستيمؾ في العقكد التي  (4)كقد ذكر ىذا الحؽ في التشريعات الحدي ة 

 .تبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية كمنيا الياتؼ الخمكم

                                                           
 .225حجازم،  بد الفتاح بيكمي، مرجع سابؽ، ص  (1)
الطبعة التنظيـ القانكني لشبكة اإلنترنت، المنشكرات الحقكقية، لبناف، (. 2001)ميشيؿ، طكني  يسى   (2)

 .288األكلى، ص
 .835الصرايرة، منصكر، مرجع سابؽ، ص  (3)
، كقانكف االستيبلؾ الفرنسي 1978كمف أىـ تمؾ التشريعات قانكف حماية المستيمؾ الفرنسي الصادر في   (4)

ـ الخاص بحماية المستيمكيف، كاإلرشاد 1997ـ، كاإلرشاد األكركبي الصادر في 1993الصادر في 
ـ، كقانكف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية 2000م حكؿ التجارة اإللكتركنية الصادرة في األكركبي ال اف

، في حيف ال يكجد 241المطالقة، محمد، مرجع سابؽ، ص: مشار إلييا لدل. ـ2000التكنسي الصادر في 
 .لدينا في األردف حتى ىذه المحظة قانكف خاص بحماية المستيمؾ
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 :حق الرجوع: ثانياً 

يعتبر ىذا الحؽ مف أىـ الضمانات التي تحمي المشترم في العقكد التي تبـر  بر  

اإل بلف الذم يقـك بو  أصحاب السمع لمتركيج  ف سمعيـ، فنظرية الياتؼ الخمكم مف خبلؿ 

 يكب اإلرادة ال تنطبؽ  مى ىذه الحالة ألف اإلرادة تصدر صحيحة كال يشكبيا أم  يب، لكف 

ما يحدث ىك تسرع مف قبؿ المشترم بإبراـ العقد نتيجة ضغط اإل بلف  مى السمعة، في حيف أنو 

ر الذم يجعمو في ك ير مف األحياف يندـ كال يرضى بالسمعة التي لـ ير السمعة رؤية حقيقية األـ

 .اشتراىا

كمضمكف حؽ الرجكع أف يككف لممستيمؾ حرية تامة في رد المبيع  مى الرغـ مف أف رد  

المبيع يعد ا تداءن  مى مبدأ إلزامية العقد، إال أف المشترم ال يتعرض ألية مسؤكلية كال يطالب 

ابو ألنو يتمتع بحؽ أقره القانكف لو فبل يترتب  ميو أم شيء سكل أف أف ي بت الضرر الذم أص

 .(1)يرسؿ لمبائع كيخبره بنيتو بإرجاع المبيع

 ال بؿ ذىبت إلى أك ر مف  (2)كجميع القكانيف التي أقرت ىذا الحؽ قيدتو بمدة معينة 

                                                           
 .237، كمطمؽ، مراد، مرجع سابؽ، ص242ابؽ، صالمطالقة، محمد، مرجع س  (1)
ـ لمطالب الذم يتمقى العمـ  ف 1971منع المشرع الفرنسي في تشريعو الخاص بالتعميـ بالمرحمة الصادرة في   (2)

طريؽ المراسمة أف يرجع في تعاقده الذم سبؽ لو أف أبرمو مع المؤسسة التعميمية كذلؾ خبلؿ  بل ة أشير 
يذ، ككذلؾ أجاز المشرع الفرنسي في تشريع آخر خاص بالبيع كالتركيج لممشترم كالرجكع مف تاريخ بدء التنؼ

ـ قانكف حكؿ 1988في تعاقده كالتحمؿ منو خبلؿ سبعة أياـ مف التعاقد، كأيضان أصدر المشرع الفرنسي في 
يرجع السمعة  البيع  بر المسافات كالبيع  ف طريؽ التمفزيكف ليقر فيو صراحة الرجكع فأجاز لممشترم أف

خبلؿ سبعة أياـ كاممة كأيضان القانكف اإلنجميزم سمؾ نفس المسمؾ حيث أجاز لممشترم الرجكع خبلؿ أربعة 
لى  أياـ تبدأ مف تاريخ تسمـ المشترم صكرة مف العقد كمف  ـ  دؿ المشرع ىذه المدة كجعميا خمسة أياـ كا 

في القانكف المتعمؽ بالبيع الكارد  مى القيـ المنقكلة  جانب المشرع الفرنسي كاإلنجميزم أجاز المشرع األلماني
بف سعيد، لزىر، : انظر في تفصيؿ ذلؾ. لممشترم الحؽ في الرجكع خبلؿ أسبك يف مف كقت إبراـ العقد

 .87-82مرجع سابؽ، ص
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 .(1)ذلؾ حيث اشترطت أف يككف ىذا الحؽ في معامبلت معينة دكف غيرىا

كقؼ المشّرع األردني مف ىذه الحقكؽ فقد خبل قانكف المعامبلت اإللكتركنية مف ك ف ـ 

النص  مى ىذه الحقكؽ، كترؾ األمر لمقكا د العامة رغـ أف القكا د العامة جاءت لتنظيـ العقكد 

العادية فيي أيضان ال تتمف م ؿ ىذه الحقكؽ كبالتالي فإنيا  اجزة في العقكد اإللكتركنية  ف 

 .ؿ ىذه الحالةتنظيـ مث

مف المبلحظ أف القكا د العامة نصت  مى حؽ التبصير لكف بصكرة  امة كمختصرة  

مف القانكف المدني األردني أف يككف المبيع معمكمان  ند المشترم ( 466)حيث اشترطت المادة 

لو أك قد   ممان نافيان لمجيالة الفاحشة كا تبرت المبيع معمكمان  ندما يبيف أحكالو كأكصافو المميزة

تككف اإلشارة إليو كافية لتحديده، أم أف ىذه المادة جاءت لتنص  مى الحؽ بالتبصير لكف 

بصكرة مختصرة حيث انصب اىتماميا  مى المبيع فقط كتركت شركط البيع ككذلؾ اسـ المؤسسة 

كغيرىا مف المعمكمات التي تدخؿ ضمف حؽ التبصير، سيما قد يككف اسـ المؤسسة المنتجة 

يع مف قبيؿ أكصافو في بعض الحاالت، كىذا اإلغفاؿ ليذه الحقكؽ يعد  غرة كبيرة  مى لممب
                                                           

م ؿ خدمات  إف حؽ الرجكع ليس حقان مطمقان، فعمى سبيؿ الم اؿ قد است نى اإلرشاد األكركبي الخدمات المالية  (1)
االست مار كالتأميف كالخدمات المصرفية ك مميات تتعمؽ بتعامبلت األسيـ المستقبمية أك البيكع التي تمت 
بكاسطة ماكنات البيع اآللية كالبيكع التي تتـ مف خبلؿ أجيزة التمفكف العمكمية كالعقكد التي تتعمؽ بحقكؽ 

اإليجار التي ترد  مى العقارات ك قكد المزاد العمني  الممكية العقارية أك أم حؽ  يني  مييا ما  دا  قكد
كأيضان  قكد تزكيد المكاد الغذائية كاألطعمة كالمشركبات أك أم سمع صنعت لبلستيبلؾ اليكمي التي 

أكصمت إلى بيت السكف أك مكاف العمؿ ك قكد اإلسكاف كالنقؿ كخدمات الراحة كالطبخ حيف يتـ االتفاؽ 
تاريخ معيف أك ضمف مدة معينة، كمف ناحية أخرل قاـ المشرع التكنسي أيضان  مى تزكيد المستيمؾ في 

مع مرا اة أحكاـ "حيث جاء فيو ( 32)بكضع  دة است ناءات  مى حؽ الرجكع كنص  مييا في الفصؿ 
مف ىذا القانكف كباست ناء حاالت العيكب الظاىرية أك الخفية ال يمكف لممستيمؾ العدكؿ  ف  30الفصؿ 

 ندما يطمب المستيمؾ تكفير الخدمة قبؿ انتياء أجؿ العدكؿ  ف الشراء  -1: م الحاالت التاليةالشراء ؼ
إذا تـ تزكيد المستيمؾ بمنتجات حسب خاصيات شخصية أك تزكيده بمنتجات ال  -2كيكفر البائع ذلؾ، 

المستيمؾ بنزع  ف   ند قياـ -3يمكف إ ادة إرساليا كتككف قابمة لمتمؼ أك الفساد النتياء مدة صبلحيتيا، 
كأضاؼ اإلرشاد ". التسجيبلت السمعية أك البصرية أك البرمجيات كالمعطيات اإل بلمية أك نقميا آليان 

: انظر في تفصيؿ ذلؾ. األكركبي إلى ىذا النص السمع التي تعتمد  مى تقمبات السكؽ كشراء الذىب
 .25-24 بابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص
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المشرع األردني تبلفييا، فعندما ا ترؼ القانكف بإبراـ العقكد  بر الكسائؿ اإللكتركنية يجب أف 

في ينظـ ىذه العقكد مف كؿ جكانبيا كال يترؾ ىذه المسائؿ لمقكا د العامة، فالقكا د العامة جاءت 

زمف معيف لتنظيـ  قكد معينة كىي لـ تتطكر لتستك ب أمكر مستحد ة دخمت إلى الكاقع بصكرة 

 .كبيرة كالكسائؿ اإللكتركنية كاحدة مف أىـ ىذه األمكر

ىذا كيتفؽ الباحث مع مف يرل أف حؽ الرجكع بالذات يحتاج إلى مبرر اجتما ي كىك  

أف إقرار م ؿ ىكذا حؽ يجب أف يككف مبني النضكج الفكرم كالسمككي داخؿ المجتمع، بمعنى 

 مى دراسة الكاقع االجتما ي فكؿ مجتمع يختمؼ  ف اآلخر مف حيث تقاليده ك اداتو كدرجة 

ك يو، فإف ما يخشى ىك أف يتعسؼ المستيمؾ باستخداـ ىذا الحؽ األمر الذم يؤ ر  مى 

 .(1)المعامبلت المالية كالتكازف العقدم

المشكمة يرل الباحث أف يقر المشرع األردني حؽ التبصير كحؽ إليجاد حؿ ليذه  

الرجكع، كيقيد األخير بشركط معينة كأف يقصره  مى  قكد معينة دكف غيرىا، أك  مى سمع 

معينة تككف في أسعار معينة كيجب  ند الرجكع أف تككف السمعة خالية مف أم  يب قد يككف 

ذلؾ، كأيضان يجب أف يدرج المشّرع أىـ شرط أال كىك ناتجان  ف استعماليا أك  ف نقميا أك غير 

شرط المدة، فيجب أف يككف حؽ الرجكع مقيد بمدة معينة، كيرل الباحث مدة يكميف مف تاريخ 

تسمـ السمعة كافية الطبلع المشترم  مى السمعة ك ممو بأنيا ال تفيده، ككذلؾ يجب  مى المشرع 

مف تعسؼ الطرؼ المتعاقد صاحب الحؽ في األردني أف يضمف ىذا الحؽ شركط أخرل تحد 

 .استعمالو فبل يمجأ إليو إال إذا أصابو فعبلن ضرر مف ىذا التعاقد

                                                           
 .25بنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص با  (1)
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ىذا كتجدر اإلشارة إلى أف القانكف المدني األردني قد نص  مى الشركط التي يجب أف  

 .(1)تتكافر في السبب، كىي كجكب أف يككف مكجكدان، كأف يككف مشرك ان، كأف يككف صحيحان 

كيخضع سبب العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم لؤلحكاـ العامة الكاردة في القانكف  

المدني، إال ما كرد في شأنو نص خاص في القانكف، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ما ينطبؽ  مى 

 .مشرك ية المحؿ ينطبؽ  مى مشرك ية السبب

 المبحث الثاني

 الخموي زمان ومكان انعقاد العقد المبرم عبر الياتف

إف تحديد الزماف كالمكاف الذم يعد فيو القبكؿ مطابقان مع اإليجاب ترتبط بو ك ير مف  

المصالح العممية اليامة، فتحديد كقت إبراـ العقد ك يران ما يترتب  ميو انعقاد العقد مف  دمو، 

مف ىذا الكقت يصبح فضبلن  ف أف آ ار العقد ذاتيا ترتبط ارتباطان ك يقان بكقت إبراـ العقد، فابتداء 

العقد ممزمان لطرفيف كمنتجان آل اره، كذلؾ فإف تحديد كقت إبراـ العقد يتمتع بأىمية كبيرة با تباره 

يؤ ر  مى بدء سرياف ميمة الخيار أك العدكؿ، أك التقادـ، أك فقداف أىمية أحد المتعاقديف، كغير 

 .(2)راـ العقدذلؾ مف اآل ار التي ال يمكف إ ماليا إال بتحديد زماف إب

كما يتمتع تحديد مكاف إبراـ العقد بأىمية كبيرة في معرض تطبيؽ قكا د القانكف الدكلي  

الخاص الكاجبة التطبيؽ  مى التعاقد، كذلؾ األمر في تحديد المحكمة المختصة بنظر ما قد ينشأ 

 .(3) ف العقد مف مناز ات

                                                           
 .مدني أردني 166-165المكاد : انظر  (1)
زماف كمكاف انعقاد العقد اإللكتركني في القانكف (. 2010) بابنة،  بلء الديف، كأبك نصير، مالؾ حمد   (2)

ة، العدد ال الث، المجمد األردني، بحث منشكر في المجمة األردنية في القانكف كالعمـك السياسية، جامعة مؤت
 .13ال الث، ص

 .835الصرايرة، منصكر، مرجع سابؽ، ص  (3)
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تؼ الخمكم يتطمب بياف تأ ير الياتؼ إف دراسة زماف كمكاف انعقاد العقد المبـر  بر اليا 

الخمكم  مى مجمس العقد، كمف  ـ بياف النظريات التي تحكـ التعاقد بيف غائبيف كمكقؼ المشرع 

 .ك ميو سأخصص لكؿ مسألة مف ىاتيف المسألتيف مطمبان مستقبلن . األردني مف ىذه المسألة

 :تأثير الياتف الخموي عمى مجمس العقد: المطمب األول

بمجمس العقد أف يككف التعاقد بيف حاضريف أم كؿ طرؼ يرل كيسمع اآلخر  يقصد 

بصكرة مباشرة كيسمى ىذا المجمس بالمجمس الحقيقي، كأيضان يجكز أف يككف مجمس العقد حكميان 

إذا كاف الطرفاف في مكانيف مختمفيف، ككاف ىناؾ تعاصر زمني بينيـ م ؿ العقد الذم يبـر  بر 

 .(1)الياتؼ

اقد  بر الياتؼ الخمكم قد يككف بتقنية المكالمة الياتفية كالتي تعطي مستخدـ إف التع 

ضافة إلى ىذه التقنية فقد يككف  الياتؼ الخمكم القدرة  مى إجراء المكالمات كالياتؼ العادم كا 

العقد بالرسائؿ حيث أف الياتؼ الخمكم يتميز بخاصية إرساؿ الرسائؿ الصكتية كالنصية 

 .كالمصكرة

إلى أف  (2)الفقو في تأ ير الياتؼ الخمكم  مى مجمس العقد فيذىب أحد الفقياء اختمؼ 

دكر الياتؼ في العقد يشبو دكر الرسكؿ في كبل الحالتيف يعد التعاقد بيف غائبيف ألف الياتؼ 

كالرسكؿ في نقؿ الكبلـ، فالرسكؿ ىك شخص يقـك بإببلغ التعبير كما يمقنو الشخص الذم بع و 

يزيد  مى ىذه اإلرادة أم أف مكقفو سمبي يقتصر  مى نقؿ اإلرادة فقط، فكذلؾ  كال يحؽ لو أف

الياتؼ فيك  بارة  ف كسيمة أك أداة لنؽ الإلرادة كال يختمؼ  نو بشيء إال أنو إنسانان كالياتؼ 

 .آلة ميكانيكية كطالما يككف التعاقد  ف طريؽ الرسكؿ فيك تعاقدان بيف غائبيف

                                                           
 .290السنيكرم،  بد الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص: لممزيد مف التفاصيؿ راجع  (1)
تككيف الركابط العقدية فيما بيف غائبيف، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة (. 1999)زكي، صبلح الديف   (2)

 .133ال انية، ص
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أف التعاقد  بر الياتؼ ال ي ير صعكبة إال فيما يتعمؽ بمكاف العقد  (1)كيرل أحد الفقياء 

حيث أنو يأخذ حكـ التعاقد بيف غائبيف الذيف يفرقيـ المكاف فقط، أم مجمس العقد الحكمي، أما 

بالنسبة لمزماف فإنو ال ي ير أم مشكمة في تحديده ألف التعاقد  بر الياتؼ يعد تعاقد بيف 

إلى ىذا الرأم أف اإليجاب الذم يصدر  بر  (2)كيضيؼ أحد الشّراححاضريف مف حيث الزماف، 

الياتؼ يسقط ما لـ يمحقو قبكؿ فكرم ما لـ ي بت أف المكجب كاف باقيان  مى إيجابو طكؿ مدة 

 .المكالمة الياتفية

فيذه اآلراء قد قيمت حكؿ التعاقد  بر الياتؼ أم مف خبلؿ المكالمة الياتفية، أما  

ؿ التي يستطيع مستخدـ الياتؼ الخمكم إرساليا فإنو باإلمكاف أف نقيس حكميا بالنسبة لمرسائ

إلى أف رسالة الفاكس  (3) مى حكـ رسالة الفاكس كالبريد اإللكتركني حيث يذىب أحد الشّراح

كالرسائؿ التي ترسؿ  ف طريؽ اإلنترنت تأخذ نفس حكـ التعاقد  بر الياتؼ فيي ال ت ير مشكمة 

اف العقد، أما بالنسبة لمزماف فيك تعاقد بيف حاضريف كخصكصان كأف المشّرع إال في تحديد مؾ

 .ذكر التعاقد  بر الياتؼ  مى سبيؿ الم اؿ ال الحصر

إلى أف التعاقد  بر اإلنترنت يعد تعاقدان بيف  (4)كمف ناحية أخرل يذىب أحد الفقياء 

صاؿ المرئي المسمكع ىك تعاقد بيف غائبيف ألف ىذا التعاقد سكاء أكاف كتابة أك محاد ة أك باالت

 .غائبيف كما ىك الحاؿ في التعاقد  ف طريؽ الرسكؿ أك التمفكف أك الفاكس أك ما شابو ذلؾ

إلى أنو ينبغي التمييز بيف كسائؿ  (1)كلمتكفيؽ بيف ىذه االتجاىات يذىب أحد الشّراح 

حاضريف حقيقة أك حكمان أك  االتصاؿ المختمفة حيث ال يمكف ا تبار الكسائؿ كافة ىي تعاقد بيف

                                                           
 .57سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .160العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .28العبابنة، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (3)
مجمس العقد في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، (. 2001)الشافعي، جابر   (4)

 .198اإلسكندرية، ص
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بيف غائبيف، فالفيصؿ ىك التعاصر الزمني، فإذا كاف ىناؾ ىذا التعاصر كما ىك الحاؿ في 

ذا لـ يكف ىناؾ تعاصر زمني فبل نستطيع أف نعطي ليذا  الياتؼ فإنو يأخذ حكـ الياتؼ، كا 

التعاقد  ف طريؽ التعاقد نفس حكـ الياتؼ، كيضيؼ صاحب ىذا الرأم إلى أنو ال يمكف ا تبار 

الياتؼ دائمان تعاقدان بيف حاضريف مف حيث الزماف، كبالتالي ال ينطبؽ الحكـ المنصكص  ميو 

في القانكف، فقد يحدث ىذا التعاقد  ف طريؽ الرسائؿ أك آلة الرد كبالتالي فينا ال يكجد تعاصر 

 .(2)زمني م ؿ المكالمة الياتفية

كصفان كاحدان لمعقد الذم يبـر  بر الياتؼ كمف الخطأ أف نعطي في كقتنا الحاضر  

الخمكم، فيجب القكؿ أف التعاقد  بر الياتؼ يككف تعاقد بيف حاضريف مف حيث الزماف كبيف 

غائبيف مف حيث المكاف إذا تـ  بر المكالمة الياتفية، أما إذا انعقد العقد  بر الرسائؿ أك آلة 

 يكجد تعاصر زمني في ىذا العقد، األمر الذم الرد، فينا نككف بصدد تعاقد بيف غائبيف ألنو ال

يؤدم إلى تفعيؿ أحد النظريات التي تحدد زماف كمكاف العقد، بمعنى إذا تـ العقد  بر المكالمة 

الياتفية فنحف نحتاج إلى تحديد المكاف فقط، أما إذا انعقد العقد  بر الرسائؿ أك آلة الرد فنحتاج 

اف انعقاد العقد، كىذا ما يسمى بالتعاقد بيف غائبيف أك التعاقد في ىذه الحالة إلى تحديد زماف كمؾ

 .بالمراسمة

 :النظريات التي تحكم التعاقد بين غائبين :المطمب الثاني

إف التعاقد بيف حاضريف يككف زمانو كمكانو كاضح كالسبب في ذلؾ  دـ كجكد تمؾ  

الفجكة الزمنية التي تفصؿ بيف صدكر القبكؿ ك مـ المكجب، كبالتالي فإف النظريات التي تحدد 

زماف كمكاف العقد تتفعؿ في حالتيف؛ األكلى ىي  ندما يككف مجمس العقد مجمس حكمي كما في 
                                                                                                                                                                      

 .154محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص منصكر،  (1)
يعتبر التعاقد بالياتؼ أك بأية طريقة مما مة : "مف القانكف المدني األردني  مى أنو( 102)حيث نصت المادة   (2)

بالنسبة لممكاف كأنو تـ بيف متعاقديف ال يضميما مجمس كاحد حيف العقد، كأما فيما يتعمؽ بالزماف فيعتبر 
 .في القانكف المدني العراقي( 88)كيقابميا نص المادة ". المجمسكأنو تـ بيف حاضريف في 
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كالمة الياتفية، ففي ىذه الحالة تفعؿ النظريات لتحديد مكاف العقد، كالحالة ال انية التعاقد  بر الـ

 ندما يككف التعاقد بيف غائبيف، فينا نفعؿ النظريات لتحديد زماف كمكاف انعقاد العقد، كيجدر 

بالذكر أف النظريات التي تحدد زماف كمكاف العقد مقسمة إلى فئتيف، الفئة األكلى ىي نظريات 

ادية األحكاـ، كالفئة ال انية ىي نظريات  نائية األحكاـ، كسكؼ نتناكؿ دراسة ىذه النظريات اح

 .مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فر يف

 :النظريات األحادية: الفرع األول

لتحديد زماف كمكاف العقد ظيرت نظريات تعطي حبلن كاحدان كلذلؾ تسمى النظريات  

خص مقيـ في  ماف بإرساؿ إيجابو إلى شخص في بغداد كقبؿ ىذا ، فم بلن لك قاـ ش(1)األحادية

األخير العرض، فما زماف كمكاف ىذا العقد؟ فمف كجية نظر ىذه النظريات أف ىناؾ حؿ كاحد 

 :لتحديد زماف كمكاف العقد

 :نظرية إعالن القبول: أوالً 

لف الطرؼ اآلخر يرل أنصار ىذه النظرية أف العقد ىك  بارة  ف تكافؽ إرادتيف، فإذا أع 

 ف قبكلو لئليجاب المعركض  ميو تكافقت اإلرادتيف كتـ العقد كال أىمية لعمـ المكجب بالقبكؿ، 

فالقبكؿ كفقان ليذه النظرية تعبير إرادم يكفي مجرد إ بلنو، كتتفؽ ىذه النظرية مع ما تقتضيو 

نيا تجنب الكقكع في مشكمة الحياة التجارية مف سر ة في التعامؿ، كأيضان مف مزايا ىذه النظرية أ

 .(2)القبكؿ المتأخر في التعاقد بيف غائبيف

                                                           
 .164العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .69سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (2)
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إلى أف المشّرع األردني قد تبنى ىذه النظرية، حيث ينعقد  (1)كيذىب جانب مف الفقياء 

العقد بمجرد إ بلف القبكؿ خبلؿ المدة المحددة لئليجاب بغض النظر  ف  مـ المكجب ىذا 

 .(2) ر في ىذه المسألة برأم الفقو الحنفيالقبكؿ، كيبدك أف المشّرع قد تأ

مف القانكف المدني األردني حيث ( 101)يستند الفقو المشار إليو أ بله إلى نص المادة  

إذا كاف المتعاقداف ال يضميما حيف العقد مجمس كاحد يعتبر التعاقد قد تـ في : "نصت  مى

 ".اؽ أك نص قانكني يقضي بغير ذلؾالمكاف كالزماف المذيف صدر فييما القبكؿ ما لـ يكجد اتؼ

كبالرجكع إلى المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني نجد أنيا تأكد  مى أف القانكف أخذ  

، كلـ تسمـ ىذه النظرية مف اال تراضات، حيث يذىب أحد (3)بنظرية إ بلف القبكؿ دكف سكاىا

اإليجاب، إذ يستطيع ىذا الفقياء إلى أف ىذه النظرية تجعؿ المكجب تحت رحمة مف كجو إليو 

األخير العدكؿ  ف القبكؿ أك سحب قبكلو متى شاء ما داـ لـ يتصؿ بعمـ المكجب، كمف ناحية 

أخرل يظير لنا ا تراض ذك طابع  ممي مفاده أف ىذه النظرية ال تتفؽ مع الكاقع في جميع 

المكجب إليو،  األحكاؿ، فميس مف الضركرم أف تتطابؽ اإلرادتاف  ندما يصدر القبكؿ مف قبؿ

 .(4)فقد يككف المكجب قد رجع في إيجابو كلـ يصؿ ىذا الرجكع إليو إال بعد إ بلف القبكؿ

بمعنى آخر أف ىذه النظرية تجاىمت إرادة المكجب، فيجكز لممكجب أف يرجع بإيجابو إذا  

الرجكع إال إذا لـ يرتبط بو قبكؿ إال إذا كاف إيجابو محدد بمدة معينة، ففي ىذه الحالة ال يستطيع 

 .انقضت ىذه المدة

                                                           
 .156العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .70سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .110المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، ص  (3)
 .157العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (4)
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أما فيما يتعمؽ بالتعاقد  بر الياتؼ الخمكم فإضافة إلى االنتقادات التي ذكرت تظير  

أيضان مشكمة إ بات ىذا اإل بلف سيما كأف المكجب ال يعمـ بو فبالتالي تككف ىناؾ مشكمة في 

 .(1)إ بات أف المكجب إليو قبؿ ككيؼ ن بت ذلؾ

قبكؿ الشخص العرض الذم كجو لو شفاىةن يؤدم إلى انعقاد العقد كمف ناحية أخرل  

حتى لك لـ يرسؿ قبكلو إلى المكجب بغض النظر  ف  مـ المكجب بالقبكؿ، فإف العقد ينعقد 

بمكافقة القابؿ الشخصية كىذا األمر يؤدم إلى أمكر غاية في الخطكرة حيث أف المكجب يبـر 

 .(2) قكدان ال يعمـ بيا

نتقادات التي كجيت ليذه النظرية أدل ذلؾ إلى ظيكر نظرية أخرل كىي نظرية كلك رة اال 

 .تصدير القبكؿ

 :نظرية تصدير القبول: ثانياً 

فييما القابؿ ( يرسؿ)كفقان ليذه النظرية ينعقد العقد في المكاف كالزماف المذيف يصدر  

أف يرسؿ ىذا القبكؿ إلى قبكلو، فبل يكفي النعقاد العقد أف يعمف القابؿ  ف قبكلو بؿ ال بد 

، كتتفؽ ىذه النظرية مع (3)المكجب، فيذا اإلرساؿ ىك دليؿ  مى صدكر القبكؿ مف المكجب إليو

في  أف كبلىما ال يشترطاف  مـ المكجب بالقبكؿ حيث يجعبلف ( إ بلف القبكؿ)النظرية السابقة 

ؿ تشترط حصكؿ كاقعة مف القبكؿ تعبير إرادم غير كاجب إ بلنو غير أف نظرية تصدير القبك

نما يجب أف يككف ىذا اإل بلف نيائيان ال  مادية كىي تصدير القبكؿ، فبل يكفي حصكؿ القبكؿ كا 

                                                           
 .32 بابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .71سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .158العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (3)
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رجكع فيو، كذلؾ بأف يرسؿ القبكؿ إلى المكجب، أم خركج القبكؿ مف يد صاحبو كأف تكضع 

 .(1)الرسالة التي تتضمف القبكؿ في صندكؽ البريد أك تكضح بيد رسكؿ

إلى ىذه النظرية فإف العقد  بر الياتؼ الخمكم ينعقد  ندما يضغط مستخدمو  استنادان  

 مى زر اإلرساؿ في بعض اليكاتؼ كفي البعض اآلخر بعد أف يضغط  مى زر اإلرساؿ لمدة 

 انية، حيث ىناؾ بعض اليكاتؼ التي بمجرد أف يضغط مستخدمو  مى زر  3-2تتراكح بيف 

يد الرسالة كترسؿ إلى الطرؼ اآلخر، كىناؾ ىكاتؼ أخرل اإلرساؿ ال يستطيع بعدىا أف يستع

تظير  بلمة اإلرساؿ لكف يعطي لمستخدمو بعد ضغط زر اإلرساؿ خيار اإللغاء كىك يمغي بعد 

 .(2) كاني( 3)مدة ال تتجاكز 

مف أىـ مزايا ىذه النظرية أنيا تكزع المخاطر بيف أطراؼ العقد، إذ إف المكجب ىك  

بي كىك الذم دفع الطرؼ اآلخر إلى التعاقد، ك ميو أف يتحمؿ تبعة صاحب النشاط اإليجا

 .(3)نشاطو، كمف جية أخرل أف إ بات إرساؿ الرسالة أسيؿ مف إ بات استبلميا

لـ تسمـ ىذه النظرية مف النقد فيؤخذ  مييا أف فييا تزايدان ال جدكل منو، كذلؾ إذا صح  

اقديف، فإف تصديره ال يكفي لذلؾ أيضان، ألنو ال يزيد أف إ بلف القبكؿ ال يكفي لتكافؽ إرادة المتع

القبكؿ أم قيمة قانكنية سكل كاقعة اإلرساؿ، كىذه بذاتيا ليس لدييا أم أ ر قانكني كأيضان أف 

القبكؿ الذم صدره المكجب إليو يمكف استرداده استنادان إلى التعميمات التي تصدر مف دائرة البريد 

 .(4)في أغمب بمداف العالـ

                                                           
 .157منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .38أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .19 بلء الديف، كأبك نصير، مالؾ حمد، مرجع سابؽ، ص بابنة،   (3)
 .158العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (4)
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إلى أف االنتقادات التي كجيت إلى النظرية ال  (1)كمف ناحية أخرل يذىب أحد الشّراح 

تقكل  مى التحميؽ في كجو المزايا التي تحققيا ىذه النظرية خصكصان في مجاؿ التعاقد 

اإللكتركني، فباإلضافة إلى المزايا التي تـ ذكرىا يمكف القكؿ بأف ىذه النظرية تتفؽ ككاقع آلية 

ف تحديد كقت تصدير القبكؿ بدقة  مى  كس  مؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية، حيث أنو يمؾ

تحديد لحظة اإل بلف، فيناؾ حدث مادم يت مؿ بكاقعة إرساؿ القبكؿ، كنتيجة ليذا االختبلؼ 

الفقيي في إقرار ىذه النظرية مف  دمو أدل إلى إيجاد نظرية أخرل ترد  مى الذيف قالكا أف 

ا ما دفع الفقو إلى إيجاد نظرية أخرل اإلرساؿ غير كاؼ لتحديد زماف كمكاف انعقاد العقد، كىذ

 .ىي نظرية تسميـ القبكؿ

 :نظرية تسميم القبول: ثالثاً 

ينعقد العقد  ند أنصار ىذه النظرية  ندما يتسمـ المكجب جكاب القابؿ كلك قبؿ االطبلع  

 مى مضمكنو، حيث باستبلـ القبكؿ يجعؿ منو نيائيان إذ تنتفي إمكانية استرداده سكاء  مـ 

جب بالقبكؿ أـ ال، فكصكؿ القبكؿ إلى المكجب يعتبر قرينة  مى  ممو بمضمكنو، أم ال المك

يكفي إلبراـ العقد إ بلف القبكؿ كال تصديره بؿ ال بد مف كصكلو إلى المكجب، ففي الكقت الذم 

 .(2)يصؿ فيو القبكؿ إلى المكجب يتـ التعاقد بصرؼ النظر  ف العمـ الفعمي بو

إلى أف ىذه النظرية ال تعد نظرية مستقمة بذاتيا حيث أنيا  (3)يذىب جانب مف الفقو 

تتكسط نظريتيف تصدير القبكؿ كنظرية العمـ بالقبكؿ، فتارة تككف أقرب لؤلكلى كتارة أخرل تككف 

قريبة لم انية، فعندما يككف القصد مف اشتراط تسميـ القبكؿ ىك  دـ تمكيف المرسؿ مف استرداد 

                                                           
 .45 بابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .160العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .69سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (3)
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تربت مف نظرية تصدير القبكؿ، أك قد يككف القصد مف اشتراط التسميـ رسالتو، فيي تككف قد اؽ

 .ىك العمـ بالقبكؿ، ففي ىذه الحالة نقترب مف نظرية العمـ

يرل أنصار ىذه النظرية أنيا أقؿ مساكئ مف غيرىا، كمف أىـ ما يميزىا أنيا تكزع  

االنعقاد في حالة تأخير  المخاطر بيف المكجب كالقابؿ بصكرة  ادلة فيتحمؿ القابؿ مخاطر  دـ

 .(1)القبكؿ لممكجب أم أف المكجب ال يبقى تحت رحمة القابؿ

يؤخذ  مى ىذه النظرية أف كصكؿ القبكؿ يشبو تصديره ال يضيؼ إلى إ بلف القبكؿ  

شيئان مف الناحية القانكنية، ألف كصكؿ القبكؿ ما ىك إال كاقعة مادية كليس لو داللة قاطعة  مى 

، كأيضان أف نظرية تسميـ (2)، فقد ال يفتح الرسالة أك تككف قد سممت إلى غيره مـ المكجب بو

القبكؿ تكصؼ بأنيا ظالمة لممتعاقديف كذلؾ ألف المكجب في ك ير مف األحياف قد يحكؿ دكف 

كصكؿ التعبير أك تسميمو أك قد تضيع الرسالة أك تتأخر، ففي ىذه األحكاؿ تعجز النظرية  ف 

، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإذا كازنا بيف ىذه (3)أرسؿ قبكلو لممكجب حماية القابؿ الذم

النظرية كنظرية تصدير القبكؿ، نجد أف تطبيؽ قا دة الكصكؿ تظير لنا قضايا معقدة منيا تقدير 

كقت كصكؿ الرسالة، كأيضان قد تصؿ الرسالة بصكرة غير مفيكمة كأف تحتكم  مى رمكز أف 

 .(4)تككف فارغة أصبلن 

 :نظرية العمم بالقبول: بعاً را

                                                           
 .160العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .88أحمد، مرجع سابؽ، صداكد،   (2)
 .161العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .46 بابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (4)
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يرل أنصار ىذه النظرية أف العقد ال يتـ إال إذا كصؿ القبكؿ إلى  مـ المكجب فعبلن،  

كيستندكف في ذلؾ أف اإليجاب تعبير إرادم كاجب االتصاؿ بالمكجب إليو حتى يفصح  ف قبكلو 

 .(1)كبالمقابؿ يجب أف يعمـ المكجب بيذا القبكؿ حتى ينعقد العقد

فالقبكؿ ىك إرادة ال يختمؼ  ف أم إرادة يراد بيا أف تنتج أ ران قانكنيان كىي ال تنتج ىذا  

األ ر إال إذا  مـ بيا مف كجيت إليو، حينئذ يصح القكؿ مف الناحية القانكنية أف ىناؾ تكافقان بيف 

ينة قابمة اإلرادتيف، كيعد أنصار ىذه النظرية أف كصكؿ القبكؿ قرينة  مى العمـ بو كىذه القر

 .(2)إل بات العكس

إف األخذ بيذه النظرية يؤدم إلى الكقكع في نفس المشكمة التي كقع فييا أنصار نظرية  

إ بلف القبكؿ، فيذه النظرية ترجح مصمحة المكجب كتجعؿ القابؿ تحت رحمة المكجب، ألنو 

ذا يستطيع أف ينكر  ممو بالقبكؿ كبالتالي يككف انعقاد العقد ىك تبع إرادة ا لمكجب إذا أراد قبمو كا 

 .(3)أراد رفضو

كبعد أف استعرضنا النظريات التي قيمت لتحديد زماف كمكاف العقكد كبينا سمبياتيا  

يجابياتيا، يرل الباحث أف نظرية تسمـ القبكؿ ىي النظرية الم مى لمتطبيؽ  مى الرسائؿ المرسمة  كا 

 . بر الياتؼ الخمكم

 :ةالنظريات الثنائي: الفرع الثاني

مف خبلؿ دراسة النظريات السابقة نجد أنيا قدمت حبلن كاحدان لتحديد زماف كمكاف انعقاد  

العقد بخبلؼ النظريات الحدي ة أك التي تسمى بالنظريات ال نائية، كىذا ما سنبينو مف خبلؿ 

 .دراسة ىذه النظريات
                                                           

 .128دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .24 بابنة،  بلء الديف، كأبك نصير، مالؾ حمد، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .69سمطاف، أنكر، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 :نظرية مالوري: أوالً 

اكـ الفرنسية في تحديد زماف كمكاف استند صاحب ىذه النظرية إلى دراسة أحكاـ المح 

العقد الذم يبـر بيف غائبيف، كتكصؿ إلى أف القضاء الفرنسي يفرؽ بيف ىذه المسألة بيف زماف 

كمكاف العقد، فقد رأينا أف النظريات السابقة كانت تعطي حبلن كاحدان لممكاف كلمزماف بدكف أف 

، ففيما يتعمؽ (1)حبلن يختمؼ  ف اآلخرتفصؿ بينيـ، أما القضاء الفرنسي فقد قدـ لكؿ مسألة 

بزماف العقد فقد ذىب بالقكؿ أف المكجب ليس مجبران بأف يمتـز تجاه المكجب لو قبؿ أف يعمـ 

بقبكلو، فضبلن  ف أف لممكجب الحؽ في أف يرجع في غيجابو قبؿ أف يعمـ بقبكؿ القابؿ، أم 

ظرية العمـ بالقبكؿ، أما فيما يتعمؽ بمعنى أف في مسألة زماف العقد يذىب مالكرم إلى األخذ بف

بتحديد مكاف العقد فقد ذىب الفقو الفرنسي إلى تبني نظرية تصدير القبكؿ مستندان في ذلؾ  مى 

الحجة التي مفادىا أف الطرؼ الذم يصدر منو القبكؿ ال يجكز أف يجبر  مى التقاضي بعيدان 

كاف إقامتو ىك مف صدرت منو  ف مكاف إقامتو بؿ إف مف يستحؽ أف يتقاضى بعيدان  ف ـ

 .(2)اإلرادة التعاقدية

                                                           
 .164العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص: تفصيؿ ذلؾانظر في   (1)
 .90داكد، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 :نظرية شيفاليو: ثانياً 

أخذت ىذه النظرية بنفس الفكرة التي أخذت بيا النظرية السابقة مف حيث فصؿ زماف  

العقد  ف مكانو، لكنيا تختمؼ مع سابقتيا في فمسفتيا، حيث تؤكد ىذه النظرية أف تطابؽ 

العقد ال يككف في مكاف معيف في حالة التعاقد بيف غائبيف، بؿ أف يككف اإلرادتيف البلـز النعقاد 

في زمف معيف، فاإليجاب كالقبكؿ ال يمكف أف يتكاجدا في مكاف معيف بؿ إنيـ يتطابقا في زمف 

، كيذىب األستاذ شيفاليو في تحديد زماف إبراـ العقد بالقكؿ أف زماف إبراـ العقد ىك الكقت (1)معيف

يع فيو المكجب أف يرجع  ف إيجابو، حيث أنو يأخذ بنظرية العمـ ألف المكجب في الذم ال يستط

ىذا الكقت ال يستطيع الرجكع  ف إيجابو بسبب  ممو بالقبكؿ الذم صدر مف الطرؼ اآلخر، أما 

فيما يتعمؽ بمكاف إبراـ العقد فيرل أف المكاف الذم يبـر فيو العقد ىك المكاف الذم أرسؿ إليو 

بالتالي نجد أف ىذه النظرية تتفؽ مع النظرية السابقة مف حيث تحديد زماف كمكاف اإليجاب، ك

العقد، إال أنيا تضيؼ إلىما سبؽ أف القكا د التي تطبؽ  مى صحة التعاقد كتفسيره  ند سككت 

، أم  ندما تظير أم مشاكؿ فيما يتعمؽ باألىمية أك (2)المتعاقد فيجب الرجكع إلى مكاف اإلرساؿ

كاف العقد، فيجب الرجكع إلى مكاف المكجب في حالة  دـ االتفاؽ  مى مكاف معيف بيف تكافر أر

أطراؼ العقد، ككذلؾ فيما يتعمؽ بتفسير العقد كأف يككف فيو ألفاظ معينة ليا أك ر مف معنى، 

 .ككذلؾ إذا لـ يحدد الطرفيف مكاف معيف لمرجكع إلى قكانينو فيرجع إلى مكاف إرساؿ اإليجاب

احث أف النظريات الحدي ة أك ر دقة كأك ر  دالة مف النظريات التقميدية أحادية يرل الب 

األحكاـ، فمقد جاء القانكف لتنظيـ التعامبلت بيف األشخاص كتيسيرىا ال لتعقيدىا بتحديد معيار 

مكحد لتحديد زماف كمكاف انعقاد العقد قد يؤدم إلى ظمـ أحد أطراؼ العقد، فنتمنى  مى المشّرع 

ني أف يعدؿ النص القانكني الذم يتعمؽ بتبني نظرية إ بلف القبكؿ في القانكف المدني األرد

                                                           
 .30 بابنة، كأبك نصير، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .143-142 بد الرحمف، حمدم، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كاختيار أحدل ىذه النظريات، كيرجح الباحث األخذ بنظرية شيفاليو لدقتيا كدخكليا في تفاصيؿ 

 .إبراـ العقد

 :عقدموقف قانون المعامالت اإللكترونية األردني من تحديد زمان ومكان ال: المطمب الثالث

لـ يبيف المشّرع األردني مف خبلؿ قانكف المعامبلت اإللكتركنية زماف كمكاف انعقاد العقد  

ال سيما كأف العقكد التي تبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية كمف ضمنيا الياتؼ الخمكم ىي ك يرة 

العقد  الكقكع في حاضرنا، كمع ذلؾ فقد جاء القانكف خاليان مف أم نص يحدد زماف كمكاف انعقاد

تاركان تحديدىما إلى القكا د العامة، كيعد ىذا المسمؾ لممشّرع األردني مكضع انتقاد حيث كاف 

ينبغي أف يأتي بنص صريح يحدد زماف كمكاف إبراـ العقد، سيما كأف ىذا القانكف ىك قانكف 

 حديث يعاصر التقدـ العممي الذم حصؿ في آخر  شر سنكات، لذلؾ يجب أف يككف شامبلن لكؿ

المسائؿ التي ي يرىا التعاقد  بر الكسائؿ اإللكتركنية، إال أف المشّرع األردني قد حدد زماف كمكاف 

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية، ( 18-17)إرساؿ كتسمـ رسالة المعمكمات بمكجب نص المكاد 

نظاـ  تعتبر رسالة المعمكمات قد أرسمت مف كقت دخكليا إلى -أ: " مى( 17)حيث نصت المادة 

معالجة معمكمات ال يخضع لسيطرة المنشئ أك الشخص الذم أرسؿ الرسالة نيابة  نو ما لـ يتفؽ 

إذا كاف المرسؿ إليو قد حدد نظاـ معالجة معمكمات  -المنشئ أك المرسؿ إليو  مى غير ذلؾ، ب

ذا أرسمت قد لتسميـ رسائؿ المعمكمات فتعتبر الرسالة قد تـ تسميميا  ند دخكليا إلى ذلؾ النظاـ فإ

إذا لـ يحدد المرسؿ إليو نظاـ معالجة  -تـ منذ قياـ المرسؿ إليو باالطبلع  مييا ألكؿ مرة، ج

المعمكمات لتسميـ رسائؿ المعمكمات فيعتبر كقت تسميـ الرسالة  ند دخكليا إلى أف نظاـ معالجة 

الة المعمكمات قد تعتبر رس -1: "فقد نصت  مى( 18)، أما المادة "معمكمات تابع لممرسؿ إليو

أرسمت مف المكاف الذم يقع فيو مقر  مؿ المنشئ كأنيا استممت في المكاف الذم يقع فيو مقر 

ذا لـ يكف ألم منيما مقر  مؿ يعتبر مكاف إقامتو مقر لعممو ما لـ يكف   مؿ المرسؿ إليو كا 

المعاممة ىك مكاف منشئ الرسالة كالمرسؿ إليو أك ر مف مقر أل مالو فيعتبر المقر األقرب صمة ب
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، "اإلرساؿ أك التسميـ، ك ند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمؿ الرئيسي ىك مكاف اإلرساؿ أك التسميـ

كمف خبلؿ التدقيؽ في نص المكاد أ بله نبلحظ أنيا جاءت ترجمة لمقانكف النمكذجي لمتجارة 

ترؾ ىذه المسألة لمقكانيف  اإللكتركنية الذم ىك بدكره لـ يحدد زماف كمكاف العقد بغية مف كاضعيو

، كمع ذلؾ لـ يقـ (1)الكضعية بالرغـ مف أنيـ كانكا يدرككف أىمية تحديد زماف كمكاف العقد

المشّرع األردني بسف قكا د تختمؼ كما جاء في القانكف المذككر بؿ اكتفى بترجمة نصكصو 

 .فقط

نظرية استبلـ القبكؿ  في ىذ الصدد أف قانكف اليكنستراؿ قد تبنى (2)يذىب أحد الشّراح 

لتحديد زماف كمكاف انعقاد العقد في حالة  دـ االتفاؽ بيف طرفيف  مى كقت آخر لتفادم أم 

إشكاؿ قانكني ألف المشّرع ا طى الحرية إلرادة المتعاقديف كسيادة مبدأ سمطاف اإلرادة بما ال 

براـ العقد فقد تدخؿ يخالؼ النظاـ العاـ، أما في حالة  دـ كجكد اتفاؽ مسبؽ لتحديد كقت إ

 .المشّرع كا تبر كقت إبراـ العقد كقت كصكؿ رسالة البينات التي تتضمف قبكؿ الطرؼ اآلخر

 مى الرأم السابؽ بأنو محؿ نظر، فالدليؿ المرافؽ لمقانكف النمكذجي  (3)كيرد أحد الشّراح 

لمنطمؽ يذىب ذاتو ينص صراحة  مى  دـ التعرض لكقت انعقاد العقد اإللكتركني كمف ىذا ا

صاحب ىذا الرأم إلى أف قانكف المعامبلت األردني لـ يتطرؽ إلى مسألة انعقاد العقد بؿ أحاليا 

 .إلى القكا د العامة في القانكف المدني

إلى أنو إذا كاف القانكف النمكذجي مبرران في  دـ  (4)كمف ناحية أخرل يذىب أحد الشّراح 

تنظيـ مسألة تحديد زماف كمكاف انعقاد العقد، فبل يكجد مبرر لمقانكف األردني  ندما نقؿ  نو 

                                                           
 .17 بابنة،  بلء الديف، كأبك نصير، مالؾ حمد، مرجع سابؽ، ص  (1)
التكقيع اإللكتركني كقانكف التجارة اإللكتركنية، دار كائؿ،  ماف، الطبعة (. 2003)المكمني،  مر حسف   (2)

 .96األكلى، ص
 .39 بابنة،  بلء الديف، كالدكيرم، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .44نصير، يزيد، مرجع سابؽ، ص  (4)
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تنظيـ ىذه المسألة مع  ممو المسبؽ بأف نظرية إ بلف القبكؿ ال تعني بزماف كمكاف إرساؿ كتسمـ 

 .رسائؿ المعمكمات

كقؼ المشّرع األردني في قانكف المعامبلت اإللكتركنية مف  دـ تبني يرل الباحث أف ـ 

نظرية معينة لتنظيـ مسألة زماف كمكاف العقد اإللكتركني يعد  غرة كبيرة في القانكف  مى ا تبار 

أنو يعالج مف خبلؿ ىذا القانكف جانب ميـ أال كىك العقكد اإللكتركنية، فكيؼ يسعى قانكف 

يغفؿ تنظيـ أغمب المسائؿ المتعمقة بمكضكع م ؿ زماف كمكاف انعقاد العقد؟ لتنظيـ مسألة معينة ك

لذلؾ ينبغي  مى المشّرع األردني أف يدخؿ تعديبلن  مى ىذا القانكف كيتبنى فيو نظرية مف التي 

ذكرناىا سابقان لتحديد زماف كمكاف انعقاد العقد الذم يبـر  بر الكسائؿ اإللكتركنية، كيد كه 

نصاؼ أكبر مف الباحث إلى  تبني نظرية تسميـ القبكؿ كذلؾ لما تحتكيو ىذه النظرية مف  دالة كا 

 .سابقتيا

يعد التعاقد بكسائؿ إلكتركنية كالياتؼ كالتمكس : "كنقترح في ىذا الصدد النص اآلتي 

كالفاكس كالحاسكب أك أم كسيمة إلكتركنية أخرل قد تـ في المكاف الذم تكجد فيو ىذه الكسيمة أك 

ىاز المستخدـ كقت تسمـ المكجب القبكؿ كيفترض أف المكجب قد تسمـ القبكؿ في الكقت الذم الج

 ".تسمـ فيو الرد

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يكلد اآل ار نفسيا التي يكلدىا  

 ـ إذا استجمع أم  قد آخر، فالعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم ال يتميز بآ ار خاصة بو، كمف 

ىذا العقد أركانو األساسية كتكافرت في كؿ ركف شرائطو، انعقد العقد صحيحان كترتبت  ميو آ اره، 

كمف أىميا القكة الممزمة لمعقد، كقكا د تفسير العقكد كتنفيذىا، كانصراؼ أ ر العقد  مى العاقديف 

ما أف يككف خمفان  كمنيا أيضان أحكاـ . خاصان  كخمفائيـ، كالخمؼ إما أف يككف خمفان  امان، كا 

الضماف كضماف العيكب الخفية، فضبلن  ما يشترطو القانكف، أك العرؼ، أك االتفاؽ مف 
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متطمبات خاصة بكؿ  قد  مى حدة، كعقد اإليجار التمكيمي، أك  قد اإليجار، أك  قد العمؿ، أك 

 . قد البيع

ذا أخؿ أحد المتعاقديف بتنفيذ التزاماتو بمكجب العقد،   فإنو يترتب  مى ذلؾ قياـ كا 

مسؤكليتو العقدية متى تكافرت أركانيا كىي الخطأ كالضرر ك بلقة السببية، كمف  ـ فإف 

المعمكمات الخطأ أك المعمكمات غير الصحيحة ترتب المسؤكلية المدنية لممسؤكؿ  نيا كتعطي 

 .(1)الحؽ لممتضرر بالحصكؿ  مى تعكيض

أف األحكاـ القانكنية التي يخضع ليا العقد المبـر كىكذا نستطيع القكؿ مف حيث المبدأ  

 . بر الياتؼ الخمكم متشابية مع األحكاـ القانكنية المنظمة لمعقد التقميدم

 :(2)ىذا كيمكف أف يتـ تنفيذ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم بإحدل طريقتيف 

أف يتـ تسميـ الشيء أك السمعة أك تقديـ الخدمة  بر شبكة اإلنترنت المرتبط بيا الياتؼ  :األولى

 .الخمكم، كفي ىذه الحالة يمكف أف يتـ التسميـ أك التنفيذ بشكؿ متزامف

أف ال يتـ تسميـ الشيء أك السمعة أك تقديـ الخدمة  بر شبكة اإلنترنت، ك ندئذ يحصؿ  :الثانية

 .تعاقد في المستقبؿ  ف طريؽ البريد مييا المستيمؾ الـ

كيترتب  مى االلتزاـ بتسميـ الشيء أك السمعة أك تقديـ الخدمة لممستيمؾ المتعاقد التزاـ   

األخير بأداء ال مف أك مقابؿ الخدمة، كيتـ الكفاء بيذا االلتزاـ في العقد اإللكتركني مف خبلؿ ما 

 .(3)يسمى بالكفاء اإللكتركني  بر شبكة اإلنترنت

                                                           
 .37 بد الدائـ، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .90-89مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .100-99فياض، مرجع سابؽ، ص القضاة،  (3)
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 انفصم انرابع

إثببت انتعبقد عبر انهبتف انخهىي واالختصبص 

انقضبئي وانتشريعي بنظر انمنبزعبت اننبشئة 

 عنه

يعرؼ اإل بات أنو إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التي يحددىا القانكف  مى صحة  

 .(1)كاقعة قانكنية يد ييا أحد طرفي الخصكمة كينكرىا الطرؼ اآلخر

يتضح أف اإل بات المقصكد ىك اإل بات القضائي الذم يتـ  ف طريؽ تقديـ كمف ىذا  

الدليؿ أماـ القضاء كأف ينصب  مى كاقعة قانكنية معينة كأف يككف بالطريقة التي يحددىا 

 .القانكف

كاإل بات في المعامبلت اإللكتركنية تعتريو الك ير مف الصعكبات مف الناحية التقنية نظران  

تكنكلكجيا كتعقيدىا كلما يتسـ بو أصحاب المعامبلت اإللكتركنية غير المشرك ة مف لحدا ة ىذه اؿ

مكر كدىاء كحيمة كغش كاحتياؿ باستعماؿ تقنيات معمكماتية  الية الكفاءة كبسر ة فائقة 

، لذا فإنني (2)يستطيعكف مف خبلليا طمس أم  مؿ غير مشركع كمحك آ اره الخارجية المممكسة

 .صؿ سأتحدث  ف إ بات العقد  بر الياتؼ الخمكمكمف خبلؿ ىذا الؼ

كما أف دخكؿ الرابطة القانكنية في نطاؽ القانكف الدكلي الخاص أمر مرىكف باتصاؼ  

تمؾ الرابطة بكجكد  نصر أجنبي، سكاء تعمؽ بجنسية األطراؼ، أك اختبلؼ المكطف، أك مكاف 

                                                           
شرح أحكاـ قانكف البينات األردني كفقان آلخر التعديبلت، إ راء لمنشر كالتكزيع (. 2011)المنصكر، أنيس   (1)

 .16باألردف كمكتبة الجامعة بالشارقة، الطبعة األكلى، ص
 .24العنزم، زياد خميؼ، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كد اإللكتركنية تككف ذات طابع دكلي اإلبراـ، أك التنفيذ، فإف مف المنطؽ القكؿ أف معظـ العؽ

 .(1)لكجكد  نصر أجنبي فييا

كال ت كر مشكمة تحديد االختصاص القضائي كاالختصاص التشريعي في التعاقد  بر  

الياتؼ الخمكم إال إذا حدث نزاع بيف طرفي العقد، أما إذا أبـر كنفذ دكف مشاكؿ بينيما فبل 

 .ف، كتنازع االختصاص القضائيأىمية لبحث كتحديد مسائؿ تنازع القكاني

إف االختصاص القضائي يؤ ر في االختصاص التشريعي كال يتأ ر بو، ذلؾ أف المحكمة  

التي ينعقد ليا االختصاص بنظر نزاع يشكب بعنصر أجنبي إنما يعتمد  مى تكييؼ العبلقة 

قانكنيا مف ناحية أخرل،  القانكنية كفقان لقانكنيا مف ناحية، كتقكـ بإ ماؿ قكا د اإلسناد الكاردة في

مما يترتب  ميو أ ر كاضح في االختصاص التشريعي، أم في القانكف الكاجب التطبيؽ  مى 

 .(2)النزاع

كفي ضكء ما تقدـ فإنو يتعيف  مينا التعرض لمكضك يف مرتبطيف ارتباطان ك يقان بالتعاقد  

، كاالختصاص (لمبحث األكؿا)إ بات التعاقد  بر الياتؼ الخمكم :  بر الياتؼ الخمكم، كىما

 (.المبحث ال اني)القضائي كالتشريعي بنظر المناز ات الناشئة  ف التعاقد  بر الياتؼ الخمكم 

 المبحث األول

 إثبات التعاقد عبر الياتف الخموي

نقصد بإ بات التعاقد  ف طريؽ الياتؼ الخمكم القكة القانكنية لممكالمة الياتفية الخمكية  

كالرسائؿ المرسمة  بر الياتؼ الخمكم في إ بات التعاقد الذم يجرم  ف طريقو، كال شؾ أف 

                                                           
 .43ص العنزم، زياد خميؼ، مرجع سابؽ،  (1)
اإلنترنت كبعض الجكانب القانكنية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، (. 2011)السيد، محمكد   (2)

 .110ص
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المشكمة األساسية في مجاؿ التعاقد بكسائؿ االتصاؿ المستحد ة  امة، كالياتؼ الخمكم خاصة، 

كمة إ بات في المقاـ األكؿ، كسنتناكؿ دراسة إ بات التعاقد  بر الياتؼ الخمكم مف خبلؿ ىي مش

 .مطمبيف

 :إثبات التعاقد بالمكالمة الياتفية الخموية: المطمب األول

سأبحث في مفيـك المكالمة الياتفية كمف  ـ حجيتيا القانكنية في اإل بات، كذلؾ مف  

 :خبلؿ فر يف

 :لمكالمة الياتفيةمفيوم ا :الفرع األول

لـ يعرؼ قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني المكالمة الياتفية، إذ اكتفى بتعريؼ  

الرسالة اإللكتركنية بصكرة  امة، كبالرجكع إلى قانكف االتصاالت األردني نجد أنو  رؼ 

نقؿ أك بث " :مصطمح االتصاالت حيث أكرد تعريفان ليذا المصطمح في المادة ال انية ك رفيا بأنيا

أك استقباؿ أك إرساؿ الرمكز أك اإلشارات أك األصكات أك الصكر أك البيانات ميما كانت 

طبيعتيا بكاسطة الكسائؿ السمكية أك الراديكية أك الضكئية أك بأم كسيمة أخرل مف األنظمة 

جياز ، فيذا التعريؼ يشمؿ المكالمة الياتفية  مى ا تبارىا نقؿ صكت كبكاسطة "اإللكتركنية

 ممية اتصاؿ تحدث بيف : "السمكي، كلذلؾ  رؼ جانب مف الفقو المكالمة الياتفية بأنيا

شخصيف أك أك ر مف خبلؿ الياتؼ أك أم كسيمة اتصاؿ مشابية يحدث مف خبلليا نقؿ لمصكت 

بيف مكانيف متبا ديف في كقت قصير جدان، فكأف الكبلـ بيف شخصيف متكاجديف في مكاف كاحد 

 .(1)"ؿ منيما اآلخريسمع كيرل ؾ

                                                           
 .17أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
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حيث أف  ممية نقؿ الصكت مف  –كما أشرنا سابقان  –ينعقد العقد مف خبلؿ المكالمة  

 .(1)مكاف إلى آخر تصمح ألف تككف صكرة مف صكر التعبير  ف اإلرادة

نتيجة لطبيعة الياتؼ العادم كانت المكالمة الياتفية تسجؿ كتعرض  مى القاضي  

ظؿ استخداـ الياتؼ الخمكم فقد تككف بصكرة تسجيؿ صكتي أك  كتسجيؿ صكتي، أما اآلف كفي

مف خبلؿ مكالمة ىاتفية يجرييا أحد أطراؼ الد كل مف داخؿ المحكمة كأماـ القاضي، كالمكالمة 

الياتفية تعرضت إلى انتقاد كبير تم ؿ في تشابو أصكات البشر، كردان  مى ىذا االنتقاد تشير 

إلى أف صكت اإلنساف يعد م ؿ بصمتو فبل يستطيع أم شخص بعض الدراسات العممية الحدي ة 

أف يقمده، فمكؿ شخص صكت خاص بو يختمؼ تمامان  ف أم شخص آخر، كيمكف تمييزه 

كالتعرؼ  مى صاحبو مف بيف العديد مف األصكات بمجرد سما و حيث مف خبلؿ االستماع إلى 

ت الذم في التسجيؿ ىك لػ التسجيؿ الصكتي يستطيع أم شخص أف يحدد فيما إذا كاف الصك

مف الناس أـ ال، ككذلؾ فقد حققت الدراسات كاإلحصاءات تقدمان جديدان في معرفة األصكات ( س)

 .(2)مف خبلؿ  مؿ مضاىاة ليا كتمؾ التي تعمؿ في الخطكط كالبصمات

مف ناحية أخرل فقد تعرض التسجيؿ الصكتي إلى انتقادات  ممية كفنية، فك ير مف  

تتشابو األصكات كبالتالي يحصؿ خطأ في نسبة التسجيؿ الصكتي إلى الشخص األحياف قد 

المعيف، كأيضان قد يقع تزكيران  مى التسجيؿ الصكتي مف خبلؿ قياـ أحد األشخاص بتقميد صكت 

شخص آخر في كؿ تفصايمو أك أف ينقؿ أجزاء معينة مف صكت مسجؿ  مى شريط آخر دكف 

 .(3)أف يحدث فيو أ ر لذلؾ

                                                           
 .34العنزم، زياد خميؼ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .38العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .349شرح أحكاـ قانكف اإل بات المدني، دار ال قافة،  ماف، الطبعة األكلى، ص(. 2005)العبكدم،  باس   (3)
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 :الحجية القانونية لممكالمة الياتفية الخموية: الثاني الفرع

إف العقد الذم يبـر  بر المكالمة الياتفية يعد مف قبيؿ العقكد الشفكية التي يككف مف  

المتعذر إ باتيا  ندما يتطمب القانكف إ باتيا بالكتابة، كحتى الحاالت التي يككف التعاقد  بر 

كتابي فإف ىذا الدليؿ ىك الذم يككف أساس العقد أم ىك الذم المكالمة الياتفية كيعقبو دليؿ 

 .(1)ي بت التعاقد ال المكالمة الياتفية

إف بياف الحجية القانكنية لممكالمة الياتفية يتطمب بياف ىذه الحجية في ضكء القكا د  

فية العامة في اإل بات، كمف  ـ بياف إ بات التعاقد بكاسطة التسجيؿ الصكتي لممكالمة اليات

 .الخمكية

 :الحجية القانونية لممكالمة الياتفية الخموية في ضوء القواعد العامة في اإلثبات: أوالً 

، كبمكجب ىذا األصؿ الذم (2)إف األصؿ في شأف المعامبلت التجارية ىك حرية اإل بات 

، يجكز إ بات العقكد التجارية بطرؽ اإل بات (3)تبناه المشّرع األردني في شأف المعامبلت التجارية

جميعيا، كاستنادان إلى ذلؾ فإف العقكد التجارية التي تعقد  بر الياتؼ الخمكم يمكف أف يقاـ 

الدليؿ  مييا بطرؽ اإل بات جميعيا، م ؿ شيادة الشيكد، بخاصة أنو يكجد أنكاع مف اليكاتؼ 

 ؿ الشيكد يسمعكف حديث المتعاقديف الذم الخمكية تككف مزكدة بماسعة خارجية  مى نحك يج

يتخاطبكف بو، أما إذا كانت المعاممة تجارية بالنسبة لطرؼ كمدنية بالنسبة لطرؼ آخر، فإف 

العبرة بصفة العمؿ بالنسبة لممتعاقد المد ى  ميو، فإذا كانت صفة العمؿ بالنسبة لممد ى  ميو 

                                                           
 .268السنيكرم، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (1)
دراسة مقارنة، جمعية  ماؿ المطابع األردنية،  –البينات في المكاد المدنية كالتجارية (. 1994)القضاة، مفمح   (2)

 .126 ماف، الطبعة األكلى، ص
 ..ـ2001ـ كتعديبلتو لسنة 1952لسنة ( 30)مف قانكف البينات األردني رقـ ( أ/28)نص المادة : انظر  (3)
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، (1)ا كاف المد ي  ميو تاجران أـ غير تاجرتجارية يطبؽ مبدأ حرية اإل باف بغض النظر  ما إذ

غير أف المشكمة تدؽ في المعامبلت المدنية كالقا دة ىي تطمب الدليؿ الكتابي في المعامبلت 

، كقد أكرد المشرع األردني  دة است ناءات يجكز (2)المدنية متى تجاكز التصرؼ حدان معينان 

 .بمكجبيا اإل بات بغير الدليؿ الكتابي

 ض ىذه االست ناءات يمكف االستفادة منيا في إ طاء المكالمة الياتفية في ضكء ب 

 :الخمكية حجية قانكنية في اإل بات، كىي  مى النحك اآلتي

 :عدم تجاوز قيمة االلتزام التعاقدي الذي تثبتو المكالمة الياتفية الخموية لحد معين -1

م ذلؾ الشيادة كالقرائف القضائية يمكف إ بات االلتزاـ التعاقدم بطرؽ اإل بات كميا بما ؼ 

إذا لـ تتجاكز قيمة ىذا االلتزاـ حدان معينان، كقد حدد المشّرع األردني ىذا المبمغ بمئة دينار، 

كاستنادان إلى ذلؾ يمكف إ بات االلتزاـ التعاقدم في غير المكاد التجارية بالمكالمة الياتفية الخمكية 

، أما إذا كاف االلتزاـ التعاقدم في المكاد التجارية فيخضع إذا لـ تتجاكز قيمتو مئة دينار أردني

 .لمبدأ حرية اإل بات

 :وجود اتفاق أو قانون يجيز اإلثبات بالمكالمة الياتفية الخموية -2

إف قكا د اإل بات المكضك ية ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ؛ ألنيا ال تيـ سكل مصمحة  

، كاستنادان إلى ذلؾ (3)المتعاقدة االتفاؽ  مى خبلفيااألطراؼ الخاصة، كمف  ـ يجكز لؤلطراؼ 

فإف اتفاؽ األطراؼ  مى منح المكالمة الياتفية الخمكية حجية الدليؿ الكتابي الكامؿ، يعد اتفاقان 

                                                           
 .30المنصكر، كالشرايرم، مرجع سابؽ، ص  (1)
مف قانكف البينات األردني التي نصت أنو في غير المكاد التجارية إذا كاف االلتزاـ ( أ/28)نص المادة : انظر  (2)

مئة دينار أك كاف غير محدد المقدار فبل تجكز الشيادة في إ باتو ما لـ يكجد اتفاؽ أك التعاقدم يزيد  مى 
 .نص يقضي بغير ذلؾ

 .22المنصكر، أنيس، مرجع سابؽ، ص  (3)
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، كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية (1)جائزان كىذا ما يأخذ بو قانكف اإل بات األردني

كتابة ال تحمي إال مصالح األفراد الخاصة، كليـ إف شاؤكا أف يتنازلكا قا دة اإل بات باؿ: "بأف

، كىذا االتفاؽ يعد الطريؽ األم ؿ الذم يسمح بمنح المكالمة الياتفية الخمكية الحجية (2)" نيا

القانكنية لمدليؿ الكتابي، كىك ينسجـ مع مبدأ احتراـ إرادة المتعاقديف بمنحيـ حرية اختيار طرؽ 

لما أنيا ال تيـ إال مصمحة األطراؼ الخاصة، كال تتعارض مع النظاـ العاـ، أما في اإل بات طا

القانكف فإف ىناؾ نصكص قانكنية تجيز اإل بات بالشيادة فيما يزيد  ف مئة دينار، فقد أكجبت 

ـ كتعديبلتو أف يككف  قد العمؿ مكتكبان، 1996مف قانكف العمؿ األردني لسنة ( 15/7)المادة 

ق نكع العمؿ كمقدار األجر، كفي حالة  دـ كتابة العقد فممعامؿ أف ي بت العقد كالحقكؽ كيحدد في

 .الناشئة  نو بطرؽ اإل بات جميعيا

استنادان لذلؾ فإنو يمكف لمعامؿ إ بات  قد العمؿ المبـر  بر الياتؼ الخمكم كحقكقو  

الذم دار بيف العامؿ كرب  الناشئة  نو بشيادة الشيكد متى كاف الشيكد قد استمعكا إلى الحديث

 .(3)العمؿ بكساطة المكالمة الياتفية الخمكية

 :إذا طعن في التعاقد بأنو ممنوع بالقانون أو مخالف لمنظام العام واآلداب -3

إف الطعف بالعقد بأنو ممنكع أك مخالؼ لمنظاـ أك اآلداب يخكؿ المد ي إ بات مد اة  

 ف مئة دينار، كلمقاضي أف يستمد قنا تو مف أم دليؿ، بالشيادة، كلك كاف المطمكب تزيد قيمتو 

مف قانكف البينات ( 30/4)بما في ذلؾ المكالمة الياتفية الخمكية، كىذا ما نصت  ميو المادة 

                                                           
 .مف قانكف البينات األردني( أ-28/1)نص المادة : انظر  (1)
 .، منشكرات مركز  دالة23/2/2009، تاريخ 53/2009تمييز حقكؽ رقـ   (2)
 .354العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (3)
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القانكف يجيز إ بات الكاقعة غير : "األردني، كتطبيقان لذلؾ قررت محكمة التمييز األردنية أف

 .(1)"لبينة الشخصيةالمشرك ة المخالفة لمنظاـ العاـ با

                                                           
 .، منشكرات مركز  دالة15/6/2007، تاريخ 168/2007تمييز حقكؽ رقـ   (1)
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 :إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة -4

يرل جانب مف الفقو أف المكالمة الياتفية الخمكية ال يمكف أف تعد مبدأ  بكت بالكتابة؛  

ألف التعاقد مف خبلؿ المكالمة الياتفية تعاقد شفكم كمبدأ ال بكت بالكتابة يستمـز كجكد كتابة، كأف 

، إال أننا (1)خصـ، كتجعؿ كجكد الحؽ المد ى بو قريب االحتماؿتككف ىذه الكتابة صادرة مف اؿ

مف قانكف البينات ( 30/1)نرل خبلؼ ىذا الرأم؛ ذلؾ أف لفظ الكتابة الكارد في نص المادة 

األردني جاء مطمقان، كلـ يحدد ىؿ المقصكد بيا الكتابة التقميدية، أـ الكتابة اإللكتركنية، لذلؾ نرل 

أيضان الكتابة اإللكتركنية، كمف  ـ مف المتصكر أف تعد المكالمة الياتفية  أف لفظ الكتابة يشمؿ

 .الخمكية مبدأ  بكت بالكتابة

 :إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول عمى دليل كتابي -5

ال يمكف أف نعد المكالمة الياتفية الخمكية مانعان ماديان يمنع مف الحصكؿ  مى دليؿ  

طريؽ األجيزة الحدي ة كمنيا الياتؼ الخمكم ال ينطبؽ  مييا كصؼ كتابي؛ ألف التعاقد  ف 

االستحالة التي يقصدىا المشّرع، كأف  دـ الحصكؿ  مى دليؿ كتابي ينتج  ف صعكبة كليس 

 .(2)استحالة

 :حالة فقد الدليل الكتابي -6

ىاتفية الخمكية إف المكالمة الياتفية ال ينطبؽ  مييا ىذا االست ناء؛ ألف التعاقد بالمكالمة اؿ 

تعاقد شفكم، كحالة فقد الدليؿ الكتابي تفترض أف شخصان قد حصؿ مسبقان  مى دليؿ كتابي 

 .كامؿ،  ـ فقد ىذا الدليؿ بسبب أجنبي ال دخؿ لو فيو

 

                                                           
 .198منصكر، محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .356العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)



105 

 

 :إثبات التعاقد بواسطة التسجيل الصوتي لممكالمة الياتفية الخموية: ثانياً 

في المعامبلت التي تتـ  مى الياتؼ كالقصد  ندما شاع استخداـ التسجيبلت الصكتية  

منيا الحصكؿ  مى دليؿ مادم يمكف الرككف إليو في إ بات تمؾ المحاد ات كذلؾ  ندما يتـ 

تسجيؿ المحاد ة  مى أشرطة جيدة لذلؾ،  ـ يتـ سماع ما دار خبلؿ المحاد ة  مى نفس 

ردني الذم ا تمد التسجيبلت الشريط، كمع سككت غالبية التشريعات العربية كمنيا القانكف األ

منو، كاف ( ج/113)الصكتية في اإل بات فقط في القضايا المتعمقة باألكراؽ المالية في المادة 

 :لزامان  مينا البحث في ذلؾ ضمف  بلث نقاط، ىي

 :ماىية التسجيل الصوتي .1

التسجيؿ الصكتي ىك  بارة  ف ترجمة لمتغيرات المؤقتة لمكجات الصكت الخاصة   

 .(1)كبلـ أك المكسيقى إلى نكع آخر مف المكجات أك التغيرات الدائمةباؿ

يتـ التسجيؿ في العادة باستخداـ آلة حيث يجرم التسجيؿ  مى سمؾ ممغنط كاآلف في  

 .(2)الكقت الحاضر يجرم التسيجؿ  مى شريط ببلستيكي ممغنط

المميزة في تحديد لقد أشارت الدراسات العممية الحدي ة إلى أف الصكت مف الصفات  

شخصية اإلنساف، فيك يشبو البصمة تمامان، كيمكف تحقيقو باستخداـ طريقة تشبو إلى حد ما 

، إال أف الدليؿ المستمد  ف طريؽ التسجيبلت الصكتية تعرض (3)الطريقة التي تحقؽ البصمة

 :لعدة انتقادات منيا

                                                           
 .28أبك الميؿ، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .154صالعبكدم،  باس، مرجع سابؽ،   (2)
 .154العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (3)
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لمف نسب إليو ألف األصكات ليس ىناؾ ما يؤكد  مميان أف الدليؿ المسجؿ  مى الشريط ىك  -

قد تتشابو، كقد  برت  ف ذلؾ محكمة النقض المصرية بأنو مف المعركؼ أف األصكات 

 .(1)تتشابو كأف إمكاف الصفة الدخيمة  مى التسجيؿ أمر ال تستبعده المحكمة مف ا تقادىا

 دـ كجكد ضمانات كافية لمتسجيؿ مف حيث التطابؽ بيف ما جرل حقيقة كما جاء في  -

تسجيؿ، فالفني في ىذه األمكر يستطيع التغيير كالحذؼ كالنقؿ كا  ادة تركيب الجمؿ اؿ

كالكممات بميارة فائقة يصعب اكتشافيا كىك ما يسمى بالمكنتاج، مع احتماؿ التزكير  مى 

 .الشريط كتقميد األصكات

رجة كيرل البعض أنو يمكف لتفادم تمؾ االنتقادات أف يككف التسجيؿ قد تـ بدقة إلى د  

يككف القاضي معيا متأكدان مف معرفة حقيقة األمكر كذلؾ مستعينان برأم خبير األصكات ليأخذ 

باستشارتو مع التأكيد  مى أف رأيو ال يقيد المحكمة، كيستطيع الخبراء المختصيف معرفة الصكت 

 المقمد مف الحقيقي ميما كانت درجة إتقاف ىذا العبث في الصكت كالشعكر بأنو حقيقي لمف

 .(2)يسمعو

 :مشروعية استخدام التسجيل الصوتي في اإلثبات .2

مف الدستكر األردني لسنة ( 15)ال شؾ في أف كسائؿ التعبير مصكنة كفقان لممادة   

منو كالتي تعتبر جميع المراسبلت البريدية ( 18)ـ، ككذلؾ المادة 2011ـ كتعديبلتو لسنة 1952

لممراقبة أك التك يؽ إال في األحكاؿ المعينة في كالبرقية كمخاطبات الياتؼ سرية، فبل تخضع 

تعتبر : "مف قانكف االتصاالت األردني بأنو( 56)القانكف، ككذلؾ جاء النص في المادة 

المكالمات الياتفية كاالتصاالت الخاصة مف األمكر السرية التي ال يجكز انتياؾ حرمتيا تحت 

 ".طائمة المسؤكلية القانكنية

                                                           
 .25ؽ، ص98، مجمك ة أحكاـ النقض لسنة 13/5/1974، تاريخ 461/1974نقض مدني مصرم، رقـ   (1)
 .437، ص1دكر الحاكـ المدني في اإل بات، دار النيضة العربية، القاىرة، ط(. 2008)النداكم، آدـ كىيب   (2)
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مر  مى خبلؼ بخصكص التسجيبلت الصكتية في المكاد المدنية مع ذلؾ كمو فإف األ 

مف قانكف األصكؿ ( 88)التجارية  ف ما ىك  ميو الحاؿ في المكاد الجزائية، فجاء في المادة 

 ".ال يمكف لغير المد ى العاـ مف مراقبة المحاد ات الياتفية: "الجزائية األردني بأنو

ـ يجعؿ مف 2002م قانكف األكراؽ المالية لعاـ برغـ ذلؾ كمو فإف المشّرع األردني ؼ 

منو، ( ج/113)تسجيبلت الياتؼ كسيمة لئل بات في د اكل األكراؽ المالية كذلؾ في المادة 

يجكز اإل بات في قضايا األكراؽ المالية بجميع طرؽ اإل بات بما في ذلؾ : "كالتي تنص بأنو

ت الياتؼ كمراسبلت أجيزة الفاكسميمي البيانات اإللكتركنية الصادرة  ف الحاسكب كتسجيبل

، كمع م ؿ ىذا النص ال يبقى مجاالن لمشؾ في "كذلؾ  مى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر

مشرك ية التسيجؿ الصكتي كطريقة لئل بات في معامبلت األكراؽ المالية، كلكف ما آلية 

يؿ مف المرسؿ أك مف التسجيؿ؟ كىؿ مف ضركرة بكجكد اتفاؽ مسبؽ  مييا أك أف يككف التسج

 المستقبؿ أك مف كبلىما؟

بأف : "مما يؤكد كجية النظر ىذه قرار لمحكمة استئناؼ بكاتيو الفرنسية كالتي قررت 

االتصاؿ التمفكني ال يعدك أف يككف نك ان مف الرسائؿ، كلما كانت مراقبة الرسائؿ مشرك ة فإف 

لى أف يطرح المستند الذم يتضمف دكا ي المنطؽ تقتضي أف تككف األكلى مشرك ة أيضان، ع

 .(1)"إ بات نتائج المخاطبة الياتفية لممناقشة في الجمسة

أما القضاء اإلنجميزم فيك في مجاؿ اإل بات المدني أك الجنائي يأخذ بقا دة الدليؿ  

ميما كانت الكسيمة التي حصؿ  مى الدليؿ مف خبلليا، ( The Best Evidence Rule)المؤ ر 

                                                           
 .438ىيب، مرجع سابؽ، صالنداكم، آدـ ك: نقبل  ف  (1)
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كجاء في قرار . (1)تسجيؿ المخاطبات الياتفية مشركع في القضاء اإلنجميزمبالتالي فإف 

 .(2)لمحكمة التمييز األردنية أف الشريط المسجؿ ال يعد مف كسائؿ اإل بات

خبلصة القكؿ أنو يشترط في التسجيؿ الصكتي حتى يمكف اال تماد  ميو في اإل بات ما  

 :(3)يمي

 .ك ة كلـ يسجؿ خفية كال باإلكراه م بلن أف يككف التسيجؿ قد حصؿ بطريقة مشر .1

 .مكافقة كبل الطرفيف  مى تسجيؿ المحاد ة الياتفية .2

 .االتفاؽ  مى أف يككف التسجيؿ مبدأ لئل بات في حاؿ  دـ كجكد نص قانكني .3

ذا ما  .4 المحافظة  مى السرية ك دـ التعرض في التسجيؿ لمسائؿ شخصية تمس أم طرؼ، كا 

أمكر أخرل خارجة  ف مكضكع العقد المراد إ باتو ينبغي تخمؿ المحاد ة المسجمة أية 

الحصكؿ  مى مكافقة الطرؼ اآلخر لتقديميا لممحكمة لئل بات تحت طائمة المسؤكلية 

 .القانكنية

تكافر الشركط التي تطمبيا القانكف في البينة بالنسبة لمتسجيؿ الصكتي مف تعمقو بالد كل  .5

نتاجيتو فييا كأف يككف جائران   .قبكلوكا 

أف يككف مف شأف المحاد ة المسجمة المساىمة في تككيف قنا ة القاضي لمحكـ في الد كل  .6

 .كال يشترط أف يككف مف شأنيا حسمو النزاع، كذلؾ بعد االستعانة بالخبرة الفنية

 

 

 

                                                           
 .224العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص: نقبلن  ف  (1)
 .ـ، منشكرات مركز  دالة29/8/1974، تاريخ 12/74تمييز حقكؽ رقـ   (2)
 .441-440النداكم، آدـ كىيب، مرجع سابؽ، ص: انظر في ىذه الشركط  (3)
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 : قوة المكالمة الياتفية الخموية المسجمة في اإلثبات .3

قكة الدليؿ المستمد مف الكبلـ الذم تـ سكتت معظـ التشريعات في العالـ  ف بياف   

تسجيمو ك ار خبلؼ حكؿ ذلؾ، كلـ يكف التشريع األردني بعيدان  ف ىذه التشريعات فيك اآلخر 

 .سكت  ف األمر ذاتو الذم جعؿ الفقو كالقضاء يقكؿ كممتو في ىذا المجاؿ

بالرغـ مف  فذىب األستاذ الفرنسي كاريؿ لتفضيؿ التسجيؿ الصكتي  مى الدليؿ الكتابي 

محاذير استخدامو معمبلن ذلؾ في أف تزكير الخط أسيؿ بك ير مف تزكير الصكت الذم يصعب 

 .(1)تقميده أحيانان 

كحكمت محكمة النقض الفرنسية أف تسجيؿ الصكت حتى يعد دليبلن في اإل بات في  

جأت بعض ، كؿ(2)الحاالت التي تشترط الشكمية يجب أف ال يتعارض مع حرمة األسرار الشخصية

المحاكـ الفرنسية ال تباره مبدأ  بكت بالكتابة، كذلؾ األمر في القضاء المدني األمريكي كالقضاء 

ـ، حيث ا تبر 1968كالقانكف اإلنجميزم في المادة العاشرة مف قانكف اإل بات اإلنجميزم لعاـ 

 .(3)األدلة المسجمة في حكـ السندات المكتكبة

قكانيف تعطي ليذه التسجيبلت حجية الدليؿ الكامؿ كمنيا كفي التشريعات العربية ىناؾ  

المستندات : "بأف( 37)ـ الذم نص في المادة 1983لعاـ ( 35)قانكف اإل بات السكداني رقـ 

 ".العادية تشمؿ البيانات المسجمة بطريقة الكتابة أك الصكرة

يستخمص اإلقرار لمقاضي أف : "ـ1983كجاء في قانكف األصكؿ المدنية المبناني لعاـ  

غير القضائي مف تصريح الخصـ المسجؿ بعممو  مى شريط مغناطيسي، كفي حالة اإلنكار 

 ".لمقاضي االستعانة بخبير لتدقيؽ الصكت

                                                           
، منشكرات الحمبي الحقكقية، 2المكاد المدنية كالتجارية، جقكا د اإل بات في (. 2004) يد، إدكارد : نقبلن  ف  (1)

 .121بيركت، ص
 .121 يد، إدكارد، مرجع سابؽ، ص: ـ، أشار إليو28/3/1955محكمة النقض الفرنسي في   (2)
 .237العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص: أشار إلى ذلؾ  (3)
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مف قانكف اإل بات العراقي الذم أكد أنو لمقاضي أف يستفيد مف ( 104)ككذلؾ المادة  

 .(1)كسائؿ التقدـ العممي بكصفيا قرائف قضائية

مف قانكف التجارة ( 51)الكضع في القانكف األردني، فمف خبلؿ الرجكع إلى المادة أما  

ال يخضع إ بات العقكد التجارية : "ـ نجد أنيا تنص  مى أنو1962لسنة ( 12)األردني رقـ 

مبدئيان لمقكا د الحصرية المكضك ية لمعقكد المدنية، فيجكز إ بات العقكد المشار إلييا بجميع 

 ".مع االحتفاظ باالست ناءات الكاردة في األحكاـ القانكنية الخاصةطرؽ اإل بات 

بمعنى أف المكالمة الياتفية  دىا المشّرع األردني في المسائؿ التجارية دليبلن كافيان  

يستطيع القاضي أف يستند إلييا في أم نزاع ينشأ في األ ماؿ التجارية التي حددىا القانكف 

كسائؿ كافة كمف ضمنيا المكالمة الياتفية، إال ما است نى بنص بحيث يككف اإل بات فييا باؿ

خاص في قانكف آخر يقيد ىذا القانكف، بمعنى لك صدر قانكف خاص ينص  مى خبلؼ ذلؾ 

 .المذككرة أ بله( 51)فيذا يعد است ناء ال يطبؽ  ميو نص المادة 

يعد المكالمة أما  ف مكقؼ قانكف البينات األردني فعند قراءة نصكصو ال نجد نص  

الياتفية دليبلن في اإل بات رغـ أف المشّرع قاـ بإ طاء رسائؿ الفاكس كرسائؿ التمكس كالبريد 

، فيذا إف دؿ  مى شيء فيك يدؿ  مى أف (2)اإللكتركنية حجية اإلسناد العادية مف حيث اإل بات

ستند  مى المكالمة المشّرع األردني قد أغفؿ حجية المكالمة الياتفية، فبل يجكز ألم شخص أف م

 .الياتفية إل بات أم تصرؼ قانكني أك كاقعة مادية ألف المشّرع لـ يعطيا حجية في اإل بات

كىذا الحكـ يسرم  مى جميع التصرفات القانكنية كالكقائع المادية التي تبـر في المممكة  

اتفية صكرة مف صكر األردنية لغاية صدكر قانكف المعامبلت اإللكتركنية ألنو قد  د المكالمة الو

المعمكمات التي "الرسالة اإللكتركنية، فعندما  رؼ رسالة المعمكمات ذىب في تعريفيا إلى أنيا 

                                                           
 .230العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مف قانكف البينات األردني( أ-13/1)ة نص الماد: انظر  (2)
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، ك ندما  رؼ مصطمح المعمكمات في ذات المادة ذىب إلى "يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك تسمميا

 ".البيانات كالنصكص كالصكر كاألشكاؿ كاألصكات"أنيا 

مف خبلؿ ىذا القانكف األصكات مف قبيؿ المعمكمات التي ىي بدكرىا فقد  د المشّرع  

محؿ رسالة المعمكمات التي يتـ إرساليا  بر الكسائؿ اإللكتركنية، كبالتالي فإف الكبلـ الذم يقـك 

بإرسالو صاحبو مف خبلؿ الياتؼ الخمكم الذم سبؽ كأف بينت بأنو أحد الكسائؿ اإللكتركنية، يعد 

 .رسالة معمكمات

إف المشّرع األردني قد شمؿ المكالمة الياتفية مع بقية الصكر كالرمكز كأ دىا رسالة  

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية كأ طاىا الحجية ( أ/7)معمكمات، كبعد ذلؾ جاء في المادة 

:  مى( 7)مف المادة ( أ)التي أ طتيا التشريعات النافذة لمك ائؽ الخطية، حيث نصت الفقرة 

لسجؿ اإللكتركني كالعقد اإللكتركني كالرسالة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني منتجان لآل ار يعتبر ا"

القانكنية ذاتيا المترتبة  مى الك ائؽ كالمستندات الخطية كالتكقيع الخطي بمكجب أحكاـ 

 ".التشريعات النافذة مف حيث إلزاميا ألطرافيا أك صبلحيتيا في اإل بات

تخمص منو أف المشّرع األردني قد أ طى لممكالمة الياتفية حجية فيذا النص كاضح يس 

السند الخطي، كتعد ىذه المادة خطكة جريئة مف قبؿ المشّرع األردني،  ندما نظر إلى المكالمة 

الياتفية  مى أنيا دليؿ حاليا حاؿ األدلة الكتابية مما يترتب  مى ذلؾ أنو يجكز لمطرؼ اآلخر 

لمقاضي أف يتأكد مف صحتيا، فم ؿ ما يعرض السند الكتابي  مى أف يطعف بصحتيا، كيجكز 

الخبراء ليتبيف فيما إذا كاف صادران  ف نفس الشخص أـ ال، يحؽ لو أف يعرض تسجيؿ المكالمة 

 .(1)الياتفية إلى الخبراء لكي يتأكدكا مف صحتيا

أخرل في  كمف ناحية أخرل كتأكيدان لمكبلـ السابؽ، فقد خطى المشّرع األردني خطكة 

يجكز اإل بات في قضايا األكراؽ : " مى أنو( ج/113)قانكف األكراؽ المالية، حيث نصت المادة 

                                                           
 .166المنصكر، أنيس، مرجع سابؽ، ص  (1)
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المالية بجميع طرؽ اإل بات بما في ذلؾ البيانات اإللكتركنية الصادرة  ف الحاسكب كتسجيبلت 

 ".الياتؼ كمراسبلت أجيزة الفاكسميمي كذلؾ  مى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر

فمف خبلؿ ىذا النص يتضح لنا بأف المشّرع األردني قد أكد مسمكو الذم سمكو في قانكف  

المعامبلت اإللكتركنية حيث  د تسجيبلت الياتؼ كسيمة لئل بات لكف لـ يبيف حجيتيا فيما إذا 

كانت تساكم السند الكتابي أـ أقؿ منو أـ أك ر، كبالتالي يرجع في ذلؾ لمقانكف الذم يعرؼ 

 . كالرسائؿ اإللكتركنية كالذم يعطييـ حجيتيا أال كىك قانكف المعامبلت اإللكتركنية الكسائؿ

 :إثبات التعاقد بالرسائل اإللكترونية المرسمة عبر الياتف الخموي: المطمب الثاني

بالرجكع إلى قانكف البينات األردني، نجد أنو قد خبل مف تعريؼ لمرسالة المرسمة  بر  

المسمؾ يحمد  ميو المشّرع  مى ا تبار أف القانكف غير معني بذكر  الياتؼ الخمكم، كىذا

التعريفات، ككذلؾ  ند الرجكع إلى قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني نجده أيضان لـ يكرد 

تعريفان خاصان بالرسالة المرسمة  بر الياتؼ الخمكم سيما كأنو القانكف المختص بالعقكد التي تبـر 

لكتركنية، لكف ىذا المسمؾ الذم اتبعو المشّرع في قانكف المعامبلت اإللكتركنية  بر الكسائؿ اإل

يختمؼ  ف قانكف البينات، فإنو لـ يعرؼ الرسالة التي ترسؿ  بر الياتؼ الخمكم بصكرة خاصة 

: لكنو قاـ بتعريؼ رسالة المعمكمات بصكرة  امة، حيث نصت المادة ال انية منو بأنيا

إنشاؤىا أك إرساليا أك تسمميا أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية أك بكسائؿ  المعمكمات التي يتـ"

مشابية بما في ذلؾ تبادؿ البينات اإللكتركنية أك البريد اإللكتركني أك البرؽ أك التمكس أك النسخ 

 ".البرقي

فمف خبلؿ ىذا النص تجد أنو يضـ في  ناياه رسالة الياتؼ الخمكم كذلؾ  ندما ذكر  

، فمك "معمكمات يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية: "ة اإللكتركنية ىيبأف الرساؿ

طبقنا ىذا الكبلـ  مى الرسالة التي ترسؿ  بر الياتؼ الخمكم لكجدناه ينطبؽ  مييا  مى ا تبار 

 .أنيا معمكمات ترسؿ أك تخزف أك تنشأ بكسيمة إلكتركنية كىك الياتؼ الخمكم
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المعمكمات : "مف الفقو الرسالة التي تصدر  بر الياتؼ الخمكم بأنياكقد  رؼ جانب  

التي يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك استبلميا بكاسطة الياتؼ النقاؿ سكاء كانت ىذه المعمكمات قد 

 .(1)"اتخذت شكؿ كتابة نصية أك صكرة أك صكت أك صكت كصكرة

الخمكم، نأتي اآلف لبياف حجيتيا في كبعد أف بينا تعريؼ الرسالة المرسمة  بر الياتؼ  

 .اإل بات

يعد نظاـ الرسائؿ البريدية الخمكية  كرة حقيقية في مجاؿ االتصاالت، كىك نظاـ يسا د  

ذا كانت ميزة استخداـ الياتؼ الخمكم تتم ؿ في الكصكؿ  ك يران في تخفيض تكمفة االتصاالت، كا 

تمؾ الفرصة أيضان زيادة  مى رخص  منيا  لمشخص أينما كاف، فإف نظاـ الرسائؿ الخمكية يمنح

، كتختمؼ أنكاع الرسائؿ التي يمكف أف ترسؿ (2)مقارنة بالمكالمة الخمكية كال سيما إذا كانت دكلية

التي تعد أشير األنكاع كأقميا تكمفة كتتسـ بقصرىا، إذ ( sms) بر الياتؼ الخمكم منيا رسائؿ 

الرغـ مف ذلؾ فإنيا أ بتت كفاءتيا كفعاليتيا  الميان، حرفان، كب( 160)يجب أال يزيد محتكاىا  ف 

كىي تعد أك ر األنكاع تقدمان كأك رىا ( multimedia message service)كىناؾ أيضان رسائؿ 

مكانية إرساؿ إ بلنات التمفزيكف كالراديك " اليؼ"تكمفة، إذ تتيح إرساؿ رسائؿ  بالصكت كالصكرة كا 

ارة إلى أف ما يحد مف انتشار ىذا النكع ىك أنو يتطمب ، كتجدر اإلش(3)مف خبلؿ المحمكؿ

نك يات معينة مف أجيزة الياتؼ الخمكم، زيادة  مى تكاليفو المرتفعة، كتكجد أنكاع أخرل لمرسائؿ 

، كىناؾ (mobile internal)كتعني التسكؽ باستخداـ ( browser)م ؿ تمؾ التي تعتمد  مى 

كىذه األنكاع نادرة االستخداـ في ( voice based)أيضان التسكؽ مف خبلؿ خطكط صكتية 

، كلما كاف (4)التسكؽ بالمحمكؿ نظران الرتفاع تكاليفيا مقارنة بالنك يف السابقيف مف الرسائؿ

                                                           
 .136بف سعيد، لزىر، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .24الجميعي،  بد الباسط، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .24الجميعي،  بد الباسط، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .74العنزم، زياد خميؼ، مرجع سابؽ، ص  (4)
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التعاقد  بر الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  ف طريؽ الياتؼ الخمكم تعاقدان كتابيان؛ ألف طبيعة 

سمة  بر الياتؼ الخمكم تستد ي الكتابة، فإف ىذا إجراءات التعاقد  ف طريؽ الرسائؿ المر

 .يتطمب البحث في معنى الكتابة كشركطيا كمدل تكافرىا في الرسائؿ اإللكتركنية الخمكية

 :المقصود بالكتابة: أوالً 

كتب : إف كممة الكتابة في المغة مشتقة مف الفعؿ ال بل ي كتب بمعنى خط، فيقاؿ 

ق، كتأتي بمعنى اإل بات، كبذلؾ يككف معنى الكتابة ما يخطو خطو، كالكتابة ما كتب في: الشيء

، أما تعريؼ الكتابة قانكنيان فقد سكتت أغمب قكانيف اإل بات (1)اإلنساف لي بت بيا أمران لو أك  ميو

العربية، كىذا ىك حاؿ القانكف األردني، كلـ تعرؼ الكتابة كاكتفت ببياف أشكاليا، كىي إما أف 

ية أك تككف  بارة  ف رسائؿ كبرقيات، كتعرؼ الكتابة فقيان بأنيا نقكش تككف رسمية أك  اد

، كيعني ذلؾ أنو ال يكجد ىناؾ ما يمـز باال تقاد أف الكتابة بيذا (2)كرمكز تعبر  ف الفكر كالقكؿ

المفيكـ ال تككف إال فكؽ الكرؽ، فمف الجائز الكتابة  مى الكرؽ، أك الجمد، أك الخشب، أك 

 .(3)الحجر

إال أف مفيكـ الكتابة تطكر تطكران مممكسان في ضكء المستجدات العممية كالتكنكلكجية  

الجديدة كظيرت الكتابة اإللكتركنية لتغير مف مفيـك الكتابة التقميدية الذم  رفناه، كقد أخذت 

شير العديد مف التشريعات بالمفيـك الكاسع لمفظ الكتابة لمكاكبة معطيات التطكرات التكنكلكجية، كف

( 24)مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ ( 80)ىنا إلى الفقرة األكلى مف المادة 

يدكف كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد، أك : "ـ كتعديبلتو التي جاء فييا1988لسنة 

، ككذلؾ المادة ال انية مف قانكف المعامبلت "بكساطة أجيزة الحاسب أك األجيزة اإللكتركنية

                                                           
 .816، معجـ لساف العرب، دار المعارؼ، ص(سنة نشردكف )ابف منظكر   (1)
 .124العبكدم،  باس، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .89القضاة، مفمح، مرجع سابؽ، ص  (3)
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المعمكمات التي : "ـ التي أكردت تعريفان لرسالة المعمكمات بأنيا2001إللكتركنية األردني لسنة ا

يتـ إنشاؤىا أك إرساليا أك تسمميا أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية أك البريد اإللكتركني أك التمكس أك 

آلخر التعديبلت  ، كجدير بالذكر في ىذا الصدد أف القانكف المدني الفرنسي كفقان "النسخ البرقي

( 1316)كاف أك ر القكانيف تطكران ككضكحان في تحديد معنى الكتابة، إذ يفيـ مف نص المادة 

أف معنى الكتابة يشمؿ كؿ تدكيف لمحركؼ أك العبلمات أك األرقاـ أك أم إشارة ذات داللة : "منو

يط الذم تنتقؿ تعبيرية كاضحة كمفيكمة أيان كانت الد امة التي تستخدـ في إنشائيا كالكس

، كبناءن  مى ىذا النص يككف المشّرع الفرنسي قد تبنى تعريفان مكسعان لئل بات؛ ليشمؿ (1)" بره

صبلحية كؿ أشكاؿ الكتابة لئل بات بما فييا الكتابة اإللكتركنية، إال أف القكؿ بكجكد الكتابة أك 

 .صحتيا يحتاج لتكافر بعض الشركط

المرسمة عبر الياتف  مدى توافرىا في الرسالة اإللكترونيةشروط الكتابة اليدوية و: ثانياً 

 :الخموي

 :حتى تحقؽ الكتابة كظيفتيا في اإل بات يجب أف تتكافر فييا بعض الشركط، ىي 

 :أن تكون الكتابة مقروءة ونسبتيا إلى صاحبيا .1

يتطمب تحقؽ الكتابة لكظيفتيا في اإل بات أف تككف مقركءة كمضمكنيا كاضح كتدكف   

، فإذا ما رجعنا إلى الرسائؿ اإللكتركنية (2)ؿ مفيـك سكاء أكانت بحركؼ أـ رمكز معركفةبشؾ

المرسمة  بر الياتؼ الخمكم نجد أف ىذه الرسائؿ يمكف قراءتيا في األحكاؿ جميعيا باستخداـ 

الجياز الخمكم، كىك ما يعني استيفاءىا ليذا الشرط المتعمؽ بإمكاف قراءتيا كفيميا طالما أف 

لغة التي تظير  مى شاشة الياتؼ الخمكم ىي لغة مفيكمة كمقركءة ألطراؼ العقد، أما فيما اؿ

مف قانكف ( 15، 14)يتمعؽ بالشؽ ال اني، كىك نسبة الرسالة إلى صاحبيا، فقد  الجتو المادتاف 
                                                           

 .34الجميعي،  بد الباسط، مرجع سابؽ، ص: نقبلن  ف  (1)
 .90القضاة، مفمح، مرجع سابؽ، ص  (2)
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تعد رسالة المعمكمات صادرة : " مى أنو( 14)المعامبلت اإللكتركنية األردني، فقد نصت المادة 

 ف المنشأ سكاء صدرت  نو كلحسابو، أـ بكساطة كسيط إلكتركني معد لمعمؿ أتكماتيكيان 

 ".بكساطة المنشأ أك بالنيابة  نو

يتضح مف خبلؿ ىذا النص أف المشّرع األردني يقرر بأف رسالة المعمكمات قد صدرت  

 : ف المنشأ في الحاالت اآلتية

 .حسابوإذا كانت ىذه الرسالة صدرت  ف المنشئ كؿ. 1

إذا كانت ىذه الرسالة صدرت بكساطة كسيط إلكتركني معد لمعمؿ أتكماتيكيان بكساطة . 2

 . المنشئ، أك بالنيابة  نو

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني الحاالت ( 15)مف المادة ( أ)كقد أكردت الفقرة   

 ف المنشئ، كىذه الحاالت  التي يحؽ فييا لممرسؿ إليو أف يعد أف رسالة المعمكمات قد صدرت

 :ىي

إذا استخدـ المرسؿ إليو نظاـ معالجة معمكمات سبؽ أف اتفؽ مع المنشئ  مى استخدامو  - أ

 .ليذا الغرض لمتحقؽ مف أف الرسالة صادرة  ف المنشئ

إذا كانت الرسالة التي كصمت لممرسؿ إليو ناتجة  ف إجراءات قاـ بيا شخص تابع لممنشأ،   - ب

أك مف ينكب  نو، كمخكؿ بالدخكؿ إلى الكسيمة اإللكتركنية المستخدمة مف أم منيما لتحديد 

 .ىكية المنشئ

ق ال مف المادة ذاتيا فقد جاءت باست ناءيف كمفاد ىذيف االست ناءيف أف( ب)أما الفقرة   

 :يحؽ لممرسؿ إليو أف يفترض أف رسالة المعمكمات قد صدرت  ف المنشئ في حالتيف، كىما
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إذا استمـ المرسؿ إليو إشعاران مف المنشئ يبمغو فيو أف الرسالة غير صادرة  نو، فعميو أف  - أ

 .يتصرؼ  مى أساس  دـ صدكرىا  ف المنشئ

 .إذا  مـ المرسؿ إليو أك كاف بكسعو أف يعمـ أف الرسالة لـ تصدر  ف المنشئ  - ب

ففيما يتعمؽ باالست ناء األكؿ نبلحظ أف المشّرع األردني لـ يست ف الحالة التي يتحقؽ فييا   

المرسؿ إليو مف أف رسالة المعمكمات صادرة  ف المنشئ، ك ف طريؽ استخدامو لنظاـ معالجة 

ع المنشئ  مى استخدامو ليذا الغرض، فكيؼ يقرر المشّرع األردني أنو يجب معمكمات اتفؽ ـ

 مى المرسؿ إليو أف يعد الرسالة غير الصادرة  ف المنشئ بمجرد تسممو إشعاران منو يفيد بذلؾ، 

إف م ؿ ىذا االست ناء يفسح المجاؿ أماـ . (1)حتى بعد الت بت مف أف الرسالة صادرة  ف المنشئ

نية في أف يتراجع  ف أم رسالة أرسميا ىك بأف يقكـ فقط بإرساؿ م ؿ ىذا المنشء سيء اؿ

اإلشعار لممرسؿ إليو، كفيما يتعمؽ باالست ناء ال اني نجد أف المشّرع األردني لـ يضع معياران 

لمعرفة كيؼ يككف بكسع المرسؿ إليو أف يعمـ أف الرسالة لـ تصدر  ف المنشئ كذلؾ بخبلؼ 

انكف المعامبلت اإللكتركنية اإلماراتي المذيف حددا ىذا المعيار إما ببذؿ القانكف النمكذجي كؽ

، لذلؾ ال بد مف مراجعة المشّرع األردني لمكقفو (2) ناية معقكلة أك استخداـ أم إجراء متفؽ  ميو

 .مف ىذه االست ناءات

 :الديمومة .2

مكانية الرجكع إلييا     ند الضركرة، كقد يشترط لبل تداد بالكتابة في اإل بات حفظيا كا 

 ندما يشترط القانكف : "أشار إلى ىذا المعنى قانكف اليكنستراؿ النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية بقكلو

أف تككف المعمكمة مكتكبة تستكفي رسالة البيانات ذلؾ الشرط إذا تيسر االطبلع  مى البيانات 

                                                           
 .98دكديف، بشار، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .98مرجع سابؽ، ص دكديف، بشار،  (2)
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ككذلؾ المشّرع األردني في قانكف . (1)الكاردة فييا  مى نحك يتيح استخداميا بالرجكع إلييا الحقان 

المعامبلت اإللكتركنية  ندما اشترط في الكتابة اإللكتركنية أف تحقؽ الكظيفة التقميدية، كىي 

مكانية الرجكع إلييا  ند الحاجة ، كبالتالي يمكف تحقيؽ ىذا الشرط في الرسائؿ (2)حفظ الكتابة كا 

ق الرسائؿ يتـ حفظ محتكاىا في الشكؿ المرسمة اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم؛ ألف ىذ

 بو، كالمعمكمات الخاصة بمصدرىا ككجيتيا، ككذلؾ تاريخ إرساليا كمكانيا، أك استبلميا؟ 

 :عدم قابمية المستند لمتعديل إال بإتالف المستند أو ترك أثر مادي عميو .3

المادية التي تؤ ر في يشترط في الكتابة لكي يمكف االحتجاج بيا أف تككف خالية مف العيكب 

 .(3)صحتيا، كالكشط كالمحك كالتحشي

بناءن  مى ما تقدـ، فإف صحة الكتابة التقمديية مرىكنة بعدـ كجكد  يكب مادية مف شأنيا  

أف تقمؿ مف قيمتيا مف خبلؿ الكشط كالمحك كالتحشير، أما الرسالة اإللكتركنية فتتميز بقدرة 

المرسؿ  مى تعديميا باإلضافة أك اإللغاء لبعض مضمكنيا، كا  ادة تنسيقيا قبؿ إرساليا دكف 

أم  بلمة تدؿ  مى اإللغاء أك اإلضافة، كما أف تعديميا مف المرسؿ إليو أمر غير كارد،  كجكد

فبل يمكف لممرسؿ إليو تعديميا باإلضافة أك اإللغاء لبعض مضمكنيا، كيمكف إجراء مطابقة بيف 

ممخص الرسالتيف بحيث تككف الرسالة التي كصمت إليو ىي الرسالة العائدة لممرسؿ، كلـ يجر 

أم تغيير، كىك ما يعني استيفاءىا ليذا الشرط المتعمؽ بعدـ كجكد  يكب مادية مف شأنيا   مييا

أف تقمؿ مف قيمتيا مف خبلؿ الكشط كالمحك كالتحشير، كىكذا نبلحظ أف الكتابة التقميدية القائمة 

 مى كسيط كرقي كالكتابة المستحد ة القائمة  مى كسيط إلكتركني يحققاف الكظيفة ذاتيا في 

                                                           
 .54الجنييي، منير، كالجنييي، ممدكح، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني( 9/1)نص المادة : انظر  (2)
 .24الجميعي،  بد الباسط، مرجع سابؽ، ص  (3)
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إل بات، كأف شركط الكتابة التقميدية متكافرة في الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ ا

 .(1)الخمكم

في ضكء الحاجة إلى اال تراؼ بالرسائؿ اإللكتركنية في اإل بات كاال تراؼ بحجيتيا  

جو كدليؿ كتابي كامؿ مف أجؿ استقرار المعامبلت التي تتـ  مى الكسائط اإللكتركنية، فقد ات

المشّرع األردني إلى تبني المنظكر الكظيفي لمرسائؿ في اإل بات بما يسمح ليا باستيعاب الرسائؿ 

 . (2)المرسمة  بر الفاكس كالتمكس كالبريد اإللكتركني

ىذا كقد أصدر المشّرع األردني قانكف المعامبلت اإللكتركنية ليسمح بقبكؿ الرسالة  

 :لمادة السابعة مف القانكف المذككر  مى أنواإللكتركنية في اإل بات، إذ نص في ا

يعد السجؿ اإللكتركني كالعقد اإللكتركني كالرسالة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني منتجان  - أ

لآل ار القانكنية ذاتيا المترتبة  مى الك ائؽ كالمستندات الخطية كالتكقيع الخطي بمكجب 

 .فيا أك صبلحيتيا في اإل باتأحكاـ التشريعات النافذة مف حيث إلزاميا ألطرا

مف ىذه المادة ألنيا أجريت ( أ)ال يجكز إغفاؿ األ ر القانكني ألم مما كرد في الفقرة   - ب

 .بكسائؿ إلكتركنية شريطة اتفاقيا مع أحكاـ ىذا القانكف

كمما ال شؾ فيو أف ما كرد في قانكف البيانات مف إ طاء حجية في اإل بات لمرسائؿ   

، إال أف المشّرع األردني (3)اشتراط تك يقيا بتكقيع إلكتركني ىك تكجو معيب اإللكتركنية دكف

تدارؾ ىذه ال غرة في قانكف المعامبلت اإللكتركنية  ندما طمب أف تككف الرسائؿ اإللكتركنية 

إذا لـ يكف : "مف القانكف الذمككر ما يمي( ب/33)مك قة بتكقيع إلكتركني، فقد جاء في المادة 

 ".تركني أك التكقيع اإللكتركني مك قان فميس لو أم حجيةالسجؿ اإللؾ

                                                           
 .25-24الجميعي،  بد الباسط، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .انكف البينات األردنيمف ؽ( 13/3)نص المادة : انظر  (2)
 .27المنصكر، كالشرايرم، مرجع سابؽ، ص  (3)
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نخمص مما سبؽ بأف ما كرد في قانكف المعامبلت اإللكتركنية ىك أخص ما كرد في  

قانكف البينات با تبار أف األخير يعد قانكنان  امان بالنسبة لقانكف المعامبلت اإللكتركنية، كمف 

ب أف تككف الرسائؿ اإللكتركنية مك قة بتكقيع جانب آخر فإف المشّرع األردني  ندما تطؿ

 .إلكتركني تغمب  مى إشكالية تحديد ىكية الشخص المتعاقد، كأىميتو لمتعاقد

بقي أف نشير إلى أف حجية الرسالة اإللكتركنية المرسمة  بر الياتؼ الخمكم ليست  

ؿ الم اؿ ال الحصر، مطمقة فإنيا ال تسرم  مى معامبلت معينة ذكرىا المشّرع األردني  مى سبي

: مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني نجدىا تنص  مى( 6)فمف خبلؿ الرجكع إلى المادة 

 : ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف  مى ما يمي"

العقكد كالمستندات كالكظائؼ التي تنظـ كفقان لتشريعات خاصة بشكؿ معيف أك تتـ بإجراءات  - أ

 :محددة كمنيا

 .كتعديمياإنشاء الكصية  .1

 .إنشاء الكقؼ كتعديؿ شركطو .2

معامبلت التصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة بما في ذلؾ الككاالت المتعمقة بيا  .3

نشاء الحقكؽ العينية  مييا باست ناء  قكد اإليجار الخاصة بيذه  كسندات ممكيتيا كا 

 .األمكاؿ

 .الككاالت كالمعامبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصية .4

ة بإلغاء أك فسخ  قكد خدمات المياه كالكيرباء كالتأميف الصحي اإلشعارات المتعمؽ .5

 .كالتأميف  مى الحياة

شعارات التبميغ القضائية كقرارات المحاكـ .6  . لكائح الد اكل كالمرافعات كا 

األكراؽ المالية إال ما تنص  ميو تعميمات خاصة تصدر  ف الجيات المختصة استنادان   - ب

 ".المفعكؿ لقانكف األكراؽ المالية النافذ
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فمف خبلؿ ىذه المادة يتبيف لنا أف أحكاـ ىذا القانكف ال تسرم  مى العقكد كالمستندات   

كالك ائؽ التي تنظـ بتشريعات خاصة كيشمؿ ىذا االست ناء جميع أحكاـ قانكف المعامبلت 

 ف اإللكتركنية، بمعنى أف الرسالة اإللكتركنية سكاء كانت مكالمة ىاتفية أك رسالة صادرة 

الياتؼ فبل تنطبؽ أحكاميا  مى العقكد كالك ائؽ التي نصت  مييا ىذه المادة إال إذا كانت 

 .التشريعات الخاصة التي تنظـ العقكد آنفة الذكر تنص  مى إمكانية تطبيؽ ىذا القانكف

مف ىذه المادة است نت األكراؽ المالية مف تطبيؽ ىذا القانكف، ( ب)يبلحظ أف الفقرة  

تقضي بإمكانية اإل بات في قضايا ( ج/113)إلى قانكف األكراؽ المالية نجد أف المادة كبالرجكع 

األكارؽ المالية بكاسطة تسجيبلت الياتؼ أم بمعنى أف قانكف المعامبلت اإللكتركنية قد  د 

األكراؽ المالية است ناءن  مى القانكف كيجب أف تنظـ بقانكف خاص، كجاء القانكف الخاص ينص 

نية استخداـ الياتؼ في إ بات قضايا األكراؽ المالية بمعنى أنو أ طى لمرسالة التي  مى إمكا

 .تصدر  ف الياتؼ الخمكم حجية في اإل بات

 المبحث الثاني

 االختصاص القضائي والتشريعي بنظر المنازعات الناشئة عن التعاقد عبر الياتف الخموي

نية بنظر النزاع الناشئ  ف سأبحث مف خبلؿ ىذا المبحث اختصاص المحكمة األرد 

العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم سكاء أكاف مشكبان بعنصر أجنبي أـ غير مشكب، ككذلؾ 

 .سأبحث في القانكف الكاجب التطبيؽ  مى العقد المذككر

لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، أبحث في المطمب األكؿ اختصاص المحكمة  

ف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، في حيف أبحث في المطب األردنية بنظر النزاع الناشئ ع

 .ال اني القانكف الكاجب التطبيؽ  مى العقد المذككر
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اختصاص المحكمة األردنية بنظر النزاع الناشئ عن العقد المبرم عبر الياتف : المطمب األول

 :الخموي

بان بعنصر األجنبي، فإنو إذا كاف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم في الغالب األ ـ مشك  

 .أحيانان نادرة ال يككف كذلؾ، لذلؾ سأبحث ىاتيف المسألتيف في فر يف

 :العقد المبرم عبر الياتف الخموي غير المشوب بعنصر أجنبي :الفرع األول

إذا  ار نزاع في شأف ىذا العقد غير المشكب بعنصر أجنبي، كاختار صاحب المصمحة  

 . يف  ميو رفعيا أماـ المحكمة المختصة قيميان كمكانيان رفع د كل قضائية، فإنو يت

 :االختصاص القيمي: أوالً 

إذا كاف محؿ العقد أك مكضك و ال يزيد  مى سبعة آالؼ دينار، فإف محكمة الصمح تعد  

مف قانكف ( 1/3)مختصة اختصاصان قيميان بنظر النزاع الذم  ار بصدد العقد كفقان ألحكاـ المادة 

ـ كتعديبلتو، كفي المقابؿ إذا كاف محؿ ذلؾ العقد تزيد 1952لسنة ( 15)رقـ محاكـ الصمح 

قيمتو  مى سبعة آالؼ دينار فإف االختصاص القضائي في النزاع بشأنو ينعقد لمحكمة البداية 

با تبارىا صاحبة الكالية العامة، كتختص فيما يخرج  ف اختصاص المحاكـ األخرل كفقان ألحكاـ 

 .ـ كتعديبلتو1988لسنة ( 24)انكف أصكؿ المحاكمات المدنية رقـ مف ؽ( 30)المادة 

 :االختصاص المكاني: ثانياً 

يختمؼ االختصاص القضائي المكاني باختبلؼ صفة العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم،  

فإذا كاف ىذا العقد مدنيان فإف النظر في النزاع الذم ي كر بشأنو ينعقد لمحكمة مكطف المد ي 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ( 36)مكاف إقامتو المؤقت كفقان لنص المادة   ميو، أك

 .األردني
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أما إذا كاف ذلؾ العقد تجاريان فإف النظر في النزاع الذم ي كر بشأنو ينعقد لمحكمة مكطف  

ا المد ي  ميو، أك المحكمةا لتي تـ في دائرتيا االتفاؽ كتسميـ البضا ة، أك التي يقع في دائرتو

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ( 44)المكاف الذم يجب فيو الكفاء كفقان لنص المادة 

 .األردني

 ممان بأنو مف غير المتصكر أف ينعقد االختصاص لممحكمة التي تـ فييا االتفاؽ، ك مة  

مادم  ذلؾ أف العقد المذككر ينعقد في مكاف افتراضي محايد ىك البيئة اإللكتركنية كالتي ال كجكد

كمف جية أخرل ال يتصكر أف يككف المعقكد  ميو في العقد المبـر  بر . (1)ليا في مكاف معيف

مف قانكف المعامبلت ( 3/أ/6)الياتؼ الخمكم  قاران أك حقان  ينيان كاردان  مى  قار؛ ألف المادة 

لة  قد اإللكتركنية األردني است نتيا مف أحكاـ ىذا القانكف، مما يعني أنو ال ت كر مسأ

 .االختصاص القضائي المكاني لمعقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم استنادان إلى ضابط مكقع العقار

 :العقد المبرم عبر الياتف الخموي المشوب بعنصر أجنبي: الفرع الثاني

قد يككف العنصر األجنبي جنسية أطراؼ العقد، أك مكاف إقامتيـ، أك مكطنيـ، أك مكاف  

كاف سبب العنصر األجنبي في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، فإنو يجعؿ  تنفيذ العقد، كميما

االختصاص القضائي لممحكمة األردنية منكطان بقكا د االختصاص الدكلي لممحاكـ األردنية 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية، كيمكف إجماؿ ( 29-27)المنصكص  مييا في المكاد مف 

 :ىذه القكا د فيما يمي

 :االختصاص المبني عمى القبول الصريح أو الضمني: أوالً 

                                                           
 .105مجاىد، أسامة، مرجع سابؽ، ص  (1)
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مف قانكف أصكؿ المحاكمات ( 27)نصت  مى ىذه الحالة الفقرة ال انية مف المادة  

تختص المحاكـ األردنية بالفصؿ في الد كل، كلك لـ تكف داخمة في اختصاصيا : "األردني بقكليا

 ".إذا قبؿ الخصـ كاليتيا صراحةن أك ضمنان 

ىذا النص أنو لكي ينعقد االختصاص لممحكمة األردنية كفقان ليذه الحالة ال بد  يفيـ مف 

 :مف تكافر الشرطيف التالييف

أال تككف المحكمة األردنية مختصة بحسب األصؿ، كما لك كاف األجنبي المد ي  :الشرط األول

 ميو في الد كل لو مكطف في األردف، أك مكاف إقامة مؤقت فييا حسب ما جاء 

 .مف ىذا القانكف( 36)المادة  بنص

ما  :الشرط الثاني قبكؿ المد ي األجنبي كالية المحكمة األردنية، كيككف ىذا القبكؿ إما صريحان كا 

ضمنيان كيأخذ القبكؿ الصريح أم شكؿ مف أشكاؿ التعبير القاطع الداللة  مى 

ق القبكؿ، كالكتابة أك القكؿ، كما يحمؿ القبكؿ الضمني  مى كؿ ما مف شأف

استخبلص القبكؿ كأف يم ؿ المد ى  ميو أماـ المحكمة األردنية أك يككؿ مف 

 .(1)ينكب  نو في الد كل دكف اال تراض  مى اختصاص المحكمة

 :االختصاص في المسائل والطمبات المرتبطة في الدعوى األصمية: ثانياً 

المحاكمات مف قانكف أصكؿ ( 27)نصت  مى ىذه الحالة الفقرة ال ال ة مف المادة  

إذا رفعت لممحاكـ األردنية د كل داخمة في اختصاصيا فإنيا تككف مختصة أيضان : "المدنية بأنو

بالفصؿ في المسائؿ كالطمبات المرتبطة بالد كل األصمية، كفي كؿ طمب يرتبط بيذه الد كل 

 .كيقتضي حسف سير العدالة أف ينظر فييا

                                                           
أصكؿ المحاكمات المدنية األردني، دار ال راء لمنشر في األردف، كمكتبة الجامعة (. 2011)الز بي،  كض   (1)

 .146بالشارقة، الطبعة األكلى، اإلصدار ال اني، ص
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 :ككف مختصة إذا تكافرت الشركط التاليةككفقان ليذا النص فإف المحكمة األردنية ت 

 .أف تككف المحكمة مختصة أصبلن في د كل منظكرة أماميا .1

 .أف يككف أحد الخصكـ أجنبيان، كيعد أجنبيان كؿ مف ليس أردنيان  .2

أف تككف المسألة أك الطمب المعركض  مى المحكمة مرتبطان ارتباطان ال يقبؿ التجزئة  .3

 .بالد كل المنظكرة مف قبميا

 :موطن األجنبي المختار االختصاص استنادًا إلى: ثاً ثال

تعد المحكمة األردنية مختصة بنظر د كل العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم المرفك ة  

 مى أجنبي، إذا تضمف ىذا العقد اتفاقان مع المتعاقد اآلخر،  مى أف يككف األردني أك أم جزء 

 .(1)ضان مف االلتزامات الكاردة فيوفيو مكطنان مختاران لتنفيذ ىذا العقد، أك بع

 :االختصاص استنادًا إلى ضابط المكان: رابعاً 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات فإف المحاكـ ( 28)كفقان لنص الفقرة ال انية مف المادة  

األردنية تختص بنظر الد كل المرفك ة  مى األجنبي إذا كاف مكضك يا يتعمؽ بماؿ مكجكد في 

. نشأ أك نفذ فييا أك كاف كاجبان تنفيذه فييا، أك كانت متعمقة بإفبلس أشير فييااألردف، أك بالتزاـ 

 :في الحاالت التالية (2)ك مى ذلؾ فإف المحكمة األردنية تعد مختصة كفقان لضابط المكاف

 :إذا كان المال محل العقد اإللكتروني موجودًا في األردن .1

لعقد المبـر ك بر الياتؼ الخمكم مكجكدان تفترض ىذىا لحالة أف يككف المعقكد  ميو في ا  

في األردف كقت رفع الد كل، كيستكم بعد ذلؾ أف يككف ىذا الماؿ قد كجد بعد انعقاد العقد، أـ 

                                                           
 .149الز بي،  كض، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .151-150الز بي،  كض، مرجع سابؽ، ص  (2)
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أ نائو، أـ قبمو، كلما كانت العقارات كالمنقكالت ذات الطبيعة الخاصة ال تصمح أف تككف محبلن 

 .اؿ يجب قصره  مى المنقكالت العادية فقطليذا النكع مف التعاقد، مما يعني أف لفظ الـ

 :إذا كان العقد اإللكتروني قد أبرم في األردن أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه فييا .2

العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم يبـر في بيئة إلكتركنية، لذلؾ فإف تحديد مكانو يعد   

ية بالنظر إلى األىمية القصكل لمعرفة تحديدان قانكنيان افتراضيان اقتضتو الضركرة العممية كالقانكف

مكاف انعقاد العقد كضابط يمجأ إليو في مسائؿ قانكنية كمف بينيا تحديد اختصاص المحكمة 

 .المكاني

ك ميو فإف القكؿ بانعقاد العقد في األردف إنما يمكف أف يجعؿ االختصاص منعقدان  

 .لممحكمة األردنية في نظر الد كل المتعمقة بو

ة تنفيذ ىذا العقد في األردف، أك كجكب تنفيذه فييا فبل ت ير إشكالية قانكنية، أما مسأؿ 

حيث تعد أيضان المحكمة األردنية مختصة بنظر الد كل المتعمقة بالعقد متى نفذت االلتزامات 

، كىذه المترتبة  ميو في األردف تنفيذان معيبان أك تنفيذان جزئيان أك التأخر في التنفيذ أك لـ تنفذ نيائيان 

الحاالت تقكـ بيا المسؤكلية العقدية في مكاجية المتعاقد الذم أخؿ بااللتزاـ، كتعطي لآلخر 

 .مصمحة في رفع ىذه الد كل

 :إذا كان الطرف الثاني في العقد المبرم عبر الياتف الخموي أكثر من شخص .3

تفترض ىذه الحالة أف يككف الطرؼ ال اني  دة أشخاص متضامنيف في مكاجية الطرؼ   

اآلخر، كيقع اإلخبلؿ بااللتزامات المترتبة  مى العقد مف ىؤالء، كيككف مف بينيـ كاحد أك أك ر 

لو مكطف أك محؿ إقامة في األردف، حيث ينعقد االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا 
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أك محؿ إقامتو، كيككف ليا محاكمتيـ جميعان بغض النظر  ف مكطف مكطف ذلؾ الشخص 

 .(1)البقية، أك محؿ إقامتيـ، أك جنسيتيـ

 :القانون الواجب التطبيق عمى العقد المبرم عبر الياتف الخموي: المطمب الثاني

إذا كاف العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم مشكبان بعنصر أجنبي، فإف ذلؾ يفرض  مى  

األردني الذم ينظر الد كل مباشرة أف يعكد إلى قكا د اإلسناد الخاصة بالعقكد، كذلؾ القاضي 

 .لمعرفة القانكف الكاجب التطبيؽ  مى مكضكع الد كل

ما ييمنا مف قكا د اإلسناد األردنية ىي القا دة التي تتعمؽ بااللتزامات التعاقدية مف  

ية كفقان لقانكف المعامبلت اإللكتركنية ال حيث مكضك اىا دكف شكميا، إذ إف العقكد اإللكتركف

تنعقد في الحاالت التي يتطمب فييا القانكف شكبلن معينان تجب مرا اتو، كبالتالي لف يتـ التعرض 

مف القانكف المدني األردني كىي التي تختص بتحديد ( 21)لقا دة اإلسناد الكاردة في المادة 

مكف سرياف قانكف البمد الذم تـ فيو العقد أك القانكف القانكف الذم يحكـ شكؿ العقد فيجعؿ مف الـ

 .الذم ينطبؽ  مى األحكاـ المكضك ية لمعقد، أك قانكف مكطف المتعاقديف أك قانكف جنسيتيما

إف الرجكع إلى قكا د اإلسناد األردنية الخاصة بالعقكد الغاية منيا ىي معرفة مدل إمكاف  

تؼ الخمكم بخاصة أف أحد ضكابط اإلسناد في تمؾ إ ماليا في مجاؿ العقد المبـر  بر اليا

القا دة ىك مكاف انعقاد العقد، كىك في مجاؿ ىذا العقد ىك مكاف كىمي افتراضي، فيك البيئة 

مف القانكف المدني ( 20/1)اإللكتركنية كالتي ال مكاف ليا محسكس أك مادم، كتنص المادة 

 :األردني  مى ما يمي

                                                           
 .153الز بي،  كض، مرجع سابؽ، ص  (1)
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قدية قانكف الدكلة التي يكجد فييا المكطف المشترؾ لممتعاقديف إذا يسرم  مى االلتزامات التعا .1

اتحدا مكطنان، فإف اختمفا سرل قانكف الدكلة التي تـ فييا العقد، ىذا ما لـ يتفؽ المتعاقداف 

 . مى غير ذلؾ

.  مى أف قانكف مكقع العقار ىك الذم يسرم  مى العقكد التي أبرمت في شأف ىذا العقار .2

المادة أف المشّرع األردني قد كضع  بل ة ضكابط لئلسناد كقد أدرجيا في يبلحظ مف ىذه 

نص المادة المذككرة  مى سبيؿ التدرج ال  مى سبيؿ التخيير، بمعنى أنو يمـز إ ماؿ ضابط 

 :اإلسناد األكؿ، فإذا لـ يكجد فيعمؿ بالتالي كىكذا، كىذه الضكابط ىي
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 :ضابط إرادة المتعاقدين: أوالً 

المتعاقداف، سكاء بمقتضى شرط مف شركط العقد أك اتفاؽ مستقؿ  ف العقد إذا اتفؽ  

األصمي  مى تطبيؽ قانكف معيف  مى العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، فإف مؤدل ىذا االتفاؽ 

أنو  (1)ىك جعؿ القانكف المتفؽ  ميو ىك الكاجب التطبيؽ  مى ذلؾ العقد، كيرل جانب مف الفقو

ضابط مف أف يككف حد أدنى مف االرتباط بيف القانكف المتفؽ  ميو بإرادة ال بد إل ماؿ ىذا اؿ

األطراؼ كالعقد الذم يربطيما كيراد تطبيؽ ذلؾ القانكف  ميو، كبالتالي فإف لطرفي العقد االتفاؽ 

بإرادتيما  مى قانكف معيف لحكمو، كيصبح  مى القاضي كجكب األخذ بو كتطبيقو، كال يعفيو مف 

 .حالة مخالفة ذلؾ القانكف لمنظاـ العاـ في دكلتوذلؾ سكل  بكت 

كالنظاـ العاـ مجمك ة المبادئ االقتصادية كاالجتما ية كالسياسية في دكلة القاضي  

 .(2)كالتي تجب حمايتيا، كيعد القاضي ىك الحارس  مى النظاـ العاـ في دكلتو

بيؽ  مى العقد المبـر كتطبيقان لذلؾ، لك كجد القاضي األردني أف القانكف الكاجب التط 

 بر الياتؼ الخمكم يسمح بانعقاد ىذا العقد رضائيان كلك كاف محمو  قاران أك غيره مف األمكاؿ 

التي ال يسمح قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني بانعقادىا  مى ىذا النحك، فإف ذلؾ القانكف 

م األحكاـ تؤ ر  مى النظاـ يعد مخالفان لمنظاـ العاـ األردني لما فيو مف اختبلؼ كبير ؼ

االقتصادم األردني، كيككف لو في ىذه الحالة استبعاد ذلؾ القانكف مف التطبيؽ استنادان لنص 

ال يجكز تطبيؽ أحكاـ قانكف أجنبي  ينية : "مف القانكف المدني التي تنص  مى( 29)المادة 

داب في المممكة األردنية النصكص السابقة إذا كانت ىذه األحاكـ تخالؼ النظاـ العاـ أك اآل

                                                           
دراسة مقارنة، دار  –تنازع القكانيف في القانكف األردني  –القانكف الدكلي الخاص (. 2005)اليداكم، حسف   (1)

 .150ال قافة، الطبعة األكلى، اإلصدار ال الث، ص
 .189اليداكم، حسف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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، كيترتب  مى ىذا االستبعاد نتيجة قانكنية منطقية مؤداىا تطبيؽ القانكف األردني  مى "الياشمية

 .(1)النزاع بدؿ القانكف األجنبي المستبعد لمخالفتو النظاـ العاـ

 :ضابط الموطن المشترك لممتعاقدين: ثانياً 

 بر الياتؼ الخمكم ينتمياف إلى مكطف كاحد، إذا كاف كبل المتعاقديف في العقد المبـر  

فإف قانكف ىذا المكطف ىك الكاجب التطبيؽ  مى ىذا العقد المشتمؿ  مى  نصر أجنبي، كأف 

 .تككف جنسية أحدىما مختمفة  ف جنسية اآلخر

كما قيؿ في شأف استبعاد قانكف اإلرادة يقاؿ في شأف استبعاد قانكف المكطف المشترؾ  

 يصح لمقاضي استبعاده مف التطبيؽ ما لـ يكف مخالفان لمنظاـ العاـ، كىناؾ حالة لممتعاقديف، فبل

أخرل يمكف أف تنيض في ىذا الغرض كيستبعد بالتالي قانكف ذلؾ المكطف كتتم ؿ في حالة 

 .(2)الغش نحك القانكف

 فمك أف أحد العاقديف في العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم  مد إلى تغيير مكطنو ليصبح 

ىك ذاتو مكطف المتعاقد اآلخر تمييدان إلى تطبيؽ قانكف المكطف المشترؾ  مى العقد يتحقؽ بذلؾ 

 .الغض نحك القانكف

كنتيجة ىذا الغش تتم ؿ في استبعاد تطبيؽ القانكف الذم تـ الغش أك االحتياؿ ألجؿ  

 .(3)تطبيقو كمف  ـ تطبيؽ القانكف الذم تـ الغش ألجؿ استبعاده

                                                           
 .191اليداكم، حسف، مرجع سابؽ، ص  (1)
دراسة مقارنة مع القانكف األردني  –الكجيز في شرح القانكف الدكلي الخاص (. 2002)المصرم، محمد كليد   (2)

 .280مع التشريعات العربية كالقانكف الفرنسي، مكتبة الجامعة لمنشر،  ماف، الطبعة األكلى، ص
 .281المصرم، محمد، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 :ضابط المكان: ثالثاً 

مف القانكف المدني األردني فإف  مى القاضي في حاؿ غياب ( 20)كفقان لنص المادة  

 .الضابطيف السابقيف أف يعمؿ الضابط األخير، كىك ضابط مكاف إبراـ العقد

تبدك المشكمة ىنا بكضكح بمجرد أف ندرؾ أف ىذا المكاف كىمي كافتراضي، فيك القضاء  

تؿ حيزان مكانيان معينان، كىك ما دفع المشّرع األردني إلى كضع معيار يحدد اإللكتركني الذم ال يح

 مى أساسو مكاف انعقاد ذلؾ العقد بصكرة افتراضية، كىك إما معيار مقر العمؿ، أك معيار مكاف 

 .مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية( 18)اإلقامة حسب ما نصت  ميو المادة 

اتؼ الخمكم ينعقد م ؿ غيره يتطابؽ القبكؿ مع اإليجاب، كلما كاف العقد المبـر  بر الو 

فإف ذلؾ يعني أف صدكر القبكؿ بمقتضى رسالة إلكتركنية ممف كجو إليو اإليجاب يجعؿ العقد 

نما المكاف الذم يكجد فيو مقر  مؿ  منعقدان، أما مكاف انعقاده فيك ليس ماكف صدكر القبكؿ كا 

ذا كاف لو أك ر مف مقر  مؿ فيعتد القابؿ، كفي حالة  دـ كجكد مقر  مؿ ؿ ق فمكاف إقامتو، كا 

بمقر العمؿ الذم يككف أك ر ارتباطان بالعقد الذم يشتمؿ  مى  نصر أجنبي كفقان لقانكف 

 .المعامبلت اإللكتركنية األردني

مقيـ في ( حسيف)مقيـ في  ماف كمقر  ممو في سكريا، بينما ( محمد)فم بلن لك أف  

 راؽ، كقاـ ىذا األخير كىك في الصيف بإ داد رسالة إلكتركنية تتضمف مصر كمقر  ممو في اؿ

فإنو يككف قد أرسميا حكمان مف ( محمد)إيجابان، كأ طى أمران إلكتركنيان لمحاسب اآللي بإرساليا إلى 

ف تصفحيا كرد  مييا كىك ( محمد)مقر  ممو كىك العراؽ كيككف  قد تسمميا حكمان في سكريا، كا 

 .الن بكاسطة بريده اإللكتركني المكجكد في ىاتفو الخمكمفي بريطانيا مث
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 انفصم انخبمس

 انخبتمة واننتبئج وانتىصيبت

 :الخاتمة: أوالً 

لقد تضمنت الدراسة مقدمة  امة في مجاؿ الحديث  ف التعاقد  بر الياتؼ الخمكم، ففي الفصؿ 

القانكني، كمف خبلؿ الفصؿ ال اني األكؿ بّيف الباحث أىـ األفكار الرئيسة التي يتضمنيا البحث 

تـ بياف مفيكـ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم سكاء مف حيث تعريؼ الياتؼ الخمكم كتمييزه 

 ف غيره مف كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية األخرل، ككذلؾ بينا مدل مشرك ية التعاقد بو في ظؿ 

ا أيضان خصائصو كصكر المعامبلت القكا د العامة الكاردة في القانكف المدني األردني، كبيف

 .اإللكتركنية التي تتـ مف خبلؿ التعاقد بو

كفي الفصؿ ال الث كضحنا األحكاـ القانكنية الناظمة إلبراـ العقد  بر الياتؼ الخمكم  

 .كذلؾ مف خبلؿ بياف أركاف العقد كزماف كمكاف انعقاده

ىاتؼ الخمكم كالجكانب القانكنية كمف خبلؿ الفصؿ الرابع بينا آلية إ بات التعاقد  بر اؿ 

المتصمة بيذا المكضكع، ككذلؾ أكضحنا المحكمة المختصة بنظر النزا ات الناشئة  ف ىذا 

 . التعاقد، ككذلؾ بينا القانكف الكاجب التطبيؽ  مى العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم

إلى  دد مف كمف خبلؿ ما تـ بح و كدراستو ضمف الفصكؿ سابقة الذكر، فقد تكصمنا   

 .النتائج كالتكصيات التي نرل ضركرة أف يأخذ بيا المشّرع األردني

 :النتائج: ثانياً 

 :نكرد فيما يمي أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة، كىي 
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بعد صدكر قانكف المعامبلت اإللكتركنية، كبعد إدخاؿ التعديبلت  مى  –أف التشريع األردني  .1

مرحمة جديدة قكاميا اال تراؼ بالكسائؿ اإللكتركنية في التعاقد كاإل بات  –ات قانكف البيف

 .كمنحيا الحجية المقررة لكسائؿ التعاقد كاإل بات بصكرتيا التقميدية

يعد التعاقد  بر الياتؼ الخمكم حقبلن قانكنيان شائكان ليس مف السيؿ ارتياده كال سيما في الدكؿ  .2

از التعاقد بتمؾ الكسائؿ؛ ألف المشكمة التي تكاجو المعامبلت التي ال تأخذ تشريعاتيا بجك

كالعقكد التي تبـر  بر الياتؼ الخمكم ىي في المقاـ األكؿ مشكمة إ بات أماـ القضاء؛ كال 

سيما كأف استخداـ ىذه الكسائؿ في إبراـ المعامبلت كالعقكد كالبيع كالشراء، أك اإليجار 

ة إذا ما  ممنا أف الميداف الرئيس الذم يحيا كيتكاجد كغيرىا أصبح في تزايد مستمر، خاص

 .بو إجراء ىذا النكع مف التعاقد ىك ميداف التجارة اإللكتركنية

إف تحديد مكاف انعقاد العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم بكصفو تعاقدان ما بيف غائبيف في ظؿ  .3

لتعاقد، كذلؾ ألف العمـ بالقبكؿ القانكف المدني األردني، ال يتبلءـ كىذه الكسيمة الحدي ة في ا

 ف طريؽ ىذه الكسائؿ يحصؿ دكمان في المكاف الذم تكجد فيو، كما أف المشّرع األردني في 

قانكف المعامبلت اإللكتركنية لـ يعالج مسألة مكاف كزماف انعقاد العقد  بر الكسائؿ 

 .اإللكتركنية كمف ضمنيا الياتؼ الخمكم

 بر الياتؼ الخمكم  قدان مسمى أـ غير مسمى يرجع إلى تقدير إف مدل ا تبار العقد المبـر  .4

المشّرع فيما إذا كجد أف  قدان ما يحظى بأىمية كبيرة في الحياة العممية كلـ ينظمو، فإنو 

غالبان ما يتصدل لتنظيـ أحكامو تنظيمان خاصان، ك ندئذ ينتقؿ العقد مف  قد غير مسمى إلى 

القكا د العامة الكاردة في القانكف المني  مى كبل   قد مسمى، كفي جميع األحكاؿ تطبؽ

 .العقديف كفؽ التفصيؿ الذم ذكرناه في متف ىذا البحث



134 

 

أنو رغـ سككت القانكف المدني كاألردني  ف حالة التعاقد بالياتؼ الخمكم، إال أنو بالرجكع  .5

د بيذه الطريقة إلى المبادئ العامة لمعقد كبعض النصكص القانكنية، يتبيف لنا مشرك ية التعاؽ

 .الحدي ة

يمكف إدراج طريقة التعبير  ف اإلرادة بالياتؼ الخمكم تحت صفف طرؽ التعبير بالكتابة،  .6

 .كلكنيا كتابة مف نكع خاص، فيي ليست كتابة  مى الكرؽ، لكنيا كتابة بطريقة إلكتركنية

التعبير  ف اإلرادة في قد أنيى قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني جدالن كبيران حكؿ كسيمة  .7

التعاقد بكسائؿ إلكتركنية كمنيا الياتؼ الخمكم  ندما ا تبر رسالة المعمكمات كسيمة صالحة 

 .لمتعبير  ف اإلرادة إيجابان كقبكالن 

إف نظرية تسمـ القبكؿ تعد النظرية األنسب لمتطبيؽ  مى الرسائؿ المرسمة  بر الياتؼ  .8

التي أخذ بيا المشّرع األردني كنظرية العمـ بالقبكؿ ال الخمكم، ذلؾ أف نظرية إ بلف القبكؿ 

تفياف بالغرض، إذ ال يعمـ المكجب بقبكؿ القابؿ، ألنو في الحالة األكلى لـ يبعث رسالة قبكلو 

فكيؼ يتسنى لممكجب أف يعمـ بالقبكؿ؟ كفي الحالة ال انية حتى لك بعث بالرسالة إلى 

 .إذا كاف ىاتفو الخمكم مغمقان المكجب قد تضيع الرسالة، أك يتـ رفضيا 

يعد قانكف البينات األردني كقانكف المعامبلت اإللكتركنية مف التشريعات المتقدمة في ا تماد  .9

السندات اإللكتركنية المكقعة بطريقة إلكتركنية ككسيمة إ بات كاممة كتعادؿ كظيفيان األسناد 

الؿ المحررات كالتكاقيع العادية المكقعة بصكرة تقميدية، إضافة إلى اإل بات مف خ

 .اإللكتركنية، كالمتفر ة  ف كسائط االتصاؿ اإللكتركنية الحدي ة

ـ ىك السباؽ في اإلشارة 2002لسنة ( 76)إف قانكف األكراؽ المالية األردني رقـ  .10

لمتسجيبلت الصكتية با تبارىا كسيمة إ بات في قضايا األكراؽ المالية، كجاء النص  مى ذلؾ 

يجكز اإل بات في قضايا األكراؽ المالية بجميع : "منو كالتي نصت( ج/113)في المادة 

طرؽ اإل بات بما في ذلؾ البيانات اإللكتركنية الصادرة  ف الحاسكب كتسجيبلت الياتؼ، 
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، في حيف سكت "كمراسبلت أجيزة الفاكسميمي، كذلؾ  مى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر

 .إ بات باقي المعامبلت المشّرع األردني  ف بياف حجيتيا في

لـ يتضمف كؿ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني النص  مى االلتزاـ بالتبصير  .11

كحؽ الرجكع، كىك ما يعد نقصان تشريعيان يحـر المستيمؾ في التعاقد  بر الياتؼ الخمكم مف 

 .الحماية البلزمة

 بر الياتؼ الخمكم يعد  إف اإل بلف المكجو لمجميكر بالرسائؿ اإللكتركنية المرسمة .12

إيجاب طالما أنو اشتمؿ  مى العناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو، كأف يتضمف تحديد 

السمعة أك الخدمة تحديدان نافيان لمجيالة، كأف يحدد ال مف، أما إذا لـ يتضمف اإل بلف ذلؾ 

 .فإنو يعد د كة لمتعاقد

بمكجبيا اإل بات بغير الدليؿ الكتابي، كفي إف المشّرع األردني أكرد  دة است ناءات يجكز  .13

ضكء بعض ىذه االست ناءات يمكف االستفادة منيا في إ طاء المكالمة الياتفية الخمكية حجة 

 .قانكنية في اإل بات

بخصكص إ بات الرسائمة المرسمة  بر الياتؼ الخمكم، فقد تبيف أف المشّرع األردني  .14

يعات الكطنية تبنى المفيـك الكظيفي المتسع لمكتابة تمشيان مع االتجاىات الحدي ة في التشر

 .بما يسمح ليا باستيعاب ىذه الرسائؿ اإللكتركنية

خمك قانكف البينات األردني كقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني مف نص يقرر حجية  .15

 .التسجيؿ الصكتي في اإل بات المدني

منو القبكؿ إلكتركنيان ىك مكاف إبراـ  ال يعد المكاف الذم يتكاجد فيو المتعاقد الذم صدر .16

نما مقر  ممو، فإف لـ يكجد فمكاف إقامتو، ك مة ذلؾ انعداـ الصمة بيف ذلؾ المكاف  العقد، كا 

الذم قد يتكاجد فيو المتعاقد بصكرة  رضية كمكضكع العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، مما 

صدر في مقر  ممو أك في مكاف  جعؿ المشّرع األردني يعد حكمان أف القبكؿ اإللكتركني
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إقامتو نظران لكجكد قدر بيف مقر العمؿ أك مكاف اإلقامة مف ناحية، كمكضكع العقد مف ناحية 

 . انية

أنو إذا كاف ضابط المكاف ىك المتبع لتحديد اختصاص المحكمة أك القانكف الكاجب  .17

اقد الذم صدر منو التطبيؽ، فإف ذلؾ المكاف يجب أف يفيـ  مى أنو مكاف مقر  مؿ المتع

 .القبكؿ، أك مكاف إقامتو  ند  دـ كجكد مقر  مؿ لو

 

 

 :التوصيات: ثانياً 

 :في ضكء النتائج التي أكردناىا سابقان، فإف الباحث يكصي بما يمي 

أكصي بأف يأخذ المشّرع األردني بخصكص زماف كمكاف إبراـ العقد  بر الياتؼ الخمكم  .1

يعد التعاقد بكسائؿ إلكتركنية : "ذا الصدد النص اآلتيبنظرية تسمـ القبكؿ، كنقترح في ق

كالياتؼ الخمكم كالتمكس كالفاكس كالحاسكب أك أم كسيمة إلكتركنية أخرل قد تـ في المكاف 

الذم تكجد فيو ىذه الكسيمة أك الجياز المستخدـ، كقد تسمـ المكجب القبكؿ، كيفترض أف 

، كأقترح أف يضّمف ىذا النص ضمف "يو الردالمكجب مف تسمـ القبكؿ في الكقت الذم تسمـ ؼ

 .قانكف المعامبلت اإللكتركنية

أكصي المشّرع األردني بأف يضمف قانكف المعامبلت اإللكتركنية حؽ الرجكع، كأف يعالج  .2

 .االلتزاـ بالتبصير لتكفير حماية فّعالة لممتعاقد  بر الياتؼ الخمكم

سجيؿ الصكتي في اإل بات المدني بشكؿ أكصي المشّرع األردني بضركرة معالجة حجية الت .3

 اـ، كالتسجيؿ الصكتي لممكالمة الياتفية الخمكية  مى كجو الخصكص، كأقترح إضافة بند 

: مف قانكف البينات األردني، كنقترح النص بأف يككف  مى النحك اآلتي( 13)رابع إلى المادة 

المات التي تتـ  بر الياتؼ يجكز اإل بات في المعامبلت بكاسطة التسجيبلت الصكتية لممؾ"
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أك أم مف أجيزة االتصاؿ الخمكية أك السمكية أك بأية طريقة أخرل مما مة، كيككف 

لمستخرجات المكاد المسجمة قكة اإلسناد العادية في اإل بات ما لـ ي بت  دـ نسبة التسجيؿ 

 ".ألم مف المتعاقديف أك في حاؿ  بكت تزكيره

رفة قضائية متخصصة بنظر المناز ات اإللكتركنية بحيث أكصي المشّرع األردني بإنشاء غ .4

تشمؿ في تشكيميا خبيران متخصصان في مجاؿ تقنيات االتصاؿ ك قد ندكات كدكرات تدريبية 

لرجاؿ القضاء بيدؼ إ داد ككادر قضائية تساير المستجدات الحدي ة في مجاؿ االتصاالت 

 .اإللكتركنية المختمفة

اء مكتب تك يؽ إلكتركني يتكلى تك يؽ المعامبلت اإللكتركنية أكصي المشّرع األردني بإنش .5

األمر الذم مف شأنو أف يضفي مزيدان مف ال قة كاألماف لممتعامميف في مجاؿ التجارة 

 .اإللكتركنية

لتفادم المشكبلت التي قد تنشأ  ف تنفيذ العقد المبـر  بر الياتؼ الخمكم، أكصي األطراؼ  .6

 :المتعاقدة بما يمي

دقة صياغة العقد باستخداـ ألفاظ تتسـ باإلحكاـ كاالنضباط كتجنب األلفاظ المرنة قدر  -أ 

 . اإلمكاف، بحيث يظير الصياغة بكؿ كضكح  ف نية األطراؼ

تحديد العناصر الجكىرية لمعقد م ؿ محؿ العقد مف حيث مشرك يتو، كمف حيث   -ب 

كيفية الكفاء كنكع العممة لما  االلتزامات المتعمقة بو مف تسميـ كضماف، كالمقابؿ مف حيث

 .ينطكم  مى الكفاء اإللكتركني مف إشكاليات

تحديد المحكمة المختصة بنظر المناز ات الناشئة  ف العقد كفقان لمقكا د المنصكص   -ج 

 . مييا قانكنان 

تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ  مى العقد بدقة، تجنبان لمدخكؿ في إشكاليات ىذا   -د 

 .ييؼ العقد لتحديد ىذا القانكفالمكضكع كبخاصة تؾ
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أف يشمؿ العقد حبلن آخر لحؿ المناز ات التي قد تنشأ م ؿ التحكيـ الذم يعد كسيمة   -ق 

 .فّعالة في فض المناز ات بالطرؽ القكية

تحديد المستندات التي تككف جزءان مف العقد م ؿ الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة  بر   -ك 

 . لة بيف الطرفيف التي أدت إلى التعاقدالياتؼ الخمكم كالمطبك ات المتباد
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