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جملة  مكرر من 354الفصل  اإللكرتونية يف الفقرة األوىل منوكذلك عرف القانون التونسي الوثيقة  

رى مبا يف ذلك تلك جمموعة أحرف أو أي إشارات رقمية أخ الوثيقة املتكونة من"  ؛د أبهناااللتزامات والعقو 

إلكرتوين يؤمن قراءهتا  توى كمكن فهمه وحمفوظة عل  حاملذات حم وسائل االتصال تكون املتبادلة عرب

 ".والرجوع إليها عند احلاجة

حيث املكان، يتطابق ، من غائبني أبنه عقد مربم بني ؛اإللكرتوين وأيضا حاول بعض الفقه تعريف العقد

رد إصدار أوامر التشغيل يثة تعمل آليا وتلقائيا مبجدوسائل تقنية ح ابلقبول عن طريق استخدام فيه اإلجياب

  .(1)إليها

، هزايد اإلقبال علي، وتلكرتوينالتعاقد اإل بة هذا التطور، ووعيا منه أبمهيةاملغريب يف مواك ورغبة من املشرع

 ، تدخلها املعامالت اإللكرتونيةالتقليدية عن مواجهة املشاكل اليت ستطرح وأمام عجز القواعد القانونية

ونظم أحكام العقد  ل اإللكرتوين للمعطيات القانونيةابلتباد املتعلق 54-55مبوجب القانون رقم 

 ذلك يدخل يف اختصاصه. أنرغم  هلذا العقد،، إال أنه مل يعط أي تعريف اإللكرتوين

ني من حيث املكان، أي وبني غائب يربم بني حاضرين من حيث الزمان،ويتميز العقد اإللكرتوين أبنه عقد 

ق اهلاتف، إال ، فهو يشبه العقد املربم عن طريجملس حقيقي مادي لألطراف، إذ ال جيمعهما دون تواجد

توثيقه  التعبري عن إرادة املتعاقد. ويتميتوىل نقل خالل أن جهاز احلاسوب هو الذي  أنه يزيد عليه من

                                                            

 .2: ص الكويت، املقارن، ونقانوال اإلمارايت ونانالق حكامأ ضوء يف وينرت اإللك قدعال إبرام: الليل أبو الدسوقي إبراهيم (1)
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ل من املضمنة به عل  جمموعة من الوسائ ويعتمد يف الوفاء ابملبالغ لكرتونية حتمل توقيعا إلكرتونيا،بكتابة إ

 .(3)والشيكات اإللكرتونية (2)املمغنطة ضمنها البطاقات البالستيكية

وهي األهلية والرتاضي وحمل وسبب  زمة إلنشاء عقد صييحالشروط الال ويلزم يف العقد اإللكرتوين توفر

 مشروعني.

أي توافق إراديت املتعاقدين عل  ؛ ي يشكل جوهر العقد وقوامه وهو الرتاضيسوسنقف عند ركن أسا

إشكاليات حول كيفية التعبري عن اإلرادة، والضوابط اليت حتكم ث أثر قانوين. وذلك ملا يطرحه إحدا

 أو املتعاقد إلكرتونيا.ك محايتها للطرف الضعيف أي املستهلومدى  اإللكرتوين،  العقدوالقبول يف ابجياإل

لقبول اإللكرتوين )مبيث أول(، مث ا ، نتناول اإلجياب اإللكرتوين يفوعليه سنقسم هذا املوضوع إىل مبيثني

 يف )مبيث اثن(.

                                                            

 للييدفع تالبطاقييا هييذ  اسييتخدام نكييكمو  هيا،يف خمزونيية املالييية مييةقيال تكييون سييلفا مدفوعية بطاقييات هييي: "السييتيكيةبال البطاقييات نأ إىل نشيري (2)

 التجيييارة ميومفييياه أساسييييات: الجييي دران. التقلييييدي" البييييع نقييياط يف للييدفع اسيييتخدامها كمكييين كميييا الشيييبكات مييين هييياغري و  اإلنرتنييييت ربعيي

 43، ص:2555والتوزيع، للنشر اإلسراء دار األردن، ،1 ط ،اإللكرتونية

 رسييالة هييو لكييرتويناإل والشيييك .هبييا التعامييل دانعتييا اليييت ليديييةقالت ةقيييالور  للشيييكات رتويناإللكيي املكيياف ": اإللكرتونييية كاتيلشيياب دصييقيو  (4)

 البنيك ومقيلي رتنييتناإل ربعي يصيل اليذي كبنيلل ويقدمه مد عتلي (حامله) الشيك لمتمس إىل كيالش مصدر صدرهاي ومؤمنة موثقة ونيةرت إلك

 دلييال ليكيون كالشيي متلمسي إىل رتونيياإلك هدتيوإعا الشييك إبلغاء قومبعد ذلك يو  الشيك محل حساب إىل املالية الشيك مةيق بتيويل أوال

 .43: ص. س م:  جال اندر". فعال الشيك صرف مت انه عل 
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 : اإلجياب يف العقد اإللكرتونياملبحث األول

لتعاقد الذي ينصب عليه االرتباط اب عن اإلرادة البات واملقرتن بقصد التعبري" ي أبنهيعرف اإلجياب التقليد

 (4)."معقولة  قبوال متطابقا خالل مدة إذا طابق

حبيث يستطيع املرسل العناصر الالزمة  كل  يتضمن صد به "كل اتصال عن بعدأما اإلجياب اإللكرتوين فيق

 (5) "ن هذا النطاق جمرد اإلعالن مويستبعد  التعاقد مباشرة، إليه أن يقبل

من الشروط  يتوفر عل  جمموعة وينبغي أن لفاصل بني التفاوض وإبرام العقد،ويعترب اإلجياب احلد ا

 للتعاقد، وهي: لتمهيدية السابقةا متييزا له عن املرحلة

ولذلك فمجرد  صادف قبوال، زمة هنائيا عل  إبرام العقد، إذاأي معربا عن إرادة عا ؛أن يكون قاطعا -

 ال تعترب إجيااب. الدعوة إىل التعاقد

 الالزمة للعقد املراد إبرامه. أبن يتضمن جيع العناصر األساسيةأن يكون حمددا وكامال، وذلك  -

 أن يتصل اإلجياب بعلم من وجه إليه. -

                                                            

 النجاح مطبعة ،2552 ،1. ط ،تزاماتاالل مصادر ،1. ج ، املدين انونقال يف الوسيط: عطار امحد ابن املختار ورتالدك اذانتسأ )3(

 .43: ص ضاء،يالب رالدا دة،ياجلد

 .173 ص: املصرية، الكتب ارد ،2555 بات،ثاإل يف وحجيته يناإللكرتو  التوقيع: بيالغر  يدعس صليف (5)
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رتوين وإىل الوسائل إىل طبيعة العقد اإللك ض األحكام اخلاصة به، واليت ترجعوينفرد اإلجياب اإللكرتوين ببع

 صور يف للسقوط ومعرضا معينة، حاالت يف للموجب ملزما ويبق (. األول املستخدمة يف إبرامه )املطلب

 (.الثاين املطلب) حمددة

 : خصائص اإلجياب وطرقهاملطلب األول

خلصائص عة من ايز مبجمو اإللكرتوين، ويتم ىل القواعد املنظمة إلبرام العقدخيضع اإلجياب اإللكرتوين إ

 (.عن إرادة املوجب )الفقرة الثانيةاستخدام وسائل إلكرتونية للتعبري  انبعة من )الفقرة األوىل(،

 : خصائص اإلجيابالفقرة األوىل

 اإلجياب اإللكرتوين يتم عن بعد-أ

مة ، يدخل يف إطار العقود املرب إليه بعد، لذلك فإن العقد الذي ينتهي يعترب اإلجياب اإللكرتوين إجيااب عن

 ابلعقود اإللكرتونية. وتسري عليه القواعد املتعلقة (6)دعن بع

                                                            

 .234: ص ،امعياجل كرفال دار مطبعة اإلسكندرية، ،2556 ،1.ص مقارنة، دراسة: كرتوينإللا دعقال إبرام: وحدمم مهيإبرا خالد )6(

 افرتاضيا حاضيرين نيبي مييرب  االلكيرتوين قيدعال أن إىل يذهب أول فرأي إلكرتوين، يقبطر  املربم قدعال طبيعة يددحت حول خالف كهنا نأ إىل شرين

 .غائبني بني وليس ختيال او

- Maurelle Isabelle CAHEN : La formation des contrats de commerce, Septembre, Juris 

com. Net, Revue du droit des technologies de l' information,1999, P.28. 
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 اإلجياب اإللكرتوين يتم عرب وسيط اإللكرتوين -ب

نيابة عن املوجب، وهو مقدم اخلدمة  ود وسيط يقوم بعرض اإلجياب ونشر يتميز اإلجياب اإللكرتوين بوج

املوقع لكي ينتج  يب عرضه عل، وإمنا جياملوجب مبجرد صدور  عن اب ال يقوم. وابلتايل فاإلجياإللكرتونية

 .(7) القانونية ويتيقق وجود  املادي آاثر 

 اإلجياب اإللكرتوين إجيااب دوليا-ج 

شبكة املعلومات الدولية  ع الدويل، ذلك أنه يتم ابستخداميتسم اإلجياب اإللكرتوين غالبا ابلطاب

من حصر نطاق اإلجياب  ذلك ال يوجد ما كمنع املوجب مع يتقيد ابحلدود اجلغرافية. و "، فهو الاإلنرتنيت"

                                                                                                                                                                              

 العامة النظرية: الفضل منذر. غائبني نيب والتعاقد حاضرين بني التعاقد يشمل إذ خمتلطا نظاما عتربي كرتوينإللا قدعال نأ إىل بيذه ناث يأور 

 146: ص ان،مع ،1332 ،2 .ط زام،تاللا ردمصا ،1: ج ية،عالوض املدنية نيوالقوان اإلسالمي قهالف بني مقارنة دراسة تزامات،اللل

 .147و

 اهلادي دبع ابرج ،األخري هذا أحكام عليه تسري حكم ، عقد جملس يف بنيئغا بني تعاقدا عدي اإللكرتوين دعقال نأ رىي اثلث أىر  اكوهن

 237: ص لنشر،ل اجلديدة معياجلا دار ةبعمط االسكندرية،، 2551 الوضع ، ونقانوال م الاإلس الفقه ىف قدعال جملس: الشافع  سامل

 .234و

 .31: ص ،زيعوالتو  للنشر الثقافة دار عمان، ،2556 ،1 .ط ارنة،قم دراسة ة،يكرتونإللا التجارية دعقو  يف الوجيز: املطالقة فواز حممد (7)
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مثال يف  حسب ما تسمح به إمكانياته. أو أن يقصر تسليم الشيء املبيع جغرافية حمددة داخل منطقة

 .(4) حدود مسافة معينة

، ألن العرض يف مثل املخزون نفاذ لموجب اعتبار عرضه ساراي إىل حنيوجتدر اإلشارة إىل أنه ال جيوز ل

سيصعب حتديد اتريخ  وال يستجيب للشروط القانونية وابلتايل ال يقوم عل  دعائم مادية دائمة، ذ  احلالةه

دعوة إىل  العرض يف هذ  الفرضية يبق  جمرد . ونعتقد أن(3) مدة العرض عل  حنو دقيق بداية وهناية

 .التفاوض

ن واضيا بكيفية ال و كلعقد، وأن يل ب أن يشمل عل  العناصر األساسيةولكي يعتد ابإلجياب قانوان جي

 العقد. وأن يتضمن جيع البياانت وجازما، حبيث يكفي قبوله النعقاد وال إهبام، ودقيقا يشوهبا غموض

 ، وهي:للمعطيات القانونية قانون املنظم للتبادل اإللكرتوينمن ال 65-3 املنصوص عليها يف الفصل

 .املعين أو أحد عناصر  حة أو األصل التجاريخلدمة املقرت اخلصائص األساسية للسلعة أو ا -

 .املعين أو أحد عناصر  دمة أو شروط تفويت األصل التجاريروط بيع السلعة أو اخلش -

                                                            

)8(Michel Vivant : Commerce électronique: un premier contrat type, Cahier Lamy, droit 

de l' informatique, 1988, p.13.  

)9(Iteau: Internet et le droit: aspect juridique du commerce électronique, Ed 

Eyrolles،1998, p. 4. 
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والسيما الكيفية اليت يفي طبقها األطراف  ا إلبرام العقد بطريقة إلكرتونيةخمتلف املراحل الواجب اتباعه -

 ابلتزاماهتم املتبادلة.

كشف األخطاء املرتكبة أثناء حتصيل  مل احملتمل، قبل إبرام العقد منقنية اليت متكن املستعالوسائل الت -

 املعطيات وتصيييها.

ة استخدام اللغة الرمسية للمستهلك وسيل برام العقد، ويذهب البعض إىل أناللغات املقرتحة من أجل إ -

 .(15) للمتعاقد إلكرتونيا مناسبة من شأهنا توفري احلماية

عرض اخلضوع هلا، يعتزم صاحب ال   القواعد املهنية التجارية اليتائل االطالع بطريقة إلكرتونية علوس -

 عند االقتضاء.

االطالع عل  العقد احملفوظ إذا كان  ب العرض وشروطألرشيف من لدن صاحطريقة حفظ العقد يف ا -

 تربير ذلك. العقد أو الغرض منهمن شأن طبيعة 

أو إبداء  ،اختيار  مرة أخرى ور بيان يدعو املتعاقد إىل أتكيدنظام يتيح ظه أن يشتمل العرض عل  -

 .54-55 من قانون 65-5 الفصل من 1وذلك حسب الفقرة  ،موافقته مرة اثنية

                                                            

)10(C. Bernault: Directive: Commerce électronique, les communications  commerciales 

sur Internet, juin, 2001, p. 220 et suite.  
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هلكني تضمن تقريبا ستحلماية امل املتعلق بتيديد تدابري 41-54 ع القانون رقمو وجتدر اإلشارة إىل أن مشر 

اليت  26املادة  بابل يف العدول عن قبوله وذلك حسقحق ال ف إليها النص عل كنه أضاالشروط ول نفس

 جاء فيها:

نظيمي آخر تنص تشريعي أو  أعال  أو يف أي 4يها يف املادة دون اإلخالل ابملعلومات املنصوص عل"

 التالية: تاملتعلق بعقد البيع عن بعد املعلوما ن يتضمن العرضأ، جيب جاري به العمل

 .ل العرضدمة حمابملنتوج أو السلعة أو اخلالتعريف  (1

وي مقر  ناألمر بشخص مع رقم هاتفه أو عنوانه أو إذا تعلقاسم املورد او تسميته التجارية أو  (2

 .املسؤولة عن العرض ن تعلق األمر بغري  عنوان املؤسسةوإجتماعي اال

 .مصاريف التسليم إن اقتض  احلال (4

ليت تستثين فيها أحكام احلاالت ا أدان  ما عدا يف30  ادةوجود حق الرتاجع املنصوص عليه يف امل (3

 ممارسة احلق املذكور. هذا الباب

 كيفية األداء أو التسليم أو التنفيذ. (5

 ."مدة صالحية العرض وسعر  أو تعريفته (6
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 ما يلي:  ونصت عل اجعمن نفس القانون أجل ممارسة حق الرت 30  وقد حددت املادة

 12) 1441رمضان 3يف  من الظهري الشريف الصادر 265و 253 استثناء من أحكام الفصلني"

ة حقه يف للمستهلك أجل سبعة أايم كاملة ملمارس ثابة قانون االلتزامات والعقود،مب  1913) أغسطس

 تربير ذلك أو دفع غرامة ابستثناء مصاريف اإلرجاع إن اقتض  احلال ذلك. الرتاجع دون احلاجة إىل

عرض فيما يتعلق السلعة أو قبول ال رة السابقة ابتداء من اتريخ تسلميف الفقيسري األجل املشار إليه 

 .بتقدمي اخلدمات

وجب متديد  إىل اليوم األول  السبت او األحد أو يوم عيد عطلة،إذا انته  أجل السبعة أايم يف يوم  

 املوايل من أايم العمل.

 ."أدان  46و 42تطبق أحكام هذ  املادة مع مراعاة أحكام املادتني 

 حلماية املستهلكني ال بتيديد تدابري من مشروع القانون املتعلق 42ادة غري أن القابل وطبقا ملقتضيات امل 

 مع املوجب عل  خالف ذلك يف العقود املتعلقة مبا يلي: كمارس حق الرتاجع إال إذا اتفق كمكنه أن

 السبعة أايم كاملة. أجل وافقة املستهلك، قبل انتهاءاخلدمات اليت شرع يف تنفيذها، مب (1

 بتقلبات أسعار السوق املالية. و اخلدمات اليت يكون مثنها رهيناالتزويد ابملنتوجات أو السلع أ (2
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خصيصا أو اليت ال كمكن حبكم  ب مواصفات املستهلك أو املعدة لهالتزويد ابلسلع املصنوعة حس (4

 .للفساد أو سريعة التلف تها إعادة إرساهلا أو تكون معرضةطبيع

 يطلع عليها املستهلك. بصرية أو برامج معلوماتية عندما التزويد بتسجيالت مسعية أو (3

 .ابجلرائد أو الدورايت أو اجملالتالتزويد  (5

عرضا بل جمرد إشهار  التعاقد إىلويرتتب عل  ختلف إحدى البياانت املذكورة عدم اعتبار الدعوة 

 غري ملزم لصاحبه.

يشكل إجيااب بل فقط دعوة  وط اجلوهرية للتعاقد ومع ذلك الر غري أن العرض قد يتوفر عل  الش

أن يف اإلعالن ، كما هو الشاعتبار عند املوجب ، وذلك إذا كانت شخصية املتعاقد حملللتفاوض

 .(11) حيتفظ املوجب حبق املوافقة بناء عل الدعوة اليت وجهها إذ عن طلب مستخدمني،

 : طرق اإلجياب اإللكرتونيالفقرة الثانية

وذلك  ،الوسائل اإللكرتونية يزا، وهو يتم ابستخدام جمموعة منيتخذ اإلجياب إلكرتوين شكال مم

 الذي جاء فيه: 54-55من قانون  4حسب الفصل 

                                                            

 يييعوالتوز  للنشيير ةيييالدول ميييةعلال الييدار مطبعيية عمييان، ،2553 ،1 ط. مقارنيية، دراسيية: اإلنرتنيييت قطرييي عيين التعاقييد: ينالعجلييو  خالييد محييدأ (11)

 .74: ص ،توزيعوال للنشر افةقالث ودار
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معلومات متعلقة بسلع أو  عروض تعاقدية أوكمكن استخدام الوسائل اإللكرتونية لوضع " 

 .من العقود ن إشارة العموم من أجل إبرام عقدخدمات ره

نفيذ  عن طريق املوجهة أثناء ت ة من أجل إبرام عقد أو املعلوماتكمكن توجيه املعلومات املطلوب

 .عل  استخدام الوسيلة املذكورة إذا وافق املرسل إليه صراحة الربيد اإللكرتوين

 من الوقت الذي يدلون فيه ن طريق الربيد اإللكرتوين ابتداءكمكن إرسال املعلومات إىل املهنيني ع

 بعنواهنم اإللكرتوين.

لكرتونية رهن إبطريقة األخرية  علومات يف استمارة تعني وضع هذ إذا كان من الواجب إدراج امل

 ."الواجب عليه تعبئتهاص إشارة الشخ

 وتشمل طرق اإلجياب اإللكرتوين:

 (12) جياب عن طري  الربيد اإللكرتويناإل-أ

يف هذ  احلالة يشبه اإلجياب الصادر  إىل شخص حمدد، وهو كمكن إرسال اإلجياب بواسطة الربيد اإللكرتوين

 عن طريق التلكس أو الفاكس أو الربيد.

                                                            

 .123س، ص: م: ممدوح راهيمإب لداخ. اإللكرتوىن الربيد عرب يةرتونإلك بطريقة لئالرسا بادلت: اإللكرتوين ابلربيد يقصد (12)
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غريهم ، دون يرى املوجب أن خيصهم يد اإللكرتوين إىل أشخاص معينني،وقد يكون اإلجياب موجها عرب الرب 

بواسطة الربيد العادي. وهو  يف هذ  الصورة اإلجياب التقليدي الصادر من أفراد اجلمهور مبنتجاته، إذ يشبه

قبول العرض برسالة  إليهم مبجرد فتيهم لصندوق بريدهم، ويبق  هلم اخليار يفإىل علم املرسل  يصل

 .(14)ة إلكرتوني

 (13) "الويب  "اإلجياب عن طري  شبكة املواقع -ب 

وج ص مبالك املنتوموجودا عل  املوقع اخلا الة موجها إىل أشخاص غري حمددين،يعترب اإلجياب يف هذ  احل

 السلعة املعروضة، وذلك من خالل جيع املعلومات والتفاصيل الدقيقة عن أو اخلدمة أي املوجب، وشامال

خالهلا املتعاقد اآلخر اختاذ قرار  ية واضية عن املنتوج، يستطيع منتعرب بكيف وضع صور ثالثية األبعاد

 .ج وسعر املنتو  هذا نوع م العقد من عدمه، ومتضمنا حتديدإببرا

ابإلعالن عن دعوة للتفاوض قصد  املوقع، كما لو قام هذا األخري وقد يصدر العرض من الفرد وليس عن

يتوفر عل  كافة الشروط، ويبق  للموقع ، للموقع إبصدار إجياب منه اء سلع أو خدمات، فيقوم املتصفحشر 

 قبول العرض أو يف رفضه. اخليار يف

                                                            

 .75: ص نية،انو الق الكتب دار مصر، ،2552 ،1 .ط اإلنرتنيت، عرب التعاقد: احلسن أبو هداجم سامةأ (14)

 للنشييير ثياحليييد تيييبالك عيييامل مطبعييية األردن، ،2553 ،1.ط ارنييية،قم دراسييية: رتنييييتناإل عيييرب التعاقيييد مشيييكالت: طيييالل امليييومين بشيييار (13)

 .43: ص ،زيعالتو و 
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 (15) باشرة واملشاددة عرب اإلترتتي ملاإلجياب بواسطة احملادثة ا-ج 

واملشاهدة إذ يربم العقد يف هذ   جب له عن طريق احملادثة املباشرةيستطيع املوجب توجيه عرضه إىل املو 

 الفرضية مبجرد تعبري املوجب له عن قبوله.

إنه يقرتب ، ويف هذ  احلالة فاملشاهدة استخدام الكالم فقط دون  عل اإلنرتنيتوقد يقتصر التعاقد عرب 

 من التعاقد عن طريق اهلاتف.

 سقوطه لممة ليإجياب اإللكرتوني وااات: القوة املاملطلب الثاني

( ضرورة حاالت سقوطه )الفقرة الثانية جياب اإللكرتوين )الفقرة األوىل( وبيانيقتضي حتديد القوة امللزمة لإل

وتطبيق أحكامه عل  اإلجياب  ،قانونيةال تاإللكرتوين للمعطيا رجوع إىل القانون املنظم للتبادلال

 اإللكرتوين.

 : القوة امللزمة لإلجياب اإللكرتوينالفقرة األوىل

 54-55من قانون 65 -3الفصل  من 2فقرة عاجل املشرع املغريب القوة امللزمة لإلجياب اإللكرتوين يف ال

 اليت جاء فيها:

                                                            

 .154: ص. بيةعر ال النهضة دار الناشر. القاهرة .بيةعر ال التشربعات يف إللكرتوينا التعاقد: ميشلقا ةتشيا (15)
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صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة  نية املنصوص عليها يف العرض، فإ"دون اإلخالل بشروط الص 

ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكرتونية نتيجة  تعذر ذلك، طاملا ددة يف العرض املذكور أو إناملدة احمل

 ."فعله

 اإللكرتوين ملزما يف حالتني: أن املشرع املغريب اعترب اإلجيابيتضح من خالل هذا النص 

 :للقبول : اقرتان اإلجياب أبجلاحلالة األوىل

 املوجه إليه اإلجياب ابلقبول أو الرفض. غاية املدة احملددة ملعرفة إرادةيتعني عل  املوجب االلتزام بعرضه إىل 

 : بقاء اإلجياب متاحا بوسيلة إلكرتوتية.احلالة الثاتية

 متاحا بوسيلة إلكرتونية. جيابه طاملا ظل الولوج إىل العرضيظل املوجب ملتزما ابلبقاء عل  إ

 : حاالت سقوط اإلجياب اإللكرتويناتيةلثلفقرة اا

 يسقط اإلجياب طبقا للقواعد العامة يف احلاالت اآلتية:

قانون االلتزامات والعقود الذي  من 23 وذلك طبقا ملقتضيات الفصل ؛انتهاء املدة احملددة للقبول -

 جاء فيه:
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. ويتيلل آلخر إىل انصرام هذا األجلا للقبول، بقي ملتزما جتا  الطرف من تقدم إبجياب مع حتديد أجل"

 "خالل األجل احملدد  ن إجيابه إذا مل يصله رد ابلقبولم

، وذلك وجه إليه اإلجياب قبل قبوله ه أو نقصاهنا واتصال ذلك بعلم مناملوجب أو فقدان أهليت موت -

 ينص عل  ما يلي: ع، الذي..لمن ق 41 حسب الفصل

ه دون إمتام العقد إن كان من وجه إلي ابه، ال حيولأ بعد إرسال إجي، إذا طر موت املوجب أو نقص أهليته"

 ."املوجب أو بفقد أهليته اإلجياب قد قبله قبل علمه مبوت

اليت يكون فيها ملزما، كما لو كان  إليه اإلجياب ولو مل تنته املدة الرفض الصريح أو الضمين ممن وجه -

 ع الذي ينص عل ما يلي:..لن قم 27ب الفصل حس جيااب جديدا أو رفضا جمردا، وذلكالقبول إ

 ."يتضمن إجيااب جديدا ن لقيد يعترب مبثابة رفض لإلجيابشرط أو املتضم يالرد املعلق عل"

 ولكن هل هذ  احلاالت املذكورة تؤدي إىل سقوط اإلجياب اإللكرتوين؟

اب التقليدي ني اإلجيفرق ب بول ليس هناكنعتقد أنه ابلنسبة حلالة سقوط اإلجياب ابنتهاء أجل الق

وجب أو فقدان . أما ابلنسبة حلالة وفاة املاحملددة للقبول واإلجياب اإللكرتوين، فكالمها يسقط ابنتهاء املدة

اإلجياب  ؤدي كذلك إىل سقوطتا هنفإ ،وجب له قبل التعبري عن قبولهوخرب بذلك امل أهليته أو نقصاهنا

 31 مل يستبعد تطبيق مقتضيات الفصل أحكام العقد اإللكرتوين هعند تنظيم رع املغريبألن املش ،اإللكرتوين
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من قانون  65-2ما يتضح من خالل الفصل  وذلك حسب ع عل  اإلجياب اإللكرتوين،..لق من

 للمعطيات القانونية. التبادل اإللكرتوين

من  27 استثىن تطبيق الفصل 54-55ن رقموأما ابلنسبة حلالة رفض املوجب له عرض املوجب فإن القانو 

للمعطيات  من قانون التبادل اإللكرتوين 65-2 حسب الفصل ع عل  اإلجياب اإللكرتوين وذلك ..لق

 القانونية.

نرتنيت أو يف فين يف شبكة اإل فاء اإلجياب ألسباب انجتة عن خللغري أن التساؤل يطرح يف حالة اخت

 ؟اإلجياب سقوط ذلك إىل ، فهل يؤديجهاز حاسب املستخدم

إرسال  هلاالبياانت اليت يتم من خال لة انجتا عن خلل يف وسائل معاجلةيعترب اختفاء اإلجياب يف هذ  احلا

  .(16) متنع من بقاء اإلجياب وترتيب أثر  القانوين جياب فال عالقة للموجب هبا، والاإل

 يف العقد اإللكرتوني : القبولاملبحث الثاني

 إلكرتوين مطابقا له من املوجب. ام العقد، بل جيب أن يعقبه قبولين إلمتال يكفي اإلجياب اإللكرتو 

 .(17)" وبتوافقه مع اإلجياب يقوم العقد ري عن إرادة من وجه اإلجياب إليهالتعب"عموما  ويقصد ابلقبول

                                                            

 .64: ص سابق، مرجع ة،قاملطال فواز حممد (16)

 .35: ص سابق، مرجع ار،طع أمحد ابن املختار (17)
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ه يتم األخري له مميزات انبعة من كون العقد اإللكرتوين، وإن كان هذا وينطبق هذا التعريف عل  القبول يف 

 عن بعد بوسائل إلكرتونية.

أجهزة وبرامج إلكرتونية تعمل آليا، فال  بول اإللكرتوين يتم صراحة بواسطةونظرا هلذ  االعتبارات فإن الق

 .(14) يناملتعاقد نتاج إرادةكمكنها إطالقا است

بادل اإللكرتوين القانون املنظم للت من 65-5وقد نظم املشرع املغريب أحكام القبول اإللكرتوين يف الفصل 

 ما يلي:  للمعطيات القانوين الذي نص عل

من التيقق من تفاصيل اإلذن  يكون من أرسل العرض إليه قد متكنيشرتط لصية إبرام العقد أن  "

، وذلك قبل أتكيد اإلذن املذكور ألجل األخطاء احملتملة السعر اإلجايل ومن تصييح در عنه ومنالصا

 التعبري عن قبوله.

غري مربر، بتسلمه قبول العرض املوجه  ر بطريقة إلكرتونية، ودون أتخري  صاحب العرض اإلشعاجيب عل

 إليه.

 املرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل ال رجعة فيه. حيصب

                                                            

 .24: ص سابق، مرجع ل،يالل أبو الدسوقي إبراهيم (14)
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 جان األطراف املرسلة إليهم الولو إبمك شعار ابلتسلم متوصال هبا إذا كانيعترب قبول العرض وأتكيد  واإل

 ".إليها

(. ويرتتب املطلب األول)العرض  جياب، التعبري عن إرادته بقبولاإل يحيق للموجب له بعد اطالعه علو 

 (.)املطلب الثاين القبول قيام العقد اإللكرتوين يعل

 هقاملطلب األول: شروط القبول وطر 

شروط معينة  يعلري يتوفر هذا األخ ولكن ينبغي أن ،إرادته ابلقبولجيوز للموجه إليه اإلجياب التعبري عن 

 (.الرتاضي )الفقرة الثانية جماال للشك يف داللتها عل  )الفقرة األوىل( وأن يتم بوسائل ال تدع

 : شروط القبولالفقرة األوىل

الق جهاز املوجب له إبغ ، فلو قام(13) كون فيه اإلجياب قائمايلزم يف القبول، أن يصدر يف وقت ي

املوجب الذي جتري من خالله احملادثة مثال أثناء تبادل  ادرته موقعإشارة عل  مغ احلاسب اآليل أو إبعطاء

ر القبول صدو   يكن. وينطبق نفس احلكم يف حالة، ويعترب اإلجياب كأن ملالعقد ينفض لسجم ناإلجياب فإ

 .بعد انتهاء مدة اإلجياب

                                                            

 .34: ص سابق، مرجع: راطع أمحد ابن املختار (13)
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هرية املضمنة يف و عل  املسائل اجل ب، أي أن يصدر القبول ابملوافقةولذلك ينبغي تطابق القبول لإلجيا

ملقتضيات القواعد ، وذلك طبقا افة عناصر لإلجياب يف ك يلزم أن يكون القبول مطابقا اإلجياب، إذ ال

 واليت جاء فيها: منه 13من الفصل  1وخاصة الفقرة  االلتزامات والعقود، عليها يف قانون العامة املنصوص

وعل  ابقي الشروط األخرى اليت  األساسية لاللتزام عل  العناصر ال يتم االتفاق إال برتاضي الطرفني "

 ."يعتربها الطرفان أساسية

ذا فلو وجه املوجب له ، وهكيقوم أو تعديال لإلجياب فإن العقد ال أما إذا تضمن القبول زايدة أو نقصاان

 دا.إنقاص مثن السلعة فإن ذلك يعترب رفضا، يتطلب إجيااب جدي اإللكرتوين رسالة تتضمن عرب الربيد

الويب" ألن التعبري عن  " شبكة املواقع ت ال كمكن تصورها يف التعاقد عربوجتدر اإلشارة إىل أن هذ  احلاال

 اجلهة املخصصة يعن طريق الضغط عل فرضيتني إما أن يقبل اإلجياب املوجب له ال خيرج عن إرادة

 الضغط وابلتايل اخلروج من املوقع. للموافقة أو الرفض بعدم

وتبق  هذ  املسألة يف حالة وقوع  لية، فإنه ال يؤثر عل  التعاقد،ء االتفاق عل  العناصر التفصيوأما إرجا

 .(25) نزاع خاضعة للسلطة التقديرية للميكمة

، فهل يعتد به احلاالت طبقا للقواعد العامة تعبري عن القبول التقليدي يف بعضالسكوت يصلح لل وإذا كان

  يف القبول اإللكرتوين؟

                                                            

 .33: ص سابق، مرجع: رطاع أمحد ابن املختار (25)
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إلبرام العقد اإللكرتوين وخاصة  رورة الرجوع إىل األحكام املنظمةاجلواب عل  هذا التساؤل ضيقتضي 

 الذي جاء فيه: 65 -2الفصل 

 "الباب أعال  عل  هذا 32 والفصل 30  إىل 23  تسري أحكام الفصول من" ال 

املنصوص عليها يف القواعد العامة  استبعد صراحة تطبيق يتضح من خالل هذا الفصل أن املشرع املغريب

لرد مبثابة قبول يف ع الذي يعترب فيه السكوت عن ا. من ق .ل 25 الفصول املذكورة ومن ضمنها الفصل

 .(21)حاالت حمددة 

 اإللكرتوين. الرضا والقبول يف العقد يداللة علوابلتايل ال يصلح السكوت لل

 : طرق القبول اإللكرتوينالفقرة الثاتية

كرتوين املوافقة أو ابستخدام التوقيع اإلل دها فقد يتم ابلكتابة الدالة عل رتوين بتعدتتميز طرق القبول اإللك

 مباشرة من خالل الضغط يف اخلانة ، أو(22) احملادثة املباشرة بني األشخاص أو عن طريق اللفظ عرب غرف

 املخصصة للقبول عل  جهاز احلاسب اآليل.

                                                            

 إذا أو الطييرفني، بييني سييابقة مبعييامالت اإلجييياب قعلييت حاليية يف رد ابييةثمب السييكوت يعتييرب: ع.ل.ق ميين 25 الفصييل حسييب أنييه إىل نشييري (21)

 .قبوال السكوت ارعتبا عل  التجاري العرف جرى إذا وأ إليه، وجه من ملنفعة اإلجياب متخض

: ص اجليييامعي، الفكييير دار مطبعييية اإلسيييكندرية، ،2554 ،1. ط الدوليييية، التجيييارة عقيييود ىف كيييرتوينإللا التيكييييم: مميييدوح إبيييراهيم خاليييد (22)

113. 
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 54-55 من قانون 56-5الفصل  ول يف الفقرة األوىل منكيد القبغري أن املشرع املغريب فرض ضرورة أت

املستهلك أو املتعاقد إلكرتونيا من احتمال الضغط ابلقبول  ألن أتكيد القبول من شأنه محاية وحسنا فعل

 ن إدراك منه.و د سهوا أو خطأ أو

عبري عن إرادته الرتوي أثناء الت رغبة املشرع يف منح القابل فرصة كما أن اشرتاط أتكيد القبول ينم عن

 إبرام العقد اإللكرتوين. القبول ورغبته يف يمن تصميمه عل والتيقن

 وأثره املطلب الثاين: خصائص القبول

العقد املربم عن  ، وبصفة خاصةاإللكرتوين ابه من اإلذعان، ذلك أن العقديتميز القبول اإللكرتوين ابقرت 

 ا منطيا، إذ توضع شروطه مسبقا منبا ما يكون عقد، غالالتعاقد عل اخلط طريق اإلنرتنيت، أو ما يسم 

. أما العقد والتفاوض بشأهنا للموجب له أو املستهلك جماال ملناقشة هذ  الشروط قبل املوجب. فال خيول

 .(24)املساومة حبسب األصل  من عقوداملربم عن طريق الربيد اإللكرتوين فهو 

ض وإشعار  القابل بتأكيد قبول العر  رد توصل املوجبقد اإللكرتوين مبجالقبول انعقاد الع يويرتتب عل

 بتسلم القبول.

                                                            

 .25-23: ص سابق، مرجع: الليل وأب الدسوقي يمإبراه (24)
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داخل أجل سبعة أايم ابتداء من  ق يف العدول عن قبوله ودون مربروكما سبقت اإلشارة فإن للقابل احل

-54من مشروع القانون رقم  45 استنادا إىل مقتضيات املادة سلم السلعة أو قبول العرض، وذلكاتريخ ت

 تدابري حلماية املستهلكني. بتيديد املتعلق 41

القابل سليمة، وبعبارة  تكون إرادة كرتوين صييح، يقتضي أنغري أن ترتيب القبول ألثر  أي إبرام عقد إل

 .(23) ، وخالية من عيوب الرض التصرفات القانونية تصدر من شخص أهل ملباشرة أخرى أن

 رضا  يف ظل العقد اإللكرتوين. تعاقد وسالمةالتأكد من أهلية املإال أن التساؤل يطرح حول كيفية 

االئتمان، وإلزام القابل بطاقات  كن التيقق من توفرها اعتمادا عل للتأكد من أهلية املتعاقد، كم ابلنسب

 اسم املستخدم وكلمة الدخول. بياانت معينة تكشف عن هويته مثل بتسجيل

إال يف حالة وقوع  حاإلشكال ال يطر  لرض ، فإندة املتعاقد من عيوب اأما ابلنسبة للتيقق من خلو إرا

ل شخص املتعاقد عنصرا األخرية حمل اعتبار، أي عندما يشك كانت هذ   املتعاقد مىت غلط يف شخصية

اإلنرتنيت استنادا  لتيقق من شخصية املتعاقد عن طريقإبرام العقد. إذ كمكن يف هذ  احلالة ا جوهراي يف

املسلمة من طرف األشخاص املؤهلني لتقدمي  لك الشهادات اإللكرتونيةمها، وكذالبياانت اليت يقد يعل

 خدمات املصادقة اإللكرتونية.

                                                            

 .وما بعدها115 ص: ،قساب مرجع: ارطع محدأ ابن املختار (23)
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عل  صفة جوهرية يف الشيء حمل  ادة املتعاقد إال إذا انصب الغلطوأيضا ال يثار اإلشكال حول سالمة إر 

نيات مثل التصوير التقالنوع من الغلط نسبيا عن طريق بعض  د، ورغم ذلك كمكن التغلب عل  هذاالتعاق

 تلفة من خالل عارضي األزايء.خمألبعاد، أو عرض املالبس مبقاسات ا أبجهزة ثالثية

يديد تدابري حلماية القانون املتعلق بت ول عن قبوله طبقا ملقتضيات مشروعونظرا ألن القابل يستطيع العد

 قد.الدفع ابلغلط للتخلص من الع فإن ذلك جيعله يف غىن عن املستهلكني،

بتيديد تدابري املتعلق  41-54 رقم يبق  معلقا إىل حني صدور القانونإال أن ممارسة القابل حلق العدول 

 ، ودخوله حيز التنفيذ.حلماية املستهلكني

 اخلامتة:

التسهيالت اليت يقدمها ألطراف العقد، فإنه  رة يف جمال التعاقد عن بعد، ورغميشكل التعاقد اإللكرتوين ثو 

 ا احلقيقيني، وكذلكهبقبول ألصياتتجل  يف مدى نسبة اإلجياب وال املخاطر. جمموعة من  ينطوي عل

املشرع املغريب إىل التدخل حلماية  لعقدية ملركز  القوي. لذلك ندعوإمكانية استغالل أحد طريف العالقة ا

ن املتعلق بتيديد و ، وذلك ابملصادقة عل  مشروع القاناملستهلك لضعيف يف العقد اإللكرتوين، أيالطرف ا

اإلشكاالت والنزاعات اليت  ابلتجارة اإللكرتونية ملواجهات املستهلكني مع وضع قواعد خاصة تدابري حلماية

 سيفرزها التعاقد اإللكرتوين مستقبال.
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