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                              املستخلص
اّ زافك٘ عسٚز٠ إٔ تهٕٛ اسبس١ٜ َتاس١ اَ -ا٫يهرت١ْٝٚ-إٕ تطٛز ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 

ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚتطبٝكٗا َباغس٠  اختٝازاجملتُع املٓعِ ايرٟ أصبشت تتٝح ي٘ تهٜٛٔ ٚ
ع٢ً تعا٬َت ا٫طساف، إذا مل ٜعد َطتػسًبا ٚدٛد قٛاعد قا١ْْٝٛ ذات ْػأ٠ تًكا١ٝ٥ يف 
 صبتُع َطتكٌ بطٛا٥ف٘ ْٚٛع٘ َٚعا٬َت٘، َٔ دٕٚ ايعبٛز بايكٓٛات ايسمس١ٝ يطٔ ايكٛاْني،

ٚبايتايٞ  اسباد١ إىل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف َٝدإ ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ,يرا ظٗست 
, اإليهرت١ْٝٚ يًتذاز٠ ايٛطين ايتٓعِٝ أضاع َع عسٚز٠  ايعامل١ٝ ا٫ْفتاح َفاِٖٝ أصبشت

 ايدٚي١ٝ ايعكٛد َٓاشعات سٌ يف َٓٗذًا بٛصف٘ ا٫ضٓاد قٛاعد َٛانب١ فإٕ عدّ ثِ َٚٔ
 قٝاّ ٚعسٚز٠ اإليهرت١ْٝٚ، يًتذاز٠ عاملٞ إطاز إقا١َ اىل ًَش١ّٚيدت ساد١  اإليهرت١ْٝٚ،

 ايتذاز١ٜ ٚايًٛا٥ح ايكٛاْني َٛا١َ٤ يف ايدٚيٞ ٚايتٓطٝل, ايعاملٞ اإلطاز ٖرا إلقا١َ قٛاعد
 .ٚايػفاف١ٝ با٫تطام تتطِ اإليهـرت١ْٝٚ يًتذاز٠ قا١ْْٝٛ ب١٦ٝ ت١٦ٝٗ أدٌ َٔ ايكا١ُ٥
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 .ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ،ا٫ضٓاد ،ا٫يهرت١ْٝٚ ،عٛع١ٝايكٛاعد املٛ ايهًُات املفتاس١ٝ:

Abstract 

        The rapid growth of e-commerce ecommerce was 

accompanied with the idea of the importance of parties’ 

freedom to determine the law applicable to their contractual 

relationship. However, with the competing interests of the 

parties, the need for substantive rules has become 

imperative. indeed, the growth of E-commerce was 

accompanied by the necessity for freedom of the partoes, 

which now allows it to form and choose legal rules and 

apply them directly to the transactions of the parties, if it is 

no longer surprising that there are legal rules of spontaneous 

emergence in an independent society with its sects, type and 

transactions, without crossing Through the official channels 

of enacting laws, so the need for objective rules appeared in 

the field of international private relations, and thus the 

concepts of global openness became a necessity with the 

basis of the national regulation of electronic commerce. 

Establishing a global framework for e-commerce, the need 

for rules to establish this global framework, and international 

coordination in harmonizing existing commercial laws and 

regulations in order to create a legal environment for e-

commerce characterized by consistency and transparency. 

Key Words: objective rules; electronic; attribution; 

Applicable Law. 

 تـاملقذه

إٕ َٓٗر قاعد٠ اإلضٓاد ٖٛ املٓٗر ايتكًٝدٟ املتبع يف سٌ َػه٬ت تٓـاشع  
ُ٘ َٔ ْٛاح  ايكٛاْني، إ٫ أْ٘ مل ٜعد املٓٗر ايٛسٝد يف صباٍ تٓـاشع ايكٛاْني يًكضٛز ايرٟ غاب

ايتذاز١ٜ  ا٫يهرت١ْٝٚ ٓاد َتُاغًٝا َع َتطًبات َٚعطٝات املعا٬َتعد٠، فًِ ٜعد َٓٗر اإلض
دباٖات سدٜج١ تطتذٝب هلرٙ املتطًبات اٖرا ا٭َس أد٣ إىل ظٗٛز  ،ذات ايطابع ايدٚيٞ
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ٓادٟ بإجياد قٛاعد َٛعٛع١ٝ َباغس٠ تت٤٬ّ َٚتطًبات ٖرٙ املعا٬َت ٚاملعطٝات، ُت
تطاع ايتعاٌَ ايتذازٟ عرب اَٚع  ,اص١ ايدٚي١ٝاإليهـرت١ْٝٚ يتعاجل َػه٬ت ايع٬قات اشب

ْفتاح ايعامل١ٝ تضا٫ت أصبشت َفاِٖٝ ا٫ايػبه١ ايعامل١ٝ ٚايتطٛز املت٬سل شبدَات ا٫
 ا٫ضٓادقٛاعد  عدّ َٛانب١ , َٚٔ ثِتتٓاف٢ َع أضاع ايتٓعِٝ ايٛطين يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

يريو فكد ٚددت َكرتسات تدعٛ  ،١ْٝٚدٚي١ٝ اإليهرتاييف سٌ َٓاشعات ايعكٛد  بٛصف٘ َٓٗذًا
 ,عسٚز٠ قٝاّ قٛاعد إلقا١َ ٖرا اإلطاز ايعاملٞٚاىل إقا١َ إطاز عاملٞ يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ، 

دٌ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ قا١ْْٝٛ أٚايتٓطٝل ايدٚيٞ يف َٛا١َ٤ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايتذاز١ٜ ايكا١ُ٥ َٔ 
 تطام ٚايػفاف١ٝ.يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ تتطِ با٫

 َٛعٛع ايبشح: اختٝاز: أضبا  أ٫ًٚ

َٛعٛع ايبشح ٖٛ ايتعسٜف مبٓٗر ايكٛاعد  اختٝازنإ َٔ مج١ً أضبا  
املٛعٛع١ٝ؟ َٚاٖٞ اشبضا٥ط اييت متٝصٖا عٔ َٓٗر ا٫ضٓاد؟ ٚأٜغًا َاٖٞ املضادز 

 ايكٛاعد تضًح اييت تطتٓد عًٝٗا ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف سهِ ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ؟ ٌٖٚ
اسبدٜج١؟ ٚايتطا٩ٍ ا٫ِٖ ٖٛ  ايعكٛد ا٫يهرت١ْٝٚ ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ سبهِ ٓٗذًااملٛعٛع١ٝ َ

 هلا؟ َه١ًُ أّ -ا٫ضٓاد -ايتكًٝد١ٜ ايتٓاشع يكٛاعد بد٬ٜ تعترب ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ٌٖ

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:

 ا٫تفاقٝات عسض إىل ٜٗدف أْتٗر ايباسح يف ٖرا ايبشح املٓٗر املكازٕ ايرٟ 
املتعًك١  املكاز١ْ ايداخ١ًٝ ايكا١ْْٝٛ ٚا٭ْع١ُ ايُٓٛذد١ٝ ٚايعكٛد ٗات ا٭ٚزب١ٝٚايتٛدٝ ايدٚي١ٝ

 َطأي١ َعازب١ َٓٗا يف نٌ إضٗاّ َد٣ ملعسف١ بٝٓٗا ٚاملكاز١ْ ٚدزاضتٗا ايبشح، مبٛعٛع
 ايدزاض١. َٛعٛع ع٢ً ايتطبٝل ايٛادب ايكإْٛ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح:

عٔ املكد١َ ٚاشبامت١ اييت ذنس  َبشجني, فغ٬ً تكطُٝٗا ع٢ً ٙ ايدزاض١ٖر قتغتا 
ٚطبٝعتٗا  ايكٛاعد املٛعٛع١ٝمبٓٗر  ايتعسٜف ا٫ٍٚ تٓاٍٚ فٝٗا ا٫ضتٓتادات ٚاملكرتسات,

فّبني َضادز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ ايجاْٞ َطًبني, أَا  يفذيو ٚيًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ 
 اإليهـرت١ْٝٚ ٚتكُٝٝٗا يف َطًبني أٜغًا.
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 االول املبحث

 نهج القىاعذ املىضىعيتمب يفالتعر
 -قاعد٠ اإلضٓاد –ايتكًٝدٟ املتبع يف سٌ َػه٬ت تٓـاشع ايكٛاْني مل ٜعد املٓٗر 

َٓٗر  يريو ظٗس ,(1)املٓٗر ايٛسٝد يف صباٍ تٓـاشع ايكٛاْني يًكضٛز ايرٟ غاب٘ َٔ ْٛاٍح عد٠
دٚد يتعاجل ت٤٬ّ َع َتطًبات املعا٬َت اييت تتِ عرب اسبٜ ايرٟايكٛاعد املٛعٛع١ٝ 

 َػه٬ت ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ.

فٝطًل عًٝٗا  (2)يف ْعس ايفك٘ عدٜد٠ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف صبُٛعٗا هلا تطُٝات ٚ 
 بـ:

ايكإْٛ ايتذازٟ بني ؛  ايكإْٛ فٛم ايٛطين؛  ٚطين ايكإْٛ اي٬؛  ايكإْٛ عرب ايدٍٚ
 .ايػعٛ 
 بشح إىل َطًبنيكطِ ٖرا املٓضع١ٝ ٛايكٛاعد املٛع تعسٜفايٛصٍٛ إىل  ٚبػ١ٝ 

 ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 

 

 
                                                      

ـازع القهانين، دراسة تحميمية مقارنة، )دار ( د. خميل إبخاهيم دمحم خميل، تكامل مشاهج تش(1
 . 281(، ص 2015الفكخ الجامعي، االسكشجرية، 

( د. احسج عبج الكخيم سالمة، عمم قاعجة التشـازع واالختيار بين الذخائع أصهاًل ومشهجًا، (2
؛ د. أحسج صادق 267(، ص 1996، مكتبة الجالء الججيجة، السشرهرة، مرخ، 1)ط

, 21ات الحجيثة في تعيين القانهن الحي يحكم العقهد الجولية, )السجمج القذيخي, االتجاه
وما بعجها؛ د. ثخوت حبيب, دراسة في قانهن  284(, ص 1965دون مكان طبع, 

(, 1995التجارة الجولية مع االهتسام بالبيهع الجولية, )مكتبة الجالء الججيجة, السشرهرة, 
 وما بعجها.165ص 
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 االول املطلب
 وخصائصها تعريف القىاعذ املىضىعيت

ْتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب فسعني: ٜٛعح ا٫ٍٚ تعسٜف ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ٜٚهػف  
 ايجاْٞ خضا٥ض٘, ٚنُا ٜأتٞ:

 الفرع االول
 تعريف القىاعذ املىضىعيت

)صبُٛع١ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ  :املٛعٛع١ٝ بأْٗاايكٛاعد  (1)عّسف داْب َٔ ايفك٘ 
طتكا٠ َٔ َضادز َتعدد٠ ٚتكدّ تٓعًُٝا قاًْْٛٝا ٚس٫ًًٛ ذات١ٝ ملعا٬َت أٚ املاد١ٜ امُل

ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ع٢ً عبٛ جيعٌ َٓٗا قاًْْٛا خاصًا َطتك٬ً عٔ ايكإْٛ ايرٟ حيهِ ايسٚابط 
بني َضادز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ دٕٚ بٝإ ًٜشغ ع٢ً ٖرا ايتعسٜف أْ٘ ٜ, ٚايداخ١ًٝ ايبشت١(

 َاٖٝتٗا.

)ايكٛاعد أٚ املباد٨ ٚايٓعِ املطتُد٠ َٔ نٌ : (2)ٚعسفٗا ايفكٝ٘ )دٛيدَإ( بأْٗا 
املضادز اييت تػرٟ باضتُساز ٚتٛاصٌ ايبٓا٤ ايكاْْٛٞ ٚضري مجاع١ ايعاًَني يف ايتذاز٠ 

 (.ايدٚي١ٝ

 

 

                                                      

سؤيج, مشهج القهاعج السهضهعية في تشظيم العالقات ذات الطابع الجولي, ( د. دمحم عبجهللا ال(1
؛ د. أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي 39(, ص1998)دار الشهزة العخبية, 

، دار الشهزة العخبية، القاهخة، 1الخاص الشهعي ) االلكتخوني، الدياحي، البيئي (، )ط
أثيخ التجارة االلكتخونية في تشازع القهانين ؛ د. دمحم محسهد عمي, مجى ت47(، ص2000

 . 304(, ص 2013, دار الشهزة العخبية, القاهخة, 1ذات الطابع الجولي, )ط
 .166( نقاًل عن: د. خميل ابخاهيم دمحم، مرجر سابق، ص (2
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٢ُ٘ ٖرا ايتعسٜف أٜ٪خر عًٚ  دز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ٚيٝظ ٜسنص ع٢ً َضا ْ
بأْٗا: )ايكٛاعد اييت عٔ طسٜكٗا ظبد بطسٜك١ َباغس٠  (1)ُٜٚعسف٘ أسد ايفكٗا٤ ,تعسٜفٗا

ٜتغح َٔ ٖرا ايتعسٜف (, تٓعُٝات َاد١ٜ بضدد ايع٬قات ذات ايطابع ايدٚيٞ ضبٌ ايٓصاع
ص١ ايدٚي١ٝ، بني ٖدف ٖرٙ ايكٛاعد يف إجياد اسبٌ املٛعٛعٞ املتعًل بايع٬قات اشباٜأْ٘ 

َفسقًا إٜاٖا عٔ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًكإْٛ ايداخًٞ اييت تطبل مبٛدب قاعد٠ اإلضٓاد، 
داْبًا َٔ  ٜٛعحٚعٔ ايكٛاعد ذات ايتطبٝل ايغسٚزٟ، ٚنريو ٜتبني َٔ ٖرا ايتعسٜف أْ٘ 

دٛاْب ايتهاٌَ بني ٖرا املٓٗر َٚٓٗر قاعد٠ اإلضٓاد َٔ خ٬ٍ إَها١ْٝ اضتعا١ْ ٖرا املٓٗر 
 بكٛاعد اإلضٓاد.

ُعسفت ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ بأْٗا: )ايكٛاعد اييت تغع س٬ً َٛعٛعًٝا يًع٬قات نُا  
 .(2)بكت َباغس٠ً أّ مبكتغ٢ قاعد٠ اإلضٓاد(ُط ٕإاشباص١ ايدٚي١ٝ، ضٛا٤ً 

ٖرا ايتعسٜف ٜعهظ اهلدف َٔ ٖرٙ ايكٛاعد نْٛٗا تٛدد س٬ً َٛعٛعًٝا يًٓصاع،  
يت تٓطبل مبٛدبٗا ٖرٙ ايكٛاعد ايداخ١ًٝ، َباغس٠ً أٚ با٫ضتٓاد إىل نُا أْ٘ ٜبني ايٛض١ًٝ اي

 قٛاعد اإلضٓاد، نريو ٖرا ايدٚز اعرتفت ب٘ املضادز ايداخ١ًٝ يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ.

يرا ميهٔ تعسٜف ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ع٢ً أْٗا: )ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تغع  
ٚي١ٝ َطتٛسا٠ َٔ ساد١ ا٭ْػط١ ٚاملُازضات س٫ًًٛ َباغس٠ يًع٬قات ايتعاقد١ٜ يًتذاز٠ ايد

فُٝا بني ا٫طساف يتٓعِ ايع٬قات فُٝا بِٝٓٗ ت٤٬ّ ٚايطسع١ اييت تتطًبٗا ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 
 اسباي١ٝ(.

 

 

                                                      

(، 1989( د. احسج عبج الكخيم سالمة، نظخية العقج الجولي الطميق، )دار الشهزة العخبية، (1
 .262ص

, دار الفكخ الجامعي, مرخ, 1( د. عبج الفتاح بيهمي حجازي, التجارة عبخ االنتخنيت, )ط(2
 .83(, ص2007
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 الثاني الفرع
 خصائص القىاعذ املىضىعيت

يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ خضا٥ط متٝصٖا عٔ قٛاعد اإلضٓاد، ٖٚرٙ اشبضا٥ط متجٌ  
بٞ يًُٓٗر املٛعٛعٞ، ايرٟ ظٗس ع٢ً أثس ازباْب ايطًيب ملٓٗر اإلضٓاد ايرٟ ازباْب اإلجيا

تعسض يًٓكد، ٚخضا٥ط املٓٗر املٛعٛعٞ تعهظ آي١ٝ ٖرا املٓٗر يف سٌ َػه٬ت 
 ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ.

 ُا ٜأتٞ:فْٝٚبني ٖرٙ اشبضا٥ط 

 ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ قٛاعد َباغس٠: -أ٫ًٚ

َباغس٠، نْٛٗا تكدّ س٫ًًٛ َٛعٛع١ٝ َباغس٠ يًُطا٥ٌ  ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ قٛاعد 
ٖٚرا  ،املجاز٠، ٫ٚ ذبٌٝ إىل غريٖا َٔ ايكٛاْني يًتعسف ع٢ً اسبٌ ايرٟ ٜٓطبل ع٢ً ايع٬ق١

خ٬ف قٛاعد اإلضٓاد اييت ٫ تعطٞ أٟ سٌ َباغس أٚ َٛعٛعٞ، فٗٞ صبسد أدا٠ ٫ ع٢ً 
َٚٔ ٖٓا تبدٚ  ,(1)ا١ْْٝٛ ذات ايطابع ايدٚيٞذبٌ ْصاعًا ٫ٚ ذبكل محا١ٜ يًشكٛم ٚاملسانص ايك

َضادزٖا املتٓٛع١  عٔ طسٜلايضف١ املباغس٠ يًُٓٗر املٛعٛعٞ إذ تكدّ ٖرٙ ايكٛاعد 
ناْت داخ١ًٝ أّ دٚي١ٝ َٔ تػسٜعات ٚعادات ٚأعساف َٚباد٨ عا١َ يًكإْٛ س٫ًًٛ أضٛا٤ 

 ٢ ٖرا اسبٌ.َٛعٛع١ٝ يًُطأي١ املجاز٠ َباغس٠ ٫ٚ ذبٌٝ إىل غريٖا يًتعسف عً

 عد دٚي١ٝ:ٛاعد املٛعٛع١ٝ قٛاايك -ثاًْٝا

ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يكإْٛ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ع٢ً املعا٬َت ذات ايضف١ تطسٟ  
٭ٕ تتدط٢ سدٚد ايدٚي١ يترتنص آثازٖا يف دٚي١ أخس٣،  ,ايدٚي١ٝ، ٖٚرٙ املعا٬َت َٛد١ٗ

ر آثازٖا فٝٗا َٔ نٌ ٚد٘ ٫ ٜدخٌ َٚٔ ايبدٜٗٞ إٔ ايتعاٌَ ايرٟ ٜرتنص يف ذات ايدٚي١، ٜٚٓت
 .(2)يف ٖرا ايٓطام

                                                      

 . 284( د. احسج عبج الكخيم سالمة، عمم قاعجة وحجة التشازع، مرجر سابق، ص (1
 . 285( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، السرجر نفده، ص (2
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 ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ قٛاعد ف١ٜٛ٦ ْٚٛع١ٝ: -ثايجًا

٭ْٗا رباطب  ,تتضف ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ نْٛٗا قٛاعد ف١ٜٛ٦ ْٚٛع١ٝ، فٗٞ ف١ٜٛ٦ 
٭ْٗا تغع س٬ً  ,ف١٦ َع١ٓٝ َٔ ا٭فساد ِٖ املتعإًَٛ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، ٖٚٞ قٛاعد ْٛع١ٝ
 . (1)يٓٛع َعني َٔ املػه٬ت ٖٚٞ تًو ايٓاغ١٦ عٔ ا٭ٚضاط ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ

 ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ قٛاعد تًكا١ٝ٥: -زابعًا

تتُٝص ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ بهْٛٗا قٛاعد تًكا١ٝ٥ ايٓػأ٠، ٭ٕ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ  
١ٝ تعد ذات منٛ اييت ٜتبعٗا املٕٗٓٝٛ ٚاييت جيسٟ عًٝٗا ايتعاٌَ يف أٚضاط ايتذاز٠ ايدٚي

تًكا٥ٞ ضٛا٤ً َٔ سٝح ايضدٚز أّ َٔ سٝح ايتطبٝل، فٗٞ تًكا١ٝ٥ ايضدٚز يهْٛٗا خسدت 
َٔ صبتُع َعني تٛافدت فٝ٘ غسٚط َع١ٓٝ دٕٚ املسٚز بايكٓٛات ايسمس١ٝ يطٔ ايكٛاْني، 
نُا أْٗا تًكا١ٝ٥ ايتطبٝل ٭ٕ تطبٝكٗا ٫ حيتاز إىل تدخٌ ايطًط١ إذ ٜهفٌ تًكا٥ٝتٗا ٚفا٤ 

 .(2)ملتعاًَني بٗا َٔ سٝح َد٣ ٥٬َُتٗا يًُػه٬ت املجاز٠ يف نٓف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝا

 املطلب الثاني
 االلكرتونيت لعقىد التجارةطبيعت القىاعذ املىضىعيت 

عددًا َٔ املطا٥ٌ اييت تػهٌ َدخ٬ً يف دزاض١ ايكٛاعد ٜتٓاٍٚ ٖرا ايفسع  
ملطا٥ٌ، حبح عدّ ١َ٤٬َ قٛاعد ايتٓـاشع اإليهرت١ْٝٚ، َٔ ٖرٙ ا يعكٛد ايتذاز٠املٛعٛع١ٝ 

ْتٝذ١ ملا أثازت٘ اإليهـرت١ْٝٚ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ ٌٖٚ إٔ يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، 
 ايفسعنياىل  املطًبكطِ ٖرا ضٓيريو  يف ٖرا اجملاٍ؟ قٛاعد ايتٓـاشع َٔ صعٛبات ايتطبٝل

 :اٯتٝتني

  

                                                      

شاهج تشـازع القهانين، دراسة مقارنة، )مؤسدة شباب ( د. احسج عبج الحسيج عذهش، تشـازع م(1
 . 187(, ص 1989الجامعة، 

 . 181( أحسج عبج الحسيج عذهش، مرجر سابق، ص (2
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 الفرع أألول
 االسنادعذم هالءهت قىاعذ 

ايهجري َٔ ا٫ْتكادات اىل َٓٗر قاعد٠ ايتٓـاشع نأسد  (1)كاْْٛٞايفك٘ ايزأٟ يف د٘ ٜٛ 
ٚذيو بطبب  ,َٓاٖر تٓـاشع ايكٛاْني يف عدّ ٤٬ََت٘ يتٓعِٝ ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ

غُٛض املٓٗر ايكا٥ِ ع٢ً قاعد٠ ايتٓـاشع ٚعدّ ذبدٜد َغُْٛ٘ ٚغد٠ تعكٝدٙ ٚإخ٬ي٘ 
ْ٘ ٜ٪دٟ اىل ٚعع أتكط َٔ عسٚز٠ ا٭َٔ ايكاْْٛٞ ٚايٝكني. نُا مما ٜٓ ,بتٛقعات ا٭طساف

ٜهٕٛ ايبد٤ بتطبٝل ٖرا املٓٗر ْٚتٝذ١ ايتطبٝل ٫  َٚٔ ثِسًٍٛ داخ١ًٝ ملٓاشعات دٚي١ٝ 
تتٓاضب َع ايطبٝع١ ايدٚي١ٝ يًع٬قات ذات ايض١ً. ٚإ َا قٌٝ بػإٔ َٓٗر قاعد٠ ايتٓـاشع 

إلبساّ ايعكٛد ايدٚي١ٝ ٚاظباش املعا٬َت ايتذاز١ٜ  نإ يف ظٌ اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ
ايدٚي١ٝ، يهٔ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ تصٜد يف ذيو ايكٍٛ ٚتًو ا٫ْتكادات ٚتدافع أنجس فأنجس عٔ 

 .(2)قٛاعد ايتٓـاشع َٓٗذًا ٚقٛاعدًا

ٜكّٛ ع٢ً تٓـاشع قٛاْني ايدٍٚ يف سهِ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ  ا٫ضٓادٕ َٓٗر قٛاعد إ 
تباطٗا اسبدٚد ايٛط١ٝٓ يدٚي١ َا، إذًا تهٕٛ َطأي١ اسبدٚد َطأي١ أٚي١ٝ يف ٚدٛد زاتعدت يف 

ٕ ٖرا املٝدإ نايفغا٤ ٭ ,تٓـاشع ايكٛاْني ٖٚرا َا ٫ ٜتشكل يف َٝدإ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ
يٝظ فٝ٘ سدٚد نُا خيتًف عٓ٘ بأْ٘ فغا٤ ٫ ٜٛقف٘ سد، فٗٛ ٜٓعِ تٓـاشع ايكٛاْني 

ٕ ايػبه١ ايعامل١ٝ غبه١ َفتٛس١ متتاش إاشباص١ ايدٚي١ٝ َٚٔ املعسٚف  ايٛط١ٝٓ يف ايع٬قات
ذبهِ ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ  ميهٔ إٔ فهٝف, (3)بايتفاع١ًٝ اٯ١ْٝ زبُٝع املطتددَني يف ايعامل
 ع٬قات ٖٞ ابعد َا تهٕٛ عٔ املٝدإ ايٛطين؟

                                                      

 الشظخية بين الجولي العقج قانهن  اختيار في الستعاقجين حخية ياقهت، محسهد ( د. دمحم(1
 .290 ص (،2000 اإلسكشجرية، السعارف، مشذأة (والتطبيق،

 . 186حسج عبج الحسيج عذهش، السرجر الدابق، ص ( أ(2
 . 62( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي الخاص الشهعي, مرجر سابق, ص (3
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ضس َِٗ خس ٜٛد٘ ايٓكد يرات قاعد٠ ايتٓـاشع إذ إْٗا تػتٌُ ع٢ً عٓآَٚٔ داْب  
ٖٛ عابط اإلضٓاد ايرٟ تت٬غ٢ أُٖٝت٘ َع إبساّ صفكات ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚ ,يٛدٛدٖا

 . (1)ذات ا٫تضاٍ اي٬َادٟ

ميهٔ ايكٍٛ إ ايتك١ٝٓ اسبدٜج١ ي٬تضا٫ت قد أغًكت ا٭بٛا  أَاّ تطبٝل أضظ ٚ 
ابًا ٚاسدًا ٜٓاغد َٓٗر قٛاعد ايتٓـاشع املادٟ ازبػسايف اسبدٚدٟ ايٛطين ٚمل تبل ي٘ إ٫ّ ب

َٓاصسٚ ٖرا املٓٗر ا٭طساف يف عكٛد ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ع٢ً اإلبكا٤ عًٝ٘ َفتٛسا 
 بايتشدٜد ايضسٜح يًكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل.

 القرع الثاني
 لتجارة اإللكرتونيتلعقىد اضرورة القىاعذ املىضىعيت 

َاشاٍ قٝد اإلعداد َٔ خ٬ٍ بإٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ  (2)ٜ٪ند ايفك٘ 
اييت ذبكل ْٛعًا َٔ ايتٓطٝل ع٢ً ٚ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ غري ايٛط١ٝٓ، ٚيف ْطام عٝل

٭ٕ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ غأْٗا غإٔ أ١ٜ ضٛم ددٜد٠ ذبتاز اىل َصٜر ٞ، املطت٣ٛ ايدٚي
تشتاز إىل دقٝل َٔ اسبس١ٜ ٚايكٛاعد، ٫ٕٚ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ عامل١ٝ بطبٝعتٗا فأْٗا ض

صبُٛع١ َتٛاش١ْ متاًَا َٔ ايكٛاعد ايعامل١ٝ يتشسٜسٖا َٔ ايكٝٛد املعٛق١ ع٢ً ا٭صعد٠ 
 ايٛط١ٝٓ.

ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ َٔ يكد ثاز ددٍ نبري سٍٛ َطأي١ ايتدخٌ اسبهَٛٞ يف تٓعِٝ  
د ٚيريو تٛد ،عتباز إٔ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٖٞ إعاد٠ تػهٌٝ ايتذاز٠ ايعامل١ٝاعدَ٘، ب

َٛاش١ْ بني َٛقف عدّ ايتدخٌ اسبهَٛٞ ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ اي٬شّ يًُٝدإ ازبدٜد. فا٭عُاٍ 
ايتذاز١ٜ ذبتاز اىل َٝدإ ناف يًتطٜٛس ٚايتذسب١ ٚيهٓٗا ذبتاز أٜغًا إ ٜهٕٛ ذيو املٝدإ 

                                                      

 . 63( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، السرجر الدابق، ص (1
( د. اسامة ابه الحدن مجاهج، خرهصية التعاقج عبخ االنتخنت، )بحث مقجم الى مؤتسخ (2

نهن والكسبيهتخ واالنتخنت، كمية الذخيعة و القانهن، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، القا
 .20(، ص2000
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ايكٍٛ بأ١ُٖٝ ايكٛاعد  , ع٢ً ايسغِ َٔ(1)طسٜكًا َٛثٛقًا ملباغس٠ تًو ا٭عُاٍ ايتذاز١ٜ
ُازضات ايكا١ْْٝٛ املتفك١ املتعًك١ با٭عُاٍ ايتذاز١ٜ اإليهـرت١ْٝٚ ٚإْٗا ضٛف تغُٔ ٚامل

تدفكًا غري َعًل يًطًع ٚاشبدَات، فإ ٖٓاى أطسًا تٓع١ُٝٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين ٚاإلقًُٝٞ 
نايػفاف١ٝ ٚتٛشٜع عٓاٜٚٔ املٛاقع ٚا٭َٔ ٚايتٛقٝع  ,٫ ميهٔ دباًٖٗا يف صبا٫ت ضبدد٠

إ ع٢ً  (2)زأٟ يف ايفك٘ٚمحا١ٜ ايبٝاْات ايػدض١ٝ ٚسكٛم املطتًٗو. يريو ٜكسز  اإليهرتْٚٞ
ٚذيو بٛعع  ,اسبهَٛات يف ب١٦ٝ اشبدَات اإليهرت١ْٝٚ، إ تهٕٛ انجس تطا٬ًٖ ٚاقٌ تٓعًُٝا

 .ضتدداّ ايٛاضط١ ازبدٜد٠ بأٚضع َداٖأَ ااى ٚمتهني َٛاطٓٝٗا سقٛاعد أضاض١ٝ ٚيهٔ بإغ

بك١ٝ  عٔذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٜتغح إ ٖرٙ ايعكٛد انجس ذبسزًا ٚيف ْطام عكٛد ايت 
ايعكٛد املرب١َ بايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ ٚدا٤ ٖرا ايتشسز َٔ ْتٝذتني أفسشتُٗا طبٝع١ ايػبه١ 

بني تًو ايعكٛد ٚدٚي١ أٚ دٍٚ َع١ٓٝ.  ا٭ٚىل ععف ا٫زتباط، ٚأسٝاًْا عدَ٘ :ايعامل١ٝ
تربّ فٝ٘ تًو ايعكٛد، مما ٜعطٞ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ  ٚايجا١ْٝ عامل١ٝ اسبٝص اٚ ايٓطام ايرٟ

يًعكٛد اإليهـرت١ْٝٚ اضتك٫ً٬ ٧ٜٝٗ مل٬ٝد قٛاعد َٛعٛع١ٝ ددٜد٠. َٚا داَت ايدٍٚ ٫ ميهٔ 
إ تٓعِ مبفسدٖا ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ فاْ٘ ٜهٕٛ َٔ ايطبٝعٞ إ جيد املتعإًَٛ يف َٝدإ 

ايٓعِ ايداخ١ًٝ ٚأ٫ّ ٜهٕٛ يًعكٛد اييت ٜربَْٛٗا تًو ايتذاز٠ اسبس١ٜ مبذسد إ خيسدٛا َٔ 
 .(3)خس غري ايكإْٛ ايرٟ ٜسضٕٛ، ِٖ أْفطِٗ، قٛاعدٙ ٚاسهاَ٘آقاًْْٛا 

 املبحث الثاني
 وتقييوهالتجارة اإللكـرتونيت لعقىد اهصادر القىاعذ املىضىعيت 

ايتعدد  تتُٝص ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ بتعدد َضادز ايكٛاعد اييت ذبهُٗا ٜٚٓذِ ٖرا 
َٔ سداث١ ايب١٦ٝ اإليهـرت١ْٝٚ ٚعدّ اضتكساز ايتٛاشٕ بني َضًش١ اسبهَٛات يف ايتدخٌ 

يريو  ,ٚقدزت٘ ع٢ً ايتٓعِٝ -أٚ بػهٌ أدم ايكطاع اشباظ -ايتٓعُٝٞ ٚبني سس١ٜ ا٭فساد
أَا املضدز  ,إٔ ايتدخٌ اسبهَٛٞ نُضدز يًكاعد٠ املٛعٛع١ٝ ٜط٢ُ ايتػسٜع ايٛطين

                                                      

 . 21( د. أسامة أبه الحدن مجاهج، مرجر سابق، ص (1
 .54( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي الخاص الشهعي، مرجر سابق، ص (2
 . 295عقج الجولي الطميق، مرجر سابق, ص ( د. احسج عبج الكخيم سالمة، نظخية ال(3
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ٔ قٛاعدًا َٛعٛع١ٝ خاص١ مبعا٬َت ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٖٛ ا٫تفاقٝات ايجاْٞ ايرٟ ٜتغُ
ا٫ٍٚ  ٜتطسم َطًبنيإذًا تتٛشع دزاض١ ٖرا املطًب اىل  ,ايدٚي١ٝ ٚضا٥س ازبٗٛد ايدٚي١ٝ
ايجاْٞ ٜتطسم إىل تكِٝٝ ايكٛاعد  ,يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ َضادز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ
 تٞ: ناٯ. ٚاملٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

 املطلب األول
 هصادر القىاعذ املىضىعيت لعقىد التجارة اإللكرتونيت

تٓكطِ ايدزاض١ يف ٖرا املطًب ع٢ً فسعني, ٜبني ا٫ٍٚ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ يعكٛد  
ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ نإسد٣ َضادز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ, ٜٚدزع ايجاْٞ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ 

 ١. فُٝا ٜأتٞ:اشباص١ بايتذاز٠ ا٫يهرتْٚٝ

 الفرع األول
 لتجارة اإللكرتونيتا لعقىد التشريعاث الىطنيت

إٔ تٓٗض ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ نُضدز يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ  َٔ املطتَبعد يٝظ 
, َٚٔ ا٫َج١ً ع٢ً دٚز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َا (1)يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

( َٔ ٖر 72اذ ٚععت املاد٠ ) (2) صباٍ ْكٌ ايتهًٓٛدٝاٚزد يف قإْٛ ايتذاز٠ املضسٟ يف
/ ا٫ًٚ( َٔ قإْٛ 10ايكإْٛ قٛاعد َٛعٛع١ٝ تٓطبل َباغس٠ ع٢ً ايعكد. اٜغًا املاد٠ )

ا٫ضتجُاز ايعساقٞ ٚععت قاعد٠ َٛعٛع١ٝ تٓطبل ع٢ً عكد ا٫ضتجُاز بػهٌ َباغس, ٖٚر 
تٓطبل بػهٌ َباغس ع٢ً  ٜعين إ ٖٓاى تػسٜعات ٚط١ٝٓ قد ٚععت قٛاعد َٛعٛع١ٝ
يهٔ ٖرا ٫ ٜػري َٔ سكٝك١ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ ذات ايطسف ا٫دٓيب يف َٝدإ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ, 

٭ْٗا ٚددت يتٓعِٝ عكٛد ايتذاز٠  ,ايكٛاعد اشباص١ اييت اغتٌُ عًٝٗا ٖرإ ايكاْْٛإ
 .ايدٚي١ٝ فكط

                                                      

؛ خميل ابخاهيم دمحم، مرجر سابق، 19( د. أحسج عبج الحسيج عذهش، مرجر سابق، ص (1
 .177ص 

 .1999( لدشة 17( من قانهن التجارة السرخي رقم )72( تشظخ السادة )(2
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خبضٛص١ٝ َٝدإ  اضتػعست ايدٍٚ اتتذدد اسباي١ َع ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ اذ 
ضعت تًو ايدٍٚ  َٚٔ ثِايتذاز٠ ازبدٜد ٚنريو طسٜك١ ممازض١ ٖرٙ ايتذاز٠ يف ذيو املٝدإ، 

اىل ضَٔ تػسٜعات خاص١ مبعا٬َت ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚنٌ َا ٜدخٌ يف ْطاقٗا َٔ ايعكٛد 
ٛص١ٝ اإليهـرت١ْٝٚ ٚايتٛاقٝع اإليهـرت١ْٝٚ ٚايدفع اإليهرتْٚٞ ٚمحا١ٜ املطتًٗو ٚاشبض

ٚايتػسٜع  (1)ايتػسٜع ايهٓدٟٚاملًه١ٝ ايفهس١ٜ. َٚٔ ٖرٙ ايتػسٜعات ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، 
 .(2)ايبشسٜين

إ تطبٝل ايكٛاعد اييت اغتًُت عًٝٗا ايكٛاْني املرنٛز٠ أع٬ٙ ٫ تطتبعد ايًذ٤ٛ  
ض اىل قٛاعد ايتٓـاشع فإذا نإ ايٓصاع ٜتعًل مبٛعٛعات ايتذاز٠ إيهرت١ْٝٚ ُٚعسِض ع٢ً قا

ٚأغازت قاعد٠ ايتٓـاشع يف قإْٛ ايكاعٞ بتطبٝل ايكإْٛ ايٛطين يًكاعٞ املعسٚض عًٝ٘ 
اشباظ بايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ يف دٚي١  ٖٛ ايكإْٛ فإٕ املكضٛد بريو ايكإْٛ ,ايٓصاع

ايكاعٞ، نُا جيسٟ تطبٝل قإْٛ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ يدٚي١ َا عٓدَا تػري إيٝ٘ قاعد٠ 
ٓب١ٝ، عٓدَا ٜهٕٛ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل غري قإْٛ ايكاعٞ املعسٚض عًٝ٘ ايتٓـاشع ا٭د

ايٓصاع، نُا قد خيتاز ا٭طساف صساس١ تطبٝل قإْٛ ٚطين يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚعٓدٖا 
 .(3)جيب تطبٝل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف ايكإْٛ املدتاز

ٝكًا َباغسًا؟ أٟ املرنٛز٠ تطب يهٔ ٌٖ ميهٔ تطبٝل ٖرٙ ايكٛاعد يف ايكٛاْني 
  .ضتبعاد ايًذ٤ٛ يكٛاعد ايتٓاشعاب

                                                      

ة االنتخنيت , )مشذهر عمى شبك1999( قانهن التجارة اإللكـتخونية السهحج الكشجي لعام (1
 (.10/6/2021. تاريخ الديارة  /https://context.reverso.netوعمى الخابط: 

, )مشذهر 2002( لدشة 2( قانهن السعامالت والتجارة اإللكـتخونية لسسمكة البحخين رقم )(2
 عمى شبكة االنتخنيت وعمى الخابط: 

     http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges  10/6/2021, تاريخ الديارة.) 
( نافع بحخ سمطان الباني، تشـازع القهانيـن في مشازعات التجارة اإللكتخونية، رسالة (3

 .84(، ص 2004ماجدتيخ مقجمة الى )كمية القانهن، جامعة بغجاد، 

https://context.reverso.net/
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges
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إىل ايتطبٝل املباغس يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ يكإْٛ ايتذاز٠ (1)ٜرٖب أسد زأٟ 
اإليهـرت١ْٝٚ يف دٚي١ ايكاعٞ املعسٚض عًٝ٘ ايٓصاع بضسف ايٓعس عٔ اختضاظ قإْٛ 

ٕ ٜعاجل املعا٬َت ايكاعٞ مبٛدب قٛاعد ايتٓـاشع َٔ عدَ٘ إ ٚدد يف دٚي١ ايكاعٞ قاْٛ
 .(2)اإليهـرت١ْٝٚ َٚا مل ٜٓط َػسع ٖرا ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف ذيو

 الفرع الثاني
 لعقىد التجارة االلكرتونيت االتفاقياث الذوليت

ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ َٔ أِٖ أدٚات تٛسٝد ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يف غت٢  تعد 
اشبضٛظ يف َٝدإ ايتذاز٠  تفاقٝات ايكإْٛ ايدٚيٞ اشباظ ع٢ً ٚد٘ااجملا٫ت، ٚترتنص 

ٚناْت ٖرٙ  ,١ُٖٝ ٖرا املٝدإ ٚسادت٘ ملجٌ تًو ايكٛاعد املٓع١ُ ملطا٥ً٘ايدٚي١ٝ ٭
ا٫تفاقٝات زافدًا ًَُٗا ملطا٥ٌ  ٚنريويف ْطام ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ا٫تفاقٝات زافدًا ًَُٗا 
  ايب١٦ٝ اإليهرت١ْٝٚ. ايضعٛبات اييت تٛاد٘ تطبٝكٗا يف ع٢ً ايسغِ َٔايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ 

خس إٔ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ا٫تفاق١ٝ آا٫تفاق١ٝ أسد املضادز ايدٚي١ٝ ٚمبع٢ٓ  ٚتعد  
تغِ اىل داْب ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ ايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ ايضادز٠ ايدٚي١ٝ 

خ١ًٝ بػإٔ َطأي١ عٔ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اييت تػذع تٛسٝد ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ايدا
 .(3)ضبٌ ايتٓعِٝ

 أ٫ًٚ: ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ا٫تفاق١ٝ ايدٚي١ٝ يًتذاز٠ ايدٚي١ٝ:

يف إطاز ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ تٛدد ايعدٜد َٔ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ  
، ٚاتفاق١ٝ ا٫َِ 1980َٓٗا اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ بػإٔ عكٛد ايبٝع ايدٚيٞ يًبغا٥ع يعاّ 

، ٚاتفاق١ٝ عكٛد ْكٌ 1988ذ١ْٝ ايدٚي١ٝ يعاّ ػإٔ ايطفاتر ايدٚي١ٝ ٚايطٓدات ا٫ملتشد٠ با
، ٚاتفاق١ٝ عكٛد ايٓكٌ ايدٚيٞ 1978ٚبسٚتٛنٛهلا يعاّ  1956ايبغا٥ع ايدٚيٞ يعاّ 

                                                      

 .85( نافع بحخ سمطان الباني, السرجر الدابق, ص(1
 . 86 – 85( السرجر نفده، ص (2
( د. جسال محسهد الكخدي، تشـازع القهانين بذأن السدؤولية عن سهء استخجام االنتخنيت، (3

 . 130(، ص 2007، دار الشهزة العخبية، القاهخة، 1)ط
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، ٚاتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ يًٓكٌ ايبشسٟ 1973يًُطافسٜٔ ٚا٫َتع١ بايطسم ايرب١ٜ يعاّ 
اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ بػإٔ ايٓكٌ ايدٚيٞ املتعدد ايٛضا٥ط يًبغا٥ع ٚ، 1993يًبغا٥ع يعاّ 

، ٚا٫تفاق١ٝ 1958، ٚاتفاق١ٝ ا٫عرتاف بكسازات ايتشهِٝ ا٭دٓب١ٝ ٚأْفاذٖا يعاّ 1980يعاّ 
 .1961ا٭ٚزب١ٝ بػإٔ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يعاّ 

أختاز ا٭طساف قإْٛ ، نُا يٛ ختٝازٚميهٔ إ تطبل ا٫تفاق١ٝ ايدٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٫ 
ايٛادب ايتطبٝل ٚناْت ٖرٙ ايدٚي١ قد تبٓت قٛاعد ا٫تفاق١ٝ يف قاْْٛٗا  بّعدٙدٚي١ َع١ٓٝ 

أَا يٛ عسض ايٓصاع ع٢ً ضبه١ُ دٚي١  ختٝازٖرا ا٫عرب ايداخًٞ فتطبٝل ا٫تفاق١ٝ ٜهٕٛ 
٫  ختٝازٕ ا٫ع٢ً قإْٛ دٚي١ يٝطت طسفًا يف ا٫تفاق١ٝ فأ ختٝازطسف يف ا٫تفاق١ٝ ٚٚقع ا٫

َادًٜا يكٛاعد ٚط١ٝٓ تهٕٛ  ختٝازٜطتطٝع طبايف١ ايكٛاعد اٯَس٠ ي٬تفاق١ٝ ٚامنا ٜهٕٛ ا٫
 . (1)مبجاب١ غسٚط عكد١ٜ تعًٛ ع٢ً ايكٛاعد امله١ًُ ٚاملفطس٠ يف ا٫تفاق١ٝ

فإ ايكاعٞ املعسٚض عًٝ٘ ايٓصاع ٜطبل ا٫تفاق١ٝ تطبٝكًا  ختٝازٚيف ساي١ غٝا  ا٫ 
دَا تهٕٛ دٚيت٘ طسفًا فٝٗا، أَا اذا نإ غري ذيو فُٝازع ٚظٝفت٘ ايتكًٝد١ٜ يف َباغسًا عٓ

صباٍ ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ بايًذ٤ٛ اىل قٛاعد ايتٓـاشع يًٛصٍٛ اىل ايكإْٛ ايٛطين 
 ايٛادب ايتطبٝل ايرٟ زمبا ٜهٕٛ قإْٛ دٚي١ طسف يف ا٫تفاق١ٝ فتطبل عٓد٥ٍر ٖرٙ ا٭خري٠. 

 يتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ:ع٢ً عكٛد اايدٚي١ٝ ات ٬تفاقٝيايكٛاعد املٛعٛع١ٝ طبٝل نٝف١ٝ تثاًْٝا: 

٫ تٛدد اتفاق١ٝ دٚي١ٝ تعاجل َطا٥ٌ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚإمنا ٜرنس يف ٖرا اجملاٍ  
قٛاْني زب١ٓ ا٭َِ املتشد٠ يًكإْٛ ايتذازٟ ايدٚيٞ ايُٓٛذد١ٝ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ 

 ١ْٝ.ٚايتٛاقٝع اإليهرتٚ

رنس يف ٖرا اجملاٍ بعض تٛدٝٗات ا٫ذباد ا٫ٚزبٞ َٓٗا تٛدٝ٘ زقِ ْٚ  
95/46/CE  ِ96/9املتعًل حبُا١ٜ ايبٝاْات ايػدض١ٝ ، ايتٛدٝ٘ زق/CE  املتعًل

بعٓٛإ اإلطاز املػرتى  CE/99/93باسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يكٛاعد ايبٝاْات، ٚايتٛدٝ٘ زقِ 

                                                      

 . 66السرجر نفده، ص  (1)
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بعٓٛإ ازبٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًددَات عُٔ  CE/2000/31يًتٛاقٝع اإليهـرت١ْٝٚ ٚايتٛدٝ٘ زقِ 
 .(1) صبتُع املعًَٛات املعسٚف بـ )تٛدٝ٘ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ(

ٚخبضٛظ نٝف١ٝ تطبٝل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ي٬تفاق١ٝ ايدٚي١ٝ فٓػري إىل أْ٘  
 ًَاعُٛ ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ َطا٥ٌ ملعازب١ ٚددت اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد بني فسم ٖٓاى يٝظ
 خاظ, يهٔ اإليهـرت١ْٝٚ بػهٌ ايتذاز٠ يتٓعِٝ ٚددت اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد تًو ٚبني
 املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد تطبل اييت أٟ ايٓصاع, ذبطِ اييت اهل١٦ٝ أَاّ ٜعٗس ايتطبٝل يف ايفسم
يٝ٘ إايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜٓتُٞ ذبه١ُٝٝ, فًٛ إٔ  ١٦ٖٝ أّ ٚط١ٝٓ قغا١ٝ٥ ١٦ٖٝ نْٛٗا

٭ٕ  ,تٓاشعٞ اختٝازا٭طساف ي٬تفاق١ٝ ايدٚي١ٝ ن اختٝازايكاعٞ ايٛطين حيٍٛ دٕٚ ا٫خر ب
ايكاعٞ ٜطبل قٛاعد ايتٓـاشع اييت تػرتط ٚدٛد ايتٓـاشع بني ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ فكط، إ٫ إ 
ذيو ٫ ٜعين عدّ تطبٝل ا٫تفاق١ٝ، إذ يٛ ُعسِض ايٓصاع ع٢ً ضبه١ُ دٚي١ طسف يف ا٫تفاق١ٝ 

 ساي١ عدّ دص٤ًا َٔ قاْْٛ٘ ايٛطين( تطبٝكًا َباغسًا، أَا يف بّعدٖااملدتاز٠ ٜطبكٗا ايكاعٞ )
ضتٝفا٤ ا٫تفاق١ٝ غسٚط تطبٝكٗا ع٢ً ايٓصاع املعسٚض أَاّ ضبه١ُ دٚي١ طسف يف ا٫تفاق١ٝ ا

ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً َٛعٛع ايعكد  بّعدٖاتطبٝل ا٫تفاق١ٝ  اختٝازفٝذٛش يٮطساف 
٭ٕ املعاٖد٠ ٖٞ تػسٜع ٜطٛد يف ايدٍٚ ا٭طساف  ,تٓاشعًٝا ختٝازيهرتْٚٞ ٜٚهٕٛ ٖرا ا٫اإل

 .(2)يف إطاز ايع٬قات اشباص١ ايدٚي١ٝ ٫ٚ ٜٓاقض َٓٗر قٛاعد ا٫ضٓاد ٚفكًا هلرا املفّٗٛ

تطبل ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ أَا إٕ نإ ايٓصاع أَاّ ايتشهِٝ ف 
بايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ع٢ً َٛعٛع ايٓصاع  ٚٚزب١ٝ املتعًك١ بايتذاز٠ ايدٚي١ٝ أٚايتٛدٝٗات ا٭

املادٟ ٚايتٓاشعٞ أَاّ  ختٝازا٭طساف هلا بٓط صسٜح ٭ٕ يٮطساف سس١ٜ ا٫ اختٝازعٓد 
جيٛش يًُشهِ تطبٝل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ  ختٝاز٦ٖٝات ايتشهِٝ. اَا عٓد غٝا  َجٌ ذيو ا٫

ٚي١ٝ أٚ قإْٛ منٛذدٞ أٚ تٛدٝ٘ اٚزبٞ ست٢ ٚإٔ مل تتٛفس غسٚط ايٛازد٠ يف اتفاق١ٝ د
٭ٕ ٖرٙ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٖٞ تعبري عٔ قإْٛ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ايرٟ  ,تطبٝكٗا

 .(3)ميًو احملهِ تطبٝك٘ تطبٝكًا َباغسًا بٛصف٘ دص٤ًا َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘

                                                      

 . 96طان الباني، مرجر سابق، ص ( نقاًل عن: نافع بحخ سم(1
 . 61( أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي الخاص الشهعي، مرجر سابق، ص 2)

  . 194( أحسج عبج الحسيج عذهش، مرجر سابق، ص (3
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 الثانياملطلب 
 لتجارة اإللكرتونيتلعقىد اعذ املىضىعيت تقيين القىا

َٔ أدٌ تكِٝٝ ضًِٝ يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٫بد َٔ ايهػف عٔ  
ا٫ْتكادات اييت ٚدٗت إيٝٗا ٚايسدٚد اييت ٫قت تًو ا٫ْتكادات َٚٔ ثِ ٜرتتب عًٝٓا ٚعع 

ٜدٟ َٚعازعٞ ٚدٛد َٓٗر تكدٜس يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ يبٝإ َٛاقف َ٪
ذًا ضتهٕٛ دزاض١ ٖرا املطًب َتفسع اىل إايكٛاعد املٛعٛع١ٝ بد٫ً َٔ َٓٗر قٛاعد اإلضٓاد 

 َٓٗر تكدٜس ٞايجاْ ٜٚٛعح، ٜبني ا٭ٍٚ ْكد ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ فسعني
 يكٛاعد املٛعٛع١ٝ ضبٌ ايتكِٝٝ.ا

 الفرع االول
 القىاعذ املىضىعيت للتجارة اإللكرتونيت هجاالنتقاداث املىجهت ملن

يًكٛاعد املٛعٛع١ٝ َٔ َٓطًل إٔ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ  اْتكاداتعد٠ يكد ٚدٗت  
  -متجٌ صٛز٠ ددٜد٠ َٔ صٛز ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ. َٚٔ ٖرٙ ا٫ْتكادات:

ايعكد  إٔ ايعكٛد ايدٚي١ٝ َاشايت تربّ بايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ َٔ خ٬ٍ سغٛز نٌ َٔ طسيف أ٫ًٚ:
ٚا٫تفام ع٢ً غسٚط ْٚضٛظ ايعكد، أَا ايٛضا٥ٌ اإليهـرت١ْٝٚ فٗٞ طسم سدٜج١ َُٚٗا تصاٜد 
سذِ ايعكٛد املرب١َ بٛاضطتٗا فًٔ تسق٢ اىل َطت٣ٛ سذِ إبساّ ايعكٛد بايطسم ايتكًٝد١ٜ 

 .(1)اييت تعد أنجس طُأ١ْٓٝ ٚأَاًْا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٭طساف ايعكد

ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٖٞ طسٜل ددٜد يًتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٫ٚ ُٜعكٌ  يرا فإٕ ايكٍٛ بإٔ 
٬ ٜٓبػٞ َع دٗاي١ َطتكبٌ ايتذاز٠ فإٔ تٓافظ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ، ٖٚٞ سدٜج١ ايٓػأ٠، 

اإليهـرت١ْٝٚ ايكٝاّ بأدسا٤ َكاز١ْ إسضا١ٝ٥ تطتٓد اىل تضٛز ٚاقعٞ، ايرٟ ٖٛ بايتأنٝد، 
ٝاْات ايدٚي١ٝ ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ قابٌ يًتػٝري. إذ قدزت َ٪ضط١ ايب
ًَٝازات د٫ٚز أَسٜهٞ، ٚتتٛقع ( 8)مببًؼ  1997املُازض١ ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ عاّ

                                                      

رسالة ماجدتيخ،  -دراسة مقارنة -( احسج مهجي صالح، القهاعج السادية في العقهد الجولية(1
 .16(، ص 2004غجاد، )كمية القانهن، جامعة ب
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ًَٝاز د٫ٚز حبًٍٛ ( 400)امل٪ضط١ ذاتٗا إٔ ٜستفع أمجايٞ إٜسادات ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ اىل 
بأغساف غسن١ ا٫تضا٫ت ايطًه١ٝ  خس بٝٓت دزاض١ إسضا١ٝ٥آ. ٚيف َٛقع 2002عاّ 

يف املا١٥ َٔ ايػسنات املٛصٛي١ بايػبه١  (66)إٔ  1998ٚاي٬ضًه١ٝ ايربٜطا١ْٝ عاّ 
يف املا١٥ َٔ  (81)ايعامل١ٝ ت٪ند إٔ ايربٜد اإليهرتْٚٞ أصبح اٯٕ سامسًا يتذازتٗا، نُا إٔ 
ح دص٤ًا ٫ ٜتذصأ َٔ ايػسنات اييت مشًتٗا ايدزاض١ أغازت إىل إٔ ايػبه١ ايعامل١ٝ ضتضب

 .(1)َطتكبٌ دبازتٗا

إٔ ايكٍٛ بعدّ َكدز٠ ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ع٢ً سهِ املٓاشعات املتعًك١ بعكٛد ايتذاز٠  ثاًْٝا:
اإليهـرت١ْٝٚ ٖٛ قٍٛ غري صشٝح ٚغري دقٝل، إذ قاَت َععِ ايدٍٚ بتشدٜح قٛاْٝٓٗا ع٢ً 

ُ٘ اد ٚض١ًٝ ضسٜع١ سبطِ املٓاشعات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َٔ عسٚز٠ إجي عبٛ ٜت٤٬ّ َع َا تتطًب
ايٓادب١ َٔ تٓفٝر ايعكٛد ايدٚي١ٝ. ٜٚبدٚ ذيو ٚاعشًا َٔ خ٬ٍ ايكٛاْني املٓع١ُ يًتشهِٝ 

 . (2)ايتذازٟ ايداخًٞ ٚايدٚيٞ اييت صدزت مل١َ٤٬ َٓاشعات عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

ٚايديٌٝ  ,١ٝايكٛاْني ايٛط١ٝٓ بإَهاْٗا إٔ ذبهِ َٓاشعات عكٛد ايتذاز٠ اإليهرتْٚف 
ع٢ً ذيو إٔ ايدٍٚ تكّٛ بتشدٜح ٚتعدٌٜ قٛاْٝٓٗا مبا ٜت٤٬ّ َع ايطبٝع١ اإليهـرت١ْٝٚ 
يًتذاز٠ أٚ إصداز قٛاْني خاص١ باملعا٬َت اإليهـرت١ْٝٚ اييت ٫ تٓطبل ع٢ً عكٛد ايتذاز٠ 

ذ ي٫ٛ أدزاى ايدٍٚ إ. (3)ايداخ١ًٝ اييت تعٌ ضبه١َٛ بكٛاعد ايكإْٛ املدْٞ ٚايتذازٟ
خبضٛص١ٝ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ملا اْدفعت عبٛ ضرت عذص ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ 

 بإصداز تػسٜعات ددٜد٠.

                                                      

( د. محسهد دمحم ياقهت، حخية الستعاقجين في إختيار قانهن العقج الجولي، مرجر سابق, (1
 .311ص

( عبج العديد دمحم الدعابي، القانهن الهاجب التطبيق عمى عقهد التجارة االلكتخونية، )بحث (2
 مشذهر عمى شبكة االنتخنيت، وعمى الخابط:

    content/-advocates.com/wp-http://az  15/6/2021تاريخ الديارة.) 
 .312( د. محسهد دمحم ياقهت، مرجر سابق, ص(3

http://az-advocates.com/wp-content/
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َٔ تطبٝل عادات ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ يف صباٍ ايعكٛد يف ايكإْٛ  (1)زأٟٜستا   ثايجًا:
دٓب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ، ٭ٕ اهلدف َٔ ٚزا٤ ٖرا ايتطبٝل ٖٛ ايٛقٛف اىل داْب ايػسنات ا٭

خس يًعكد. فايعادات ايتذاز١ٜ املضدز٠ يًُٓتذات ٚايبغا٥ع ٚدباٌٖ َضاحل ايطسف اٯ
اإليهـرت١ْٝٚ ٖٞ َٔ ٚعع زداٍ ايكإْٛ يف ايدٍٚ ايػسب١ٝ ٚاييت ضتهٕٛ طسٜكًا يتشكٝل 
َضاحل َايهٞ ايتك١ٝٓ املتكد١َ ع٢ً سطا  َضاحل ايدٍٚ املطتٛزد٠. َٚفاد ٖرا ا٫ْتكاد 

تطبٝل عادات ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٜعين اضتبعاد تطبٝل ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ  إٔ اإلغاز٠ اىل
عٓد َسادع١ اإلسضا٥ٝات املتعًك١ بعدد اسبٛاضٝب املغٝف١ يًػبه١ . ٚيًدٍٚ ايٓا١َٝ

ايعامل١ٝ ٚعدد َطتددَٞ ايػبه١ ٚعدد ا٫فساد ٚايػسنات اييت تباغس ايتذاز٠ عرب ايػبه١ 
. ٚخضٛصًا يف اي٫ٜٛات املتشد٠ (2)رتنص يف ايدٍٚ املتكد١َٜتبني إٔ ايٓطب١ ايعع٢ُ َِٓٗ ت

ٚذيو ٜعين إ ا٭ضبك١ٝ يف ايتعاٌَ ناْت هل٪٤٫ ٚإ َا ْػأ َٔ عادات  ،ا٭َسٜه١ٝ ٚ أٚزبا
ٚأعساف دا٤ يف ظٌ ايتعاٌَ بِٝٓٗ. ٚميهٔ ا٫تفام ع٢ً إٔ يف ذيو أعساز مبضاحل ايدٍٚ 

, فغ٬ً عٔ تذاز٠ فٝ٘ َٔ املضًش١ َا ٜفٛم َا ذنسَبدأ سس١ٜ اي ٓا ْس٣ بأ٫ٕ أْإايٓا١َٝ، 
ّٓٓت َٔ قبٌ اهل٦ٝات ٚامل٪ضطات ايدٚي١ٝ ع٢ً غهٌ قٛاعد ضًٛى  ٗاإٔ غايب١ٝ ايعادات قد ُق

 أٚ عكٛد منٛذد١ٝ مما جيعٌ ق١ُٝ ايٓكد ذات أثس طبفض.

ٞ، ٜٚكضد ٕ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٫ تتُتع بٛصف ايٓعاّ ايكاْْٛإ زابعًا:
بايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٖٛ صبُٛع١ ا٭سهاّ ٚايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت ذبهِ زٚابط قا١ْْٝٛ َٔ ْٛع 

ٚبتطبٝل ٖرا املع٢ٓ يًٓعاّ ايكاْْٛٞ  ٚاسد، أٟ تتعًل بٓٛع ٚاسد َٔ أْٛاع ضًٛى ا٭فساد.
ع٢ً ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٜٛسٞ بإٔ ٖرٙ ا٭خري٠ ٫ ذبٌُ ذيو 

  .(3)ع٢ٓامل

                                                      

 ( عبج العديد دمحم الدعابي، السرجر الدابق.(1
  .74( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي الخاص الشهعي، مرجر سابق، ص (2
( د. أبه العال الشسخ, القانهن الخاص الجولي, دراسة تحميمية لسبادئ معهج روما" اليهنيجروا" (3

 .116(, ص2006, دار الشهزة العخبية, القاهخة, 1الستعمقة بالتجارة الجولية, )ط
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بأْ٘" مل ٜعد ايفك٘ اسبدٜح ٜطتًصّ ٚدٛد ايدٚي١ نػسط يٓػأ٠  (1)ايبعضٜس٣ ٚ 
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٭ٕ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ميهٔ إٔ تٛدد يف نٌ صبتُع َٔ دٕٚ اضتًصاّ ارباذٙ 
 ",غهٌ ايدٚي١ طاملا نإ ٜػهٌ ٚضطًا َتُاضهًا بدزد١ ناف١ٝ يف َعا٬َت٘ ٚع٬قات أفسادٙ

تعدد عاداتٗا ٚأعسافٗا اييت  َٚٔ ثِدد ازبُاعات ايعا١ًَ يف ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ نُا إٔ تع
تعرب عٔ َضاسبٗا املدتًف١، ٫ ٜعين بايغسٚز٠ تعازض ٖرٙ املضاحل، ٭ْ٘ ٜٛدد سد أد٢ْ 
َٔ املضاحل املػرتن١ بني ايتذاز ٚزداٍ ا٭عُاٍ تدفعِٗ اىل ايتغأَ ضعًٝا إلدزانٗا ٖٚرا 

ع َطتكٌ يًتذاز ٚزداٍ ا٭عُاٍ يف ايػبه١ ايعامل١ٝ ٫ٚ ٜٓكض٘ ايتٓعِٝ ٜعين ٚدٛد صبتُ
 . (2)ايراتٞ

تعاجل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ َطا٥ٌ ضبدد٠ ٚتبك٢ َطا٥ٌ  خاَطًا:
متٝص  فغ٬ً عٔ ،َتعدد٠ ذبتاز اىل اسبٌ ٚغايبًا َا ٜٛدد ٖرا اسبٌ يف ايكإْٛ ايداخًٞ

٭ْٗا قٛاعد غري َد١ْٚ يف  ,يٓكط ٚايكضٛز تتُٝص نريو بايػُٛضايكٛاعد املٛعٛع١ٝ با
 .(3)ْضٛظ َع١ًَٛ مما ٜ٪دٟ اىل صعٛب١ ذبدٜدٖا

ٕ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٫ متجٌ نٝاًْا َتها٬ًَ َٔ ايكٛاعد اييت إ 
 بد َٔ ْٗا ذبٌُ يف طٝاتٗا فساغًا قاًْْٛٝا ٫إ إذ ناف١ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً املٓاشعات

اضتهُاي٘ ٚتػطٝت٘ عٔ طسٜل ايًذ٤ٛ إىل قٛاعد ايتٓاشع. نريو إٔ تطٛز ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ 
 . (4)ٜعٌ ضبضٛزًا يف عدد ضبدٚد َٔ قٛاعد قإْٛ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

 

 

 

                                                      

 . 315( د. محسهد دمحم ياقهت، مرجر سابق, ص(1
 . 88خاص الشهعي، مرجر سابق، ص ( د. أحسج عبج الكخيم سالمة، القانهن الجولي ال(2
 وما بعجها. 122( د. أبه العال الشسخ, مرجر سابق, ص (3
 . 123( د. أبه العال الشسخ, مرجر سابق, ص(4
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 الثانيالفرع 
 لتجارة اإللكرتونيتلعقىد اتقذير هنهج القىاعذ املىضىعيت 

دٗت إىل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ًشغ بػإٔ ا٫ْتكادات اييت ُٜٚ  
إْٗا ٫ ذبٍٛ دٕٚ تطبٝكٗا، ٖٚرا َا ٜعصش قُٝتٗا، َكابٌ صعٛبات تطبٝل قٛاعد اإلضٓاد، 

عتباز جيب أٜغًا أخر َصاٜا ايكٛاعد ْتكادات بٓعس ا٫خر ا٫أٖٚرا َا خيفض قُٝتٗا، ٚعٓد 
 ع٢ً ايتٛايٞ باسبطبإ. املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚقٛاعد ا٫ضٓاد

ًشغ إٔ َصاٜا ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ذات ايض١ً أثكٌ َٔ ٚعٓد ٚعع َٝصإ ايتكدٜس ُٜ 
 َصاٜا قٛاعد اإلضٓاد َكاز١ْ َع ا٫ْتكادات املٛد١ٗ ٚايضعٛبات يف ايتطبٝل يهٌ َُٓٗا.

ٖتُاّ ايدٚيٞ بايتذاز٠ ْتباٙ إىل ساي١ ١َُٗ ٖٚٞ ا٫َٚٔ شا١ٜٚ أخس٣ ٫بد َٔ ا٫ 
إليهـرت١ْٝٚ ايرٟ ٜدفع إىل ايكٍٛ بإٔ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٫ ميهٔ إٔ ُتٓعِ ٚفل قٛاعد ا

بٌ ٫ بد َٔ ايتٓطٝل بني ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ بتٛسٝد ايكٛاعد ( 1)ٚط١ٝٓ فسٜد٠ َٔ ْٛعٗا
تفاقٝات دٚي١ٝ أٚ قٛاْني منٛذد١ٝ، اتبين أسهاّ َٛسد٠ يف  عٔ طسٜلاملٛعٛع١ٝ فٝٗا 
املٛعٛع١ٝ يف ْطام عكٛد ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٖٞ ا٫نجس ١َ٤٬َ سبٌ َاداَت ايكٛاعد 

٫ ٜٛدد َا ميٓع ايدٍٚ َٔ ايتعإٚ َٔ أدٌ ا٫ساط١ مبٓاشعات  -ٚسطب زأٜٓا  –َٓاشعاتٗا
 .عكٛد ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ نُا فعًت يف عكٛد ايبٝع ايدٚيٞ يًبغا٥ع

ب جيٓاد ٚايكٛاعد املٛعٛع١ٝ ٖٚرا َا ٜدفعٓا اىل ايكٍٛ إٔ نٌ َٔ قٛاعد اإلض 
دٌ ايٛصٍٛ اىل سٌ َٓاشعات عكٛد ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ، ٖٚرا ايتطبٝل أضتدداَُٗا َٔ ا

ايتهاًَٞ ٜهٕٛ اَاّ احملهِ فكط بإٔ ٜطبل ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ يًتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚعٓد 
ايتطبٝل  سدٚخ ايٓكط ٜضاز اىل قٛاعد ا٫ضٓاد يتطبٝل قإْٛ ٚطين َعني، ٚجيسٟ ٖرا

فٝذب  ختٝازأَا عٓد ٚدٛد ا٫ ,ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل اختٝازعٓد ضهٛت ا٭طساف عٔ 
 احملهِ َا مل خيايف ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ. ٚأاتباع٘ َٔ قبٌ ايكاعٞ 

                                                      

( د. هذام عمي صادق, القانهن الهاجب التطبيق عمى عقهد التجارة الجولية, )دار الفكخ (1
 .210(, ص 2014الجامعي, االسكشجرية, 
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تٓتُٞ  اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد بإٔ تطبٝل (1)ْٚتفل َع زأٟ يف ايفك٘ ايكاْْٛٞ 
 صباٍ يف اييت تدخٌ اشباص١ ايدٚي١ٝ ايع٬قات ع٢ً َباغًسا تطبًٝكا يًكاعٞ ايكاْْٛٞ يًٓعاّ
 عدَ٘, )ٖرا َٔ اإلضٓاد مبكتغ٢ قٛاعد ايٓعاّ ٖرا اختضاظ عٔ ايٓعس ٚبضسف ضسٜاْٗا

صساس١( ي٘ َٔ املصاٜا اييت ت٥٬ِ ايتػريات اييت ٜػٗدٖا  ذيو خ٬ف املػسع ٜٓط مل َا
صداز إ١ًٝ يًتعإٚ ايدٚيٞ، َٔ خ٬ٍ نريو فإْٓا ْتطًع يس١ٜ٩ َطتكبايكغا٤ ا٫يهرتْٚٞ, 

اتفاقٝات دٚي١ٝ تٓعِ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚتطُح يًكاعٞ أٚ احملهِ ايرٟ ٜٓعس ايٓصاع، عٓد 
 ايٓكط أٚ ايػُٛض، با٫ضرتغاد بعادات ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ٚإزاد٠ ا٭طساف.

 تـاخلامت
 ايتذاز٠ كٛداملٛعٛع١ٝ ع٢ً ع ايكٛاعد بعد ٖرٙ ايدزاض١ عٔ: تطبٝل َٓٗر 

 -اإليهـرت١ْٝٚ تٛصًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر َع بعض املكرتسات, ٖٚٞ:

 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر:

 تتِ اييت املعا٬َت َتطًبات قٛاعدٙ َع تت٤٬ّ اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد َٓٗر ظٗٛز -1
 املٓٗر ايدٚي١ٝ بات أَسًا عسٚزًٜا إذ إٕ اشباص١ ايع٬قات َػه٬ت يتعاجل اسبدٚد عرب

مل ٜعد ٜت٤٬ّ َع  -اإلضٓاد قاعد٠ –تٓـاشع ايكٛاْني َػه٬ت سٌ يف املتبع ٟايتكًٝد
 عد٠. ْٛاٍح َٔ غاب٘ ايرٟ يًكضٛز ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ ايدٚي١ٝ

 َٔ دقٝل َصٜر اىل ذبتاز ددٜد٠ ضٛم أ١ٜ غإٔ غأْٗا اإليهـرت١ْٝٚ ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ إٕ -2
 ايكٛاعد َٔ متاًَا َتٛاش١ْ صبُٛع١ إىل ضتشتاز ٚتبعًا يريو فأْٗا ٚايكٛاعد، اسبس١ٜ

 .ايٛط١ٝٓ أصعد٠ ايتػسٜعات ع٢ً املعٛق١ ايكٝٛد َٔ يتشسٜسٖا ايكا١ْْٝٛ ايعامل١ٝ
 ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ َطا٥ٌ ملعازب١ ٚددت اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد بني فسم ٖٓاى يٝظ -3

 ػهٌاإليهـرت١ْٝٚ ب ايتذاز٠ يتٓعِٝ ٚددت اييت املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد تًو ٚبني عًَُٛا
                                                      

, 1ين جسال الجين, التحكيم وتشازع القهانين في عقهد التشسية التكشمهجية, )ط( د. صالح الج(1
؛ د. محسهد دمحم ياقهت, نحه مفههم 235(, ص 2005دار الفكخ الجامعي, االسكشجرية, 

 .24(, ص2012حجيث لقانهن عقهد التجارة الجولية, )دار الفكخ الجامعي, االسكشجرية, 
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 تطبل اييت أٟ, ايٓصاع ذبطِ اييت اهل١٦ٝ أَاّ ٜعٗس ايتطبٝل يف ايفسم يهٔ, خاظ
 ذبه١ُٝٝ. ١٦ٖٝ أٚ ٚط١ٝٓ قغا١ٝ٥ ١٦ٖٝ نْٛٗا املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد

 ا٫ْتكادات َع َكاز١ْ اإلضٓاد قٛاعد َصاٜا َٔ أثكٌ املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد َصاٜا إٕ -4
 بايتذاز٠ ايدٚيٞ ًا يف ظٌ ا٫ٖتُآَُّٗا خضٛص يهٌ ايتطبٝل يف ٚايضعٛبات املٛد١ٗ

 ايتذاز٠ عكٛد ْطام يف املٛعٛع١ٝ ايكٛاعد بإٔ ايكٍٛ إىل اإليهـرت١ْٝٚ ايرٟ ٜدفع
 َٓاشعاتٗا. سبٌ ١َ٤٬َ ا٫نجس اإليهـرت١ْٝٚ ٖٞ
 -ثاًْٝا: املكرتسات:

ظ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل َتابع١ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ اييت تربّ يف صباٍ ايكإْٛ اشبا  -1
ٚاييت تغع قٛاعد قا١ْْٝٛ َٛعٛع١ٝ تعاجل َطا٥ٌ ٚع٬قات ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ايدٚي١ٝ 
 ٚا٫ْغُاّ ايٝٗا ٚايتضدٜل عًٝٗا. ٚاٜغًا بتٓعِٝ ايكٛاعد املٛعٛع١ٝ اييت ت٥٬ِ

يف ظٌ ايتطٛز ايرٟ ٜػٗدٙ ايتذاز٠  ا٫يهرتْٚٞ ايكغا٤ ٜػٗدٖا اييت ايتػريات
 ا٫يهرت١ْٝٚ ايدٚي١ٝ.

 احملهِ أٚ يًكاعٞ ايٛطين ٚتطُح اإليهـرت١ْٝٚ ايتذاز٠ تٓعِ دٚي١ٝ تفاقٝاتا إصداز -2
 اإليهـرت١ْٝٚ ايتذاز٠ بعادات با٫ضرتغاد ايػُٛض، أٚ ايٓكط عٓد ايٓصاع، ٜٓعس ايرٟ
 .ا٭طساف ٚإزاد٠

The Author declare That there is no conflict of interest 

 ادرـاملص
 -أ٫ًٚ: ايهتب:

مجاٍ ضبُٛد، تٓـاشع ايكٛاْني بػإٔ املط٪ٚي١ٝ عٔ ض٤ٛ اضتدداّ , د. ايهسدٟ .1
 (.2007، داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 1ط)ا٫ْرتْٝت، 

" زَٚا َعٗد ملباد٨ ذب١ًًٝٝ دزاض١, ايدٚيٞ اشباظ ايكإْٛ, ايع٬ ايُٓس, أبٛ. د .2
 (.2006, ايكاٖس٠, ايعسب١ٝ ايٓٗغ١ داز, 1)ط, ايدٚي١ٝ بايتذاز٠ املتعًك١" ايْٝٛٝدٚزا
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, ايتهًٓٛد١ٝ ايت١ُٝٓ عكٛد يف ايكٛاْني ٚتٓاشع ايتشهِٝ, ايدٜٔ ايدٜٔ, ص٬ح مجاٍ. د .3
 (.2005, ا٫ضهٓدز١ٜ, ازباَعٞ ايفهس داز, 1)ط

, ازباَعٞ ايفهس داز, 1)ط, ا٫ْرتْٝت عرب ايتذاز٠, بَٝٛٞ ايفتاح سذاشٟ, عبد. د .4
 (.2007, َضس

ٚيٞ اشباظ ايٓٛعٞ ) ا٫يهرتْٚٞ، ايطٝاسٞ، أمحد عبد ايهسِٜ، ايكإْٛ ايدض١َ٬, د.  .5
 (.2000، داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 1ط)ايب٦ٝٞ(، 

بني ايػسا٥ع أص٫ًٛ َٚٓٗذًا،  ختٝازمحد عبد ايهسِٜ، عًِ قاعد٠ ايتٓـاشع ٚا٫ض١َ٬, أد.  .6
 (.1996، َهتب١ ازب٤٬ ازبدٜد٠، املٓضٛز٠، َضس، 1ط)

داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ، )ايعكد ايدٚيٞ ايطًٝل، محد عبد ايهسِٜ، ْعس١ٜ ض١َ٬, أد.  .7
1989.) 

َ٪ضط١ )محد عبد اسبُٝد، تٓـاشع َٓاٖر تٓـاشع ايكٛاْني، دزاض١ َكاز١ْ، عػٛش, أد.  .8
 (.1989غبا  ازباَع١، 

خًٌٝ إبساِٖٝ، تهاٌَ َٓاٖر تٓـاشع ايكٛاْني، دزاض١ ذب١ًًٝٝ َكاز١ْ، خًٌٝ,  ضبُدد.  .9
 (.2015، داز ايفهس ازباَعٞ، ا٫ضهٓدز١ٜ)
 ايٓعس١ٜ بني ايدٚيٞ ايعكد قإْٛ اختٝاز يف املتعاقدٜٔ سس١ٜ ضبُٛد، ضبُد ٜاقٛت, .د .10

 (.٠٢٢٢ اإلضهٓدز١ٜ، املعازف، )َٓػأ٠ ٚايتطبٝل،
 ايفهس )داز, ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ عكٛد يكإْٛ سدٜح َفّٗٛ عبٛ, ضبُد ٜاقٛت, ضبُٛد. د .11

 (.2012, ا٫ضهٓدز١ٜ, ازباَعٞ
 -٭طازٜح:ثاًْٝا: ايسضا٥ٌ ٚا

ْافع حبس ضًطإ، تٓـاشع ايكٛاْٝـٔ يف َٓاشعات ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ، زضاي١ ايباْٞ,  .1
 (.2004ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، )َادطتري 
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زضاي١  -دزاض١ َكاز١ْ -امحد َٗدٟ، ايكٛاعد املاد١ٜ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝصاحل,  .2
 (.2004ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، )َادطتري، 

ضِ ضعٝد، ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً ايعكد ايدٚيٞ، أطسٚس١ دنتٛزاٙ، باْٜٛظ,  .3
 (.1998ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ املٛصٌ، )
 ايبشٛخ ٚايدٚزٜات: ثايجًا:

 َ٪متس اىل َكدّ )حبح ا٫ْرتْت، عرب ايتعاقد خضٛص١ٝ اسبطٔ، ابٛ اضا١َ صباٖد, .د .1
 املتشد٠، ايعسب١ٝ اإلَازات داَع١ ٚايكإْٛ، ايػسٜع١ ن١ًٝ ٚا٫ْرتْت، ٚايهُبٝٛتس ايكإْٛ
2000). 

ل ع٢ً عكٛد ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، بٝعبد ايعصٜص ضبُد، ايكإْٛ ايٛادب ايتطايصعابٞ,  .2
 حبح َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت، ٚع٢ً ايسابط:)

http://az-advocates.com/wp-content/uploads/2015/04) 

َٓػٛز ع٢ً )قإْٛ ايعكد ايدٚيٞ،  اختٝازضبُٛد ضبُد، سس١ٜ املتعاقدٜٔ يف ٜاقٛت,  .3
   غبه١ ا٭ْرتْٝت، ٚع٢ً ايسابط:

https://pmb.univsaida.dz/budspopac/index.php?lvl=author_s

ee&id=13 )  

  -زابعًا: ايكٛاْني:
, )َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْٝت 1999قإْٛ ايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ املٛسد ايهٓدٟ يعاّ  .1

 ٚع٢ً ايسابط: 
https://context.reverso.net/      

, )َٓػٛز 2002( يط١ٓ 2ًُه١ ايبشسٜٔ زقِ )قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهـرت١ْٝٚ مل .2
      ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْٝت ٚع٢ً ايسابط:

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges  
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