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  البحث:ملخص 

ة ، مما تسبب في تطور التجاريالتجارالعالمي العديد من التقدمات في التعامل  المعلوماتنتج عن عصر 

في  الشأن المتسبب التجارية،في المجاالت  اإللكترونيةما يسمي بالعقود  ونشأ عنهافي جميع نواحيها. 

ى الوقوف عل واهدافها وجبغايتها  اإللكترونيةوحتى تحقق التجارة  المجتمع.مساعدة جميع مستويات 

  امها.ابرشروط األمان عند  وخصائصها وكيفية تحقيق وطبيعتها القانونيةماهية العقود اإللكترونية 

 اإللكترونية، شروط األمان، المملكة العربية السعودية.العقود  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The global information age brought about many advances in business dealings, 

causing commerce to develop in all its aspects. It resulted in what is called 

electronic contracts in the commercial fields, which helped all levels of society. 

In order for e-commerce to achieve its goal and objectives, it is necessary to 

find out what electronic contracts are, their legal nature and characteristics, and 

how to achieve the safety conditions when concluded. 

Keywords: electronic contracts, security conditions, the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

 

 

 



  
 
 

 

 

 مقدمة 

يمر عصرنا الحالي بثورة معلوماتية لم يسبقنا لها مثيل في التكنولوجيا وما رافقها من تطور وتقدم بشكل 

عظيم ومتسارع وقوي في شبكة االتصاالت الرقمية خاصة بالمملكة العربية السعودية ،وهذه التطورات 

العالم قرية صغيرة قربت المكان واختصرت الزمان وألغت الحدود الجغرافية بين الدول حتى اصبح 

،  وفتحت المجال على مصراعيه إلبرام  الحياةوهذه الثورة ألقت بظاللها على جميع نواحي و جوانب 

العقود بشتى ومختلف أنواعها ، مما نتج إلى ظهور مجال جديد من التبادل التجاري يطلق عليه "لتجارة 

و  يعرض التعامل عبر االنترنت الكثيرااللكترونية عبر شبكة االنترنت "تجارة العصر والمستقبل" و

العديد من التساؤالت حول هذه الوسيلة او الطريقة التي ال تهتم و ال تعترف بالكثير من المسلمات 

 من الهام ايجاد وسائل وأصبحالتقليدية كالسلطة المالكة لها والحدود الجغرافية والكتابة على الورق. 

نتج عنه تحدياً أمام النظم القانونية، ومن اهمها التعاقد عن بعد لمعالجتها وضبطها في شكلها المشروع ف

عبر شبكة االنترنت وقانونية المعامالت االلكترونية كالتعبير عن االرادة وتطابقها عن طريق تبادل 

 البيانات.رسائل 

عالية ف وقد طبقت خدمة العقود االلكترونية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا البحث نتناول مدة

 العقود االلكترونية وتطبيقها في المملكة السعودية.

 أسئلة البحث:

  اآلتي:حاول البحث اإلجابة عـن التساؤالت 

 كيف ينعقد العقد اإللكتروني بالتراضي في مجلس افتراضي؟  -

 االنترنت؟كيف يتم التحقق من هوية المتعاقدين وكمال أهليتهم من خالل شبكة  -

  البحث:أهداف 

  وطبيعته القانونيةالوقوف على خصائصه و اإللكترونيعلى ماهية العقد  التعرف -

 اهلية وهوية المتعاقدين   والتحقق منمعرفة طرق انعقاد العقد االلكتروني  -

 كيفية تحقيق شروط االمان عند ابرام العقد االلكتروني -

  البحث:أهمية 

يكثر كل يوم مما يستوجب  بها التعاملصبح التي أ وتوثيقه بالعقودالبحث في ارتباطه  وتعد أهميةتكمن 

هذه العقود، فالتعامل بواسطة شبكة االتصاالت االلكترونية في  وطرق لحمايةالعثور على أساليب 



  
 
 

 

 

السعودية المملكة  وخاصة فيصورة عقود دولية أصبح من األمور المفروضة على الدول واالفراد 

إلى ما تحققه من قيمة مادية واقتصادية وما توفره من جهد ووقت من االنتقال والسفر من بلد  وبالنظر

 إلى آخر.

  البحث:مصطلحات 

  خالله شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ومن : العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه اإللكترونيالعقد

 .1 العقد أو فعل أو عدم فعل شيء ما يبرم بوسيلة إلكترونية تربط بين أطراف

 الدراسات السابقة:

، لنيل درجة «دراسة مقارنة»بعنوان التعاقد عن طريق اإلنترنت،  م(:۲۰۰۲دراسة العجلوني ) -

على مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان األبعاد الفنية والتعاقدية لشبكة  القانون، وتحتويالماجستير في 

تعبير األول بعنوان ال المطالب، والفصلاإلنترنت ويتشعب أسفله مبحثين يشمل كل مبحث على عدد من 

 وأخيرا الفصل الثالث بعنوان المراحل وتطابقهما،عن اإلرادة، أما الفصل الثاني بعنوان تالقي اإلرادتين 

 والخاتمة.السابقة والحاالت الخاصة في التعاقد ثم أدرج البحث في غاية رسالته 

 :طار الظرر اإل

 ماهية العقد االلكتروني  اوال:

العقد اإللكتروني يعتبر ويعد من التصرفات والنماذج القانونية المستحدثة التي ظهرت مع التطور والتقدم 

التكنولوجي الناتج عن استخدام وسائل االتصال الحديثة حتى أحدثت صدى عظيم على المستوى الدولي 

 والداخلي.

 االلكتروني:المقصود بالعقد 

ن اليونيسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية: نصت المادة تعريف العقد االلكتروني وفقا لقانو

طلح بمص يعرف» الثانية من الفقرة األولى من القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية على أنه:

رسالة البيانات: المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو 

                                                           
  الجزائري، المدني القانون يتضمن 62/90/5054 في مؤرخ 45-54 رقم أمر من 45 المادة في للعقد التعريف هذا ورد 1

ر.،ج 6994/ 95/ 69 في المؤرخ 59-94 رقم القانون بموجب ومتمم معدل 09/90/5054 في الصادر 55 العدد ر،.ج  

6994/  92/ 62الصادر في  55العدد   



  
 
 

 

 

معلومات الو تبادل البياناتومشابهه، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر و و بوسائل مماثلةبصرية أ

 2اإللكترونية أو البريد اإللكتروني أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي 

  اإللكتروني:الطبيعة القانونية للعقد 

فريق من الفقه اعتبر أن العقد اإللكتروني هو عقد من عقود المساومة التي تقوم على مبدأ سلطان اإلرادة 

والتراضي بين األطراف المتعاقدة. فإذا تم التعاقد عبر البريد اإللكتروني أو من خالل برامج المحادثة أو 

 3باستخدام الوسائل السمعية المرئية، كنا بصدد عقد رضائي 

األول اعتبر فريق آخر من الفقه أن العقد اإللكتروني نوع من أنواع عقد  تضاد الرأيو خالفعلى و

رض على ف اإلذعان الذي يقوم على خرق مبدأ سلطان اإلرادة، ألنه ال يقبل المناقشة ويعتمد أساسا وكليا

 4جملة من الشروط أما يأخذ بها جملة أو تترك جملة 

 اإللكتروني:خصائص العقد 

 اإللكتروني عقد مبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية. العقد

 ، لذلك ينتمي إلى طائفة العقود المبرمةوالجسدي ألطرافهيتم إبرام العقد اإللكتروني دون التواجد المادي 

 5يمجلس عقد حقيق وال يربطهماإذ يتم بين طرفين ال يجمعها  والواضحة فيهعن بعد وهي السمة البارزة 

 غلب عليه الطابع التجار العقد اإللكتروني ي -1

د التي يطلق عليها تسمية " عقوطريقة لممارسة التجارة اإللكترونية و ألن العقد اإللكتروني أهم وسيلة

التجارة اإللكترونية" وهذه المعاملة التجارية تعرف بأنها:" تنفيذ بعض أو كل المعامالت التجارية التامة 

بين مشروع تجاري وآخر أو بين تاجر ومستهلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هذا ما 

 6ح المشروعات التجاريةشكل في تطوير األعمال التجارية ونجاوساهم 

 العقد اإللكتروني يغلب عليه الطابع الدولي -2

                                                           
 )6) الجمعية عن الصادر المتحدة، لألمم اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي اليونيسترال قانون المتضمن 526/45 رقم قرار 2

 .95/5005/ 09 في المتحدة األمم لهيئة العامة
 ( .50ص ، ، 6992،(مقارنة دراسة) اإللكتروني العقد إبرام إبراهيم، ممدوح خالد 3
 ( .655،ص 5005 بيروت، الفكر، دار ، 6 ج المدني، القانون شرح العقد، نظرية ، السنهوري الرزاق عب 4
 ( .555 ص العزيز، عبد كمال محمد فيصل/ د 5
 ،ص 6992 األردن، ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، االنترنت شبكة على المبرم للعقد القانوني اإلطار دودين، محمود بشار 6

.54 



  
 
 

 

 

نفتاحية اإلويتسم و يتميز العقد اإللكتروني بالطابع و الصورة الدولية ألن الطابع العالمي لشبكة اإلنترنت 

التي تتميز و تتسم بها جعل معظم دول العالم في صورة اتصال و تواصل دائم، مما يسهل إبرام العقود 

 7بين مختلف الدول أو داخل دولة واحدة أو أكثر 

 انعقاد العقود االلكترونية  ثانيا:

ينعقد ويتم العقد االلكتروني بتالقي إرادتي اإليجاب والقبول بين الطرفين، ويتم التعبير عن إرادة التعاقد 

ا في استخدامه عن بعد عبر تقنيات واجهزة االتصال الحديثة والتي يكن االعتماد –إيجاب وقبوال  –

 8واستعمالها على دعائم وركائز الكترونية 

 التعبير عن اإلرادة باستخدام الوسائل االلكترونية

 :من خالل

 mail-Eالتعبير عن اإلرادة عبر البريد االلكتروني  -1

تقوم عملية التعبير عن اإلرادة عبر االنترنت بواسطة قيام شخص يملك عنوان بريد الكتروني 

بيانات و معلومات يكتب فيها عنوان المرسل إليه على الشبكة وثم يقوم بكتابة الرسالة بإرسال رسالة 

التي تعبر عن رغبته و طلبه في إبرام عقد ما في المكان و الزمان المخصص لذلك، وبعد ذلك يتم 

 االلكتروني.الموجود في برنامج البريد  (sendالضغط من خالل لوحة المفاتيح على زر اإلرسال )

  webالموقعتعبير عن اإلرادة عبر شبكة ال -2

 -يتم التعبير و االيضاح عن اإلرادة عبر الموقع االلكتروني باستخدام:

 و  بكتابة عبارات وشاشة البرنامجمن خالل تعبئة الفراغات المخصصة في نافذة  الكتابة

كلمات دالة على الموافقة على الشراء في المتجر االفتراضي وبعدها الضغط على الزر 

 الخاص باإلرسال

  الرضامن خالل اإلشارات والرموز التي أصبح متعارف عليها و متداولة، االشارة( – 

 9مثل وجه غاضب (  -واشارات تدل على الرفض -مثل وجه مبتسم

                                                           
 )6) الحقوق كلية أعمال، قانون تخصص العلوم، في دكتوراه أطروحة ، االنترنت عبر اإللكترونية التجارة الوهاب، عبد مخلوفي 7

 .45 ،ص 6956-6955 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم
 ( .46 ،ص 6955 القاهرة، العربية، النهضة دار اإللكتروني، العقد في المستهلك حماية محمود، محمد قدري 8
  05:  09 ص ، الفواعير، محمد عالء 9



  
 
 

 

 

  عبر برامج المحادثة حيث التحدث والتكلم مع شخص آخر في نفس دة والمشاهالمحادثة

 10الوقت بشرط أن يكون الطرفان متصلين بخدمة غرف المحادثة 

 تحديد األهلية في العقد االلكتروني:

 لكسب الحقوق والتحمل بااللتزامات ومباشرة التصرفات القانونية. وامكانية الفردهي صالحية  األهلية

الن تثبت له حقوق وتتقرر عليه التزامات وهي  وامكانية الشخصيقصد بها صالحية  أهلية وجوب 

  11تثبت للشخص بمجرد والدته حيا 

  -االلكتروني: التأكد والتحقق من هوية المتعاقد وتحديد أهليته القانونية في التعاقد 

 ية هالحلول الفق -1

ينظر عدد من الفقه بأنه ايجاد عالج لمشكلة تحديد هوية وأهلية المتعاقدين من الواجب التوسع في نظرية 

 منح الثقة واألمن في المعامالت ولتوفيرالوضع)الحال( الظاهر، وذلك لخصوصية العقود االلكترونية 

 رهااالجراءات التي تتم من خالل تقنيات االتصال الحديثة، وحفاظا على استقراو

 الحلول القانونية  -2

اهتم قانون اليونيسترال النموذجي للتجارة االلكترونية على تحقيق و توثيق األمان في المعامالت 

منه على أن رسالة و  31االلكترونية وذلك من خالل التـأكد من هوية و حقيقة الطرفين عندما نصت م 

ن هو الذي أرسلها بنفسه أو إذا كانت سل إذا كامراو ال مضمون البيانات تعتبر صادرة عن المنشئ

وذلك في حاله كان من أرسلها بنفسه  ،عنهصادرة عن شخص يملك صالحية و قدرة التصرف نيابة 

 كأصل

 الحلول التقظية  -3

 اقد ومن اهمها )البطاقةيوجد العديد من وسائل التقنية الكاملة والحاسمة للوقوف على حقيقة هوية المتع

 ، الوسائل التحذيرية( ترونيالبنكية، الموثق االلك

 إثبات العقد االلكتروني  ثالثا:

ت على الوسائل التقليدية القديمة المتبعة في اإلثبات، بعدما كان الطبيعة االلكترونية لهذه العقود لها تأثير

التأكد والكتابة محررة على الورق والتوقيع يتم بخط اليد أو البصمة، أو بالختم، ظهر حديثا اإلثبات 

                                                           
 55 ص ، الوهاب، عبد مخلوفي 10
 .الجزائري المدني القانون من 64 المادة عليه نصت ما هذا 11



  
 
 

 

 

التجارة  حقلو بواسطة المحررات االلكترونية واستعمال التوقيع االلكتروني، المواكب للتطور في مجال

إثبات المعامالت أو العقود االلكترونية صار من الشئون الهامة والتي يهتم بها أطراف وااللكترونية، 

 المعاملة االلكترونية

 12ديةرابعا: العقد االلكتروني في المملكة العربية السعو

صممت عدة منصات إلكترونية لخدمة أفراد المجتمع منها خدمات مسجلة صادرة عن وزارة العدل 

لتسجيل العقود والجهات المصدرة. حرصاً من المجلس التشريعي السعودي على إنشاء العديد من 

قدام الستالمنصات اإللكترونية لتسجيل العقود ووكاالت اإلصدار. كالً من خدمة التعاقد اإللكتروني ل

المنزلي والخدمة التي تقدمها وزارة اإلسكان فيما يتعلق ببناء المباني السكنية والعقارية في المملكة، 

والعديد من اإلدارات التي تم إطالقها في وزارات مختلفة لمواكبة وتحقيق معايير أعلى للنمو الرقمي 

ال أنها ال تخضع ألي مخطط خاص ذي لتنمية المجتمع، ولكن في اآلونة األخيرة كثرت هذه العقود، إ

هـ الصادر بمرسوم  42/7/3211وتعديالته الجديدة  3241صلة بنظام المعامالت اإللكترونية لعام 

 (. يطبق القاضي على المخطط أعاله عندما يناقش نزاًعا ناجًما عن أحد هذه العقود.41المالكي )م / 

لهيئة العامة للزكاة والدخل، وهو برنامج الكتروني يرفع خدمة للعقود االلكترونية من قبل ا إطالقكما تم 

الترتيبات مع المؤسسات الخاصة أو سلطات الدولة. وهذه الخدمة تساعد دافعي الضرائب وتمكن القوانين 

 لاير متوفرة. ألف 311والقواعد الفرد من إبرام عقود بقيمة تزيد عن 

 بيل المثال:يمكن استخدامه لتنفيذ العديد من العمليات، على س

 .توثيق العقود وتعديلها 

 .معرفة المهام واالشعارات 

 .إزالة الصفقة 

 خاتمة:

تمر اهتمام مسواستعمال االنترنت في العديد من المجاالت في المجتمع السعودي في تزايد استخدام وإن 

المختلف من السلع واالحتياجات، العديد ووخاصة في المجال االقتصادي والتجاري كإبرام العقود على 

ولهذا تطرقنا وشرحنا في هذه الدراسة العقد اإللكتروني بكونه من أهم الموضوعات الحديثة وركزنا 

 ،الطرفين المتعاقدين تنفيذ شروط االمان لكالومنها تحقيق الخصائص التي يتميز بها وعلى أوجه 

 قنية المعلومات واالتصاالت.حقل تومسايرة التطورات في مجال و كاستجابة لمواكبة

                                                           
 



  
 
 

 

 

 نتائج البحث:

تبرم بين التجار والمستهلكين من خالل استعمال شبكة وتعد التجارة االلكترونية التي تتم  -3

البيانات وابرام العقود وتأكيد العمليات  والرسائل وكل وتواصل المعلوماتاالنترنت لتبادل 

 الحقل. والمتعلقة بهذاالمالية والمصرفية الخاصة 

يقررها القانون يؤخذ به التشريعات المختلفة وذلك باعترافها وحقيقة عد العقد االلكتروني واقع ي -4

تأكيدها عبر البريد و لرسائل البيانات كوسيلة من وسائل التعبير عن االرادة وتطابقها

 فتراضي،االتعامل بين المتعاقدين في مجلس عقد وويتم التفاعل  الويب،االلكتروني أو صفحات 

 اتفاق بين حاضرين من حيث الزمان، وغائبين من حيث المكانو عتبر تعاقدوي

وتدل  ممضية،وإثبات العقود االلكترونية يتم بمحررات مكتوبة على دعامات الكترونية وموقعة  -1

وجود التصرف القانوني وتحديد مضمونه، يتم العودة إليها في وضع النزاع بين المتعاقدين  على

 ومحتوى المحرربمضمون  وتأكيد رضاؤهشخصية المتعاقد وإثبات  ويتسم بهوهوما يميز 

 .اإلثباتحجية وقوة قانونية في  ويكون لهالموقع مما يجعل 

 توصيات ومقترحات:

تزويد الوعي الخاص بأفراد المجتمع بالمعامالت ومن الضروري على الدولة القيام بتنمية  -3

عمل ورشات والم المختلفة وايضا بعقد دورها من خالل وسائل اإلعواإللكترونية وأهميتها 

تنوع هوياتهم على استخدام وطبقات المجتمع على اختالف وعمل ودورات تدريبية لكل فئات 

تقدمها ونشر ثقافة التعاقد االلكتروني والتعامل واالنترنت واالستفادة من الخدمات التي تتيحها 

لوماتية والعمل على تكوين وانشاء جيل مع التجارة االلكترونية مما ينتج عنه محو األمية المع

 الكتروني.

حقل وصياغة ووضع اتفاقية دولية تنظم وترتب عمل المنظمات العالمية المتخصصة في مجال  -4

اتجاه و الملكية الفكرية وحق المؤلف وتسجيل أصحاب الحقوق لديها في خطوة صوب

جبر توي الفسيح، وتلزم االعتراف وبسط وفرد الحماية للحقوق من خالل الفضاء االلكترون

المؤسسات المتخصصة والوقوف أمام المنظمات ومنتهكي الحقوق عبر شبكة االنترنت المثول 

اعطائها قوة وحجية األحكام ومع االعتراف باألحكام والقرارات الصادرة عنها، ومنحها 

 القضائية.

نص قانون خاص بالمعامالت والتجارة اإللكترونية، ونقترح على المشرع السعودي إصدار  -1

شريع نص تومسارعة المستجدات في وسائل االثبات مع وضع ووتطويع قانون اإلثبات لمواكبة 

ايضاح الرؤية للعمالء بكيفية وخاص للوفاء واألعمال المصرفية اإللكترونية وتبصير 

ة سيق وتوحيد التعامل في مجال تسوياسلوب االستخدام لوسائل الدفع والحث على تنواالستعمال 
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