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ه او  دا وما  

(رم  درا)  

  

.د ل أ رد.              زنم لر   

             من امرس ا-                  من امرس ا-  رار  

  

:ا  

 ور ا ا أّد ا ر اوا ،ا   تا ا ر ا إن

  ت، وت وال ا  ا ر ا ،ا  ا اما 

   تاد وا ة ات ا  ومة ال اد  أ ا ات اا

 ، ءق اا   اء ،رت ات واا   ا ا  أ أ  اء، و

ممت ااء او ط   أو. ا   

 و ه ا  ن   ا ا  توا ا ص اا  وإن

ه ات اء أما  أ ز أ  أ  ، و  وت  ود امن 

ا أ     ي أا ا ر ا   ،ول ت اا

   ا. وا أ ا ا  ورة  و   إ ي ل  اال.   

ا ،   أي اط  اد ا  أما  ت وت� ف         

 و ،ه ا   مم  أن و إ ،ة ات ا  اأو ا ا

ا  ا ع ار ما  مإذا أ.وا ا  ومرة ات ا  

 و ا ت ا ل  م  ومرة ات ا ل  إذ إن ا

   و إوم و ل  ات ، وا  أن ا اوم  ق 

ا ام مما  و دي م  عا رّ ا ا  ،  ار اا

.ومإ      د اا  مو وما ا  ا ا  

ول  ارة اوم  ء  ُذ ،ف م درا ه ا ،  ا ا

وى    ا، ومس ا ام ن   ا   اد 

  اوم، و ارا  م ا  ات وات.
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  ا اول

 وام ومرة اا  ا    

   ة ات ا  رة را ا ووا ا   ةا وما  ةرت ا 

 ت وا  رة و ،ع آم  رة تو ا ما و ، روا دوا

،ا ا  أط  .تا    رع ولا ت، وأا ا أ  �

وأ .ارد اا  ت وا  ةا زتا رة ارة او  أط  ت

) ا Internetا و ،( ر ) International- Network()١(.  

   ى٢(م( ة ان ات وأا    ن وا .وت اا   مم

 ا ومت اا أم  و ،  وا دول ا    ا ا ا

  .تما  �فو آ م)ن )٣   ا ت اا   :مما

 أ و ،اء اا  ،تدل ا  ء    ته او .  أداة

.ومدي إق إ  ر  

   فو م آا )ت اان ا )٤ا   :مم  ر   ا 

ت     دول ة  ط ا وار ا، ون  ارة  دل ات 

) دة اأ     ةل أ  Server تا   ا (

 وا  اة اأ    رة   ةأ  دا  ا

) اUsers.(  

اي ل: إن امم   ات       )٥( ورم م اأيو  

 أو  أو ر افأ    وم ،  لا   ذ  إ  أو  أو

  ات  د ودة.

    . ودول ا  و ص طأ  ومات ا و مما  و  

وا، ، م  اول   اد اوم  ا ا ا إ زع  ء  ، و

.ومت اما   ما و  

                                                
)١(   إ ممر اظ ا ١٩٦٩  ،ت اما   ءم (نا) ع اوزارة ا ط 

  ن و ، مما اف ا ن و .وم  إذا وا ا اد وا لا  و

ا ال ا  ت اا   اا إذ أ ،ا ما إ م١٩٧٢م  ر مما أ  .

 مما اموا ممي، اا ا .ن. (داه اي ما   ا    أن أ إ 

ت، دار اا  ،ةا ،ا ١٣، ص٢٠٠٤ .( 
)٢(  ،وما ا اإ ،اوح إ .د ،را ،ا ١٢، ص٢٠٠٦دار ا. 
 .٤٨، ص٢٠١٢ ا اوم، دار ا اة ، ار، د.  من،  )٣(
  . ٣٦د.اح اد، ارة اوم وا وااء   امم ، ا ا، اة، دون  ا، ص )٤(
إب  اط ، اطر امم رة اوم  اول، ر دراه،  اق،  ارة،  )٥(

 .١٠٨ ، ص٢٠٠٦
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  اع اول

ا  ومد اا   وا  

  ا ومد اا ر، ووا وا ا وما ا  ا  إذ �

   إذ ،و و اإ   وذ ،اوا ورة اا  ة م 

  ا ،را وض ال ا     ل إاا  اا ل واا  

وض وا    ا ط لا   ،  د ا     يا ا 

 ا ا .ا   

   ه وا د    ا ،ريا  "  و ،ومرة اد ا

 ت، اوا ا   أو رت اا  ،و   أو ري وآ وع  

  ومإ  رل اا ر    ،تت واا  ا وذ

 اد، أو ال ا ماع  ات ا   أ  ا اري 

"تو)٦(.  م ريا ا   �ا  ا ا  ءت ا  أن اوا

ا   اد ا   امم، إ أم  أن   ااد اد  ، و أن د 

  و ر أورة إ  ت واا   ،أو ا ا  ن   ى. وأ 

ا ا .را   أي  

   د د ك، ود ا   وما ر اا ا ا  و

  أن إ ، ت و أو د  ءأ ر   ن أو ا ا  أو ،

  ا  ،أو ا ا  عإ   يدي اد اأي ا ا  وا

 اد اأ  ن �   صا   ك ط   .ري واا

، و ك  دة أو  و رت و   ،ن  رس مط إمن، 

.ور ووإ     د اا  ا  ا   د� إذا  ةو  

   ط ن أ   ا  إذن م ا ،ط    ا  ،

 ع او  وإ ا  ا  ،ا ه اوا ا ل ا 

 و  اء ار واق اوط ، وا وا أ اة واا رت ووا

  . )٧(ا ،ز و امم وا وال 

  ومد اأن ا ، وا   ك� إذا ط و ،را   

 ِ ا  ر أوا  ا اإ و ،  أي ا داد اا  ا اإ 

                                                
)٦(  ،ررف، اة ا ،وما ور، ا  .١٧، ص٢٠٠٦د. 
)٧( رم١٩، صا. 
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أ ر ن أن  أم إ ،ا  كد ا  ن ن ا  ى، و  ا 

 ،ما أ ا ا وا ا  ة أو  ى  ،ا .  

  ،ف ١٩٩٦در   ) اذ ن ارة اوم اunicitral أن من (و  

ر .م ا  أم  ا  ومرة اا   ،ا و  دو و  أم

اد م     ومرة اا   ا   ف ذ و .ا ر

 ب إ ب آ ا ر     م "م ات إومدل امت اوم

  .)٨( ات"

ت  ات اوم   ذ من  ا  اولا و أرت   

ت ان ام  أط  و ،ذال امرة ان ام  أط  و ،وم

 ن رم ر .وم٢٣٠ا  رة  ٢٠٠٠ف ا  و ،ومت ان ا ما

وم٩(ا(.  

   ر وروا ف ا  ٧/٩٧   ا  ا  ١٠(ا( و .

ا  ر ورو٣١/٢٠٠٠ا "ومرة اا"  ،ومرة اا   وفا،  أم إ

"   ال  ،" م  و  أن  ا ا  ارد وا دون 

  .)١١(ار اي اا ء اطاف

 اي أد ٢٠٠٤م   ٢١ادر   ٥٧٥ا  اد ا ام ر  وّف من  

 ر ٣١/٢٠٠٠  أو   ح يدي اا ا " :م ومرة اا ،

 ردن ا أن   ."وما    ت أو  ر  ا ا  ،

� إذ أن ا اح  د دي  اوم، و ة واة أو  دور   ل 

ومرة ا١٢(ا(.  

                                                
)٨( : وما ا  

model.html.١٩٩٦texts/electronic commerce/ http://www.unicitral.org/unicitral - 
  .٥٢، ر ، ص ا اومد.  من،  )٩(
و ء ذ ،ن ا   ع  ا و  ا  ط ض ا  و  اي،    )١٠(

   ا     ،"يا" ا ا إ إرادة ا  وب ل أود ر ،ا ر  اا ط

. أو  اتت أو م ت أو لأو إر  

                ،ل اا و ط  وإ ،ا ا  اا ط     ع و  ن وا

     يء ا ا ما د، ا ا ا .د).ا ا  و وا ن واوا

               د اا ،ا  ،قا  ،دوا ممث اا   ر  ،ُ   ا د ا 

 ، ما ون، ا٩٦، ص٢٠٠٣وا .( 
 . ٥٢، ر ، ص ا اومد.  من،  )١١(
 .٥٣ر ، ص ، ا اومد.  من،  )١٢(
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    ت    م ،ومرة اا ّ  رة اا  أ

ت واومإ و  و ت وا زو را واا )رة و. )١٣أن ا

 و .وا وا ا وا ا   ذج   ري ديا  وما

 ا   ظ   ا ت   دلو ،و و ،

ت ومطت اد وظ  ل    ق   ا ا أو ق 

مم١٤(ا(. ديا ا  تا   وا .  

  مء اا  ى١٥(و(و  و ا  أم �   ومرة ا 

ى ء امن   ا اا وا ، ارة اوم م :دل إوم مت 

وات ا ل اوع. وّ ف ارة اوم م :ع ات ار  رواد 

مما   رت اا  ط ومرة اا  ،  أو ا ا .

.مما   

   ،ومرة اا   ه اا  ّفأّ  ا  ا  ومإ م :م

و ،أو ر اا   تتواوا ه ا د اا )١٦(.  

و ّ م :رة  اق إراد أو أ  إا    ل  دو ل   

 )١٧( وو ،ف ا  وذ ، ا   ومرة اا  ا او . 

أ ا ا أن وما ا   بو  .ومرة ا  

  ومرة ان ا تا  هأوردم   ًءو      ل ان: "ا

   أو ،وا أو ا ا ت وم ومدل اا ط  و ا

."ومإ  

  اماع 

ومت اما   

امت  تإن ع امت ار   ا و ا   ،ض   

 ت ووا ان واوا ذاا  ، ق وا ، و  أن  را

                                                
 .٥٣د.  من، ار م ص )١٣(
ا   -اوم/ اق واد، ا او ، ا  واز، اض         د.ا   ا، ارة    )١٤(

 ،دا ١، ص٢٠٠٣ا.  
)١٥( SOLUS (H), GHESTIN (J) et MAS (F): La conclusion des contrats du commerce 

    électronique, éd Librairie générale de Droit Jurisprudence, ٢٠٠٥,P. ١٥. 

وما ا  ،نم  .د : ر ا، ر  ٥٥، ص     .  
)١٦(  ،رة، اا دار ا ،وا ت اا  ومرة اا ، حا  .١٩، ص٢٠٠٩د. 
)١٧( ت ااا ،  فد.أ ،ررف، اة ا ،ت اا  ا  ٣٧، ص٢٠٠٩. 
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أورا    ط   ارع، وأما  تا   أو   ت  د

)١٨( .  

  ا  نر ا وا   ك  و ،ل ر  ،لن ا

دا و وما ا    و ،وق ا   ا    د ر

ا  ة ات د إ   أو     ك ا اا  إذ إ �

 مما اا  ن و . ت  رك إذاام  ة د  اا  إن ا

 ، ض م ا ا ا  د ق، وف ا ء أو أي أو ا ا أ 

   ا ا  و .  ما وو م د  

   م ا و  ،و و    وا رت اما  ا ا ا و

را ن   لأو ا  ءوإذا أراد ا  و  و ا ا  و   أي  رى

ا ا ا  ن را و وما را اا  أن ة ا   وض، وا 

     ،ذ  ن ر، وا  دون    أ  � 

  .)١٩(ة، و ا ك ة، و ا ك  إذا ا أ   وا

  إ  ا  ط  أ  جم إ   ا ومن ان ا ،ذ إ

 أو أي و مما  و  د اا ط  ومن اا  ّن، وا وو

 دا  ن ذ  م   ى، وأ ومإ ا   إراد  دل ا

  ،ا     ،ا ا د  ك  د اا  ن، وا وو

 ت اا    ةا  دا    ،)٢٠(.  

وم ن      أل ا وان و  أن ال ار ا  

 ا    ،ا إ ا  ا وا ح ا  تمه ا و ،وما

مأ ط تا وذ  ،اع وو    د و اا إ   و

 ا د  �وا أو ا )٢١(.  

ذا م ا ام ذ أو  ،م     ك ا و  ار،   

ا وذ  و ن  ا و ا ن اري،     ا أو 

ا ،أو ا ل ا تم   ن، وة ا  ث  و ، ا  

أن  ارد أو  ا  أي  اا ااردة  ان،    ا  ورد  ان، 

 إذا ن ن  ممِ  ا أن  إ ا   � ذ ر ؤل ل

                                                
)١٨(  ،ا  ءأ ا  ،ان ا  د.ا ،ررف، اة ا٧٧ص ،١٩٨٦. 
 .١٠٠د.  من، ار ا، ص  )١٩(
 .٨٣، ص وح إا ،ر  )٢٠(
)٢١(  ،قا  ،راهد ر ،وما د ا   ما اوي، ا     

    ، ٥٨، ص٢٠١٠. 
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 ذا أو  وات ذا، و    اص ا ن، وى إم اع 

٢٢(إ(.  

أث    ان  و  ذه،   أن م ا اع إ ، اول  

  اوم ا إ ا، وام  ا امم ن.

  

أو/  ا إ ا ومن اا   

       ت أنوا  ن ري، وان اا  ة تو تظ

  مما ا ام .  

   ر ت ام ا وروا ف اّ٤٥٠    ي ا١٩٨٤ا  لوا ،

 ٥٥ر   ١٩٩٧  نف اّ  ،رمت اما   ،  وة ادة ااما  " :م

 ر  أ  �أو ا وا ري، اا ق ا   يل ال اأ  

  ا وات،   ا ار واق واات".

   ر ومرة اا  ا ٣١   در٢٠٠٠ /٦/ ٨ا ري، ول اا  ،

 ن: "   أل ال   ا وات ة، أو رة  ة أو رة 

طرس م أو َ ، ،ري م   أو  وع أو ")٢٣(.  

   م ،نا ما ا  ّو م  وا ا   ر و 

ا رأم ن ء ا و ا أو ا ا  ةا ل ا)٢٤(.  

ّف ان  ا ا ،م ا او  ار أو ا أو ات   و  

 ا  رى ا لوا ،ا ا    ر� لا ل و  ا وا

  .)٢٥(أ ع

        ف إ ن ،     د أم    مم  و  و

 أو ا ا  ا إ ا د أ  ت، وذمت وا ا ّ ل  وذ

ا وا ،ف، واا ،  ك أي أن ،ا )٢٦(. :ا    

 .ان اري  أداة ض ات و وب امه ١

: و    ا وات ا أم اري  ّ ا ا ان

. و ا ذا    اد  ا ا ف إ  )٢٧(   أ ع

ا   أو ا ا اد إه ا٢٨(ام(.  

                                                
  .   ٥٨اوي، ر ، ص )٢٢(
 .١٠٣د.  من، ر ، ص )٢٣(
 .١٠٨م، صد.  من، ار  )٢٤(
)٢٥(              ن اموا ا   ر  ،ومرة اا م  رت امود ا ،  ي.د

،اد اا ،زا  ،نموا ا  ر١٠٨٠، ص٢٠٠٤. 
 .   ٦٤اوي، ر ، ص )٢٦(
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إر أو إن ري أو ، ا  ا  أو  ، م أّ ف ان اري و 

  ط إاز ا أو   � امع  دي إ إل ار  ه ا أو 

٢٩(ا(.  

 ُ ا و اا  أو  ر وف ا لا  م ،فّ   صأ

  .)٣٠(ن  وت، وآ  ل ه ا و ات

 .  ان اري   ا ا  ا  ان ٢

 ن ان اري،    ل ى  إطر  م ري أو  أو ا ا اأي 

 ل اا   و ،رال اا ذ   تداء ا ال أوا  وض ا �ّ أو

  .)٣١( ارع أو    رة أو إن  ان

   ر وروا ا ّ ١١٤   در١٢ا   ٢٠٠٦دن ان ا ،  رنوا 

ادة ام ة (أ) ان اري، مِ  " : أل ال  ّ إطر م ري أو  أو 

  وا  �ّ أو   تاق وان او رال اا ذ   ، ت واوا

" ٣٢(ا(.  

   وان اوا وا ا  نم  ،ن أا ا  ٤٥ر  ١٩٧١ ، دةا 

 ن واأو ا ن أو اأو ا ا  وا ا و  : نن ا ،وا

.اف أم دا و ،ارت اوا  

  ّو ي رن اما  نا ا  ن٦٦ف ا  ت، إذ ١٩٥٦ما  ن درا ،

م ّ ادة او " ن   ا امن، أ و أو  أو    ا أو 

أى، ون ة ض أو ا � ان،  ان أو ارق أو اش أو ا أو اج أو أي دة

"ا ا رج و  أو ا   )٣٣(.  

٣ ا  ا  و  رين اا .  

إ أن أ    ان اري،  ر  ا ا وا   )٣٤(ذ  اء

 و   ا ا     أو ا اوّ ، اء ن: 

                                                                                                                                                   
)٢٧( ا  .دار  د ،وا ا ، ع اا  ا ى او دا رت اما ،إ 

 .٨، ص١٩٩٩ا ا، اة، 
 .٥٧، ص١٩٩١اردن،  -د.م  ا ،  ا  ا اردم، زان  واز ،ن )٢٨(
)٢٩( ،رة، اا ت، دار اا  ا  اا ،ا أ .١٣٨، ص٢٠١٣د. 
 .١٣٨د. أ ا، ار م،  ص )٣٠(
 .   ٦٥اوي، ر ، ص )٣١(
 .١٣٩د. أ ا، ار م، ص )٣٢(
  . ١٩٥٦/ ٢/ ّ٢٦ر،  ١٦ا ا، اد  )٣٣(

http://www.cc.gov.eg/Legislations/Egypt_Legislations.aspx. 
� ٧، ص١٩٩٨د.ى  ش، امت  او  مق امن ا، ا او، دار ا ا، اة،     )٣٤(

ا أ ا  .د،را ،ار اا ،ك ا ديء درا ،٢٧٣، ص٢٠١٢. 
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 وا ا  ا  ا ا ا ا اء ا  ه  �

  اوض.

"ر ت  را  م ا ف إ و " :م نف اّ رة  أو .وأ

   اد  ا ا ف إ  امه أاد ا إ ، أو  دة� 

   ما ا    ا ا ماع اأم  رة  أو .أو ط ،ا

 ا أو ا ،اء ا   ف �اد اأ  وإذا وا ٣٥(ا(.  

    ر أطا ا يوض اا  ،رين ان ا ،  أ  مما   ء ي ،

ر أو أو ا  أو ا ءا ا   ن�ا و  و ا)٣٦(.  

و  ات ا أن ان،    أو ف ف إ ا ا  ر     

 �ا ا  ا  ،ا   أن  و أو ا ا ا ف إ

ا  ذ، و  ان اوم  ان اي إ  ا ا اًء أم ه 

وما ا    م أ ،ممل ا  ال.اا  ، ن اري ون ا

 ،ا ا ،ماس. و رك  داة اا  أو أو م    دي، و

ا ا ا  ل إ   يري اف ادي، أي ا      ،ي

  ن.وات  ا

       ا ا  أن ومري ان اا  حا ا  ا  ا

دون  أ  ه، و ذ   ان اري م ، م   ض  أو 

  ي و ا م ِ     ، أو أو ا أو ا ن اا و

   وة ء أ �ف ب ام إ ا   ا  أ  ر دي.

م/  ن مما ا  

 أن "اب  امن ام اا ( ٧٧/١ ا  ارادة واا� إذ مّ ادة (  

. ودل )٣٧(وال     مء ا، وأي  ر أو ، إب وام ل"

    ن أن  أو إ رادا  ا  ضل واب وا رادا  ا

 ،ا  ا أ    يب اا  رادةا   ر أن ا   

  ا  ا ا و ال اي  أن   ب.

   و ض ا أم  ط رة لو ،إرادة ا    ،ب . و

أي ض ا ا إذا ن  )  ا  ن ا او ،  إ١٤و  ادة (

 اا إ ا  ها  ف. و  دا نو   صأو ا  إ 

 دا ضن ال، وا    ا   أو ا و ،ا  ِف إذا 

                                                
 .٦٧ص ، ٢٠١٢اردن،  - ا  ا اوم، ا او، دار ا  واز ،نا ذ د،  )٣٥(
)٣٦(   ما ا ،ا  ي وح.ة، دا ،ا دار ا ،دا رت ام٥، ص ١٩٩٨ا.  
)٣٧( ) ر اا من ام٤٠ا  (١٩٥١) دةا ٨٩، و  ي را من اما  (١٣١   ١٩٤٨     ا " :أن 

  ره امن ق ذ  أوع  مد ا."د أن دل طن ا  إراد  ، اة 



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٢٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 إ   صأو أ  إ  يض اا  و ،   تم أو أي وا

ف ذ إ ا  ح نأ  ضا  رّ يا ا    ،ا ة إ٣٨(د(.  

  ب، وا و ن   ن أن ز ا ا  ا بن ا أي أن ،

دا بن ا وأن . احد ا دة وا و و ا   ن أن  ،

ااد إا  زا  ا ا   بن ا ل، وأنا د   

  إذا ا ب إا   ا  ا ا ت واض ا ،دةص اا إ 

   أو  ن ز أن  ، أو ا بن ا و ، ٣٩(ا(.  

  و  نذماح ا  م)إ)٤٠ � ام  ا ،إ مما   ا إ ن ا

 وض أو ةد ٤١(وإ(  ض ا . ا ون اا   أن  وا .

 .إ   رن أ دون رت ات اوا  إ  مما  توا ض ا أن

  مة ا ا ،ذا  ض ا وات  ط امم  ا ّ ،ا اض 

  ا  ،من أ  رل ات اوا  ض ا ن ذ  م إ

  ريا ا دا اا م أ ء ا  رؤ ماء أ ء اا رؤ 

  .)٤٢( امم  ل  اب

 ان اوم ا إ ا دة وض أو  ،ن  ل  ااء ان 

 ا وت اا   رن ا ن ،إ  مما  ر ان أ إذ إن �

  م ،أو آ   رة اه ا  ت  يض ان ا  و .ا  ا

ري ان ان ا و . لد أ وض أو ةد د  ا وا  ي

                                                
 .   ١٢٧اوي، ا ام   د ا اوم  ،ر ، ص )٣٨(
 .٨٧، ص٢٠٠٠د. ا  اام، ا ا ات، ا ام، دار ا ا، اة،  )٣٩(
را  ان، ا  ارادة  ط امم وإت ا اوم  ،ر   ق،  اق،        )٤٠(

 ،اد اا ،را ٢٤٤، ص٢٠٠٢. 
)٤١(           ا  دون  ا  ه  إ اا  ف ، ة      م   ا و ا 

         أو إ آ إ   يض اا  ،وضا ة إ دا ة، أه ا   إذا  ا را

.ا  ا    وضا  ر    راد اأ  

       ا ان و    ب، إذا  إ   أو      ،وضا ة إوا ا ة إا 

   ز  إراد   وض أو =اا اا أن ا ذ و ،ا  وض أو اا ة إل ا د

 ا ا  إ    ف إ ا إ ا ،ةا  ف اا  ن أم  ،ة د ا ا

       يا ض أو رل ا ى ةه ا ا    وض ل دونا    سة اد

 شدون م ا إ اف اا      تو  لا إ  م وضا إ اا أ ،وط

       ذ   إذا  ،  قا إ م ا إ  واة، وذا    ا و  

م إ  أء اوض. (أم: د.ل  اوي، در اا ،ة            دل اب وال و و ا ا

 ،ررف، اة،      ٧٤، ص١٩٩٥اا  ،قا  ،راهد ر ،ا  وضه، اا   �٢٠٠٠ ر ،

 ).   ١٩، ص٢٠٠٩، دار ات ا، ار، � ود. م ا ،ة ا  ا ا٩٠ص
 .٧٠، ر ، ص ا  ا اوما ذ د،  )٤٢(
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٢١                                                            )٢٠١٧ 

 إ  رأ ر إن وأا  أو ا ن ا ااد إا ل و  ن م �

 ا ا زا ا ا أو إ ا وه ا نا   إذا أ ،ا  

 وضأو ةد د ظ )٤٣(.  

.  ض ا  ن  إ. ١)  امن ام اا ، أن "٨٠ ذ  ادة (و

. أ ا وان ون ار اري ا  و  ن آ  وض أو ت  ر ٢

   اد أو ا  وإ وض"إا ة إ٤٤(ن د(.  

و  ، أن ان اري اوم ا إ ا   إ، و ن دة 

 وا ا ون اا  ذا ، وض أو)أو )٤٥ ض ا  أي ،

 ،ا  مما ط  تا دا ن أن  ومن ا ،إ  ضا ا ن

    ن ذ ، وض أو ةد ا إ ا ومن اا   أ ،ووا

  توا ر ان أ ، ا وا  ومن ااء اا ا  أي ،مما

. وض أو ةد وإ ،إ   ومن ان ا ا  ت اح او   

إ أو دة إ ا وذ ا  موف إ ذ، أن ار ا   ط ان، 

 ل ا ا أ ع وا    ا ا ا  ون، وا 

.ا  ى ا ز د مو   

  

ما ا  

 ا ِ أو ا وما ا   

   ا  تت واا  ل  ا  رات اا أ  ةت ا

امم ، وا  أدى إ ا   درا إا ا، وأ ارا� م  ر 

 إا وه. و أم  اف ا   ا ا  إا ا، أ  ة اًء

 ض ا ط  زاد وما  ،دا راة وا  يود اا 

 ،ل واو أدى إ  ،   ء اا   رة ا  

،   ا ا )٤٦(ة اا اود  ا  ا اوم رم  ايزد

                                                
� ود.  ا،    ١٢٨، ص ١٩٩٨د. ما ر،  ا  امن ام، دار ا ا، اة،   )٤٣(

 ،ما ا ،ررف، اة ا ، ا ١١٣، ص٢٠٠٨ا. 
 )  وع اي  ام اي.١٣٤/٢وادة ( ١٩٧٦  ٤٣)  امن ام اردم ر ٩٤و ادة ( )٤٤(
)٤٥(           ا    م ،نا   ر اا  ااد إا  أو ا ا ا  

 ه ا ب، واا ا نا  ل د         ،ا   أ  ا  ،   

  ا  ن إ   ا  ا ا   ت امن ا و ،آ    ن  إذا و

 ا د ل  ان. (         ظوف ال ود م    ا  ا ان 

 ). ١٢٩اوي، ا ام   د ا اوم ،ر ، ص
 .٦٥ا ذ د،  ا  ا اوم ،ر ، ص )٤٦(



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٢٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 و اع ام   ،اوم . ا ا  ااول  ا إ ، ول 

 ا  ا مما ا.وما ا   

  اول اع

ا  اا وما ا   

اا  ات،  اا    ا  اد ا   ا ،د   

ت اا   ن ، ا  ت� إذا  أو ا ا وا ور

 و ،أو ا ا ا ديأو ا مما ا   ، ا أو ا ء ا

وات واط ا  ا ا  ا، وامت ا  ا أو ا ، وإره 

  و أ  و    ته ا   ،تمأو ا ا و

ا   ف ِ٤٧(و(. مء اا   ا  اا ا م و)إذ )٤٨ �

 و �إرادة ا  ط  اا ا ما ا ا ا  ر أ 

در  ما ا ا و ،  ه و ،اا ا إ  ة ظأ 

أو   )،وMise engarde)،وCounseil)ومRenseignement،( )( إ: اظ

)  إ وإر، وInformation وaverter،( )( واattirer Ì attention، )امه(

أر  ى ا ام ل  ه اظ وى اف  ا اا  ف ه 

  .)٤٩(اظ

   تا  اا  ،ا مما ا   لا ا أ ت و

 أو  ر أو ء أود اا  ،ح أو  أو  أو )٥٠(.  

                                                
)٤٧(   ات، اا ا د      ن ،زوا  دار ا ،ما ا ،مما  ا -  ،ردنا

 .٩٦، ص٢٠١١
)٤٨(      ر درار اا ،د ا قم  تا  اا  أط ا ارات اأول ا 

١٢/٧/١٩٧٢  اع اا  ر فإ    ي أ)Flammarion (  )IBM( أت ا  ،

               ر مت، اا ا د :أم ) .  اا ا ض د  در  ما

.(م وا  
)٤٩(           ء  و  ِا وك، أ  وح.ة،   دا ا ارات     و ا ا

،ممة١٩٩٩ اق،      ٥٠، ص١٦، اا  ،راهد ر ،ق ام   اا ،  ابا وأ �

 .٧٢ از، دون  ا، ص
)٥٠(        ا  اأن ا             ا  أم دة، إا ر  ح اا

 ا ا    ان. أ  ا ا م مى  م  أن ارق  اا (ا واح)     

  ن ا ،قا ا و .وا ر ا           ، ا تا   ءح أو ا اا  

  ا  اا  ا   ا اة  ا وإء اء  ، آ إن  ا أن        

        م إذا و ا م ف ا          ن ،راتا   وضا اا   .ا

.رة ذاا  ق ا  م إذا   رةا    
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أي اا  ٥١(وم(  ا م ظ�ت واه ا   د أي أو 

 وا ، إء ت ّ  اف ا  ، ورب  م   ا  اا

.اا  ظ وه ا  تا  اا  ن  و  

 ا � أ أن ن ا    ا ا وات أم  ال، و  

ا  اا  هأ   ه  و ، ّ  ا   ن    و

.او وا  

  أ  ا  ا امم ا   ات ا، إ أن ا و

 ء، و  اا  ك أ و ،   تدت او ،دت ا 

  .)٥٢(ا   ال

     ت ات واما   ا  ورة  اا ا ا و

أو ر ل ا  ا   ن ء ذ و .ا  ءا  ة وا )٥٣(.  

   را اا ا روظ  ازنا  عم  و ر ة ب ،ا ا 

 ،ذ و .وا ا  تا  أن ،  ر ا    تا 

                                                                                                                                                   
� ود.ي  ط، اا  ا       ٩٩، ص١٩٩٠(أم: د. ، اا ، دار ا ا، اة،       

 ،د اول، اا ا ،ا  قا  ر ،ا    ر  ،تا ١٩٩٧ ،

  ).١٧١ص

                  . أ ف ا  ا ان إ   ا اء رأدة دون إ ت  ح اا أ

 و         هوي و زا اء اإ  ا  ن أ    مء اف اا  

           ن ا إذا      ،وا اأ  ا ز رإ   زت ات واما

ذات  .( أم: د.ا ا د، اا  اي    ا  ء       اء  ا أو 

ا ا ا  ،ر   اث امم واد ،ر  اق  ا، اد           

أ ،ا ا ، ٢٦٤، ص٢٠٠٠ا.(  

                   اا ا  ا    د ا     أن  ا اا  ن  أ

"، أث  ء ام  ،ن ا ا  ا    ا اا  اوض      

         ، ا .د :أم) ." وا اء د د ا     أن  ن  إذ إن ا

،رة، اا دار ا ،وا ا ،وا ي ا ء  ت ا ما و٣٤، ص٢٠٠٥ا.(  

        ء         اا ا  و ، و ا اإ   ا  ان ا   ،

) م ا، و   اد ا    ا ووا             ١٥٠/٢ت ا اص   ادة ( 

وا و وا وا مة.اوا ا د ذات اأو ا وا   

             ،مع ا   دا    هّ  ن وإن ،ت ا    ا ا  ح اا أ

    ،ذا ا اإ      لا  اا ا ن    ورت اا ا   توا 

.(م وا ر ما ،ط  ي.د).ا اراإ     
)٥١(  ر ،وك  وح.ة د٥١، ص١٦، ا. 
 .٢٧٦د.  من، ر ، ص  )٥٢(
)٥٣( د، ا ا ا .صد ، ر ،ُ   ا د ا  يء ا ا ما ٣٥. 



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٢٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

  أ ،و تر ن وإن ا  ةو ارة ا  د ا  ، اا

  عب او إ  أن زع أو اا    وا ،ا ّ إ ا   ،

ا  ٥٤(ا(.  

  ا  م  )٥٥( ه أ  ا   اا م  ن ا 

 ا   ا امت از د رء   ر    ت ا 

  أو ط ط أ  أو ا ا ط ا    راتوف واظ  وذ ،ا

 ا   ر آف أو أي ا و     أو  تم  أن ا 

  ا، اي  ء   ه ارات ا ادء مت.

  ا  آ م ع  )٥٦(و   أو  ا  يف اا اا م

  ا  ، وذ  اة ا  ا.ا  ، إط اف 

  آ م و )٥٧(   وا  ء اإ م  ت ا ط أو ا  م

أو     ا ا ه،  ن ا    أه   اره اي اه 

.ا اإ  و  ء    

  آ  ٥٨(و(  ا  ن ط اء ا   ا    مم اا م

 اإ أو  -ا ا ط ن أ اء اا  ا ا  را   أو ، أو أ

وف  إ  ود  ات ا ا  ااد إا وا    ظ

. ءهر   ا   طا   

     ا أ  ،ا ط     اأن ا ا ا  و

 ا ا ط أ     ت ا ن  ،ااد إا ا ط أ

.ا اإ   ا و  

  ا  آ م ٥٩(و(  م اي اا  ا  ض مم اا م

     ي ءا.ب ا  ّ  

  ا ا  ٦٠(و(   أو ا ن ا ةوا ت ا ا طإ م

. أو ا ا ا  ا ،ا  

                                                
     -ا ام   امن اي وا، ر دراه،  اق         ز ا اي،  )٥٤(

 ،١٢٠ص، ٢٠٠٧. 
اا  اي دء مت ا  و   أماع اد، دار             د.م  ادق اي،  )٥٥(

� ود.   ا، اا ح  اد، ا او، دار ا ا،           -١٥، ص١٩٩٦ا ا، اة،  

 .١٠، ص٢٠٠٠اة،
 .٣٢، ص١٩٨٥، اا   ا، دار اب  واز، أ ،د. اا د )٥٦(
)٥٧(  ، .د ، اصا ، ر٤١. 
 .٨٢، ص٢٠٠٣د. ل أ، اا   ا، دار ا ا، اة، )٥٨(
 .٢٧، ص١٩٩٤اا ر، دار ات ا، ار،د.ا  ا ان،  )٥٩(
 .١٠٤ص، ١٩٩٤، دار ا ا، اة، د.أ   ا، ا ام  إزاء ان اي )٦٠(
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   ان ا وإن ،وا م  ة تأن ا ،م   ل    

   ا  اا  د� إذ إن اا   تو أدق ا ( اا)

ا  ة   ّت ا  اا    ه  ذ ا  رٍء 

.   

م : اا   اد اوم   اا  ه ات ا أوردمه و  

 ل ا  ا   يا ا  أو وما أو ا ا    يا

 وا   ا ت امو را مو  ا  ه إذ �وما

 ا   ًء.ة ةّ إرادة  ًء ا  أو ا  ا اره  

   وا   ،ةّ احم  ة أ  أن   ، اا  و

 ا و  ن ت اوا ت ام  ن ا  ا و  ،ردون ا

 اا و أ  ،    ت ودوا ا أن   ن

ة وا إرادة  ا ا   أن  )٦١(.  

رادة� إذ إن ه اوى   و   أ اا  أم أ ا دوى ب ا  

إ  إ ا، و ن ا  ا  ون ه اوى و إذا ن  ا  ذا 

   ّ   ا   ،ا   اا   اأن ا   ،ة 

  ا ا  ةرادة اب او اا م أ إ  اا  و .

ا ا  يازن اا  عم   أ و ، )٦٢(  اأن ا  .

  .)٦٣(  ت   ا وات و و ط ا وان وذ  ط

    واة اا  ظ  دا  ن �ه ا   اا و أو

ا  ا اي  ر أ ا ت دون ا. ودي اا  إ إدة 

 ا و ا واواة  ا ِ ا. و  دور و ي دي إ ا اازن 

  .)٦٤(امم  �ف إ إد ااء وإ د دور ي

  ى ا  إذ ان ا �ومرة ال ا   اا داد أو  ا 

، و  ن  اة  ا اوم، و     ا وان ا  ع 

 ،ي أًء و    إ أو   ا، و ا    ا اع 

ر و ا  ا   � اا   ،وا ة اا  ت

اازن إ ا ا، و اواة  ا  ات، و  ا م  إرادة 

                                                
 .٢٨١د.  من، ر ، ص )٦١(
)٦٢(  ،ا   .ادد، اا  ح ص ، ر٧٥. 
)٦٣( ا  ، ا  .ك،  -دد ا  ء ا ا ة،  اا ،ا دار ا

١٩٩٦١٤، ص. 
 .٢٨١ر ، ص ا اوم، د.  من،  )٦٤(



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٢٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ن ك إا    أماع  ة وا. وما ه ا ا ا اا  ا أن

  .)٦٥(اد

   و   د اا  م ا د اا   ا  ا و

  ء اد ا  م د ان� إذ إن اا   ا  أو ا ومإ

 ا ول    ات ا   اف ا، و   اض أن ن 

رء اطاف   ه اد  ،ن   طف ا   ا واع ، ط ن 

 اف، وطا  توو  ظ  أ  ا ازم ن ا أن  ض)٦٦( ا ّأ .

 ء اا ّ  ،   و  مما  اوا ومرة ار اام 

 ا، وات او ا ا ن اي        ت، 

  دور ا و ،ا  أو ا  ذ د  أ   تا 

 دون أو ر   )٦٧(.  

مع اا  

  اوم  ا  امم ا  اا

   ا     اا اد اإ  ،وما ا  ا و

 ا تا  أن  ،ة إرادة  ه   وذ  ت ات وام

 اإ  اا ا ل أن ف  ،  ي إا ا  أ  وأن ، 

و   أداء ا )٦٨(.  

    و ن  ، ا لا   ا و ل ؤلر اا و

 آ ، اا ا أو  ا  اا ي أو  ي؟ ا وأو و ؟ 

م ؟م  اأو ا  ل اا   اا  ىأ م و ،  

   اه إ  ، ا ا ل ا ءا إ  ا و ،

اه إ ى أن أ  ،اس اأ ف إا ا ي، و   ا  اس ا

  .)٦٩(ا   إ أم إا ي، و ى أن أ مص امن  إ أم إا  ي

  اإ  اا  ،ولأي ا   ذ  ن � و ُ ووأن ا 

ا  ا ا   أن إ ،  ا وا  تا ا   م �

 ا ا و ر   ا)٧٠(.  

                                                
)٦٥(  .صد ر من، ام ٢٨٢. 
 .٣، ص١٩٩٤د.أ  ا،ا ام ، دار ا ا، اة،  )٦٦(
)٦٧(  د ص ، ر ،تا ٩٨ا. 
)٦٨(            ت، ورزا و وما ا  لب واا ،ف ا ل     د.أ ولا ا  

 .٢٠٠٣/ ٢٨/٤ -٢٦"اام امم وا ت اوم" ا  دو ارات ا اة، ارة د ة 
)٦٩( ،ا  د.أ ، ما ا ، ر ١٨٧ص . 



         .د زن ل أ         .ردم لر   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٢٧                                                            )٢٠١٧ 

  : ة وع ا راا  ،اا ا ط و  

/أو وما  ا )٧١(  

    ،وما  اإ  إ   و ،ا   ا ا أ 

 ا ن ه ا  ٧٢(، و(  وإدار مم تد آإ  بى أن ا

ل   ار أو ارد  ط طف   وق   و �ء دة 

 .ا  ومت اا ا و ت اما   

  ك و وما رت اا  ا أ يا   ؤلر ا و

 ءهإ  رت اه ا لد ط  ن ه ا  ن، إذ إن أو  دة

ود اة   وا  أو  ر و و  ا اء ا  ات 

وما راا   زتو ، ا  أن إ   أ  و  ر ا

  ا  ذ )٧٣(.  

  ا ون صا  أن و  ،ة أ  وما  ا  إذ إن

   أم ا  إ  أو ء اأ و ،ا  ون ء و مما

ن   أا� م ا ا    ،ا ا ادع  و   ود، ون 

 ا    ا  ا   أ  .    أم ا

 اح اوو مما ا  نو   ا  نا  ه، وأ   

 مى إات وا  ا أن  ،ر اا   ن  )٧٤(.  

م/ وطو ا و وما أو ا  ت ا ا   

  ض وا ما ا  وما  ا  ا  و   أن ا

 أو ا ا و ا  ا " دا" ا  ا  ا ل و ، 

 ا  ا  ان  ه ا  ،وض  ن ا إذا ومد اا

 ا   ،أو م وض اإ ا ل ا ءن ا ض ا وذ ،م 

)٧٥(.  

                                                                                                                                                   
)٧٠( ا  ىا وء             ط  ، ار ا أ  يوا ،ء ا ةا  ء اأن ا ،

 ،إذ   ف إ اا ا تم اان ، يع ام           اإ  ا ا  ن  ن  و

أ  ي أ) . و ق        اا  ،راهد ر ،ء ا ةا  ء اا ،-   

 ).١٥٠، ص١٩٩٨ة، 
)٧١(        ل ا  ا  و و  رل اا او ف    :وما ا

 ر ،نم  .د) .ومصا ،٣١٥.(  
  .١٦٩د. وح اا ،ر ، ص )٧٢(
 .١٧٠د. وح اا ،ر ، ص )٧٣(
 .٣١٧د.  من، ر ، ص )٧٤(
  .٣٣٦د.  من، ار م، ص )٧٥(



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٢٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

   تا  ة   لا  ا  ه  ا إ  و

 ن  إ أن  إ  ة  ااف ا فاب ر  وو ة، أو 

. و ذ   ا اوم  ا ت ا  أو ا، و ه 

 وف م  و وطو ا :ا ا    

١ وما أو ا  ت ا ا  .  

    ا   ، أ  وا ا  ء دف اوا ذا  ء ت ا

 ع اد م  ت اه ا  ى    م ،ا  ا  

وإمء ا، وا     وط و و وم وازن ا ور امج

موإ وظ  او ء ىء ودة ا د أن ٧٦(ا(.  

     إ  أدى  ،ةت ااات وار اظ ي ادى إا ا ر اا وم

 وأم أ ف إ ان ا  ،ةان ا  ،توا ا  ا ا ا  ج إ

 وما ا   .وت اوا ا  ر ت ا هو   ن

 ن ذ واذا م ا   ا او ا ا  ل ا   

 �وما   ة ذو أ  ،ياوذ  ا ا  أم  ا ا ى ا

  وإ ، د رؤ  لا  ى   و  أو  را ا 

  .)٧٧(  اؤ ااؤ  وي   رؤ ا

    ا ض. و ودون  وت اوا  اص اا  

ا، وامت، واق، واوف واا ا، وم اا وط، وطق ا، امت 

 .ا  توا  

أ و تم ا  نا   إذ إم ،اا ا    يوا ا  

 ت اوا ا اا   د    ن إذام    ،نم

 ور اطا ظ  أ اا ا   ،   توا ا  وإ ،مم

. أي أن ا    )٧٨(ل اج أو ر ت  إرة    ن ات واان

  رؤ اء ا إ  ا، و  ن   و  ا أ ة. 

ّ أو و ا) ا ان إ  م ا  ا ت اا  

 ا  ء دا  ا ت امت وا ا  ا  (فا

و وط ا  تت وامه ا وو   نم دّ  . ت ااطوا

                                                
(٧٦) Cristina Coteanu, Fair trading principle- the starting point for online consumer law in  

    Europe, published in Cyber consumer law and unfair trading practices, Market and the  

    Law, Ashgate, ٢٠٠٥, P.١٨٥.   

 : ر اا  ،أ ر موتد.آ ،وا ز ت  ،ق ام  -  ،ن٨٧، ص٢٠١٠. 
  . ٣٣٧د.  من، ر ، ص )٧٧(
 .٣٣٨ار م، ص)٧٨(



         .د زن ل أ         .ردم لر   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٢٩                                                            )٢٠١٧ 

) ر اا ١ا  (٢٠١٠) دةا  ٧ أم  دةا إذ م �ا  و ات اما  (

ا ) أو : ء  :وا و  ت امت واات واما   ا

م . ناء او ااو ا ا  اءإ  ق أوا  ط  ا و ء اوإم: 

ة او ا ، ون از اا ات ا اا أو ا  دة ا ارد

 ذ اا . .ت ذوات ا ما ض وا ا ا  ة اوا  يا

 .(ط ةت اا و ت اى ا ت اا  ري و انو  

 نم  ورد  ) ي را ٦٧ا  (٢٠٠٦) دةا  أو ٣ ا ) م  (

أن   ا  ا امت ا  اات ا ا أو  – اال  –ارد

اء  وا  ن، وذما ا ا أو ا ن آم أي   يا ا و ،

 و . أو ا  أو  نا وط   ط  تما  و  ضا

(و او روأ  ا ت ام وا  دّ أن ا ّ)٧٩( .  

   يع اأن ا ا ا تاا  ت اما   أن   

 .و او   ا ت ام د ان ا  دةا  أ  .ا ا

    ت ااا  ت اما و  اا  أم ذا ن ام أو أي ا

  .)٨٠(آ أو ا ا ا امن  ا وارد  دون ارد

                                                
، وا   أم "  اف أن        ٢٠٠٥)   ٦٥٩)  من  ا ام ر (٤أم  ادة ( )٧٩(

) ٥ود ا ت  ووا ووا ،ول امت ا  أو ا وطق اا". أ ادة (      

 ء    فا  او ا  ا  ظ  ،مة ا ا  نف، اا  )  

)   أم"  ان  ار،  ن رز،  ات   ٦او ...)، ا   ت  م ادة (

 ت  ن   ام  دة اا  وة اا م و ."وا وا وا وا دق واا

) ن ررد إ  ا ٣  (ن   ٢٠٠٧  أو ا و ات ا ةو   " ام  

 :ت اما ١ظ- ا ر ...وا  ءمج واات         -٣م  ان واا  رة  ت ن

  .  ٢٠٠٨/ ٢٧/١)، ا ا، ٧٨ا". ا ا من ر  ة و ردن اد (

             تى أد ا ا ر  دةه ا و          ا ت ام وا  د  أم

، ا أن ا رأت أن ا ا  ٢٠٠٦)  ٦٧)  من ر (٢٤، ٣، ١وار وا و وط  اد (

           و .   را     ا  ب ا       ىا  م ا

) ١١١٤،  ا ر (  ٢٠٠٩/ ٢٨/٥) ادي،  ٦وإ  ا اء وم .  اة اد داة (

 ص٢٠٠٩ ، ر ،نم  .د : ة (مدي اا  ،٣٤١.(  
)٨٠( ا        ت اما    ا� إذ تم  ولا ا و اءة ا دة ا

   ا ا إذ إن" ، ت  ت اوذ ،"ا  راما "  ا  ا ت ااا

، ا ان امن   إ ا أو ارد  امت ا        ٢٠٠٦)   ٦٧ ا  ) دة  ا من 

          طا ا م ى، وت آم   ن    و ،ا  ت ااا 

 أم  ،اد  و ،ج اإم    ا ا  اءة ا ا   يا ا و آ  ا 

                 ا  ءا   وو   وا ا  ا  با  ا   و ."ا

  وراقا  و ا ا  اردا اد (وا١٧، ٧، ١ ) ن رما  (١٠   (١٩٦٦    ا ا ن ،



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٣٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

   ذ  ن � ت اا  ا  ا أن م ا  أم ،  

ان ا  ة د لإ دي إو ،  را   ا   وما 

 ت ا ا  ا   .وأ"ا" )٨١( .  

 .ء ار إ د و ا  ا ن ا  ،لا   

٢وطو ا  ا  .:  

 ا ا قم  و ،ا وو ا  ل ا  ا و ا اا إ

ا وو ، وذ  � رؤ ا ا ل ا ا ، ذا ا اره 

   ن م  إرادة ة. 

ا  أن  ا  أو ل ا ودون أن ،ا  أن   ته ا  

  ا  أ و ،ا    ذ  فوا .ا و ب أوا ا 

  . )٨٢(ط  اق

وا ا  ل دي�ا ا  وا ّ أو  دا  ا  يوا ،

ا. و ا أ امت ا ا ، وًء    ا  ا أو 

 . ف  

ل    ا  ا  (: "من  ا اا  أن٦و ذ م ادة (

 وم و دو ت ااو رو     أي  أو  اؤه أي 

و".  

 –ًء  ط  (–  من  ا اي " ارد ن  إ ا ٥و ادة (

  أو ا ا  رة ا و أو ا ا ر    ،ا 

. و )٨٣(وا وط وم و، وأ مت أى د ا ا ا امن"

                                                                                                                                                   
     و  أو ا   ق اأو ا ا اع ا   ا  او و

       دة اا  .ا ر اإ        ) ر ا ،(اة ااا) ٩٤٥   (٢٠٠٩ ،

 ص٣٠/٦/٢٠٠٩ ،ر ان، ام  .د : ٣٤١. (م .(  
ر ا  إ أ، أ  و أن ك ت   أي   ا، و  إره           )٨١(

  وأ .د               ا      ا ا ا  رهإ   ا  إ ا و

  ).٣٤٨و  أ  ، إذا مه    إاء ر  اء ا. (د.  من، ار م، ص
  .٣٥٦د.  من، ار م، ص )٨٢(
)٨٣( ) ت رن ام  تت واا    اع اا و ١١١  (١٩٦٩) دةا  ،٤٦٦ (

 ة     وا     در أو ى  ا     إرع أو اض أر 

وراق اأو ا أو   ا   رااو ا  و ا ذا ك ةا ا   ءاول أو إ ةا 

 . أو   ي آ  ب أير أو ذ ءاتاد  



         .د زن ل أ         .ردم لر   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٣١                                                            )٢٠١٧ 

روأ  ا ت ام وا  د أن ا ّ  يع او.)٨٤(ا أ 

اوا أو ا ا  ا  ن ردا وروا ٨٥(ا(.  

 م   ا ة ذاء، ووا ا    وف   رةأن ا وا

اد اا أو ة ا� و أ و ت ا اي     و ا   وأر

  ا   د، وأنا      ن ردا اإ   ع أن  ن ذ

ا  ا ارو ر ا  ا   ء. و   أي م ا ن ذ وأن ،

 را  ن ا  نم   ر� إذا  مإ   با )٨٦(.   

و   ا أو   )٨٧(وط ا ا  ا ء  إ طل ة اب

 و ي أا ا  ء الا  ة ا ن ام ،بة ا ل ا 

اب دون ل ز ر ا  ظ ارع ار. و ا ز   ا  ة 

اب أو  �ن ذ   ا، و   ا ن أو ع  ه. وإذا ن 

 ا  ا و ،ن ا  ا ا  م ،ا  و    ر ما

  .)٨٨(اوم  اا  ا وا ّره اء

ن ن و  ا  ا أو ادة  إح  وم  وا و اار، وز أ

  أن    أو ا ا  د ه ك م �ت اى ا  

 ار ق  نع ات ار  ا  ك ا ض أوا  ق ا  

  . )٨٩(ا أو  ادة

 أم ،ذ إ إ  أو ا ا  ل ا  ا  أو ا  

 و ا    و .ا و   ة ا   ، هو

ا وا و ،ا و ل ا  ا ل اإ    ا و ،

 ا  ،ل ا ط أ  ا و  إذ إن ا � و أو ا 

     و ،     ٩٠(ا( .  

                                                
  .  ٢٠٠٦)  ٦٧)  مم  ا اي ر (٣م ادة ( )٨٤(
، ١٩٩٧   ٢٠) ا  ا  ل ا   ادر        ٧/٩٧)  ا اورو ر (٤/١(م ادة  )٨٥(

  )  من اك ام. ١٢١/١٩وادة (
  .٣٦١د.  من، ر ، ص )٨٦(
د ا دا ل ا  إ أن  ا اد".        )  امن ام  أن "إذا ٨٤ ذ م ادة ( )٨٧(

 .١٩٤٨)  ١٣١)  امن ام اي ر (٩٣/١و م ادة (
  .٣٦٤د.  من، ار ا، ص )٨٨(
)٨٩(  ،ا أ  .د ار اا ، مما ن    ا ،زوا  ودار ا وردن،  -ا٢٠٠٢ا ،

  .١٧٦ص
  .٣٦٦د.  من، ر ، ص )٩٠(



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٣٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ا  ا  ، اا و   نو ،ا  را  ن ا و

  و ا  نو ،ا  عا وا ا ات اح ا . ر 

ما  لا  اء اا   ا ا وا ،ع إا و رت، ا

ا   ت ا٩١(وا(.  

    ك م إذا  ل ا  أن   ا ا   

، او ن ك و إ ، ود ن ا وإره م   ي ل  اال ان 

 يا ممناما )٩٢( .  

  

 و ،ا  ا و ل ا  أن ا    ت أل ا و

   ا   ا   ا ووا ا و٩٣(ا( ا  ا و .

 تا  إ ا و ا اا و . ع اإط  وأن وما  

 ون ا  ،وا ا إدراك ا  ف ا م  را اأن ا 

ا  ن واو ،را ت اوراء و  ة ن و  ل اوا م 

 وض او اا ا  و   إ    ا ما  أن 

.ا م  اضا  ا ،ا  

  رن ى، وأنا  ي ح أن رت اا  أ ا ض ،لا 

  ض ا  أن ر، وا   ا و ا ا واول ار. و

  

  

  

                                                
)٩١(        ،ا دار ا ،ا و ووا وموا ا ا ر، أ  .د

 ،ر١٥١، ص٢٠٠٦ا. 
)٩٢(   وا مما اما  إ   ،ا  تو ومرة اور، ا ي .د

  .١٢١، ص٢٠٠٣ا  ٢٨ -٢٦د–  ،ت اوم  ارات ا اة 
)٩٣(   )  ر ذ Juridiction de proximtédvainves   ة ىد (          انة ط تا

                أن ا رت ا . ا ا  ا  ،ا ي وأان اا   و

          و ، ءأو إ  ي ط وما ا  و ا اورة ا ء تأ

   ، ر ،نم   .د) .ى اد ور ،وما وا ا ل ر  ا ا

  ). ٣٦٧ص

              وا ا ر د ما ا    ذ  ا و

إ اب  ر ا ا وا ة ذ وا           ، ر  ر أص

     ا ط وردت إ  ر ةأن ا إ ، ممل ا  ا د و ،ممل ا  ا ا وأ

  ا    ة، وع اإ  ،وما   ا  ا ه ا  و .

 ).  ٣٦٨ ا و ا. (د.  من، ر ، ص



         .د زن ل أ         .ردم لر   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٣٣                                                            )٢٠١٧ 

ا  

:  أ   ،تت واا   ا  ،  ء   

ا :أو  

١.   ي أو ط   ،وما ا   لا أ  وما ا

  أم    أم ي إا ا م  وما ت. واوا ا

 ا و اوم، و  أ   ا اي.

٢.   وا ،وما رت اما   ف ا ا ري أل اا

 ا  وات او   اوم، و أل دة.

٣.  ا  ذ ت ا اا ،د أو ذ ومن ار ا 

 ، أو  ن اء  ء ا ف ا ا  نن ا  ن وأن

.دة ا أو   

٤.  اا ت، وما  د ا  وما ا  ا  أو ا 

 اف او ،وما ا  ا ا أ    اا م 

  ا  ه ا   يا ا  أو وما ا  

وم ار و امت ا ا  وا َء   ا اره 

 َء ا  أو ا  ا .ة ة إرادة 

٥.  ،ت اما  ل إ ، ت اما    ا ا  

و امت ا  أن ن    إا ا أو  ه أو  ال ا أو 

.وا  عما 

 

:م تا  

١. ) ر اا ا  نم  أو /ددة اا ل م١  (ى ٢٠١٠ة أ وإ ،

: را م ا 

( و ا  ا ر ا وات وو ا م   ، أ ة 

 اره ذ اا  داة ا   تمه ا اا و ،    

 اع و ا  ط امت ار   أى).

ا ون  ات ا اد ا  ف ا  ا ى ا وه  .٢

 ل ا وات.

ص  ي ا  ا    اار ا    م  ااد م .٣

 ا  ا، وأن ن ي  اع ق ار ا  ا ا أو أي 

 .ه ا  و ن ن ا  

  
 



ه او  دا وما  
 

  

 ٣٣٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

   ادر

آن اا  

:ا /أو  

، دار ا ا، اة، د.أ   ا، ا ام  إزاء ان اي .١

١٩٩٤.  

٢.  ،ررف، اة ا ،ت اا  ا  ت ااا ،  فد.أ

٢٠٠٩.  

، ٢٠١٠ن،  -أ ، ا  مق ا  ،ت ز وا ،وتآم ر د. .٣

  .٨٧ص

٤.  ،ررف، اة ا ،ادر ا ،ويا  ل.١٩٩٥د.  

 .٢٠٠٠، د. ا  اام، ا ا ات، ا ام، دار ا ا، اة .٥

ا ا ء ا  د اك، دار  - ا  ا ،  د. .٦

   .١٩٩٦ا ا، اة، 

  . ٢٠٠٣ل أ، اا   ا، دار ا ا، اة، د. .٧

٨. ا ا اإ ،اوح إ .د ،وم ،را ،ا ٢٠٠٦دار ا.  

٩.  ،زوا  دار ا ،وا ا ،ومل اق، اس ا.ود   .د

  .٢٠٠٢اردن،  -ن

١٠.  ،وا ي ا ء  ت ا ما وا ، ا .دار د ،وا ا

 ،رة، اا ٢٠٠٥ا.  

  .٢٠٠٠د.   ا، اا ح  اد، ا او، دار ا ا، اة،  .١١

  .١٩٩٠د. ، اا ، دار ا ا، اة،  .١٢

١٣. ان، ا ا  د.ا ،را ،ت ار، دار ا ١٩٩٤ا.  

١٤.  ،ا  ءأ ا  ،ان ا  د.ا ،ررف، اة ا١٩٨٦.  

١٥.  ،را ،ت ادار ا ،ا ا  ة ا ،ا م .٢٠٠٩د.  

ا امم ، اار ا او ودار ا  واز، أ ا   ،د. .١٦

  .٢٠٠٢اردن،  -ن

 -ا ذ د،  ا  ا اوم، ا او، دار ا  واز ،ن .١٧

  .٢٠١٢اردن، 

 - ا  ا اوم، ا او، دار ا  واز ،نا ذ د،  .١٨

  .٢٠١٢اردن، 

د.اح اد، ارة اوم وا وااء   امم ، ا ا، اة،  .١٩

 .ا  دون   



         .د زن ل أ         .ردم لر   
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وم/ اق واد، ا او ، ا  واز ،ا   ا، ارة اد. .٢٠

  .٢٠٠٣ا ا اد،  -اض

د. اح ، ارة اوم  ات ا وا، دار ا اة،  .٢١

  ،ر٢٠٠٩ا.  

٢٢.  ،ا  .دا  ،ما ا ،ررف، اة ا ، ٢٠٠٨ا.  

  .٢٠١٢ ا اوم، دار ا اة ، ار، د.  من،  .٢٣

٢٤.  ، أ ،زوا  بدار ا ،ا   اا ،د اا .١٩٨٥د.  

٢٥. .د  ،ةا ،ا ت، دار اا  مما اموا ممي، اا ا ٢٠٠٤ . 

٢٦.  ،ا دار ا ،ا و ووا وموا ا ا ر، أ  .د

 ،ر٢٠٠٦ا.  

  . ،٢٠٠٦ة ارف، ار   ،ر، او اومد. .٢٧

٢٨.  ع اا  ا ى او دا رت اما ،إ ا  .د

  .١٩٩٩، ا او، دار ا ا، اة، 

٢٩. ار اا ،ك ا ديء درا ،ا أ ا  .د ،را ،٢٠١٢.  

  .١٩٩٨د. ما ر،  ا  امن ام، دار ا ا، اة،  .٣٠

٣١.   دار ا ،ما ا ،مما  ا   ات، اا ا د

  .٢٠١١اردن،  -واز ،ن

 ا، ا ام  امت ار اد، دار ا ا، اة، د.وح ي  .٣٢

١٩٩٨.  

ا  د.وح  وك، أ ا ِ و  ء  و ا اة، .٣٣

 ،ممارات ا ١٩٩٩ا.  

٣٤. اا ،ا أ .د  ،رة، اا ت، دار اا  ا ٢٠١٣.  

  .١٩٩١اردن،  -د.م  ا ،  ا  ا اردم، زان  واز ،ن .٣٥

٣٦. و  ت ام ءد يا  اي، ادق اا  د.م   

  .١٩٩٦أماع اد، دار ا ا، اة، 

٣٧.  ،ا دار ا ،وا ا ،ن امق ام  وا  تمش، ا  ى.د

 .١٩٩٨اة، 

  

:ا ا /م  

١.    اا ،  ابا أ  ،قا  ،راهد ر ،ق ام

.ا  دون ،زا 

إب  اط ، اطر امم رة اوم  اول، ر دراه،  اق،  .٢

  .٢٠٠٦ ارة، 
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  -ا، ر دراه،  اق ي أ  أ، اا ء  اة ء .٣

  .١٩٩٨ة، 

٤.   ،ةا  ،قا  ،راهد ر ،ا  وضه، اا   ٢٠٠٠ر.  

   اوي، ا ام   د ا اوم، ر دراه،  اق،  .٥

  ، ٢٠١٠.  

 -ا ام   امن اي وا، ر دراه،  اق ز ا اي،  .٦

 ،  ٢٠٠٧. 

  

  / اث وات:

١.   ت، ورزا و وما ا  لب واا ،ف ا د.أ ا  

 رة دة، اا رات اا دو  ا "ومت ا وا مما امل "ا ولا

 .٢٠٠٣/ ٢٨/٤ -٢٦ة 

٢.  ا ء ا  ا    يا  اد، ا ا ا.د ،ا

 ، د اا ،ا  قا  ر ،دوا ممث اا   ر 

أ ،ا ٢٠٠٠ا.  

د.ا ا د، ا ام ا ء اي  د ا ا  ،ُ   ر  .٣

امم واد ، اق،  ا، اد ا واون، ا ام    اث

 ا ،٢٠٠٣ .  

٤.   ر ،ا    ر  ،تا  ا  اا ،ط  ي

د اول، اا ا ،ا  ق١٩٩٧، ا.  

٥.  ا   ر  ،ومرة اا م  رت امود ا ،  ي.د

 ،اد اا ،زا  ،نموا ا  ر ن ام٢٠٠٤وا.  

٦. ا ت اوإ مما ط  رادةا  ان، ا  ق، را   ر  ،وم

 ،اد اا ،را  ،قا ٢٠٠٢. 

٧.  مما اما  إ   ،ا  تو ومرة اور، ا ي .د

 .٢٠٠٣ا  ٢٨ - ٢٦د،  –وا ت اوم  ارات ا اة 

٨.   ر  ،دا ا   ومرة اا  وع ،ا   ا .د

 ،وا  د اا ر ا ا ا ٢٠٠٤. 

٩. ) ر وروا ٧/٩٧ا ا  ا (  درا ،  ل ا ٢٠  ١٩٩٧.  

  

:اما /را  

١. ) ي را من ام١٣١ا  (ل. ١٩٤٨ا 

٢. ) ر اا من ام٤٠ا  (١٩٥١ .و  
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٣. ) ر ات ان ام١١١  (ل. ١٩٦٩ا  

  ١٩٧١  ٤٥ر  اا من  ا وا وان .٤

٥. ) ر ردما من ام٤٣ا  (ل. ١٩٧٦ا  

٦.  درا مك ان ام وع١٩٩٣/ ٢٦/٧ . 

٧. ) ر ما ا  نم٦٥٩  (٢٠٠٥. 

٨. ) ي را ا  نم٦٧  (٢٠٠٦. 

٩. إ  ا  نم) ن ررد ٣  (٢٠٠٧.  

  . ٢٠٠٨/ ٢٧/١)، ا ا، ٧٨ة و ردن اد ( .١٠

١١. ) ر اا ا  نم١  (٢٠١٠. 

  

:وما اا /  

.http://www.cc.gov.eg/Legislations/Egypt_Legislations.aspx -١ 

٢- http://www.unicitral.org/unicitral texts/electronic commerce/١٩٩٦model.html. 
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ا  

  ت اا ا  ف اا   ،وما ا  ا

ا ا، و أن اا ا  ات ام ،      أت 

إ  أو ،ا     اء ا  و  ا ت اأو ا ،ا ا

.وما ا    

  هو ا    د  ومق اا   ا  إن 

 ا    ا ج إ  زأ  ومق اا  نوا  ،وما ا

ا. و د  و  و ،  

 ر ن  ومرة اد ا  ا  ض ا طأن ا ا أن م 

  ،ا  وا     ،ا ا   ف اا  يوا ،ا

 ىأ م  ض  يا م  مت اق ام  ا  ض يري اا ن ا

  ن أ وما ا   ع او  أن  ،مما  ا اإ  إن  ل 

. ا  اإم ظ  

ري را ا اع  ا ا ،  ا  ء  ُذ، رأ  او

 ا   ن ما وا ،ا    وام ومرة اا  ولا

وا ا أ  وا  ا ام  ،ومد اا  .ت  
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  پووخته

یاسا نویکان بایخیان داوە بپاراستنى بکاربر لگربستى الکترونیدا، کبکاربر   

نونرایتى الینى الواز دەکات ل کردارى گربستندا، ھروەھا بنما گشتییکانی یاسا 

نویکان بریاریانداوە بپاراستنى  شارستانیکان وەک پویست بکاربر ناپارزن، لم پناوەدا یاسا

بکاربر ل چندین رگاوە، لقۆناغى پش بستنى گربست، وقۆناغی بستنى گربست، وقۆناغى 

  جبج کردنى گربست بت.

ھوروەھا پویستى بکاربر بۆ پاراستنى لبازارى الکترونیدا پانربوو بۆ توژینوە   

ۆشن کردنوەى لگربستى الکترونیدا، بروا ودنیایى لبازارى لچمکى بکاربر وبرچاو ر

الکترونى لدیارترین پداویستی یکانى بکاربرن لپناو ھاتندى پداویستیی کسیکانى، پاشان 

  کوتن ژر سایى مرجى نائاسایى وپشل کردنى مافکانى. 

ووبڕووى بکاربر دەبنوە سربارى ئمان ئاماژە بو مترسیان دەکین ک ر   

لگربستى بازرگانى الکترونى کسرچاوەکیان بازرگان ونونرایتى الینکى دیکى پیوەندى 

گربستى دەکات، ھروەھا ف وگزى برانبر بکاربرئنجام دەدات، لالیکى دیکوە گزى 

وەى مامچوارچوە لتر دەبکاربڕووى برووببازرگانی ک یو گزیمان ئکان ھشارستانی 

کرووبڕووى دەبتوە لکاتى بستنى گربست لرگى انترنت، بم ھلى روودانى گزی 

.کرجى بینینى کابوونى مى نسایورەترە لستى الکترونى گبگرل  

ۆ دوو لژر رۆشنایى ئوەى باسمانکرد، بپویستى دەزانین توژینوەک دابش بکین ب  

خواست، خواستى یکم تایبت کراوە ب ناوەرۆکى بازرگانى الکترونى وکاردانوەى لسر 

 وە بینر روون دەککاربتى زانینى بخواستى دووەمدا چۆنیر، لکاربمکى بدیاریکردنى چ

وەکژینتونجام وراسپاردەکان کۆتایى بگرنگترین دەرئک لکۆتاینراو، پاشان بکارھت. بد 
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ABSTRACT 
The modern legislations took into account saving the consumer in the 

electronic contracting. The consumer is the weak side in the contracting process. 

Since the general rules in the civil legislations did not provide a full protection 

to the consumer, the modern legislations made many ways to provide protection 

for the consumer whether before, during or after the process of contracting. 

The need of the consumer for the protection is the main motive behind 

exploring the concept of the consumer in the electronic contracting and 

enlightening them. Security and trustworthiness are what a consumer needs in 

the electronic market to meet his personal needs. This is why they are subject to 

unusual and unjust conditions. 

It is important to state that the risk that the consumer may be subject to in 

the electronic contracts might be caused by the merchant . Usually the 

merchant’s behaviors can be characterized by deception, On the other hand, the 

commercial fraud which the consumer is subject to in the civil transactions, is 

the same that they are subject to in the electronic contracting and it can be 

worse, because the consumer cannot have a close look at the merchandise. 

In the light of the foregoing, we realized that it is important to divide the 

study into two sections. The first section deals with the meaning of the 

electronic commerce. The second section is devoted to showing how the 

consumer knows about sale in the electronic contracts. The article ended with 

the conclusion that sums up the finding of the study. 

  

  

 


