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Abstract 

By the presentation of the proposed ongoing conference paper that bearing the title: 

“Codification of Electronic contracts and it’s Effects on the Development of e: Commerce 

through Internet” According to provisions of Shariah and Civil Law, A Comparative Study with 

the (UAE) Electronic Financial Commercial Transaction Act, 2002 As A Case Study: (i) The 

research paper intents to explore the significance of the study which in a simplee sense: (1) It 

is an attempt to codify the Islamic Jurisprudence of Mua’malat in the practical aspect to 

explanation the provitions (UAE) electronic financial commercial Transaction Act, 2002, (2) 

An attempt to explain the legal basis of Electronic Financial Act with reference to Holy Quran 

and Sunnah (3) Exposing the effects of electronic contract in developing economic and political 

public and private projects and organizarions. (ii) the research problems that associated with 

this research papaer such as: (1) what are the classificcation of electronic contracts? (2) what 

are the methods of elctronic signiture? (3) are the required conditions for the establishment 

the traditional classic contracts will be valid on electronic contracts? (iii) the essential aims 

and objective of this paper could be summerize as follows: (1) To determin the referenceship 

of Emirate Act of Electronic contract with Islamic Jurisprudence, (2) To support the research 

with juristic resolutions that declared by International Fiqh Assemblies which governing the 

usage of Electronic contracts (iv) The research methodology that adopted in this paper: is a 

choronological analytical juristic research method. (v) Research Review: There are various 

research published and thesis written in the area of electronic contract such as: (1) Alan 

Dividson: The Law of Electronic Commerce, Combidige University Press, first publication, UK 

(2009). (2) Faye Fangfei Wang: Law of Electronic Commercial Transaction, publication of 

Routledge Tylor and Francis Group, London and New York (2010) and others. (vi) Main 

features of Research chapterization such as: (1) Defenition of Electronic contract and 

Electronic commerce it’s obstacles and classification, (2) Juristic Resolutions declard by 

International Fiqh Assemblies that governing electronic contracts and e: commerce. (3) Pillers 
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of Electronic contracts. (4) Authentication and proof of Electronic contracts. (6) Political and 

Economic Effects of Electronic contracts and e: commerce. (7) Penalities prescribed by courts 

enforced against cyber criminals. (vii) Findings: (1) Shariah Law regarding enactment of 

muamalat provitions is so flexable to govern the whole types of electronic contracts and e: 

commerce, (2) The conditions that required for establishment of classic contracts are valid for 

establishment electronic contracts, such as: telephone, fax, telex, computer, internet etc. 

Key words: Electronic Signiture, Electronic Record, E: Commerce, Electronic Contract, 

Electronic Acceptance. 
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اإلنترنت تنمية المعامالت التجارية ب في تقنين العقود اإللكترونية وأثره   

م أنموذًجا2002لسنة  اإلماراتي أحكام قانون المعامالت التجارية واإللكترونية: فقًها وقانونًا  

 

 

    أحمد المرضي سعيد عمر

 دبي ، جامعة الوصل ،أ.د.

 محمد النذير الزين عبد للا 

 سودان ال ،جامعة القرآن الكريم ،د

 

 الملخص

ومصرفيًا  اإلنسان تلبية لرغباته االستفادة من التقدم التكنولوجي في كافة األصعدة اقتصاديًا،    استدعى التقدم العلمي وحوجة

وفي   ساالتصالوتجاريًا  إجراءات  اإللكترونية  العقود  مجال  في  طريق    يما  عن  التجارية  من  الكثير،    اإلنترنت الصفقات 

ة، ومن ثَمَّ تأتي هذه الورقة البحثية ا  تنمية   "تقنين العقود اإللكترونية وأثره في:  لمنّوه عنها أعاله بعنوانالضروريات الُمِلحَّ

 :  فقًها وقانونًا" مستندًا على المرتكزات االستهاللية التالية اإلنترنتالمعامالت التجارية ب 

 :  تكمن في: أهمية الدراسة .أ

العقود  بيان األصل في مشروعية   .2موضوع الدراسة،  اإلماراتيلتقنين العقود اإللكترونية إعماالً ألحكام القانون  ي السع .1

االقتصادي إبراز األثر    .3اإللكترونية وفقًا للقرآن الكريم والسنة والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية وأحكام القانون،  

بأركان العقد اإللكتروني التعريف    .5ة لألثر القانوني للسجالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني،  اإلشار.  4للعقود اإللكترونية،  

 التعريف بالتجارة اإللكترونية وقبولها في إثبات الوقائع. .6وخصائصه، 

 :  يجيب هذا البحث عن التساؤالت التالية:  مشكلة البحث.ب

اإللكترونية؟   .1 العقود  هي صور  اإللكترونية؟  و  .2ما  العقود  على  التوقيع  كيفية  في    .3ما  فوًرا  العقد  ينعقد  العقود هل 

في التجارة  ما هو السبب والمحل    . 5اإللكترونية أم يظل الموجب باق على إيجابه إلى حين صدور القبول من الطرف الثاني؟  

للعقود علىات  نشاء وهل تسر شروط اإل   . 7العقود اإللكترونية؟    نشاء وما هي الوسائل الوسيطة إل   .6اإللكترونية؟    العامة 

 العقود اإللكترونية؟

 : ترمى هذه الورقة البحثية إلى تحقيق األهداف التالية: أهداف البحث .ج

 ووصله بأحكام الفقه اإلسالمي.  اإلماراتياإلشارة إلى مرجعية أحكام قانون المعامالت التجارية اإللكتروني . 1

صفقاتها  بالقرارات الصادر عن المجامع الفقهية المتعلقة بالعقود اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية التي تجرى  االسترشاد .2

 . اإلنترنتعن طريق 

مشترين وشركات  التأكيد على عدم وجود العالقة المباشرة بين أطراف العمليات التجارية في العقود اإللكترونية سواء بين   .3

 ات الوساطة بين األطراف.االتصال أو الشركات فيما بينهما حيث تتولى شبكة 

 المقارن.قهي االستقرائي، القانوني المنهج البحثي الذي يسلكه الباحث هو المنهج التحليلي، الف: المنهج البحثي.د

َمة، وكتب منهجية، وأطروحات الماجستير والدكتوراة في موضوع  :  الدراسات السابقة  .هـ تقنين العقود  كتبت عدة بحوث ُمَحّكِ

 : اإللكترونية منها على سبيل المثال ال الحصر

الدمياطي .1 التعاقد اإللكتروني عبر  :  تامر محمد سليمان  القاهرة(    اإلنترنت)منشور على  :  دراسة مقارنة  اإلنترنتإثبات 

 م(.2009الطبعة األولى )

الطبعة القاهرة،    ،والتحديات الدار الجامعية  والتجارب،  ،المفاهيم:  التجارة اإللكترونية:  طارق عبد العادل حماد  .دكتور .2

 م(. 2007الثانية )

 م(.2010)عقد التجارة اإللكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى :  محمد عماد الدينفادي  .3
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الكويت، دولة الكويت الجوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية، مجلس النشر العلمي جامعة  :  إبراهيم الدسوقي أبو الليل  .أ.د .4

والبحث المقدم من طرفنا أنها  والسمة المشتركة بين كل هذه البحوث   من البحوث والمؤلفات.م(، وغيرها العديد  2003)  1ط

أنه يشرح ويعلق على أحكام قانون تشترك في تحليل وشرح أحكام العقود اإللكترونية ويتميز عنها البحث المقدم من طرفنا في  

 الفقه اإلسالمي . و يقارنه بأحكام  اإلماراتياإللكترونية  المعامالت والتجارة

 : يتفرع هذا البحث إلى سبعة مباحث موجزة على النحو التالي: خطة البحث .و

 : التعريف بالعقود اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، وبيان خصائصها ومزاياها وعوائقها، وصورها: األول المبحث

 :  العقود اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةقرارات المجامع الفقهية في مشروعية : الثاني المبحث

 أركان عقد التجارة اإللكترونية، اإليجاب، كيفيته، وخصائصه، والقبول وطرقه. : الثالث المبحث

وتدليس التراضي في عقود التجارة اإللكترونية، األهلية في عقود التجارة اإللكترونية، وعيوبها من غلط وغش  :  الثالث  المبحث

 :  فيه مطلبانو ،وإكراه

 :  أركان عقد التجارةاإللكترونية: المطلب األول

 : أهلية العاقدين: المطلب الثاني

 :  وفيه مطلبان ،وزمان ومكان عقود التجارة اإللكترونية ،المحل والسبب في عقود التجارة اإللكترونية: الرابع المبحث

   المحل والسبب في عقود التجارة اإللكترونية وأحكامهما : المطلب األول

 :  زمان ومكان العقود اإللكترونية : المطلب الثاني

 : ماهيتهما، وحجيتهما، وصورهما، وشروطهما : التوثيق واإلثبات في عقود التجارة اإللكترونية: الخامس المبحث

 :  اقتصاديًا وسياسيًا : آثار التجارة اإللكترونية: السادس المبحث

 العقوبات الواجبة لدى ارتكاب الجرائم الماسة بالعقود والتجارة اإللكترونية. : السابع المبحث

  :  ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للمصطلحات الواردة في هذا البحث التعريفات التالية:  تعريفات هامة .ز

إبالغه أو  هو أي مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه، أو إرساله، أو  :  ني(السجل اإللكتروني )أو المستند اإللكترو .1

  .إلكترونية إستالمه بوسيلة 

في المكان  أيًّا كانت وسيلة استخراجها    إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل    إلكترونية معلومات  :  الرسالة اإللكترونية، هي .2

  المستلمة فيه. 

ن من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل  : التوقيع اإللكتروني، هو .3 وملحق   إلكترونيتوقيع مكوَّ

 وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة. إلكترونية أو مرتبط منطقيًا برسالة 

 ( من هذا القانون. 20التوقيع اإللكتروني المستوفى لشروط المادة ): ع اإللكتروني المحمي، هوالتوقي .4

بواسطة المراسالت أّيِ تعامل أو عقد، أو إتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي  :  المعامالت اإللكترونية، هي .5

 اإللكترونية. 

 المعامالت التجارية التي تباشر بواسطة المراسالت اإللكترونية. : التجارة اإللكترونية، هي .6

الطرف آخر سواء  وقت صدور القبول من  :  أيَّا كانت طريقة التعاقد  :اإلنترنتالعقد باستخدام    انعقاد:  القبول اإللكتروني، هو .7

 (.38( من المعيار الشرعي رقم )6أعلم به الموجب أو لم يعلم به )انظر المادة )

 : لديكم طرفا بأهم النتائج التي يرجوها الباحث من هذه الورقة: النتائج .ك

 اتسام أحكام الشريعة اإلسالمية بالمرونة بتقريرها لألحكام الضابطة للعقود اإللكترونية والتجارة اإللكترونية. .1

وتعاقب على  والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية تحمى خصوصية التعاقدات اإللكترونية    اإلماراتيأن أحكام القانون    .2

 انتهاكها. 

يصدر القبول  أنه في العقود المنظمة للمعامالت التجارية اإللكترونية التي تتم عن بُْعٍد يظل الموجب باق على إيجابه إلى أن    .3

   .عن الطرف اآلخر أو الحصول على رفضه

 . القبول اإللكتروني العقود اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، السجل اإللكتروني،، التوقيع اإللكتروني: لكلمات المفتاحيةا
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 المقدمة

 ، وبيان خصائصها، ومزاياها، وعوائقها، وصورها اإللكترونية، والتجارة  اإللكترونيةالتعريف بالعقود : المبحث األول

 : تمهيد

العقود   تعريف  تناول  الموجز  المبحث  هذا  خالل  من  الباحث  التجارة  اإللكترونيةيهدف  وتعريف  خصائصها،  وبيان   ،

، وتوضيح صور  اإللكترونية، وبيان خصائصها وسماتها، ومزاياها، مع اإلشارة للصورة الحديثة لعقود التجارة  اإللكترونية

 ومزاياها.  المعاصرة اإللكترونيةالدولية  التجارة

 

 : اإللكترونيةالتعريف بالعقود 

"هو ذلك العقد الذي ينطوي :  اإللكتروني عرفها الفقه االمريكي بأن العقد  :  اإللكترونيةتعريف القانون الدولي للعقود  

ومعالجة   سلفًا،  معدة  على صيغ  قائمة  تكون  والتي  والمشتري  البائع  بين  للرسائل  تبادل  إلتزامات  إلكترونيًا على  تنشيء   ،

 3تعاقدية". 

"أّي عقد متعلق بالسلع والخدمات :  4م في المادة الثانية منه بأنه 1997.مايو20وعرفها التوجيه األوروبي الصادر في   -

يتم بين مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بُعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم 

 5حتى تمام العقد". اإللكترونية  االتصالباستخدام واحدة أو أكثر من وسائل 

( من قانون  2وفقًا للتعريفات العامة تبعًا ألحكام المادة )  اإللكترونيد  أما على الصعيد الوطني فقد جاء تعريف العق

أي تعامل أو عقد أو إتفاقية يتم  :  اإللكترونية"المعامالت  :  م بما مؤداه2002لسنة    اإلماراتي  اإللكترونيةالمعامالت والتجارة  

 ". اإللكترونيةإبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسالت 

( من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 38( من المعيار الشرعي رقم )4.1( الفقرة )4كما جاء تعريفه وفقًا للمادة )

يأخذ أحكام    اإلنترنتابرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية والصورة بين المتعاقدين عبر  :  "بأن:  للمؤسسات اإلسالمية المالية

 التعاقد بين حاضرين". 

الحديثة عن بُعٍد    االتصالتالقى اإليجاب والقبول عبر وسائل    اإللكترونيأن المراد بالعقد  :  ه التعريفاتوخالصة هذ

 أو الكمبيوتر.  اإلنترنتسواء تم عن طريق التلفون أو الفاكس أو 

 

 :  اإللكترونيةخصائص العقود 

ه،و ينفرد انعقاد يتفق مع العقد التقليدي في تالقي اإلرادتين )إرادة الموجب والقابل( في    اإللكتروني لقد أسلفنا عاليه بأن العقد  

 بعدة سمات تميزه عن العقد التلقيدي.  اإللكترونيالعقد 

 

 : اإللكترونيةسمات العقود 

 األطراف عن بعد. الحضور المتزامن ألطرافها فيصح العقد بين  تتمثل في عدم اإللكترونيةأهم ميزة العقود .1

 أنه ال يشترط اتحاد المجلس الذي يجمع بين األطراف..2

 من تلفون، وفاكس، وانترنيت، وتلفزيون ونحوها.  اإللكترونيةيتم إبرامها بواسطة األجهزة  اإللكترونيةأن العقود .3

قدية وجودهم في بلد واحد أو تجمع يغلب عليها الطابع الدولى حيث أنه ال يشترط في أطرافها التعا  اإللكترونيةان العقود  .4

 6بينهم دولة واحدة أو إقليم معين. 

 
 14م( ص2017االثبات وااللتزامات في العقود االلكترونية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، الطبعة األولى ):  د. عبد هللا نوار شعت  3

- Michael S.Baum and Henry H. Perrit: Electronic contracting publishing EDI, Law, Willy Law 

Publication- John Willy and Sons, 1991, p8> 
 م( 2010عقد التجارة االليكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى ): فادي محمد عماد الدين 4

5 Directive 97/7/ce of May 1997. 
قراءة تحليلية في التجرية الفرنسية مع االشارة إلى قواعد القانون األوروبي، دار الجامعة الجديدة  :  التعاقد عن بعد:  محمد حسن قاسمد.    6

 . 21-20اإلثبات واإللتزامات في العقود االليكترونية المرجع السابق ص: ود. عبد هللا نوار أشعث - 32م( ص2005للنشر، االسكندرية )
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 :  اإللكترونيةتعريف التجارة 

"تنفيذ بعض أو كل المعامالت التجارية في السلع والخدمات التي تتم :  بأنها  اإللكترونيةعرف الفقه القانوني التجارة  

 7ات".االتصالبين مشروع تجاري وآخر، أو بين مشروع تجاري ومستهلك، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات و

 8وذلك حتى إتمام العقد".  إلكترونية "كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستعمال وسيلة : وعرفها البعض بأنها 

ومن هذين التعريفين يتضح أن التجارة الدولية هي كل ما يتصل بعملية البيع والشراء للبضائع والخدمات ينفذ من بُعد 

 : والشبكات التجارية العالمية األخرى ليشمل اإلنترنتعن طريق 

العالقات بين العمالء التي تساهم في بيع السلع :  والخدماتالمعلومات عن السلع  :  اإلعالنات عن بيع السلع والخدمات -

: ات تسليم وتوزيع السلعإجراء:  سداد أية التزامات مالية:  إبرام الصفقات والعقود:  التفاوض إلبرام الصفقات:  وتسويق الخدمات

 9التعامالت المصرفية.  وعقد اإللكترونيةودفع الفواتير :  القيام بتبادل الكتولوجيا واالستعالمات المتعلقة بالسلع

 

 :  اإللكترونيةخصائص وسمات التجارة 

 10:  تتميز التجارة الدولية بعدة خصائص وسمات منها

 عدم وجود عالقة مباشرة بين طرفى العقد..1

 على الوثائق والمستندات الكتابية في التعامل. االعتماد تتسم بعدم .2

فيها الطابع  .3 فيتوافر  التجارية  تقييد الحركة  تسهم في  التي  الدول  الفاصلة بين  بتجاوز الحدود الزمنية والجغرافية  تتصف 

 الدولى في أعلى مستوياته. 

 اإللكترونية يتسع فيها مجال التجارة .4

 

 :  للشركات والعمالء اإللكترونيةمزايا التجارة 

 : للشركات اإللكترونيةمزايا التجارة : أولً 

 دون فتح محالت تجارية كالمخازن في التجارة التقليدية.  اإلنترنتالتحتاج إال لفتح موقع على : السرعة.1

 من التجول إلى مناطق عديدة في العالم. اإلنترنتحيث يستطيع العميل خالل : توسيع نطاق البحث.2

 الشركة من الوصول إلى عدد كبير من العمالء في أوجز وقت.يمكن :  إمكانية فتح معامل تسويقية ناجحة.3

 أقل كلفة من فتح المحال والمتاجر. اإلنترنتمواقع على  إنشاء فعملية : تخفيض التكلفة .4

 تمكن المتعاملون من تجاوز الحدود الجغرافية والمكانية.  اإلنترنتبفضل : التواصل المستمر بين جميع المتعاملين .5

 بواسطته تنخفض التكلفة وترتفع األرباح . : وسيلة تسويقية مميزة اإلنترنت.6

 

 

 

 

 
  – وما بعدها   14ص  www.kotobarabia.comالمشكالت العملية والقانونية في التجارة االليكترونية  :  ال على أبو العال النمرد. أبو الع  7

مؤتمر القانون والكمبيوتر واالنترنيت، كلية الشريعة والقانون، بحث مقدم إلى  :  خصوصية التعاقد عبر االنترنيت:  أسامة أبو الحسن مجاهد

 م. 3/5/2000-1: جامعة االمارات العربية في الفترة ما بين
 . 31م( ص2000النظام القانوني لحماية التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية )طبعة : د. عبد القتاح بيومي حجازي 8
 . 19-18المرجع السابق ص: المشكالت العملية والقانونية في التجارة االليكترونية: عالد. أبو العال على أبو ال 9

عقود التجارة :  ونضال إسماعيل  -17م( ص1999المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، طبعة ):  عالم التجارية االليكترونية:  رأفت رضوان  10

 . 58-56م( ص2005، الطبعة األولى )االليكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن 
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 11:  للعمالء اإللكترونيةمزايا التجارة : ثانيًا

 ساعة.  24حيث تعمل المتاجر واألسواق بشكل مستمر لمدة : خدمة مستمرة.1

 المقارنة بين عدة متاجر ويفاضل بين السلع واألسعار.حيث يستطيع العميل :  ات المقارنة وتحديد األسعارإجراءسهولة .2

 حيث تؤدى المنافسة بين المتاجر في العالم إلى الحد من األسعار. : أسعار المنتجات انخفاض .3

حيث تمكن التجارة الدولية االنفتاح على العمالء وإحداث التفاعل بينهم والشركات وحصول العميل :  تحقيق الرضاء للعمالء.4

 فة المعلومات. على كا

 

 :  اإللكترونيةعوائق التجارة 

وسرقة   اإللكترونيةباختراق مواقع التجارة    اإلنترنتفي قيام بعض مجرمي    اإللكترونيةتتمثل أبرز عيوب التجارة  

التجارة   تدمير مواقع  يمكنهم  المتعلقة بحساب بعض العمالء، كما  فيها، وتعطيل اإللكترونيةالمعلومات  ، وزرع فيروسات 

المتعلقة   المعلومات  سرية  على  بالحفاظ  القوانين  عليه  تنص  ما  خالف  وعلى  فيها،  المدونة  المعلومات  ومحو  بها،  العمل 

بإفشاء المعلومات السرية المتعلقة بالشركات، ويتمكن هؤالء المجرمون    اإللكترونيةرائم  باألطراف المتعاملة يقوم مرتكبو الج

من تسبيب خسائر فادحة لألطراف المتعاملة في الشركات عن بعد بنهب المبالغ من حساباتهم، كما يمكنهم من إخفاء أو تدمير  

 12السجالت المالية.

 

 :  اإللكترونيةصور التجارة 

 13:  إلى ست أشكال على نحو ما يلي اإللكترونيةتتنوع صور التجارة 

 :  من منشأة تجارية إلى منشأة تجارية اإللكترونيةالتجارة .1

عليها   )Business to Businessويطلق  برمز  يرمزها  كما   ،B2B  بين التجارية  التعامالت  تتم  أن  النوع  بهذا  ويقصد   )

 .اإلنترنتالمنشآت التجارية بعضها ببعض باستخدام شبكة 

 :  بين منشأة تجارية ومستهلك اإللكترونيةالتجارة .2

التجارية والعمالء  ( ولقد انتشر هذا النوع بين المنشآت  B2C، كما يرمز إليها بـ )Business to Customerويطلق عليها  

 ( لتحديد المراكز التجارية. webحيث يستخدم العمالء الـ )

 : بين منشأة تجارية وإدارة حكومية  اإللكترونيةالتجارة .3

، وهي تغطى جميع األعمال بين الوحدات واإلدارات الحكومية حيث تضع  Businees to Administrationويطلق عليها 

 الشركات من االطالع عليها.  تمكنوت  اإلنترنتالحكومة اللوائح ونماذج المعامالت على 

 :  بين المستهلكين واإلدارة الحكومية اإللكترونيةالتجارة .4

، بدأ هذا النوع في االنتشار أخيًرا في بعض الدول مثل دفع فواتير الكهرباء Administration to Costomerويطلق عليها  

 . اإلنترنتعن طريق  اإللكترونيةوالمياه وتجديد رخص القيادة، ودفع الضرائب 

 : من مستهلك إلى مستهلك اإللكترونيةالتجارة .5

تشار مؤخًرا هو وضع بضاعة على الرف  ( بدأ هذ النوع في االنC2C، ويعبر عنها بـ )Costumer to Costumerويطلق  

E Bay  .ويقوم المستهلكون بالمزايدة عليها 

 :  األميريكية خاصة ويسمى يرى بعض الفقهاء إضافة نوع آخر لألنواع المذكورة أعاله وهو موجود بالواليات المتحدة.6

 
التحديات، األبعاد التكنولوجية والمالية، والتسويقية والقانونية،   -التجارب  -المفاهيم:  التجارة االليكترونية:  د. طارق عبد العال حماد  11

 . 771-769م( ص 2007الدار الجامعية القاهرة، الطبعة الثانية )
الدين  12 عماد  محمد  فادى  االليكترونيةعقد  :  د.  ص:  التجارة  سابق  الماحي  -53-52مرجع  حسن  التجارة  :  د.  في  قانونية  نظرات 

رة االليكترونية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات االليكترونية أكاديمية الشرطة، دبي في الفت

 . 186م ص2003/ 28/4- 26ما بين 
 . 32-30تجارة االليكترونية، المرجع السابق صعالم ال: رأفت رضوان 13
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Intra: Organizational: e: commence 

تصال بفروعها وأقسامها فإن نقصت  ت لالااإللكترونيوفي هذا النوع تقوم المنظمات أو الشركات الكبرى بوضع تكنولوجيا  

 14لرئاسة الشركة وتقوم بإرسال البضائع المطلوبة.  إلكترونية البضاعة عن أي من هذه الفروع ترسل إشارة 

 

 :  اإلنترنتوالتجارة ب اإللكترونيةقرارات المجامع الفقهية في مشروعية العقود : المبحث الثاني

 تمهيد

والفتاوى   في القرآن والسنة، والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية، اإللكترونية وردت مشروعية التعامل بالتجارة 

 : الصادرة عن فقهاء األمة ودونك ذلك فيما يلي

"وآخرون يضربون في األرض يبتغون  : قوله تعالى: من القرآن الكريم اإللكترونية  مشروعية التعامل في العقودا أصل فأم. أ

 15من فضل هللا". 

"وآخرون يضربون في األرض" في سفر يبتغون من فضل هللا" في تجارة وقد  : يقول الطبري في تفسيرها : وجه الداللة منها 

بكافة أشكالها    اإللكترونيةجواز ومشروعية طالب التجارة التقليدية المشروعة وكذلك    فدل الحكم على  16سافروا لطب المعاش" 

 وأصنافها. 

 17"وأحل هللا البيع وحّرم الّربا". : قوله تعالى .ب

ر بالمحلل من البيع وبالمحرم، فال يمكن أن يستعمل في إحالل  : قال القرطبي: وجه الداللة منها أنه من مجمل القرآن الذي فُّسِ

البيع وتحريمه إال أن يقترن به بياٌن من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم"أهـ. فالنص عام في مشروعية كل البيوع سواء 

التعاقد عليه كبيع الخمر والميتة والخنزير، وحبل الحبل وغيرها  إال ما نهى عنه وُمنع    اإللكترونيةكانت في صورها التقليدية أو  

 18من البيوع المحرمة. 

 

 :  من السنة اإللكترونيةأصل مشروعية التجارة 

عمُل الرجل بيَدِه، وكُلُّ  :  أيُّ الكسب أطيب؟ قال:  "أّن النبي صلى هللا عليه وسلم سُئل:  عن رافع بن خديج رضي هللا عنه  .1

 19مبروٍر".بيعٍ 

أنه فيه تقرير ما جلبت عليه الطباع من طلب المكاسب، وإنما سُئل النبي صلى هللا عليه وسلم من أطيبها  :  داللة الحديث على

 أي أحلِّها وأبركها؟ 

 .إلكترونية أن أطيبها التجارة سواء كانت تقليدية أو : ويقول الشافعي

 :  منها  إلكترونية نهت السنة عن عدة معامالت وعقود تجارية سواء تقليدية أو  .2

والميتة والنجش،  والربا،  النجس  وبيع  والخمور،  األصنام،  بيع  من  الشريفة  السنة  وبيع ،نهت  الغرر،  وبيع  الحبلة،  وحبل 

ع في أشكالها التقليدية أو كانت معامالت  المالقيح، وبيه المضطر، والغش والتدليس، واالحتيال، والسرقة سواء تمت هذه البيو

 :  ، ودونك طرفًا من األدلةإلكترونية 

 
 . 47- 46م( ص2006إبرام العقد االليكتروني، مكتبة الهدى، دار الفكر الجامعي االسكندرية، طبعة ): ممدوح إبراهيم د. خالد  14
 20: سورة مزمل اآلية 15
، تحقيق د. عبد هللا بن المحسن 23القرآنجتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي  :  هـ(310أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت  16

 .  397ص م(2003 -هـ1324)  الترك، دار عالم الكتب، بيروت الطبعة األولى،
 . 275: سورة البقرة اآلية 17
القرآن ج  18 الجامع ألحكام  القرطبي  الرياض، طبعة )2أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري  الكتب  دار عالم  م(  2003-هـ1423، 

 ى به وصححه الشيخ هشام سمير البخاري.، اعتن356ص
سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام اعتنى به حنان عبد المنان، بيت األفكار الدولية، المدنية المنورة،  :  محمد بن إسماعيل الصنعاني  19

 ( 2/10رافع ابن خديج )، صححه الحاكم من حديث 743( المبيع المبرور، رقم )1( كتاب البيوع، فصل )7) 485م( ص2005طبعة )
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رواه الجماعة   20أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغر" :  عن أبي هريرة:  في النهي عن بيع الغرر 

 وهو حديث صحيح.  21إال البخاري، 

"الذهب بالورق  :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  بن الخطاب رضي هللا عنه قال  عن عمر:  وفي النهّيِ عن البيوع الربوية 

بالبُّرِ ربا إال هاًء وهاًء، والشعير بالشعير ربًا إال هاَء بهاء، والتمر بالتمر ربًا إال هاء بهاء" م تفق  ربا إال هاء وهاء والبُّرِ 

 22عليه. 

ثمن الكلب، ومهر :  "نهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن:  وعقبة بن عامر قالعن ابن مسعود  :  وفي النهي عن بيع النجس

 23البغي وحلوان الكاهن" رواه الجماعة. 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمرَّ على ُصبرة من طعام،  :  عن أبي هريرة رضي هللا عنه:  وفي النهي عن الغش في البيوع

 24"من غشَّ فليس منِّي". : لفأدخل يده فنالت أصابعه بلالً، فقا

 

 :  بالوسائل الحديثة بموجب القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية اإللكترونيةأصل مشروعية التجارة 

 :  الحديثة االتصالالعقود بآالت   إجراء( بشأن حكم 54.3.6القرار رقم ) .أ

إلى   17مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من  إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة  :  نَصُّ القرار

 م. 1990.مارس .20: 14هـ الموافق 1410.شعبان .23

 الحديثة". االتصال العقود بآالت  إجراءو: بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 

عمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعامالت المالية  وجريان ال  االتصالإلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل    ونظراً 

والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقوم بالخطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول، وما تقرر من أن  

القبول، وعدم صدور  التعاقد بين الحاضرين يشترط له إتحاد المجلس )عدا الوصية، واإليصاء، والوكالة( وتطابق اإليجاب و

 ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالة بين اإليجاب والقبول بحسب العرف. 

 : قرر

 االتصالإذا تم التعاقد بين غائبين ال يجمعها مكان واحد وال يرى أحدهما اآلخر معاينة، وال يسمع كالمه، وكانت وسيلة  .1

ة )الرسول(، ينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب اآللي )الكمبيوتر(  بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفار

 ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إلى الموجب إليه وقبوله. 

بينهما    إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف والالسلكي، فإن التقاعد.2

 يعد تعاقد بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة األحكام األصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

 إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزًما بالبقاء على إيجابه خالل تلك المدة، وليس له الرجوع عنه..3

إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشتراط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشتراط التقابض، وال السلم الشتراط تعجيل رأس .4

 المال. 

 25ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة لإلثبات". .5

 

 

 

 
 .486سبل السالم المرجع السابق ص 20
نيل األوطار شرح منتقى األخبار اعتنى به وخرج أحاديثه رائد بن صبرى،  :  هـ(1250اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت  21

 (. 2169م( كتاب البيوع رقم )2004بيت األفكار الدولية، الرياض، طبعة )
 . 1007( ص2244المرجع السابق حديث رقم ): نيل األوطار 22
 ( 2161): المرجع السابق رقم: نيل األوطار 23
 . 510( ص778): المرجع السابق رقم: سبل السالم 24
- 1267م( ص1990هـ/1410مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي العدد السادس الجزء الثاني )  25

1268 . 
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 :  اجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفى(( من معايير هيئة المحاسبة والمر38القرار رقم ) .ب

القرا هذا  ب  رنص  المالية  بالتعامالت  متعلقًا  بتاريخ  اإلنترنتوهو  صدر  ولقد  األول  .17،  الموافق  1430ربيع   15هـ 

( المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الخمس  23م، واعتمده المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )2009آزارا)مارس(  

 م.2009.مارس.15: 12إلى السبت 

القرار على ) الصدد خشية  8واحتوى  المواد في هذا  البحث ونكتفى بمجرد ذكر  بأحكامها في سياق هذا  ( مواد سنستأنس 

 :  هذه المواد التكرار، ودونك

 :  ( نطاق المعيار1م)

 :  وإبرام العقود المالية بواسطتها اإلنترنتالمواقع التجارية على  إنشاء( 2م)

 :  اإلنترنتبشبكة  االتصال( تقديم خدمة 3م)

 :  ( مجلس العقد في إبرام العقود المالية4م)

 :  اإلنترنت ( التعبير عن اإليجاب والقبول في العقود المالية المبرمة ب5م)

 :  اإلنترنت العقد باستخدام  انعقاد( وقت 6م)

 :  اإلنترنت لية المبرمة ب( القبض في العقود الما7م)

 :  اإلنترنت ( حماية التعامالت المالية المبرمة ب8م)

  :( تاريخ اإلصدار9م)

م متسقة في جلها  2002لسنة    اإلماراتي   اإلنترنتب   اإللكترونيةومما هو جدير بالذكر بأن أحكام قانون المعامالت التجارية و

مجمع الفقه اإلسالمي سابق اإلشارة أعاله بالرغم من وجازته يعتبر أوسع هالة فيشمل    هذا القرار، والقرار الصادرعن  مع

 وغيرها من الوسائل. والتلفون والفاكس، اإلنترنتالكمبوتر و

التجارة    .ج مشروعية  شبكة    اإللكترونيةأصل  طريق  عن  تتم  الفتاوى    االتصالوأجهزة    اإلنترنت التي  بموجب  الحديث 

 :  المعاصرة الصادرة عن علماء وفقهاء األمة

 :  منها اإللكترونيةصدرت عدة فتاوى عن أصحاب الفضيلة من علماء المسلمين المعاصرين في خصوص مشروعية التجارة 

ه األيام عمليات البيع عن  تتم في هذ:  جاءت الفتوى عن السؤال  اإلنترنتفيما يتعلق بحكم عمليات البيع عن طريق شبكة  :  أولً 

 فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين؟ اإلنترنتطريق شبكة 

معرفة الثمن، ومعرفة المبيع، حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض، فإن الجهالة  :  من شروط البيع:  الجواب

لمسلمين، والتهاجر، والتقاطع، والتدابر الذي  تسبب الخالفات والمنازعات، مما يكون له األثر الظاهر في وقوع العداوات بين ا

نهى هللا تعالى عنه، وحذر منه، وحيث أن معرفة السلع يتوقف تحققها على الرؤية أو الصفة الواضحة، فنرى أنها ال تتبين إال  

اقد بواسطة الشاشات  بالمقابلة والمشافهة ومشاهدة المبيع ومعرفة منفعته ونوعيته، وقد ال يحصل ذلك على التمام، إذا كان التع

أو المكالمات التي يقع فيها التساهل في البيان والمبالغة في مدح اإلنتاج، وفي ذكر محاسن المنتجات، كما هو ظاهر في كثير 

من اإلعالنات والدعايات، التي تنشر عبر الصحف والمجالت، فإنها ال تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثَمَّن وإزالة  

، أو غيرها من الوسائل اإلنترنتبواسطة الهاتف، وبواسطة الشاشة، أو  :  بيعاً وشراًءا:  إنه يجوز التعامل والتعاقدالجهالة، ف

التي يستفاد منها، وتؤمن المفسدة والغرر واالستبداد بالمصالح واكتساب األموال بغير حق، فإذا أُضيف شيء من هذه المحاذير،  

الكثير من ذوي األموال الطائلة كما يحصل   دث بسببها من الخسارات الفادحة وإفالس لم تجز المبايعة بهذه الوسائل فكم ح

 بعدها من المنازعات والمخاصمات التي انشغل بحلها القضاة والحكام، وهللا أعلم.

 26هـ. 1420.7.24قاله وأماله الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين حفظه هللا بتاريخ 

 

 
م(  2006فتاوى كبار علماء األمة في المسائل العصرية المهمة بلد النشر المملكة العربية السعودية، دار نور طبعة ):  ريسىخالد الج  26

 . 711ص
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تداول   اإلنترنتيتم عبر شبكة  :  جاءت الفتوى عن السؤال  اإلنترنتعبر شبكة  :  بيعًا وشراًءا  :الشركاتعن حكم أسهم  :  ثانيًا

 أسهم الشركات التجارية بيعًا، وشراًءا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 

نحوها، الشركات اإلسالمية جائزة ومباحة، سواء كانت تجارية أم صناعية، أو زراعية أو معمارية، أو  :  والجواب

الفقهاء للشركة خمسة أنواع، وهي العنان، وشركة المضاربة، وشركة األبدان، وشركة الوجوه، وشركة  :  وقد ذكر  شركة 

المفاوضة، فإذا كانت الشركة، قد وضعت رأس مالها في سلع تعرض للبيع والشراء، وتلك السلع مما يباح التعامل فيها جاز 

بعتك نصيبي من  :  عروفًا، ومقدار السلم المبيع محددًا، فيجوز لمالكه أن يقول للمشترىبيع األسهم فيها إذا كان رأس المال م

هذه الشركة الذي يتمثل نصفها أو عشرها أو ربع العشر أو عشر العشر أو نحو ذلك، فيقوم المشترى مقام البائع، ومتى صفيت  

الصناعية إذا جعل رأس المال في معدات وأدوات  الشركة أخذ رأس مال البائع وقسطه من الربح، وهكذا يقال في الشركات  

تسعمل في االنتاج وتسويق ما ينتجونه، فللمساهم أن يبيع نصيبه كله أو بعضه بثمن معلوم يتم قبضه بمجلس العقد، أو قبض  

سلعًا بنقد وهي    سنده، حتى ال يكون بيع كاليء بكاليء، وإذا كان للشركة رصيد من النقود فاألولى عدم بيعه، لئال يبع نقدًا أو

كالهاتف   الجديدة،  األجهزة  بواسطة  المذكورة  األسهم  ببيع  بأس  وال  تبعًا،  فيدخل  يسيًرا  يكون  أن  إال  َعْجَوة(،  )ُمدِّ  مسألة 

، إذا تحقق اإليجاب والقبول متواليين، فإن اختل التوالي، وكان القبول مخالفًا لإليجاب، أو حصلت جهالة في مقدار اإلنترنتو

ولم يحصل قبض العوض أو سنده حال التعاقد، أو كانت األسهم ربوية كأسهم بعض البنوك، فإن هذا البيع ال يجوز،  المبيع،  

 أم المشافهة أو الهاتف، أو غير ذلك، وهللا أعلم.  اإلنترنتسواء كان بواسطة 

 27هـ. 1420.7.24قاله وأماله الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين، حفظه هللا بتاريخ 

 :  واإلتفاقيات الدولية اإلماراتيأصل مشروعية التعامالت التجارية وفقًا للقانون  .د

هو قانون المعامالت    اإلنترنتب   اإللكترونيةعلى الصعيد الوطني من أهم وأبرز التشريعات المنظمة للمعامالت التجارية و  

( مادة تتسق أحكامه مع المعيار الشرعي رقم  39أحكام هذا القانون )  م، وتنتظيم2002لسنة    اإلماراتي  اإللكترونية والتجارة  

الفقه  38) )أيوفي(، وكذلك مع قرار مجمع  المالية اإلسالمية  الهيئة اإلسالمية للمحاسبة ومراجعة المؤسسات  ( من معايير 

 اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي سابق اإلشارة.

   :: ية الموجزة سيقتصر البحث على األحكام التاليةألغراض إعداد هذه الورقة البحث

 (.3.4حماية األطراف المتعاقدة من اإلحتيال والتزوير )م -

 (10م) اإللكترونيالتوقيع  -

 (13)م اإللكترونيةالعقود  إنشاء  -

 ( 14المؤتمت )م إلكترونيالعقد وفقًا للنظام  إنشاءجواز  -

 (15)ماإللكترونيةالعقود  إنشاء اإلسناد قي  -

 (17)م اإللكترونيةزمان ومكان إرسال واستالم الرسائل  -

 (19)م اإللكترونيةحماية السجالت  -

 ( 20وحجيته )م اإللكترونيلتوقيع  -

 (26األجنبية )م اإللكترونيةبالشهادات والتوقيعات  االعتراف -

 ( شاملة. 34: 28العقويات )م -

 

 : اإلماراتي اإللكترونيةأهداف قانون المعامالت التجارة 

إلى تحقيقها؛    اإلماراتي(المتعلقة بتفسير القانون على األهداف التي يرمى القانون  3وفقًا للمادة )  اإلماراتينص المشرع  

 :  ودونك فحواها

 . اإللكترونيةبواسطة السجالت  اإللكترونيةتسهيل المراسالت .1

 األخرى. اإللكترونيةوالمعامالت  اإللكترونيةتسهيل وإزالة العوائق أمام التجارة .2

 إلى الجهات والمؤسسات الحكومية.  اإللكترونيةتسهيل نقل المستندات .3

 . اإللكترونيةومن فرص اإلحتيال في التجارة  اإللكترونيةالتقليل من حاالت التزوير في المراسالت .4

 
 . 713المرجع السابق نفسه ص 27
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 .اإللكترونيةإرساء مبادئ موحدة للمعايير والقواعد المتعلقة بتوثيق المراسالت .5

 

 :  اإلماراتيالمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التمييز دبي المقررة ألهداف القانون 

 :  لقد أرست محكمة التمييز بدي عدة مبادئ في خصوص نطاق إعمال القانون وأهدافه والتي منها

م بشأن المعامالت والتجارة 2006( لسنة 1أنه وفقًا للمادة الثالثة من القانون االتحادي رقم ): "المقرر في قضاء هذه المحكمة

المتعاملين    اإللكترونية حقوق  لحماية  يهدف  القانون  هذا  المعامالت   إلكترونيًا أن  وتسهيل  وتشجيع  التزاماتهم  وتحديد 

يعتمد عليها وتعزيز الثقة في سالمة وصحة المعامالت والمراسالت    اإللكترونيةبواسطة سجالت    اإللكترونيةوالمراسالت  

 28".اإللكترونيةوالسجالت 

 

 :  الستثناءات الواردة على أحكام هذا القانون 

األحوال    ، ويستثنى من ذلك مسائلاإلنترنتطبقًا لعنوانه فهو متعلق بالفصل في المعامالت التجارية التي تتم عن طريق  

 29الشخصية، وسندات الملكية العقارية، والسندات القابلة للتداول كالشيكات. 

 :  اإللكترونية أهم االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعامالت التجارية 

 التابع لألمم المتحدة.  اإللكترونيةقانون االونسيترال النموذجي بشأن السجالت .1

الهاى.2 ويسمى1964لسنة    اتفاقية  الخاصة    The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce:  م 

 بالقانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولي للبضائع.

لسنة  .3 فيينا  باالنجليزية1980اتفاقية  وتسمى  الدولي  البيع  لعقد  المتحدة  األمم  باتفاقية  الخاصة   United Nations:  م 

Convention on Contract for International Sale of Goods, 1980  م في فيينا1980.ابريل.11وقع عليها في . 

:  م، وتعرف هذه االتفاقية باللغة االنجليزية2005في العقود الدولية لسنة    اإللكترونيةاتفاقية األمم المتحدة الستخدام الخطايات  .4

United National Convention on The Use of Electronic Communications in International 

Contractst, 2005 . 

 Directive no, 1997.7 EC, issued in 20.5.1997 97.7التوجيه األوروبي رقم .5

  

 
 :  م محكمة التمييز بدبي ولقد صدرت عدة مبادئ مقررة لهذا المبدأ منها2012لسنة  278مدنى رقم  طعن انظر 28

 م محكمة التمييز بدبي 2012لسنة  181تجارى رقم  طعن  -أ

 م محكمة التمييز بدبي 2011لسنة   122طعن عمالي رقم  -ب

 م محكمة التمييز بدبي.2009لسنة  277طعن مدني رقم  -ج
 م. 2002( لسنة 2( من القانون االماراتي رقم )5انظر المادة ) 29
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 : القبول، طرقه،وأهلية العاقدين : كيفيته، وخصائصه: اإليجاب: اإللكترونيةأركان عقد التجارة : ثالثالمبحث ال

 : تمهيد

المتمثلة في االيجاب والقبول، وعناصر االيجاب فقًها    اإللكترونيةيتطرق البحث تبعًا لهذا المطلب ألركان عقد التجارة  

، والمبادئ الصادرة عن محكمة التمييز بدبي في هذا الخصوص، اإللكترونيةوقانونًا، وخصائص اإليجاب في عقود التجارة  

التجارة   عقود  في  القبول  التجارة  اإللكترونيةوطرق  عقود  في  التراضي  في عقاإللكترونية، وصحة  واألهلية  التجارة ،  ود 

 وعيوبها من غلط، وتدليس وغبن وإكراه. اإللكترونية

   :فيه مطلبان هما: خطة البحث

   :القبول، طرقه: كيفيته، وخصائصه : اإليجاب: اإللكترونيةأركان عقد التجارة : المطلب األول

 : أهلية العاقدين: المطلب الثاني

   :القبول، طرقه: كيفيته، وخصائصه: اإليجاب: اإللكترونيةأركان عقد التجارة : المطلب األول

 : أركان العقد

، واالختالف بينهما هو أن اإللكتروني ال خالف بين فقهاء القانون والشريعة بأن أركان العقد التقليدي هي أركان العقد 

وتنفذ ماديًا أو عن بعد، وعليه فإن األركان الثابتة للعقود والتي تسري على   إلكتروني يتم إبرامها بوسيط    اإللكترونيةالعقود  

الرضا ويتمثل في تالقى اإليجاب والقبول، وأن تتجه إرادة المتعاقدين نحو  :  أو عن بعد هي  اإللكترونينوعي العقد التقليدي و 

 30اتجاه معين، وأن تكون الغاية من التعاقد وهو ما يسمى مشروعية السبب.

 

 :  اإللكترونيةيجاب في عقود التجارة تعريف اإل

"هو تعبير عن إرادة للتعاقد تصدر من أحد األشخاص مفصًحا من خالله :  يعرف فقهاء القانون الوضعي اإليجاب بأنه 

 31أحكام القانون. عن نيته في إبرام عقد بشروط أساسية محددة، فإن اقترن اإليجاب بالقبول بدون تعديل فقد أبرم العقد بموجب  

( على معيار اإليجاب بما  14.1والتي نصت وفقًا للمادة ):  م1980معيار اإليجاب وفقا التفاقية فيينا بشأن النقل الدولي لسنة  

"بأن اإليجاب هو الغرض الذي يكون محددًا بشكل كاف إذا تعينت فيه البضائع محل البيع وتحددت كميتها وثمنها  :  مؤداه

 أو إذا كانت ممكنة التحديد حسب البيانات التي تضمنتها صيغة اإليجاب".صراحة أو ضمنًا 

 

 :  عناصر اإليجاب

اشترط شراح الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون الوضعي ثالثة عناصر تكون ضرورية لتوجيه اإليجاب بشكل صحيح  

  ::وهي

يجب أن يوجه اإليجاب إلى شخص معين أو مجموعة من األشخاص كأن يعمد البائع بعرض السلع للجمهور في مكان معين  .1

 ن صحيحا لتوجيهه إلى كافة الجمهور دون شخص أو فئة معينة. ويضع األسعار بجانبها، وفي هذه الحالة اإليجاب يكو

يجب أن يكون اإليجاب محددًا وقاطعًا غير قابل للتأويل وليس فيه أي لبس أو غموض، فإن لم يتضمن العناصر الجوهرية .2

 للعقد يكون إيجابًا باطالً. 

 32القبول. ون الرجوع عنه إلى حين صدوربعرضه د أن يقترن اإليجاب بنية جازمة من مقدم العرض تجعله ملتزًما.3

 

 

 
ودكتور/ إبراهيم  -15م( ص 2007جارة االليكترونية، دار النهضة العربية )عقد البيع االليكتروني، بحث في الت:  طاهر شوقي مؤمن 30

 . 71م ص2003الجوانب القانونية للتعامالت االليكترونية، مجلس النشرالعلمي جامعة الكويت، طبعة : دسوقي أبوليل
 15المرجع السابق نفسه ص،عقد البيع األيكتروني: طاهر شوقي- 31
م(  1981ط في شرح القانون المدنى، الجزء األول، مصادر االلتزام، دار النهضية العربية القاهرة )الوسي:  عبد الرزاق السنهورى  32

الوسيط في النظرية  :  دكتور/ حمدي عبد الرحمن  -73-72عقد التجارة االليكترونية المرجع السابق ص:  فادي محمد عماد الدين  -237ص

 . 189-184م( ص1999ار النهضة العربية، القاهرة )العامة لاللتزامات، الكتاب األول، الطبعة األولى، د
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 والمؤتمتة  اإللكترونيةفي التعبير عن اليجاب والقبول بالوسائل  اإلماراتيأحكام القانون 

 : ( والتي مؤداها13القانون وفقًا للمادة ) نص عليها  اإللكترونيةالتعاقد بالوسائط  إنشاءفيما يختص بجواز 

 " اإللكترونيةألغراض التعاقد يجوز التعبير عن االيجاب والقبول جزئيًا أو كليا بواسطة المراسلة .1

بمشروعية   يتعلق  فيما  فقد    اإللكترونيةالمعامالت    إنشاء أما  المؤتمتة  الوسائل  )بواسطة  المادة  القانون  14.1نصت  من   )

 : على أنه اإلماراتي

أو أكثر تكون معدة ومبرمجة    إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات    إلكترونية   يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط  .4.1

مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيًحا ونافذًا ومنتًجا آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو  

 المباشر ألي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه األنظمة". فباستعمال التعاقد على األجهزة المؤتمنة يكون التعبير

 عن االيجاب والقبول سلفًا مبرمج ويقع صحيًحا." 

 

 :  اإللكترونيةالعقد بالوسائط  نعقادأحكام المعيار الشرعي الفقهي ل

إبرام العقد باستخدام المحادثة    4.1" :  ( من معايير أيوفى على أنه38( من المعيار الشرعي رقم )4تقرر بموجب الفقرة )

يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين، وعليه فإنه تسري   اإلنترنتالصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر  

كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد المتعاقدين، والمواالة    عليه جميع أحكام المتعاقد بين حاضرين

 االيجاب والقبول بحسب العرف.  بين

األربعة  الفقهية  المذاهب  أئمة  يقول  والمالكية    33وبهذا  األحناف،  وهم  المعاصرة  الفقهية  المجامع  لدى  تقرر  حسبما 

الحديثة ولقد   االتصالالعقود بوسائل    إجراءوالشافعية والحنابلة، كما صدر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي بشأن جواز  

"إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف والالسلكي،  :  القرار بأنه  جاء نص

 34".اإلنترنتفإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وال فرق بين التعاقد بالهاتف أو المحادثة الصوتية أو 

أو عبر الموقع على الشبكة يأخذ أحكام التعاقد بين    اإللكترونيإبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو بالبريد    4.2

( الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع 54.3.6( من القرار رقم )1غائبين، مثل التعاقد عن طريق الرسالة" انظر الفقرة )

 م.20.3.1990: 14اريخ لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الصادر بت

 

 :  اإللكترونيةخصائص اليجاب في عقود التجارة 

 35: بثالثة خصائص وهي  اإللكترونيةيذهب شراح القانون الوضعي بأنه يجب أن يتسم االيجاب في عقود التجارة 

ولما كان االيجاب يصدر عن بعد فإنه يخضع ألحكام القوانين التي تهتم بحماية المستهلك : يتم عن بعد اإللكتروني اإليجاب .1

، وخصائص المنتجات والسلع المعروضة، اإللكترونيشخصية التاجر، وعنوانه  :  ، والتي منها على سبيل المثالاإللكتروني

 ومدة الضمان ونحوها... 

، فهو يتم من اإلنترنتأو    اإللكترونييتطلب هذا النوع من الخدمة الوسيط : ة إلكترونييتم عبر وسائط  اإللكترونياإليجاب .2

 خالل الشبكة وبوسائل مسموعة ومرئية. 

إيجابًا دوليًا  اإللكتروني أن اإليجاب  .3 الغالب  بالوسائل  :  في  تقيد    اإللكترونيةيتم طرح االيجاب  كافة المجتمعات دون  إلى 

 36بالحدود السياسية أو الجغرافية للدول. 

 
 . 481ص 3والمغنى ج -5ص 2ومغنى المحتاج ص -5ص 3وحاشية الدسوقي الشرح الكبير ج -192- 190ص 3فتح القدير ج 33
بشأن إجراء العقود بالوسائل االليكترونية، الصادر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي  3/6 (/54القرار الصادر عن المجمع الفقهي رقم ) 34

 هـ. 1410/شعبان/23-17م الموافق 20/1990-14بتاريخ 
ابرام العقد االليكتروني في ضوء أحكام القانون االماراتي والقانون المقارن بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب : د. إبراهيم دسوقي أبوليل 35

 . 89م ص2003/أبريل/26/18نونية واألمنية للعمليات االليكتروني دبي في الفترة ما بين القا
د. إبراهيم الدسوقي   -77م( ص2002خصوصية التعاقد عبر االنترنيت، دار الكتب القانونية، القاهرة، طبعة ) :  أسامة أبو الحسن مجاهد36

ليل االليكترونية:  أبو  للتعامالت  القانونية  صالمر:  الجوانب  السابق   Faye fangfei: Law of Electronic  91-88جع 

Commercial Transactions (Ibid) pp: 34-36.   
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 : عن بُْعد اإللكترونيةفي ما يختص بصدور اإليجاب بالوسائط  اإلماراتيأحكام القانون 

 :  ( على خصائص اإليجاب ودونك فيما يلي مؤداها2(، و) 1( المتعلقة باإلسناد في فقرتيها )15نصَّت المادة )

 صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.  اإللكترونيةتعتبر الرسالة  .1

 :  أنها صادرة عن المنشئ إذا أرسلت اإللكترونيةفي العالقة بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة . 2 

 ، اإللكترونيةمن شخص له صالحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة  .أ

 من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيًا من قبل المنشئ أو نيابة عنه".  .ب

 

 :  اإللكترونيةالصادرة عن محكمة التمييز دبي فيما يتعلق بحجية الرسائل  اإلماراتيمبادئ القضاء 

 :  منها  اإللكترونيةصدرت عدة مباديء عن محكمة التمييز بدبي مقررة لحجية الرسائل 

حجيتها القانونية متى كان االطالع على تفصيل تلك المعلومات متاًحا ضمن    اإللكترونية"فإن المعلومات الواردة في الرسائل  

 37الخاص بمنشئها، وتمت االشارة في الرسالة إلى كيفية االطالع عليها". اإللكترونيالنظام 

 

 :  وطرقهُ  اإللكترونيةالقبول في عقود التجارة 

دة بقوله:  تعريف القبول على هذا    "هو التعبير عن إرادة من وجه إليه االيجاب وبناًءا  38: عرفه الدكتور عبد المنعم فرج الصُّ

التعبير يمكن أن ينعقد العقد، فبالقبول تتوافق االرادتان أو تتالفى االرادتان من أجل إحداث أثر قانوني معين، والقبول يجب  

 أن يكون مطابقًا لاليجاب، فال يزيد عليه وال ينقص منه، وإال يعد ذلك إيجابًا جديدًا".

"ألغراض :  ، والتي مؤداهااإلماراتي  اإللكترونيةن المعامالت والتجارة  ( من قانو13( من المادة )1وهذا ما أكدته الفقرة )

 ".اإللكترونيةالتعاقد يجوز التعبير عن االيجاب والقبول جزئيًا أو كليًا بواسطة المراسلة 

 

 :  اإلنترنتأحكام المعيار الشرعي الفقهي في التعبير عن اليجاب والقبول في العقود المالية المبرمة ب

"التعبير عن االيجاب والقبول في العقود المبرمة  :  ( على أنه38( من المعيار الشرعي رقم )1( البند )5الفقرة )نصت  

( التابع 54.3.6( من القرار الفقهي رقم )2يتم بكل ما يدل على رضا العاقدين بابرام العقد"، وهي مقابلة للفقرة )  اإلنترنتب

 م.20.3.1990: 14يخ لمنظمة المؤتمر في دورتها المقامة بتار

 

 : اإللكترونيةطرق القبول في عقد التجارة 

الضغط على   .1" :  هنالك عدة طرق يثبت لها األثر في إثبات القبول أو رفضه وهي على نحو ما أورده فقهاء والقانون 

اآللي،   الحاسوب  الموافقة ضمن جهاز  المخصصة إلعالن  الفورية    .2األيقونة  المحادثة  القبول عن طريق  يتم  أن  ويمكن 

(Chatting  ،)3.    اإللكتروني ويمكن أن يتم عن طريق البريد  (Email ،)39    على أنه قد يشترط الموجب في بعض العقود

" بما يفيد تأكيد الموافقة، وفي هذه الحالة مجرد Double clickى األيقونة مرتين أو " أن يتم النقر عل اإلنترنتالموقعة عبر 

 العقد، ويصبح القبول عديم األثر. نشاء النقرة الواحدة ال تكفى إل

 
م محكمة التمييز بدبي، باالضافة لعدة مبادئ أخرى مقررة لحجية الرسائل االليكترونية 2016لسنة  147انظر الطعن العمالى رقم  37

 :  منها

 كمة التمييز دبي.م مح2012( لسنة 378أ/ الطعن المدنى رقم )

 م محكمة التمييز بدبي.2011( لسنة 253ب/ الطعن التجارى رقم )

 م محكمة التمييز بدبي.2011( لسنة 122ج/ طعن عمالى رقم )

 م محكمة التمييز بدبي.2009( لسنة 277د/ طعن مدنى رقم ) 
 . 116م( ص1992القاهرة، طبعة )مصادر االلتزام، دار النهضة العربية : د. عبد المنعم فرج الصدة 38
الدين  39 عماد  محمد  االليكترونية:  فادي  التجارة  ص:  عقد  السابق  السوقي  -90المرجع  إبراهيم  للتعامالت :  د.  القانونية  الجوانب 

 . 94-93المرجع السابق ص: االليكترونية
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 : اإللكترونيأحكام المعيار الشرعي الفقهي في التعبير عن القبول بالضغط على األيقونة وتأكيد القبول على الموقع 

"يعتبر الضغط على مفتاح )أيقونة( القبول عند : ( على أنه38( من المعيار الشرعي رقم )4( الفقرة )5تقرر بموجب المادة )

صحيًحا شرًعا إذا كان نظام الموقع ال يشترط تأكيد القبول، فإذا كان يشترط التأكيد  والً إبرام العقد عبر الموقع على الشبكة قب

 بأي طريقة يحددها الموقع، فإن القبول ال يقُع إال بصدور ذلك التأكيد.

ن نظام الموقع   - القبول احتياًطا  ات كفيلة بتأكيد  إجراء ينبغي للمؤسسة التي تقدم خدماتها عبر موقعها على الشبكة أن يتََضمَّ

 لما قد يقع من المتعاملين من أخطاًء".

 

 أهلية المتعاقدين–المطلب الثاني 

 :  اإللكترونيةصحة التراضي في عقود التجارة 

 : تمهيد

صحيًحا يجب أن يكون صادًرا من أطراف متعاقدة كاملة األهلية، وأن تكون إرادتهم   اإللكترونيةلكي يكون العقد في المعامالت  

)انظر أحكام   40اإلرادة كلية أو عدم األهلية  انعدامسليمة خالية من العيوب، ومن ثَمَّ هنالك مميًزا بين عيب يصيب اإلرادة وبين  

( بالنسبة لكامل 86بالنسبة لناقص وعديم األهلية والمادة )  اإلماراتي( من قانون المعامالت المدنية  159،  158:  87المواد  

 األهلية.

 :  هما اإللكترونيةوعليه يلزمنا تناول مسألتين في صحة التراضي في العقود 

 :  اإللكترونيةاألهلية في عقود التجارة : األولى

 :  اإللكترونية عيوب االرادة في عقود التجارة :  والثانية

 : على النحو التاليوسنوجز الكالم فيها 

 :  اإللكترونيةاألهلية في عقود التجارة : أولً 

عليها أحكام األهلية المقررة في العقود والتي أساسها أن كل  أهلية خاصة بها بل تسرى اإللكترونيةال تتطلب العقود التجارية 

 41إنسان عاقل مميز يكون أهالً إلبرام العقود ما لم تسلب أهليته، وأن األهلية بصفة عامة مناطها التمييز. 

من كان كامل  وعليه من كان عديم األهلية كان عديمها في إبرام العقود، ومن كان ناقصها كان ناقصها في إبرام العقود، و 

  األهلية كان كاملها في إبرام العقود، فاألول ال يبرم عقدًا، والثاني يبرم العقود التي تكون نافعة نفعًا محًضا له، أما الثالث يكون

بالنسبة لناقص وعديم    اإلماراتيمن قانون المعامالت المدنية  159:  158:  .)أنظر أحكام المادتين42أهالً إلبرام كافة التصرفات

 بالنسية لكامل األهلية( . 186ألهلية، والمادةا

تتم عن بعد فتثار مشكلة تحديد هوية الطرف الثاني وقد يعرض العقد   اإللكترونية ولما كانت العقود التي تجرى في المعامالت  

  اإلنترنتللبطالن فيما إذا كان الطرف اآلخر قاصًرا أو عديم األهلية، ولهذا السبب يقوم الموجب بفتح صفحة خاصة في  

يمألها المتعاقد تتضمن سنة وتاريخ ميالده حتى يحول ذلك دون محاوالت التالعب من القاصرين، ولهذا توجب الكثير من  

 43القوانين دفع تعويضات مالية للموجب الذي يقع ضحية للتعاقد مع القاصرين. 

 

 

 

 

 
ية االماراتي، العقد والتصرف االنفرادي )اآلفاق  مصادر االلتزام االرادية في قانون المعامالت المدن: الشهابي إبراهيم الشرقاوي 40

 127م( ص2020، الشارقة، الطبعة الثانية )Brighter Horizon Publisherالمشرقة ناشؤون 
:  عقد التجارة االليكترونية:  وفادي محمد جمال الدين  -108مرجع ساق ص:  الوسيط في شرح القانون المدني:  د. عبد الرزاق السنهودي  41

 . 127مصادر االلتزام المرجع السابق نفسه ص: الشهابي إبراهيم الشرقاوي -95- 94سابق صمرجع 
 . 131مصادر االلتزام المرجع السابق ص: الشهابي إبراهيم الشرقاوي 42
 . 281م( ص2000التنظيم القانوني لشبكة االنترنيت )رسالة دكتوراة( بيروت ): طوني ميشال عيسى 43
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 :  أحكام المعيار الشرعي الفقهي في اشتراط أهلية المتعاقدين 

( على اشتراط توافر كمال األهلية في األطراف المتعاقدة، 2.1( الفقرة )8( وفقًا للمادة )38المعيار الشرعي الفقهي رقم )نصَّ  

 : ودونك مؤداها

ات الممكنة للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق من  جراءيتعين على المؤسسة اتخاذ االحتياطات واإل: 2.1

 .يح الناقذ، حماية ألموال المؤسسةللتعاقد على الوجه الصحأهليتهم 

 :  اإللكترونيةعيوب اإلرادة في عقود التجارة : ثانيًا

أربع هي المدنية  القوانين  كافة  عليها  تنص  التي  اإلرادة  تعريفها  :  والتدليس:  واإلكراه:  الغلط:  عيوب  ودونك  واالستغالل، 

 : موجًزا

المدنية   المعامالت  لقانون  وفقًا  أربع  األهلية  عوارض  بأن  بالذكر  جدير  هو  والسفه   اإلماراتي ومما  والعته  الجنون  وهي 

( بالنسبة  170بالنسبة، لعديمي األهلية، والمادة )  اإلماراتي( من قانون المعامالت المدنية  169:  168)انظر المادة )  44والغفلة.

 لناقضي األهلية.

ُف بأنه :  الغلط  .أ فيدفعه هذا الوهم إلى التعاقد   45وهم يقوم في ذهن الشخص يجعله يتصور الواقع على خالف حقيقته، :  يُعّرِ

هو نفس الغلط في العقود التقليدية كل يكاد يكون    اإللكترونيةوالغلط في المعامالت  :  وهو مبطل للعقد إذا انصب على ماهيته

 ما يشترطه القانون أن يكون جوهريًا. 

"إذا وقع  :  والتي مؤداها  اإلماراتي( من قانون المعامالت المدنية  194العقد هو ما نصت عليه المادة )  انعقادوالغلط الذي يمنع  

 أو في المحل بطل العقد".  نعقاد الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط اال

 :  وبالتالي أنواع الغلط التي تفسد العقد في ما إذا كان في ركن العقد، أو شروطه، أو في محله ثالثة

كمن يعطيه ماالً فيظن أنه قرض ويعتقد مستلم المال على أنه هبة، ال ينعقد القرض وال  :  فمثال الغلط في االيجاب والقبول 

 ، مع القبول. الهبة لعدم تطابق االيجاب

كمن يتعاقد مع شخص على أن يبيعه عقاره )أ( وله عقارين فتبين أن المعقود عليه العقار )ب(، ال ينعقد  :  الغلط في ذات المحل 

 46المحل.  نعدامالعقد ال

 ( معامالت إماراتي.197هو من قبيل الغلط الحسابي فيجب تصحيحه )انظر المادة : الغلط الغير مؤثر في العقد

 :  يشترط فيه توافر شرطين هما: ط المؤثر في العقد الذي يعيب الرضاالغل

 195أن يكون الغلط واقعا في أمر مرغوب فيه كصفة المحل، أو ذات المتعاقد على نحو ما نصت عليه المادة :  الشرط األول

 .اإلماراتي من قانون المعامالت المدنية 

الثاني في نطاق العقد، كأن يعين الشيء المعقود عليه بصفات دقيقة ثم يتبين    أن يكون األمر المرغوب فيه داخال:  الشرط 

 47له بأنه ليس كذلك، أو خلو الشيء المبيع من شرط السالمة.  للمشترى عند استالمه

ويعتبر  إيهام الشخص بأمٍر مخالف للحقيقة عن طريق استخدام طرق احتيالية، بقصد إبرام العقد،  :  يُعَرُف بأنه:  التدليس  .ب

 لحظة إبرام العقد. 48تدليًسا السكوت على واقعة ما كان الطرف اآلخر ليبرم العقد لو علم بها.

سلبي :  إيجابي يقوم الطرف األول بوسائل احتيالية إليهام المتعاقد وخداعه إلبرام العقد، والثاني:  األولى:  له طريقتان :  طرقه

 49وهرية في المبيع ما كان المتعاقد ليبرم العقد لو علم بها. وهو سكوت المتعاقد األول عن عيب من العيوب الج

استعمال طرق احتيالية، وأن يكون التدليس دافعًا للتعاقد، وصدور التدليس من المتعاقد اآلخر أو إمكان  :  ثالثة هيَّ :  شروطه

 علمه به. 

 
 . 135مصادر االلتزام المرجع ص: الشهابي إبراهيم الشرقاوي 44
دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، مطبوعات جامعة الكويت   -العقد غير الالزم:  د. إبراهيم الدسوقي أبو ليل  45

 . 125م( ص1994)
 . 152المرجع السابق ص: الشهابي إبراهيم 46
 . 155-153المرجع السابق ص: الشهابي إبراهيم 47
 . 100مرجع سابق ص: عقد التجارة االليكترونية: دى محمد عماد الدينفا 48
 . 267الوسيط في شرح القانون المدنى ص: د. عبد الرزاق السنهورى 49
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ع أموالهم في حسابات بعض البنوك الوهمية ثم  موقع وهمي وإغراء العمالء بإيدا  إنشاء :  اإللكترونية ومن أمثلته في العقود   : 

 الفرار بهذه األموال وعدم ردها ألصحابها. 

"عدم التعادل بين االلتزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين". والغبن قد يكون يسيًرا وقد : يُعّرف بأنه: الغبن .ج

مين، أما الفاحش هو ما ال يدخل تحت تقويمهم وهو ال يكون إال في يكون فاحًشا، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقو

 50عقود المعاوضات. 

المادتين    51وإنما هو مختص بعقود معينة.   اإللكترونيةوملحوظة جديرة بالذكر بأن الغبن ال يؤثر في العقود   ، 185)انظر 

 .اإلماراتي ( من قانون المعامالت المدنية 188

هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عمالً دون رضاه، ويكون ماديًا أو معنويًا، أو هو التعاقد :  تعريفه بأنه:  اإلكراه  .د

 52تحت سلطان رهبة تولدت نتيجة تهديد بخطر".

أن يتم التعاقد تحت سلطان رهبة بُِعثت في نفس المتعاقد بدون وجه حق،  : كراه وهييشترط ثالثة شروط لتوافر اإل: شروطه

، من القانون المدني المصري(،  127)انظر المادتين    53وأن تكون الرهبة باعثة على التعاقد، اتصال المتعاقد اآلخر باإلكراه

 .اإلماراتي( من قانون المعامالت المدنية 176والمادة )

 ألنها تتم عن بُْعد.  اإللكترونيةإال أنه في الغالب األعم مستبعد في التعامالت - 

 

 :  اإلنترنتأحكام المعيار الشرعي الفقهي في خصوص عيوب الرادة في التعامالت عبر 

 : ودونك مؤداهما اإلنترنت( على عيوب اإلرادة عبر 4، 2.3( البند )8( وفقًا للمادة )38نص المعيار الشرعي رقم )

إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط في شخصية أحد العاقدين أو صفة فيه، ثبت للعاقد اآلخر الحق في فسخ  :  8.2.3" 

 العقد.

القواعد العامة في اإلثبات". وهذا:  8.2.4 ( من  5ما نصت عليه الفقرة)  يرجع في إثبات التزييف أو التزوير أو الغلط إلى 

 م. 20.3.1990: 14( الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بتاريخ 54.3.6القرار رقم )

التجارية   بالمعامالت  المتعلقة  التروير  أو  التزبيق  جرائم  على  للقانون    اإللكترونيةالمساءلة  القانون  :  اإلماراتيوفقًا  نص 

عن قصد بيانات غير صحيحة متعلقة بهويته أو تفويضه بغرض استصدار   ( على مساءلة كل من قدم30للمادة )  وفقًا  اإلماراتي

 . اإلماراتيةأو إلغاء أو إيقاف شهادة بالحبس مع مراعاة أية عقوبة أخرى أشد ينص عليها في القوانين 

 

 :  اإللكترونيةالعقود  وزمان ومكان ،وأحكامهما اإللكترونيةالمحل والسبب في عقود التجارة : المبحث الرابع

 : تمهيد

، وشروط  اإللكترونية، وصور المحل في عقود التجارة  اإللكترونيةيتطرق البحث تبعًا لهذا المطلب إلى أحكام المحل في العقود  

التجارة   عقود  في  التجارة  اإللكترونيةالمحل  عقود  في  السبب  وأحكام  التجارة اإللكترونية،  عقود  إبرام  ومكان  وزمان   ،

وموقف    اإللكترونية، والنظريات الفقهية التي يقول بها الفقهاء في تحديد زمان ومكان إبرام العقود في التجارة  اإللكترونية

 :  أحكام المعيار الشرعي الفقهي في كل هذه المسائل،وذلك على النحو التاليمنها، و اإلماراتيالمشرع 

   :فيه مطلبان هما  –خطة البحث 

   :وأحكامهما اإللكترونيةالمحل والسبب في عقود التجارة : المطلب األول

   :ودونك تفصيل القول فيهما: اإللكترونيةالعقود  وزمان ومكان: المطلب الثاني

 

 
،  407م( ص1987الوافي في شرح القانون المدني )نظرية العقد واالرادة المنفردة( بدون ناشر، الطبعة الرابعة ): د. سليمان مرقص 50

 . 147-146المرجع السابق ص: يموالشهابي إبراه
 105-104مرجع سابق ص: عقد التجارة االليكترونية: فادي محمد عماد الدين 51
 (من القانون اإلماراتي..176وتقابلها المادة)-( من القانون المدني المصري1( الفقرة )127المادة )  52
 . 146-142السابق صالمرجع : مصادر االلتزام اإلرادية: الشهابي إبراهيم الشرقاوي 53
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  :وأحكامهما اإللكترونيةالمحل والسبب في عقود التجارة : األولالمطلب 

 :  اإللكترونيةأحكام المحل في العقود : أولً 

هو المعقود عليه ففي عقد البيع هو العين المبيعة    اإلماراتي( من قانون المعامالت  199محل العقد وفقًا للمادة ):  تعريف المحل

 وفي عقد الرهن هو العين المرهونة.

الشيء الذي يلتزم أحد األطراف بتقديمه أو يلتزم بعمل :  "المحل هو:  ( من القانون المدني الفرنسي بقولها1126عرفته المادة )

 أو اإلمتناع عن عمل".

 54تجارة خدمات. .2تجارة سلع،  .1: هي نوعان اإللكترونيةتي ينتظمها عقد التجارة ومن ثمَّ فإن أنواع الخدمات واألعمال ال

 :  ولكل منهما عدة صور نشير إليها فيما يلى

 :  اإللكترونيةصور المحل في عقد التجارة  :ثانياً 

ما كان متعلقًا بالتجارة والبضائع المنقولة وغير المنقولة مما يتضمن حقوقًا معنوية    اإللكترونيةويقصد بالمحل في عقد التجارة  

 55( سابقة االشارة.5وفقًا للمادة ) اإلماراتي اإللكترونيةمع مراعاة االستثناءات التي قررها قانون المعامالت والتجارة 

 :  صور المحل في تجارة الخدمات :لثاً ثا

 : ، وتشمل هذه الخدماتاإلنترنتفي الخدمات والتي يتم التعاقد عليها عن طريق  اإللكترونيةتتعدد صور التجارة 

 . اإلنترنتوهي أهم الخدمات التي تتم عن طريق : الخدمات المصرفية.1

 وتشمل خدمات االستثمار، والتأمين. : الخدمات المالية.2

 االستشارات القانونية والطبية والهندسية. وتشمل : الخدمات االستشارية .3

 المتجر االفتراضي. إنشاء بالشبكة الدولية، وعقود خدمة الخط الساخن، و االتصالوتشمل : تاالتصاالخدمات .4

 56خدمات وكالء السياحة، وتشمل خدمات حجز التذكر وتأكيد الحجز، وحجز الفتادق، والمطاعم..5

 

 :  اإللكترونيةشروط المحل في عقد التجارة 

 . 1:  والتجارة التقليدية، ففي نوعي التجارة هي ثالثة شروط  اإللكترونيةليست ثمة فوارق بين شروط محل العقد في التجارة  

 57.وأن يكون موجودًا أو ممكنًا  .3وأن يكون مشروًعا،  .2أن يكون محل العقد بصفة عامة معينًا أو قابالً للتعيين، 

أن يكون موجودًا أو قابالً للوجود    اإلنترنتفيشترط في المبيع عبر شبكة  :  شرط الوجود أو القابلية للوجود:  الشرط األول

 ويكفى عرض صورته عن طريق الشبكة. 

الثاني للتعيين:  الشرط  القابلية  أو  التعيين  نافيًا  :  شرط  كافيًا  علًما  المبيع  الشيء  تعيين  به  محدد والمراد  يكون  بأن  للجهالة 

 األوصاف.

 يجب أن يكون محل العقد مشروًعا غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة، وإال كان العقد باطالً.: الشرط الثالث

 

 

 

 : أحكام المعيار الشرعي الفقهي المتعلق بمشروعية محل العقد وكونه موجوًدا وقت العقد

 
بحث في التجارة : عقد البيع االليكتروني : د. طاهر شوقي مؤمن -108عقد التجارة االليكترونية، مرجع سابق : فادي عماد الدين 54

 . 46م( ص2007االليكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة )
55 Faye Fangfei Wang: Law of Electronic Commercial Transaction (Ibid) pp: 63-64 

المرجع السابق  :  عقد التجارة االليكترونية: وفادي عماد الدين -48عقد البيع االليكتروني، المرجع السابق ص: د. طاهر شوقي مؤمن 56

 . 110-109ص
باحثين  57 القانون،  :  مجموعة  للثقافة لجنة  المجلس األعلى  االليكترونية،  للتجارة  القانونية  )الجوانب  الطبعة األولى  م(  2003القاهرة، 

 . 61-59ص
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المواقع    إنشاء ( المتعلقة ب 38( من المعيار الشرعي رقم )1( الفقرة )2تقرر بموجب المادة )فلقد  :  فيما يختص بمشروعية المحل

بشرط    اإلنترنتالمواقع التجارية على شبكة    إنشاء "يجوز  :  وإبرام العقود المالية بواسطتها على أنه  اإلنترنتالتجارية على  

محرمة، أو استخدام أدوات ووسائل محرمة في التزويج   خلوها مما هو محرم شرًعا، كالترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة

 لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة".

( 38( من المعيار )4( الفقرة )8فقد تقرر بموجب المادة ) اإلنترنتفيما يتعلق بتعليق الشيء المعقود عليه أو محل العقد على 

لعقد، أو اعتمادًا على رؤية متقدمة له أو استنادًا على األنموذج، "إذا تم إبرام العقد عبر الشبكة بناًءا على وصف محل ا:  على أنه

ثم وجد المحل عند التسليم مخالفًا للوصف أو متغيًرا عن حالته عند الرؤية أو مغايًرا لألنموذج، فإنه يثبت للمتملك خيار فوات 

 على جبر الضرر".  الوصف المرغوب فيه، فيحق له فسخ العقد، أو إمضاؤه أو االتفاق مع العاقد اآلخر

 

 :  اإللكترونيةأحكام السبب في عقود التجارة 

 : تعريفه

أن السبب هو الغرض المباشر المقصود من  .1: جاء بها (والتي207وفقًا للمادة )  اإلماراتيلقد أخذ قانون المعامالت المدنية 

 ويجب أن يكون موجودًا أو صحيًحا أو مباًحا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب.  .2العقد، 

التي مفادها بأن السبب هو الباعث الدافع للتعاقد، وهاك    اإلماراتي ( من قانون المعامالت المدنية  208كما جاء في المادة )

 : مؤداها

ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم   .2  ال يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين،  .1

 الدليل على غير ذلك"

المعامالت   لقانون  باالشارة بأنه جاء بالمذكرة اإليضاحية  بالقصد هنا ما يعرف في :  اإلماراتي ومما هو حريُّ  "أن المراد 

 58القانون بالسبب الباعث أو الدافع إلى التعاقد". 

 59"هو الغاية أو الباعث البرام العقد، والمراد به غاية الملتزم من إبرام إلتزامه".: القانون بأنهالسبب يعرفه فقهاء 

 :  اإللكترونيةشروطه في عقد التجارة 

 السبب صحيًحا ال وهميًّا وإال كان العقد باطالً.  يشترط معظم الفقهاء أن يكون .1

 باطالً.ويشترط لصحة السبب وجوده وإال كان العقد  .2

 ويشترط أن يكون مشروًعا، ويقصد بالمشروعية عدم مخالفة الباعث ألحكام الشريعة والنظام العام، واآلداب العامة.  .3

 60أن يكون السبب مطابقًا للقانون وإال كان العقد باطالً.  .4

روط كما يلزم توافرها في العقود ويالخط من هذه الشروط أن السبب ركنًا من أركان العقد يبطل العقد بفقدانه. وأن هذه الش

 . اإللكترونيةالتقليدية يلزم توافرها في العقود 

 :  ( المتعلق بمشروعية السبب 38أحكام المعيار الشرعي الفقهي رقم )

( التنصيص على مشروعية المحل والسبب معًا لعمومية النص فيؤخذ على عمومه  1( الفقرة )2لقد تقرر بموجب المادة )

بشرط خلوها مما هو محرم شرًعا، كالتزويج لسلع أو    اإلنترنتالمواقع التجارية على شبكة    نشاء "يجوز إل:  مؤداهاودونك  

 خدمات أو أنشطة محرمة، أو استخدام أدوات ووسائل محرمة في التزويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة". 

 

 

 

 

 
 . 160انظر المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية االماراتي ص 58
 . 112المرجع السابق : عقد التجارة االليكترونية: فادى محمد عماد الدين 59
 113- 112عقد البيع االليكتروني، المرجع السابق ص: د. طاهر شوقي مؤمن 60
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 :  اإللكترونيةزمان ومكان إبرام العقود : المطلب الثاني

 : تمهيد

وتعتبر لحظة    61العقد يتم بارتباط االيجاب مع القبول،  انعقاد لما كانت القاعدة العامة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني بأن  

 62العقد.  انعقاد صدور القبول هي لحظة 

  اإللكترونية ، لكون قانون التجارة  اإللكترونيةتعد مشكلة تحديد زمان ومكان العقد من أهم المشكالت وأدقَّها في عقد التجارة  

م لم يتطرقا بوضوح للحظة ومكان إبرام العقد، األمر الذي أدى إلى  2000م، والتوجه األوروبي لسنة 1996النموذجي لسنة 

 63د لوقت ومكان إبرام العقد.اختالف الدول في تبنى اتجاه محد

 :  من خالل النقطتين التاليتين سنسلط الضوء على هذه المسألة

 :  اإللكترونيةزمان إبرام العقد في عقود التجارة : أوالً 

 :  اإللكترونيةمكان إبرام العقد في عقود التجارة : ثانيًا

   ::وسنتعرض لهما موجًزا فيما يلي

 :  اإللكترونيةزمان إبرام العقد في عقود التجارة : أولً 

 64  :: يتجه الفقه القانوني الحديث إلى تبني أربعة نظريات أو مذاهب في نشوء العقد بين غائبين وهي

يرى أصحاب هذا المذهب أنه اللحظة التي يعلن فيها القابل قبوله يتم إبرام العقد، دون حاجة :  نظرية إعالن القبول:  األولى

  اإللكترونية إلى علم الموجب بصدور القبول، أو عدم علمه، وهي النظرية التي ينادى بها الفقه اإلسالمي، وفي عقد التجارة  

 .اإللكترونيويؤخذ على هذه النظرية صعوبة إثبات القبول  اإللكترونيةيتم القبول وينعقد القبول بتحرير القابل لرسالته 

يرى أصحاب هذا المذهب أن العقد يعتبر مبرًما بتصدير رسالة القبول من القابل وتصديرها :  نظرية تصدير القبول:  الثانية

أنه ال يتصور نشوء العقد دون علم وال يهم علم الموجب بهذا القبول، ويعاب على هذه النظرية ب  اإللكترونيخالل الوسيط  

 القابل به.

العقد هو وقت وصول الرسالة إلى الموجب وسيطرته    انعقاديرى أصحاب هذا المذهب أن وقت  :  نظرية وصول القبول:  الثالثة

 الفعلية عليها، فبوصول القبول إلى الموجب يصبح نهائيًا.

، وصدور القبول من طرٍف آلخر سواء اإلنترنتالعقد باستخدام   انعقاد حيث أن المقرر في فقههم  :  وبهذا يقول السادة األحناف

ابل عن رضاه بااليجاب وتوافقت  علم الموجب به أم لم يعلم، وهذا ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين، ومتى أعلن الق

هي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة حيث جاء في  وهذا ما صدر به قرار المجمع الفق  65رادتان تم العقد.اإل

يسمع كالمه وكانت وسيلة  :  قراره بين غائبين ال يجمعها مكان واحد، وال يرى أحدهما اآلخر معاينة، وال  التعاقد  تم  "إذا 

س والفاكس وشاشات الحاسب اآللي بينهما هي الكتابة أو الرسالة أو السفارة )الرسول( وينطبق هذا على البرق والتلك  االتصال

 66)الحاسوب( ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول االيجاب إلى الموجه إليه وقبوله".

العقد هو وقت علم الموجب فعالً بالقبول، ذلك ألن   انعقاد يرى أصحاب هذه النظرية أن وقت  :  نظرية العلم بالقبول:  الرابعة

 القبول إرادة وال تنتج اإلرادة أثرها إال إذا اتصل علم الموجب بها. 

 

 

 

 
 ( 167ة األحكام العدلية المادة )مجل: على حيدر 61
 . 303م( ص1981الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة طبعة ): عبد الرزاق السنهوري 62
 . 115المرجع السابق ص: فادي محمد عماد الدين 63
السنهوري  64 الرزاق  عبد  المرجع  :  د.  المدني،  القانون  في  برهم  -237السابق صالوسيط  إسماعيل  التجارة :  ونضال  عقود  أحكام 

ص:  االليكترونية سابق  ص  -61-58مرجع  نفسه  السابق  المرجع  اإلرادية،  االلتزام  مصادر  إبراهيم   Faye،  109- 107الشهابي 

Fangfei: Law of Electronic Commercial Transaction (Ibid) pp: 39-40 . 
 26ص  7وحاشية ابن عابدين ج  -2994ص 6بدائع الصنائع ج 65
( الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي التابع لجدة في مارس/ 54/3/6انظر القرار الفقهي رقم ) 66

 م السابق اإلشارة. 1990
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 :  اإللكترونيةفي زمان استالم الرسائل  اإلماراتيأحكام القانون 

أخذ بالنظرية الثانية التي تقول   اإلماراتيومن سياق هذه النظريات األربع على النحو المشار إليه أعاله يتبين لي أن المشرع 

 :  67( من ذات هذه المادة، ودونك مؤداها 2( )ا( البند )ب(، والفقرة )17بتصدير القبول وفقًا ألحكام المادة )

 :  على النحو التالي ونيةاإللكتريتحدد وقت استالم الرسالة  ."ب

 :  يتم االستالم اإللكترونيةإذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استالم الرسالة .1

 نظام المعلومات المعين  اإللكترونيةوقت دخول الرسالة  .أ

معلومات إذا أُرٍسلَت إلى نظام معلومات تابع له، ولكن ليس هو نظام ال  اإللكترونيةوقت استخراج المرسل إليه الرسالة    .ب

 المعين الستقبال الرسالة

 نظام معلومات تابع للمرسل إليه".   اإللكترونية إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يقع االستالم عندما تدخل الرسالة  .2

 :  اإلنترنت العقد باستخدام  انعقادأحكام المعيار الشرعي الفقهي في اعتبار زمن 

ل عليه وقت  38( من المعيار الشرعي رقم )6جاء نص المادة ) ( مؤيدًا للنظرية الثانية التي ينادي بها فقهاء القانون فالمعوَّ

 :  صدوره من القابل علم الموجب أو لم يعلم، ودونك مؤداها

التعاقد، وقت صدور القبول من الطرف اآلخر سواء أعلم الموجب به أم لم أيًّا كانت طريقة  :  اإلنترنت "ينعقد العقد باستخدام  

 يعلم".

 

 :  اإللكترونيةمكان إبرام العقد في عقود التجارة : ثانيًا

 . اإللكترونيةمسألة ذات أهمية خاصة للصفة الدولية الغالية في التعامالت التجارية   اإللكترونيةيعتبر مكان إبرام العقود 

وتكمن األهمية في الصعوبات التي تبرز عند المحكمة المختصة بنظر النزاع، والقانون الواجب التطبيق من بين القوانين  

 المتنازعة. 

( وهاك 15.4في المادة )  اإللكترونيةلى مكان إبرام عقد التجارة  ع  اإللكترونيةولهذه األهمية نصَّ القانون النموذجي للتجارة  

 : مؤداها

يتحدد بالمكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء، وأن مكان استالمها هو المكان الذي يقع   اإللكترونية"أن مكان إرسال الرسالة  

 فيه مقر عمل المرسل إليه، ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على غير ذلك". 

 ( منها. 6مؤكدًا أهمية مكان إبرام العقد وفقًا للمادة )  اإللكترونيةم بشأن استخدام الخطابات  2005ولقد نصت إتفاقية األمم لسنة  

 :  اإلنترنتعبر  اإللكترونيةبشأن تحديد مكان المعاملة  اإلماراتي  اإللكترونيةأحكام قانون المعامالت والتجارة 

( الفقرتان  و3تنص   ،4( المادة  من  القانون  17(  من  الرسائل    اإلماراتي(  واستالم  إرسال  مكان  ودونك    اإللكترونيةعلى 

 :  68مؤداهما

قد أُرِسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل   اإللكترونيةما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على خالف ذلك، تعتبر الرسالة    .3

 في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. المنشيء وأنها استلمت

 : ألغراض هذه المادة .4

مقر العمل له هو المقر األوثق عالقة بالمعاملة المعنية، أو   إذا كان للمنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، يكون  .أ

 مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه المعاملة.

 إذا لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل، يشار إلى محل إقامته المعتاد. .ب

 "مقر اإلقامة المعتاد" فيما يتعلق بالشخص االعتباري، يعني مقره الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه". .ج

 

 
67 Alan Davidson: The Laws of Electronic Commerce, Cambridge University, press p: 56. 
68 Alan Davidson: The Laws of Electronic Commerce, Cambridge University, press p: 61. 
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 : اإلنترنتالعقد باستخدام  انعقادأحكام المعيار الشرعي الفقهي في اعتبار مكان 

 :  ( ودونك مؤداهما4.2، و4.1): ( تبعًا للفقرتين 4( على تحديد المكان وفقًا للمادة )38المعيار الشرعي رقم )نص 

يأخذ أحكام التعاقد   اإلنترنتإبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية، أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر  :  4.1

ع أحكام التعاقد بين حاضرين كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم صدور ما يدل على بين حاضرين، وعليه فإنه تسري عليه جمي

 إعراض أحد العاقدين عند التعاقد، والمواالة بين اإليجاب والقبول بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.

أو انقطع    االتصالبين المتعاقدين ما دام الكالم في شأن العقد، فإذا انتهى    االتصالمجلس العقد في هذه الحالة هو زمن  :  4.1.1

 انتهى المجلس إال إذا كان اإلنقطاع يسيًرا عرفًا. االتصالأو انتقل المتعاقدون لموضوع آخر ال صلة له بموضوع 

ام التعاقد بين غائبين، مثل التعاقد عن طريق  إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو عبر الموقع على الشبكة يأخذ أحك.:  4.2

 الرسالة". 

 

 :  من تحديد زمان ومكان التعاقد وفقًا لقانون المعامالت المدنية اإلماراتيموقف المشرع 

أحكام قانون المعامالت المدنية على كافة العقود ما لم يرد به استثناء كما هو في الحالة الخاصة    يلزم التنوية إلى أنه تسرى

( 142بالمذهب األخير وفقًا للمادة ) اإلماراتيوعليه تبعًا للمذاهب المتقدمة يأخذ قانون المعامالت المدنية  اإللكترونيةبالعقود 

لغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق  يعتبر التعاقد ما بين ا .1" : والتي منطوقها

ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في الزمان والمكان اللذين وصل فيهما هذا القبول   .2أو نص قانوني يقضى بغير ذلك،  

 ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". 

 

 : ماهيتهما، وحجيتهما، وصورهما، وشروطهما: اإللكترونيةالتوثيق واإلثبات في عقود التجارة : المبحث الخامس

 : تمهيد

فقًها وقانونًا،    اإللكتروني من حيث التعريف بالتوثيق    اإللكترونيةسيتناول الباحثان أحكام توثيق عقود التجارة  :  تبعًا لهذا المبحث

، اإللكتروني، واستصدار شهادات التوقيع  اإللكترونيفقًها وقانونًا، وصور التوقيع    اإللكترونيوبيان حجيته، وشروط التوقيع  

والمعامالت    مسؤولية و التجارة  عقود  في  واإلثبات  عليها،  والمصادقين  الشهادات  البينة  اإللكترونيةحاملي  قبول  وحجية   ،

 . اإللكترونيةواجب توافرها في الكتابة ، والشروط ال اإلماراتيوفقًا ألحكام القانون  اإللكترونية

 :  اإللكترونيتوثيق التعبير : أولً 

 :  تعريفه 

"هو كل عالمة توضع على سند تميز هوية وشخصية الموقع وتكشف عن إرادته :  بأنه  اإللكترونيعّرف البعض التوقيع   

 69بقبول التزامه بمضمون هذا المستند وإقراره له". 

فه قانون اليونسترال بشأن التوقيعات     اإللكتروني التوقيع    ."أ:  ( على أنه2م( حيث نصَّ في المادة )2001لعام )  اإللكترونيةوَعرَّ

مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيًا يجوز أن يستخدم لتعيين هوية    إلكترونييعني بيانات في شكل  

 الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الُمَوقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات".

 

 : اإلماراتيوفقًا للقانون  اإللكترونيتعريف التوقيع 

أو أرقام    70"توقيع مكّون من حروف:  بأنه   اإللكتروني، التوقيع  اإللكترونية( من قانون المعامالت والتجارة  2عرفت المادة )

وممهور بنية توثيق أو   إلكترونية وملحق أو مرتبط منطقيًا برسالة    إلكترونيأو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل  

 اعتماد تلك الرسالة". 

 
 . 217م( ص2005عقد البيع عبر االنترنيت، )رسالة دكتوراة( حقوق عين شمس، ): الزريقات 69
حيث استقر لدى  : مبادئ القضاء اإلماراتي الصادرة عن محكمة التمييز في شأن التوقيع باألحرف واألرقام أو الكودى، أو البيومترى 70

"يعتبر توقيفًا اليكترونيًا كل أحرف أو أرقام أو صور أو أصوات لها طابع منفرد نسخ بتحديد شخص صاحب  : محكمة التمييز على أنه

م )انظر طعن تجارى رقم  2006( لسنة 1غيره على النحو الوارد في قانون المعامالت والتجارة االليكترونية رقم )التوقيع وتمييزه عن 

 م محكمة التمييز بدبي(. 2010( لسنة 64)
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 :  71المحمي وعرفته بأنه  اإللكترونيإلى التوقيع  اإلماراتي ( من القانون 20كما أشارت المادة )

توقيع  .  1  أنه  التوقيع على  تطبيق    إلكترونييعامل  التحقق من خالل  توثيق محكمة،  إجراءمحمي إذا كان من الممكن  ات 

كان في الوقت الذي    اإللكترونيمنصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجاريًا ومتفق عليها بين الطرفين من أن التوقيع  

 :  تم فيه

 ينفرد به الشخص الذي استخدمه، .أ

 ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص، .ب

 إلنشائه أو وسيلة استعمال وقت التوقيع،أن يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة  .ج

ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدًا يعول عليه حول سالمة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير   اإللكترونية ويرتبط بالرسالة  .د

 يصبح غير محمي،. اإللكتروني 73فإن التوقيع  اإللكتروني 72السجل 

2.  ( المادة  يعتبر  21على الرغم من أحكام  القانون وما لم يثبت العكس  التوقيع    االعتماد( من هذا  محمي    اإللكترونيعلى 

 معقوالً". 

 

 :  حجيته

منه بصحة توقيعه على مستند   يكون دليالً على نية الموقع وإقراراً : يؤدي التوقيع في شكله الكتابي التقليدي عدة وظائف منها

معين، ويكون دليالً لإلثبات حالة قيام نزاع مستقبلي بين األطراف، وهو أداة للتعبير عن إرادة شخص والتزامه بمضمون عقد  

 75، وهو يميز شخصية صاحبه ويميزه عن غيره محددًا هويته.74معين 

شخصية صاحب التوثيق بشكل دائم وروتيني في كل مرة يكون فباإلضافة لما ذكر فهو يستوثق من    اإللكترونيأما التوقيع  

فيها باستخدام الرقم السري أو المفتاح الخاص به، إضافة إلى ذلك توفر تقنية المعلومات الحديثة نظام آمن في المعامالت 

شخصية صاحب  ، وهذا النظام يؤكد ويستوثق من Secure Electronic Transaction (SET)وذلك ما يسمى  إلكترونية 

 76التوقيع.

 

 

 
استتب لدى محكمة التمييز  : مبادئ القضاء االماراتي الصادرة عن محكمة التمييز بدبي في خصوص التوقيع االليكتروني المحمى 71

يعتبر االعتماد على التوقيع االليكتروني المحمى معقوال  : على أنه: بي في خصوص حجية التوقيع االليكتروني المحمى المبدأ التاليبد

م  2012لسنة   378م محكمة التمييز بدبي، ب/ طعن مدنى رقم )2016( لسنة 147ما لم يثبت العكس )انظر أ/ طعن عمالى رقم )

 م محكمة التمييز بدبي. 2011( لسنة 122عمالى رقم )محكمة التمييز بدبي، ج/ طعن 
صدرت عدة مبادئ عن محكمة  : مبادئ القضاء االماراتي الصادرة عن محكمة التمييز دبي في شأن حجية السجل االليكتروني 72

يكتروني المحمي لم يتغير ما لم يثبت العكس يفترض أن السجل االل: التمييز دبي فيما يتعلق بحجية السجالت االليكترونية المحمية منها

م محكمة التمييز بدبي( ب/ وعلى أنه للسجالت االليكترونية ذات 2012لسنة  378: منذ أن أنشئ ويعتد به )انظر طعن مدنى رقم

الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط واألحكام المقررة في قانون  

م  2016( لسنة 7طعن عمالي رقم ): م محكمة التمييز بدبي ج/ وانظر2019( لسنة 100امالت والتجارة )انظر طعن عمالى رقم )المع

 محكمة التمييز بدبي.
أ/ تكون الرسالة االليكترونية أو : مبادئ القضاء اإلماراتي الصادرة عن محكمة التمييز بدبي فيما يتعلق بحجية التوقيع االليكتروني 73

التوقيع االليكتروني مقبوالً كدليل إثبات وإن لم تكن تلك الرسالة أو ذلك التوقيع أصليًا أو في شكله األصلي طالما كانت الرسالة أو  

( لسنة  147رقم )التوقيع االليكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به )أنظر طعن عمالى 

( لسنة 64ج/ طعن تجارى رقم ) -م محكمة التمييز بدبي2011( لسنة 253م محكمة التمييز بدبي، ب/ طعن تجارى رقم )2016

 م محكمة التمييز بدبي. 2013( لسنة 382د/ طعن تجارى رقم ) -م محكمة التمييز بدبي2010
على  : دبي في حجيّة الورقة العرفية أو االمضاء أو البصمة في اإلثباتمن مبادئ القضاء اإلماراتي الصادرة عن محكمة التمييز ب 74

من قانون االثبات من أن يعتبر المحرر العرفي صادًرا ممن وقعه ما لم    11/1المادة   به "في قضاء هذه المحكمة ووفق ما تقض: أنه

ى الورقة العرفية هو الشرط الجوهري في الورقة  ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن التوقيع عل

ألنه هو الذي ينسب الورقة إلى موقعها ويدل على اعتماده لها وإرادته االلتزام بها" انظر طعن عمالي رقم   -العرفية المعدة لإلثبات

 م محكمة التمييز بدبي. 2012( لسنة 24)
  .37م( ص2004جيته في االثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة )تعريفه، مدى ح: التوقيع االليكتروني: د. نجوى أبو هيبة 75
 . 177- 176أحكام عقود التجارة االليكترونية، مرجع سابق ص: نضال إسماعيل برهم 76
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 : اإلماراتيوفقًا للقانون  اإللكترونيثبوت حجية التوثيق 

 : ، وهاك مؤداهااإللكتروني على حجية التوثيق  اإلماراتي  اإللكترونية( من قانون التجارة والمعامالت 10نصت المادة )

الذي    اإللكتروني إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فإن التوقيع  .1

 ( من هذا القانون يستوفى ذلك الشرط. 21يعول عليه في إطار المعنى الوارد في المادة )

 إال إذا نص القانون على غير ذلك". اإللكتروني يجوز ألي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكل التوثيق .2

 : اإللكترونيأحكام المعيار الشرعي الفقهي في حجية التوقيع 

ى حجية  ( من معايير أيوفي عل38( المتعلقة بالتثبت من هوية المتعاملين من المعيار الشرعي رقم )2( الفقرة )8نصت المادة )

وسيلة إلثبات هوية المتعاقدين، بشرط أن يكون   اإللكتروني"يصح شرًعا اعتماد التوقيع : ، ودونك مؤداهااإللكترونيالتوقيع 

 معتمدًا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة لإلثبات". 

 

 : اإللكترونيشروط التوقيع 

 :  وهي بإجمال اإللكترونيتضع معظم القوانين شروًطا للتوقيع 

 أنه يجب أن يكون القصد منه إثبات هوية الشخص الموقع..1

 أن يتم التوقيع به بوسائل خاصة تقع تحت سيطرته. .2

 . اإللكترونيةأن يكون التوقيع مرتبًطا بالرسالة .3

 77الالزمتين لتفادى استخدام توقيعه استخداًما غير مشروع. أن يبذل الموقِّع العناية والحيطة .4

 

 : اإللكترونيةللتجارة والمعامالت  اإلماراتيوفقًا للقانون   اإللكترونيشروط التوقيع 

 : 78على أنه اإلماراتي ( من القانون 20تنص المادة )

توقيع  .1 أنه  على  التوقيع  تطبيق    إلكتروني يعامل  خالل  من  التحقق  الممكن  من  كان  إذا  محكمة،  إجراءمحمي  توثيق  ات 

 ُ كان في الوقت الذي   اإللكترونيمن أن التوقيع  ومتفق عليها بين الطرفين، منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجاريا

 :  تم فيه

 ينفرد به الشخص الذي استخدمه .أ

 الشخصومن الممكن أن يثبت هوية ذلك  .ب

 نشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع.حت سيطرته التامة سواء بالنسبة إلوأن يكون ت .ج

 ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدًا يعول عليه حول سالمة التوقيع  اإللكترونيةأن يرتبط بالرسالة  .د

التوقيع    عتماد اال( من هذا القانون وما لم يثبت العكس يعتبر  21على الرغم من أحكام المادة ).2 المحمي    اإللكترونيعلى 

 معقوالً". 

 

 :  اإللكترونيصور التوقيع 

  ::79عدة صور نذكر منها ما يلي اإللكترونيللتوقيع 

ويقصد به توثيق المعامالت أو المراسالت بالتوقيع الكودي أو السري، وذلك باستخدام أحرف أو  :  التوقيع الكودي:  األولى

 استعماله في المصارف والبطاقات البنكية.  معلومة إال من الشخص الموقع عليها، وينشركلمات ال تكون  

 
 م. 2001( من قانون االوييسترال النمو ذجي التوقيع االليكتروني لسنة 6انظر المادة ) 77

78 Faye Fangfei: Law of Electronic Commercial Transaction (Ibid)pp;88 
79 Faye Fangfei: (Ibid) pp: 79-81 
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البيومترى:  الثانية كالبصمة  :  التوقيع  السلوكية،  أو  الجسدية  على صفاته  اعتمادًا  المتعامل  من شخصية  التحقق  به  ويقصد 

ات الهاكرز، وقراصنة الحاسب اآللي وذلك بفك  الشخصية، ونبرة الكمبيوتر، ولكنه ما يؤخذ عليها تكون دائًما عرضه لهجم 

 الشفرة. 

هو توقيع بقلم خاص داخل الحاسب اآللي يوقع به المتعامل توقيعه بالشكل المألوف بما فيه  :  80اإللكترونيالتوقيع بالقلم  :  الثالثة

 ج إلى جهة توثيقية.والتواءات وغير ذلك يخزن على هذا األساس في ذاكرة الكمبيوتر، كما أنّه يحتا انحناءاتمن 

وهو عبارة عن أرقام مطبوعة، ويتم تشفيرها وتكون عبارة عن أرقام مطبوعة معقدة ال يمكن أن  :  التوقيع الرقمي:  الرابعة

 81يفهم معناها إال من قام بشفيرها. 

 

 : اإللكترونياستصدار شهادة التوثيق 

 : اإللكترونيتعريف شهادة التصديق 

المرخص لها بالعمل، ومضمونها اإلقرار   اإللكتروني "هي الشهادة التي تصدرها جهات التصديق  :  القانوني بأنهاعرفها الفقه  

توقيع صحيح ينسب إلى من أصدره، ويستوفي الشروط، والضوابط والمعايير الفنية والتقنية المنصوص    اإللكترونيأن التوقيع  

 82عليها في القانون". 

بين الموقع وبيانات    االرتباطتعني رسالة بيانات أو سجالً آخر، ويؤكد  :  وقد عرفها قانون اليونسترال في المادة الثانية منه أنها

 التوقيع".  إنشاء 

 

 :  اإلماراتيوفقًا ألحكام القانون  اإللكتروني حاملي شهادة التصديق  ةمسؤولي

حاملي شهادة   مسؤوليةم على  2002لسنة    اإللكترونية( شاملة من قانون التجارة والمعامالت  5:  3( الفقرات )24تنص المادة )

 : ودونك مؤداها اإللكترونيالتصديق 

 : يجب أن تحدد الشهادة ما يلي .3

 هوية مزود خدمات التصديق .  .أ

 أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة. .ب

 أن أداة التوقيع كانت سارية المفعول في أو قبل تاريخ إصدار الشهادة. .ج

 يجوز أن تستخدم من أجلها أدات التوقيع أو الشهادة.وإذا كانت هنالك أية قيود على الغرض أو القيمة التي  .د

 ما إذا كانت هنالك أية قيود على نطاق أو مدى المسئوولبة التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه أي شخص. .هـ

عن الخسائر   مسؤوالً إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة أو النتيجة ألّيِ عيب فيها يكون مزود خدمات التصديق    .4

 :  التي يتكبدها

 كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم الشهادة.  .أ

 أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمات التصديق. .ب

 : عن أّيِ ضرر مسؤوالً ال يكون مزود خدمات التصديق   .5

 ئووليته تجاه أّيِ شخص ذي صلة،إذا أدرج الشهادة بيانًا يقيد نطاق ومدى مس .أ

 
80 Alan Davidson: The Law of Electronic Commerce, Cambridge University press p: 82 

: لقانون والكمبيوتر واالنترنيت ضمانات األمن والتأمين في شبكة االنترنيت، مؤتمر ا:  عادل محمود مشرف، وعبد هللا إسماعيل عبد هللا  81

مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة :  وعايض راشد عايض المري  -3م( ص2000/مايو/3-1جامعة العين االمارات العربية المتحدة )

تاريخ( ص )بدون  القاهرة  )حقوق  دكتوراة  رسالة  التجارية  العقود  إثبات  ليل  -112في  أبو  الدسوقي  إبراهيم  القانونية   الجوانب:  ود. 

 . 161-157للتعامالت االليتكرونية، المرجع السابق ص
إثبات :  د. تامر محمد سليمان الدميامي  -317االثبات وااللتزامات في العقود االليكترونية، مرجع السابق ص:  د. عبد هللا نوار شعت  82

 Faye Fangfei: Law of Electronic Commercial (ibid) 488-486المرجع السابق ص:  التعاقد االليكروني عبر االنترنيت

p: 82  . 
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 إذا اثبت بأنه لم يقترف أّي خطأ أو إهمال، أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه".  .ب

 

 : اإللكترونية اإلثبات في عقود التجارة والمعامالت : ثانيًا

اح القانون المدني وقانون اإلثبات بأنه تتساوى الكتابة أو المحررات في الورقية وتتكافأ مع المحررات    اإللكترونية يذهب شُرَّ

اإلثبات،  في  األثر  نفس  لها  )  83ويكون  رقم  الفرنسي  القانون  صدر  المثال  سبيل  لسنة  230فعلى  بشأن  2000(  فنص  م، 

كدليل شأنها شأن    إلكترونيًا "يعتد بالكتابة شكالً  :  ( على نحو ما يلي1317(، )1316):  وفقًا للمواد  اإللكترونيةالمحررات  

ال تعيين الشخص  بالضرورة  يكون في اإلمكان  ذي صدرت منه وأن تعد وتحفظ في  الكتابة على دعامة ورقية، بشرط أن 

 ظروف طبيعية لضمان سالمتها".

( للمادة  وفقًا  الفرنسي  القانون  منها1316وأضاف  الثالثة  الفقرة  في  دعامة  :  (  على  للكتابة  في   إلكترونية "يكون  القوة  نفس 

 اإلثبات التي للكتابة على ورق". 

 :  اإللكترونيةالصادرة عن محكمة التمييز بدبي في خصوص حجية الكتابة  اإلماراتيمن مبادئ القضاء 

:  اإللكترونية، والسجالت  اإللكترونيةوالمحررات    اإللكترونيةعدة مبادئ في حجية الكتابة    اإلماراتيةرست محكمة التمييز  ألقد  

 :  عدة مباديء دونك طائفة منها  اإللكترونيةوالمستندات 

ذات الحجية المقررة للكتابة   اإللكترونيةوالمستندات  اإللكترونيةوالسجالت : اإللكترونية، والمحررات اإللكترونيةالكتابة  .1

والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط واألوضاع المقررة في قانون المعامالت والتجارة 

 .84اإللكترونية 

 : اإلماراتيوفقًا للقانون  اإللكترونيةحجية وقبول البَيَّنة 

( التنصيص على حجيَّة المعلومات  12.2م وفقًا للمادة )2002لسنة    اإلماراتي  اإللكترونيةتضمن قانون المعامالت والتجارة  

 :  في اإلثبات، ودونك مؤدى النص اإللكترونية

 : في تقدير هذه الحجية يعطى االعتبار لما يليما تستحقه من حجيَّة في اإلثبات و اإللكترونيةيكون للمعلومات  .2

أو التجهيز أو    نشاءمدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات اإلدخال أو اإل  .أ

 التخزين أو التقديم اإلرسال. 

 مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة. .ب

 إمكانية التعويل على المعلومات إذا كان معروفًا.مدى  .ج

 مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشئ إذا كان ذا صلة. .د

 أي عامل آخر يتصل بالموضوع .  .ه

 

 :  اإللكترونيةالشروط الواجب توافرها في الكتابة 

 85: الحجيّة فإنه يجب توافر الشروط التالية اإللكترونيةليكتسب المحرر أو الكتابة 

شرط بدهي يجب أن يكون محتوى المحرر مفهوًما  :  محتوى أو فحوى المحرر الكتابي مفهوًما   يجب أن يكون:  الشرط األول

 سواء ألطراف الدعوى أو القاضي أو الخبير. 

وهو شرط عام يسري على كافة الوثائق المطبوعة خارج الحاسب :  مدة من الزمن  اإللكترونيةاستمرارية الكتابة  :  الشرط الثاني

 اآللى ألنه يعطيها إمتياًزا أكبر بأنها غير قابلة للمحو. 

 
: د. فادي محمد عماد الدين  -323-322إثبات التعاقد االليكتروني عبر االنترنيت المرجع السابق ص:  تامر محمد سليمان الدمياطي  83

 . 181-180عقد التجارة االليكترونية المرجع السابق ص
 م محكمة التمييز بدبي2010سنة ( ل64أ/ انظر طعن تجاري رقم ) 84

 م محكمة التمييز بدبي 2016( لسنة 147ب/ انظر طعن تجاري رقم )

 م محكمة التمييز بدبي 2013( لسنة 282ج/ انظر طعن تجاري رقم ) 
  - 21م( ص2000إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عبر االنترنيت، دار النهضة، القاهرة طبعة ): حسن عبد الباسط جميعي  85

 . 187-185مرجع سابق ص: وفادى عماد الدين
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تقرير  ووفقًا لقواعد قانون اإلثبات يثبت المحكمة : للكشط أو المحو أو اإلضافة اإللكترونيعدم قابلية المحرر : الشرط الثالث

 ما يصيب المستند من كشط أو تحشير فتقرر إلغاءه أو نقصانه. 

 

 قتصاديًا وسياسيًاا اإللكترونيةآثار التجارة : المبحث السادس

يقوم بإتمام الحجم   اإلنترنتفي تحقيق آثار اقتصادية وسياسية مرغوب فيها ومن المعلوم إن    اإللكترونيةتساهم التجارة  :  تمهيد

 الكبير في الوقت الراهن من التعامالت االقتصادية. 

، وال  اإللكترونيةأما من الناحية السياسية المالحظ أن الدول الصناعية تنمو وتتطور بشكل مذهل بفضل التقدم في التجارة  

دولة تجاهل السياسات التي تنتهجها الدول األخرى، وتؤدى زيادة اإلنتاج والنمو االقتصادي إلى انفتاح األسواق  تستطيع أية  

، يحاول الباحث في هذا الجانب من الورقة إلقاء بعض األضواء على اآلثار االقتصادية والسياسية  اإللكترونيةوازدهار التجارة  

 86. اإللكترونيةللتجارة 

 :  اإللكترونيةاآلثار القتصادية للتجارة : أولً 

 : كأداة لتسهيل التجارة اإللكترونيةالتجارة  .1

سواء على المستوى القومي أو الوطني، وبفضل هذه األدوات  اإللكترونية تعودت في اآلونة األخيرة األدوات لتسهيل التجارة 

أو ال النقل  تكاليف  ببعضها البعض، وتقل  تقدير يسهل اتصال المشروعات  تساعد هذه الوسائل الحكومات في  تحويل، كما 

 الضرائب والرسوم الجمر كية. 

التحويل   في  فتتمثل  الدولى  المستوى  على  المجهودات  واإلاإللكترونيأما  الدفع،  جراء،  ووسائل  والبنوك  اإلدارية،  ات 

 87والمعلومات التجارية وغيرها. 

 :  يسمح بتقليل نفقات التحويل اإلنترنت .2

على الصناعة هو أثرها على هيكل السوق حيث يمكن التقدم التكنولوجي المشروعات   اإللكترونية األثر الصناعي للتجارة  

إتمام  تكلفة االنتاج وسرعة  تقليل  بينهما، ويعزى هذا األثر إلى  المنافسة  الكبيرة وتقوى  التباري مع المشروعات  الصغيرة 

 88ت بأقل تكلفة المبادال

 :  يمكن أن تغير من تركيبة المشروعات والقطاعات االقتصادية واإلنتاج عموًما اإللكترونيةالتجارة  .3

تكاليف المبادلة ونقل الكم المعلوماتي، ومن ثم أضحت    انخفاض في هذا الخصوص هو    اإللكترونيةاإليجابي للتجارة  األمر

 تكنولوجيا المعلومات شرًطا أساسيًا في انجاز التعامل االقتصادي الحديث.

 :  تسهل الدخول المربح للمشروعات المتوسطة والصغيرة اإللكترونيةالتجارة  .4

التجارة   أن  االقتصاديين  من  الكثير  الم  اإللكترونيةيرى  الدخول  لعدة تحقق  وذلك  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  ربحة 

 :  أسباب وهي

 يكون بأقل تكلفة مقارنة بفتح محل استثماري في التجارة التقليدية. اإلنترنتأن فتح الموقع االستثماري على  .1

 أنه يسهل الترويج لسمعة تجارية أقل مما لو أراد المستثمر تحقيقة بفتح محل استثماري في التجارة التقليدية. .2

 : على العرض والطلب اإللكترونيةأثر التجارة  .5

 أصبحت الحدود الفواصل بين المنتج والمستهلك معروفة في أغلب األحيان، حيث يوجد اآلن على  اإللكترونيةبفضل التجارة 

بعض المواقع التي تسمح للمستلك أن يختار ما يشار بين المنتجات المعروضة، كما أن شيوع التكنولوجيا ساهم في  اإلنترنت

 .اإلنترنتاألسعار وبشكل كبير وينعكس ذلك بوضوح على أسعار التلفونات والحاسب اآللي وقطع غيار  انخفاض 

 

 

 
الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم   بحث مقدم للمؤتمر الدولى: التجارة االليكترونية ومدى استفادة العالم منها: د. عطية عبد الواحد 86

 .27، 19م ص 2/7/2022القرى )بدون تاريخ( تاريخ الزيادة 
 .1المرجع السابق ص: د. عطية عبد الواجد 87
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 : اإللكترونيةاآلثار السياسية للتجارة : ثانيًا

 89  :: منها اإللكترونيةهنالك عدة آثار سياسية للتجارة 

 :  في مجال البينة األساسية .1

 الجدير بالمالحظة أن البينة األساسية في السياسة الدولية تحث على تدفق المبيعات وتقوية المنافسة. 

وال    اإللكترونيةوتفعيل التجارة    اإلنترنت ومما هو حريٌّ بالذكر أن المبادالت التجارية ال تتم عبر الدول إال بتطوير خدمات  

 يتم كل ذلك إال بإضافة كيبالت جديدة، وخطوط جديدة، وشبكات جديدة. 

 :  في مشكلة تحديد األسعار .2

للدولة، أو يترك   اإللكترونيةب ترك تحديد األسعار في مجال التجارة  هل من األنس :  هنالك تساؤالت تثار من حين اآلخر حول

ذلك للقطاع الخاص؟ وبعبارة أخرى هل يترك ذلك لقوى السوق أم تقوم الدولة بتحديدها؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل يسود 

 المجال لتحديد األسعار ويستكمل ذلك بنتظيم حكومي.  يترك للقطاع الخاص في االستثمار الرأي الراجح اآلن أن

 :  اقتصاديًا اإللكترونيةأحكام المعيار الشرعي الفقهي المتعلق بأثر المعامالت المالية التجارية 

، ودونك مؤدى  اإللكترونية( على األثر المالي االقتصادي للمعاالت  2( الفقرة )2( وفقًا للمادة )38نص المنشور الشرعي رقم )

  اإلنترنت، وتخضع العقود التي تبرمها المؤسسات مع عمالئها عن طريق  اإلنترنت"يجوز إبرام العقود المالية بواسطة  :  الفقرة

 90الحواالت أو العقود التجارية ونحوها".   إجراءللقواعد العامة للمعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية، مثل فتح الحسابات أو  

 

 :  اإللكترونيةالعقوبات الواجبة لدى ارتكاب الجرائم الماسة بالعقود والتجارة : المبحث السابع

م على العقوبات التي يجب إنفاذها على الجناة إذا أُرتُكَب 2002لسنة    اإلماراتي   اإللكترونيةنص قانون المعامالت والتجارة  

 :  أيَّ فعل بالمخالفة ألحكامه، ودونك موجز باألوصاف القانونية المرتكبة والعقوبات المقررة عنها

 :  (29جريمة نشر الشهادة بغرض اإلحتيال؛ وفقًا للمادة ): األولى

معرفة وقصد، أيّة شهادة أو بيانات يعلم عدم صحتها، لتحقيق أي غرض إحتيالي أو قصد غير    كل من أنشأ موقعًا أو نشر عن

 كما يجوز معاقبته بإحدى هاتين العقوبتين. : درهم 25,000مشروع يعاقب بالحبس أو الغرامة التي ال تجاوز 

د وهو تسبيب إلحاق ضرر بالغير أو  موقع وهمي بسوء قص  إنشاء أن يقوم الجاني ب:  ركنها المادى:  أركان الجريمة األولى

 تحقيق كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره . 

أن ينطوي قصد الجاني باإلضافة لما ذكر نشر شهادة أو بيانات لتحقيق أي غرض إحتيالي أو الرتكاب أي :  الركن المعنوى

 فعل غير مشروع. 

ح به؛ وفقًا : الثانية  : (30للمادة )جريمة تقديم طلب مزيف أو غير مصرَّ

كل من قدم عن قصد بيانات غير صحيحة عن هويته، أو تفويضه إلى مزود صفات التصديق، بغرض استصدار أوإيقاف 

تجاوز   التي ال  تجاوز ستة أشهر أو الغرامة  بالسجن مدة ال  يعاقب  إلغائها،  بشهادة أو  درهم، كما تجوز    100,000العمل 

 معاقبته بإحدى هاتين العقوبتين. 

عى مهنة أو مؤهالت  أن يقوم الجاني بتقديم معلومات غير صحيحة عن هويته بأن يد   . 1:  ركنها المادى:  أركان الجريمة الثانية 

أن يقدم هذه المعلومات  .2هذه اإلدعاءات وسائل غير مشروعية، ني إلى غير دولته متخذًا في نشر نتماء الوطأو خبرة أو اال

 ة التصديق على الشهادات.على النحو المذكور إلى مزود خدم

 أن ينطوى قصد الجاني على إيقاف العمل بالشهادة أو استصدارها على خالف األوضاع التي يقررها القانون.:  الركن المعنوى

 : (31، وفقًا للمادة )اإللكترونيةجريمة ارتكاب أي فعل مخل بسرية السجالت أو المستندات : الثالثة

معلومات أو مستندات أو سجالت أو مراسالت سرية بموجب قيامه بعمله، وأفشى عن سوء قصد هذه كل من اطلع على أية  

 درهم.  100,000المعلومات يعاقب بالسجن أو الغرامة التي ال تجاوز 

 
89  
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ات جنائية الكشف عن سرية هذه المعلومات، أو إجراءويستثنى من فعل التجريم إذا طلبت سلطات التحقيق أو المحكمة في   : 

 قضائي آخر. إجراءكان اإلفشاء عنها تنفيذًا ألي 

اطالع الجاني على معلومات أو مستندات أو سجالت أو مراسالت ذات طبيعة سرية    .1:  ركنها المادي:  أركان الجريمة الثالثة

أن يطلع على هذه المعلومات بالكيفية المذكورة   .2  اإللكترونيةمتعلقة بخصوصية التعامل بين األطراف التجارية عبر الوسائط  

أن يقوم الجاني بإفشاء هذه المعلومات في غير األحوال التي يقرها القانون ما    .3في هذه المادة أثناء تأديته لمهامه الرسمية،  

 ية.األطراف التجار كان متعلقًا بأية مستندات أو سجالت منتهكا بذلك السرية والخصوصيةالتي تمس بمصلحة

أن يكون افشاء الجاني لهذه المعلومات بسوء قصد وهو تسبيب إلحاق خسارة للغير أو تحقيق كسب غير  :  الركن المعنوى

 مشروع لنفسه أو لغيره. 

 : (33جريمة الشخص العتباري وفقًا للمادة ): الرابعة

للتستر على عضو مجلس إدارة أو مدير أو    كل فعل بالمخالفة ألحكام هذا القانون يرتكبه الشخص اإلعتباري نتيجة إلهمال أو

أي موظف يعمل لذلك الشخص اإلعتباري فإن ذلك الموظف أو بالتضامن مع الشخص اإلعتباري يدانان ويعاقبان معًا طبقًا  

 للعقوبات المذكور في هذا الصدد. 

أن    .2ارتكاب الجاني أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون،    .1:  الركن المادي:  أركان الجريمة الرابعة

 يكون مرتكب الفعل أي شخص اعتباري أو بالتضامن مع الشخص الطبيعي.

أن يكون القصد الجنائي لمرتكب الجريمة منطو على التستر لوقاية عضو مجلس اإلدارة أو المدير أو أي  :  الركن المعنوي

 لدى الشخص اإلعتباري.موظف يعمل 

 :  (34مصادرة أدوات الجريمة وفقًا للمادة ): الخامسة

تصدر محكمة الموضوع المختصة بنظر القضية عند إدانة المتهم من تلقاء نفسها قراًرا بمصادرة األدوات التي استخدمت في 

 ارتكاب الجريمة. 

 

 : النتائج والتوصيات

 : النتائج التي يرجوها الباحثان من هذه الورقةتتمثل أهم : النتائج: أولً 

 . اإللكترونيةوالتجارة  اإللكترونيةاتسام أحكام الشريعة اإلسالمية بالمرونة بتقريرها لألحكام الضابطة للعقود  .1

وتعاقب على   اإللكترونيةوالقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية تحمى خصوصية التعاقدات    اإلماراتيأن أحكام القانون   .2

 انتهاكها. 

التي تتم عن بُْعٍد يظل الموجب باق على إيجابه إلى أن يصدر القبول   اإللكترونيةأنه في العقود المنظمة للمعامالت التجارية   .3

 عن الطرف اآلخر أو الحصول على رفضه. 

ما لم تستثنيه أحكام القانون أو قرارات المجامع    اإللكترونيةات العقود العامة على العقود  نشاءشروط المقررة إلأنه تسري ال .4

 الفقهية. 

 ، والتلفزيون الخ....اإلنترنتكالتلفون، والفاكس، و: بأية وسيلة وسيطة بين المتعاقدين   اإللكترونيةالعقود  إنشاء أنه يتم  .5

 لرقمي . ا أو اإللكترونيعدة صور سواء كان الكودي أو البيومتري أوبالقلم   اإللكتروني أنه يأخذ التوقيع  .6

 

  :يوصي الباحثان بتمام هذه الورقة القراء الكرام بما يلي :التوصيات–ثانيا 

وإخضاعها للمعايير الشرعية فما وافق الشرع   إيالء الباحثين في العلوم الشرعية الظواهر الكونية الجديدة واإلهتمام بها  .   أ

 سيقت القرارت الشرعية الصادرة عن مؤسسات الفتوى ما يبين حكم الشرع فيه من حل وحرمة .  منها

في كافة المجاالت التي تخدم   ت المعاصرة واإلكتشافات الحديثةعكوف الباحثين في العلوم القانونية على دراسة المستجدا.   ب

البشرية بما يوافق مباديء الشريعة سواء في الصيرفة والمعامالت او الهندسة أوالطب أو التشريح أو زراعة األعضاء البشرية  

 منظمة ألحكامها. وسياقة البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات ال ،ضاء أو غيرها من ميادين المعرفةأو علوم الف
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 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم والتفسير : أولً 

 القرآن الكريم 

د. عبد هللا    .هـ(، تحقيق310أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت:  23تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج

 م(. 2004: هـ1324بن عبد المحسن الترك دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى )

أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار عالم الكتب الرياض، اعتنى به وصححه  :  2الجامع ألحكام القرآن ج

 م(. 2003: هـ1423الشيخ هشام سمير البخاري طبعة )

 

 :  ةفلسنة النبوية الشريمصادر ا: ثانيًا

محمد بن إسماعيل الصنعاني، اعتنى به حنان عبد المنان، بيت األفكار الدولية، المدينة  :  سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام

 م(. 2005المنورة، طبعة )

 الكتب العلمية، بيروت. محمد عبد هللا الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار :  المستدرك على الصحيحين

ج أحاديثه رائد بن صبري، 1250اإلمام محمد بن علي الشوكاني )ت:  نيل األوطار شرح منتقى األخبار هـ(، اعتنى به وخرَّ

 م(. 2004بيت األفكار الدولية، الرياض طبعة )

 

 : الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية: ثالثًا

 م(.1990:  هـ1410السادسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، الجزء الثاني )الدورة  :  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

خالد الجريسي، دار النشر المملكة العربية السعودية، دار نور طبعة  :  فتاوى كبار علماء األمة في المسائل العصرية المهمة 

 م(.2006)

 . اإلنترنت( المتعلق بالتعامالت المالية ب 38المعيار رقم ): فى(معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية )أيو

 

 : مراجع في الفقه اإلسالمي–رابعا 

)ت مسعود  بن  أبوبكر  الدين  ياسنين :  هـ(587الكاساني، عالء  بن  تحقيق محمد عدنان  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع    بدائع 

 م(.2006: هـ1427درويش، منشورات دار مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )

رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين،  :  هـ(1252ابن عابدين، محمد األمين بن عمر بن عبد العزيز )ت

 م(.1998: هـ1419ولى )ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األ،تحقيق محمد صبحي حسن

شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدئ، :  هـ(681ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت:  12

هـ(، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 593)ت  تأليف برهان الدين على بن أبي بكر الميرغناني

 م(. 1995: هـ1417األولى )

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش، منشورات عيسى بابي  : أحمد الدردير، ومحمد عرفة الدسوقي

 م(. 2004الحلبي، القاهرة، )

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق محمد  :  هـ(972الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب )ت

 م(. 2006: هـ1427تامر والشيخ الشريف عبد هللا، منشورات دار الحديث القاهرة، طبعة )

المغنى، تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركى، وعبد الفتاح الحلو، دار عالم  :  ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا المقدسي:  15

 م(.1999: هـ1419تب، الطبعة الرابعة )الك
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 :  اإللكترونيةمراجع في العقود والتجارة : خامسا

 م(. 2017د. عبد هللا نوار شعت، مكتبة الوفاء القانونية االسكندرية، الطبعة األولى ):  اإللكترونيةاإلثبات وااللتزامات في العقود  

 م(.2010الدين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى )فادي محمد عماد : اإللكترونية عقد التجارة 

د. محمد حسن قاسم، دار الجامعة :  التعاقد عن بعد قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع اإلشارة إلى قواعد القانون األوروبي

 م(.2005) اإللكترونيةالجديدة للنشر، 

 م(.2000د. عبد الفتاح بيومى حجازي دار الفكر الجامعي، االسكندرية، طبعة ): دوليةالنظام القانوني لحماية التجارة ال

 www.kotobarabia.comد. أبو العال على أبو العال : اإللكترونية المشكالت العملية والقانونية في التجارة 20

 م(. 1999رأفت رضوان، المنظمة العربية للتمنية اإلدارية، طبعة ): اإللكترونيةعالم التجارة 

 م(.2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى ): نضال إسماعيل برهم: اإللكترونية عقود التجارة 

د. طارق عبد العال :  األبعاد التكنولوجية والمالية، والتسويقية والقانونية:  التحديات:  التجارب :  المفاهيم:  اإللكترونيةالتجارة  

 م(.2007حماد، الدار الجامعية، القاهرة، الطبعة الثانية )

لجوانب القانونية واألمنية  د. حسن الماحي، بحث مقدم للمؤتمر العلمي األول حول ا:  اإللكترونيةنظرات قانونية في التجارة  

 م. 28.4.2003: 26، أكاديمية الشرطة، دبي في الفترة ما بين اإللكترونيةللعمليات 

 م(. 2006ية، طبعة )رد.خالد ممدوح إبراهيم، مكتبة الهدى، دار الفكر الجامعي االسكند: اإللكترونيإبرام العقد 

 م(.2007، دار النهضة العربية، القاهرة )اإللكترونيةطاهر شوقي مؤمن، بحث في التجارة : اإللكترونيعقد البيع 

 م(. 2003د. إبراهيم الدسوقي أبو ليل، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، طبعة ): اإللكترونيةالجوانب القانونية للتعامالت 

 م(.1999. السنهوري دار النهضة العربية القاهرة )د: مصادر االلترام: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول

د. إبراهيم الدسوقي أبو ليل، بحث مقدم إلى :  والقانون المقارن  اإلماراتي، في ضوء أحكام القانون  اإللكترونيإبرام العقد   

 م.2003.إبريل.28: 26، دبي في الفترة ما بين اإللكترونيةمؤتمر الجوانب القانونية واألمنية للعمليات 

 م(. 2002أسامة أبو الحسن مجاهد، دار الكتب القانونية، القاهرة، طبعة ): اإلنترنتخصوصية التعاقد عبر 

 م(. 2000طوني ميشال عيسى، بيروت، لبنان ): )رسالة دكتوراة( اإلنترنتالتنظيم القانوني لشبكة 

د. إبراهيم الدسوقي أبو ليل مطبوعات جامعة  :  والقوانين الوضعيةدراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية  :  العقد غير الالزم

 م(.1994الكويت )

 م(.1987د. سليمان مرقص )بدون ناشر(، الطبعة الرابعة ):  الوافي في شرح القانون المدني )نظرية العقد واإلرادة المنفردة(

التجارية   القانونية  باحثين:  اإللكترونية الجوانب  األع:  مجموعة  األولى المجلس  الطبعة  القاهرة،  القانون،  لجنة  للثقافة،  لى 

 م(.2003)

تعريب المحامي العدلية، على حيدر،  )  .مجلة األحكام  بيروت، الطبعة األولى  لبنان  : هـ1401فهمي الحسيني، دار الجيل، 

 م(.1991

 م(.2005عمر خالد الزريقات )رسالة دكتوراة( حقوق عين شمس ): اإلنترنتعبر  عقد البيع

 م(2004د. نجوى أبو هيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ) : تعريفه، مدى حجيته في اإلثبات: اإللكترونيتوقيع ال

 م.2001تابع للجنة القانون الدولي التجاري )األمم المتحدة( لسنة : اإللكترونيقانون األونيسترال النموذجي للتوقيع 

بحث مقدم لمؤتمر القانون  :  عادل محمود مشرف، وعبد هللا إسماعيل عبد هللا:  اإلنترنتضمانات األمن والتأمين في شبكة  

 م( 3.5.2000: 1العربية المتحدة المقام في الفترة ما بين ) اإلماراتي، جامعة العين، اإلنترنتوالكمبيوتر و

التجارية العقود  إثبات  في  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  عاي:  مدى حجية  دكتوراة( حقوق عايض راشد  المرّيِ، رسالة  ض 

 القاهرة )بدون تاريخ(. 

 م(.2009د. تامر محمد سليمان الدمياطي، بهجات للطباعة، الطبعة األولى ): اإلنترنتعبر  اإللكتروني إثبات التعاقد 

 م(.2000القاهرة، طبعة )حسن عبد الباسط جميعي، دار النهضة، : اإلنترنت إثبات التصرفات القانونية التي ثم إبرامها عبر 
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العالم منها  اإللكترونيةالتجارة   الثالث لالقتصاد اإلسالمي :  ومدى إستفادة  الدولي  الواحد بحث مقدم للمؤتمر  د. عطية عبد 

 م.2.7.2022بجامعة أم القرى )بدون تاريخ( تاريخ الزيادة 

 

 : دبي .والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز اإلماراتيمراجع في القانون : سادًسا

والتجارة   المعامالت  )اإللكترونيةقانون  رقم  قانون  لسنة  2،  بتاريخ  2002(  صادر  الحجة.4م،  :  هـ1422.ذي 

 م. 2002.فبراير.16

 ومذكرته االيضاحية  إلكترونية م( نسخة 2020: هـ1441لسنة ) اإلماراتيقانون المعامالت المدنية 

الشرقاوى إبراهيم  المدنية  :  الشهابي  المعامالت  قانون  في  اإلرادية  االلتزام  للشروق،  اإلماراتيمصادر  المشرقة  اآلفاق   ،

 م(. 2002الشارقة، الطبعة الثانية )

 

 : اإلماراتي اإللكترونيةالمبادئ الصادرة عن محكمة التمييز بدبي المتعلقة بقانون المعامالت والتجارة : سابعا

 : اإلماراتيمبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي مقررة ألهداف القانون  .أ

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 278طعن مدني رقم ) .1

 م محكمة التمييز بدبي2012لسنة ( 181طعن تجاري رقم ) .2

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 122طعن عمالي رقم ).3

 م محكمة التمييز بدبي2009( لسنة 277طعن مدني رقم ).4

 :  اإللكترونيةمبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي متعلقة بحجية الرسائل  .ب

 يز بدبيم محكمة التمي2016( لسنة 147طعن عمالي رقم ).5

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 378طعن مدني رقم ).6

 م محكمة التمييز بدبي2011( لسنة 253طعن تجاري رقم ) .7

 م محكمة التمييز بدبي2011( لسنة 122طعن عمالي رقم ) .8

 م محكمة التمييز بدبي2009( لسنة 277طعن مدني رقم ) .9

 : مبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي في شأن التوقيع باألحرف واألرقام أو الكودي أو البيومتري .ج

 م محكمة التمييز بدبي2010( لسنة 64طعن تجاري رقم ).10

 : المحمي اإللكترونيمبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي في خصوص التوقيع  .د

 م محكمة التمييز بدبي2016نة ( لس147طعن عمالي رقم ).11

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 378طعن مدني رقم ).12

 م محكمة التمييز بدبي2011( لسنة 122طعن عمالي رقم ).13

 : اإللكترونيمبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي في خصوص حجية السجل  .هـ

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 378طعن مدني رقم ).14

 م محكمة التمييز بدبي2019( لسنة 100طعن عمالي رقم ).15

 م محكمة التمييز بدبي2016( لسنة 7طعن عمالي رقم ).16

 :  اإللكترونيحكمة التمييز بدبي فيما يتعلق بحجية التوقيع مبادئ قضائية صادرة عن م  .و

 م محكمة التمييز بدبي2016( لسنة 147طعن عمالى رقم ).17

 م محكمة التمييز بدبي2011( لسنة 253طعن تجاري رقم ).18

 م محكمة التمييز بدبي2010( لسنة 64طعن تجاري رقم ).19
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 لتمييز بدبيم محكمة ا2013( لسنة 382طعن تجاري رقم ).20

 :  مبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي في حجية الورقة العرفية أو االمضاء أو البصمة في اإلثبات 0.ز

 م محكمة التمييز بدبي2012( لسنة 24طعن عمالي رقم ).21

 :  اإللكترونيةمبادئ قضائية صادرة عن محكمة التمييز بدبي في خصوص حجية الكتابة  .ك

 م محكمة التمييز بدبي2010( لسنة 64طعن تجاري رقم ).22

 م محكمة التمييز بدبي2016( لسنة 147طعن عمالي رقم ).23

 م محكمة التمييز بدبي2013( لسنة 382طعن تجاري رقم ).24

 

 :  مصادر أجنبية بالنجليزية: ثامنًا

Michael S. Baum and Henry H. Perrit: Electronic Contracting, Publishing EDI, Law, Willy Law 

Publication, John Willy and sons, 1991. 
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(2010). 
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