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التعاقد بوساطة اإلنترنت 

الملخص 

ْٕ تذس لإََٙ يٕضٕػّ انؼمذ انز٘ ٚرى إتشايّ تٕساطح   (انشسانح )إٌ ْزا انثذس 

 انز٘ ٚرى تٓزِ جتمصذ انُظش فٙ جٕاَة انؼمذ انًخرهف (اإلَرشَد )ٔػثش شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح  

فٙ ضٕء انمٕاٍَٛ انًخرهفح , ٔتانزاخ فٙ كٛفٛح انرؼثٛش ػٍ اإلسادج ػثش ْزِ انٕساطح , انطشٚمح

 يجهس انؼمذ ٔدكًّ ْم ْٕ ذؼالذ يا تٍٛ غائثٍٛ أو ْٕ ذؼالذ يا زٔكزنك  يٍ دٙ. فٙ ْزا انشاٌ 

  (رنك انًجهس االفرشاضٙ انز٘ ٚجًغ انًرؼالذٍٚ)َٔمصذ طثؼا تمٕنُا يجهس انؼمذ , تٍٛ داضشٍٚ 

.  انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ كم يًُٓا فٙ لاسج يخرهفح أشُاء ػًهٛح انرؼالذ 

 إٌ يا شٓذذّ انسُٕاخ انمهٛهح انًاضٛح يٍ ذطٕس سشٚغ نهرثادل اإلنكرشَٔٙ نهثٛاَاخ ٔ 

كاٌ نّ اتهغ األشش ػهٗ  (خاإلَرشٌ)انًؼهٕياخ يٍ خالل شثكح انًؼهٕياخ ٔ االذصاالخ انذٔنٛح 

فمذ اصثخ انٕٛو انٕادذ يُا , فهى ذؼذ اغهة انؼمٕد ذُؼمذ تانطشٚمح انرمهٛذٚح انساتمح , آنٛح انرؼالذ 

 يرصم تخظ ْاذف ٚسرطٛغ اٌ ٚثشو اكثش سْٕٔ جانس فٙ تٛرّ أٔ يكرثّ ٔيٍ خالل جٓاص كًثٕٛخ

انصفماخ ٔاػمذْا ال تم ٔٚسرطٛغ أٌ ٚفأض ػهٗ جًٛغ ششٔطٓا ٔٚثشو يا شاء هللا نّ اٌ ٚثشو 

. يٍ انؼمٕد

إال أَٓا ,    إٌ ْزِ انٕسائم اإلنكرشَٔٛح أذادد انكصٛش يٍ انفشص ٔفرذد انكصٛش يٍ اٜفاق 

رنك أٌ , ٔفٙ َفس انٕلد ذطشح انكصٛش يٍ انرذذٚاخ ػهٗ ٔالؼُا انًذهٙ ٔانؼشتٙ تشكم خاص 

انغشب لذ أٔجذ  دهٕال ألغهة انرذذٚاخ انمإََٛح  انرٙ ذطشدٓا ْزِ انٕسائم ٔرنك تٕضغ 

.  انرششٚؼاخ انرٙ ػانجد اَؼماد انؼمذ ٔآشاسِ ػُذيا ُٚؼمذ تٕساطح اإلَرشَد

ٔ يٕضٕع ْزا انثذس ٚرجهٗ فٙ إخضاع ْزِ انرذذٚاخ نهُظشٚح انؼايح نهؼمذ ٔفك انمٕاٍَٛ انًذَٛح 

يماسٍَٛ رنك يغ انمٕاٍَٛ انًُٕرجٛح انرٙ ٔضؼرٓا نجُح األيى , انًؼًٕل تٓا فٙ فهسطٍٛ ٔاألسدٌ 

 United Nation commission on  (االَٔسرشال  )انًرذذج نهمإٌَ انرجاس٘ انذٔنٙ 

International Trade Law    .      ٔتانزاخ انمإٌَ انًُٕرجٙ انخاص تانرجاسج اإلنكرشَٔٛح

ٔانزٍٚ    . 2001 ٔ انمإٌَ انًُٕرجٙ تشاٌ انرٕلٛغ اإلنكرشَٔٙ انصادس ػاو 1996انصادس ػاو 

يؼظى انثهذاٌ ترصٕٚة ذششٚؼاذٓا انمذًٚح أٔ سٍ لٕاَُٛٓا انجذٚذج تًا ٚرٕافك يغ  ػهٗ إششًْا لايد

 .يا ٔسد تٓزٍٚ انمإٍََٛ 

ٔلذ سشَا  فٙ ْزا انثذس ػهٗ ْذٖ ْزٍٚ انرششٚؼٍٛ تاإلضافح إنٗ انمٕاٍَٛ انؼشتٛح 

يماسَا كم رنك تُظشٚح انؼمذ نذُٚا فٙ فهسطٍٛ ٔاألسدٌ فكاَد , ٔاألجُثٛح األخشٖ راخ انشاٌ 

ٔتؼذ رنك , درٗ ٚكٌٕ انماسئ فكشج ػُٓا , تانرؼشٚف تاإلَرشَد ٔكٛفٛح ٔطشٚمح ػًهٓا , انثذاٚح 

 تّ انمٕاٍَٛ خٔيا جاء, اَرمهُا إنٗ تذس انرؼثٛش ػٍ اإلسادج فٙ ضٕء انمٕاٍَٛ انًذَٛح انًماسَح 



 ز  

نُكرشف أٌ , ٔتشكهّ انجذٚذ ػثش اإلَرشَد ,  تشكهّ انرمهٛذ٘ ِأ٘ انرؼثٛش ػٍ أال ساد, اإلنكرشَٔٛح 

درٗ ال َثانغ إٌ لهُا إٌ ْزِ انٕسائم أصثذد , انغشب لذ سثمُا ػششاخ انسٍُٛ فٙ ْزا انًجال 

.  ذمهٛذٚح تانُسثح إنٛٓى  

    شى ٔالرذاء تانفمّ انًؼاصش دٛس ػًذ انًؤنفٌٕ فّٛ إنٗ يُالشح يٕضٕع انُٛاتح فٙ انرؼالذ 

, فمذ خصصُا انفصم انصاَٙ  نًٕضٕع انُٛاتح , لثم انٕنٕض إنٗ يٕاضٛغ اإلٚجاب ٔ انمثٕل 

نُكرشف أٌ انمٕاٍَٛ انًُٕرجٛح ٔكزنك انرششٚؼاخ انٕطُٛح , َٔالشُاْا يٍ جٕاَثٓا انًخرهفح 

اإلنكرشَٔٛح انغشتٛح ٔانؼشتٛح لذ أداند أدكاو انُٛاتح ٔكم يا ٚرؼهك تٓا إنٗ انمٕاٍَٛ انًذَٛح فٙ 

. أ٘ إنٗ انمإٌَ انًذَٙ فٙ انذٔنح َفسٓا , انذٔل انًخرهفح 

, كم فٙ يثذس يسرمم , تذصُا اإلٚجاب ٔانمثٕل ,     تؼذ رنك ٔفٙ انفصم انز٘ ٚهّٛ 

, يثٍُٛٛ داالخ إنضايّ , يؼشفٍٛ نّ فٙ لٕاَُُٛا ٔفٙ انمٕاٍَٛ  انًماسَح  , بيثرذئٍٛ تاإلٚجا

شى تذصُا كم رنك يٍ انُادٛح اإلنكرشَٔٛح أ٘  اإلٚجاب انز٘ ٚرى تٕساطح , ٔداالخ سمٕطّ

ٔيذٖ , أشُاء ذصفذُا نهشثكح ,  َٔالشُا ْزِ انؼشٔض انرٙ ذصادفُا نٛال ٔ َٓاسا , اإلَرشَد 

 ٔ اإلنكرشَٔٛح نرذذٚذ يفٕٓو جشى َظشَا فٙ انرششٚؼاخ انًُٕرجٙ, اَطثاق يفٕٓو اإلٚجاب ػهٛٓا 

.  اإلٚجاب فٛٓا 

تاإلضافح إنٗ  , بدسسُا فّٛ يا تذصُاِ فٙ اإلٚجا,    ٔ انمثٕل كزنك خصصُا نّ يثذس آخش

.  صالدٛح انسكٕخ  فٙ انرؼثٛش ػٍ انمثٕل

يماسٍَٛ فٙ رنك ,  شى اَرمهُا فٙ انفصم األخٛش يٍ ْزِ األطشٔدح إنٗ  انثذس فٙ يجهس  انؼمذ 

دٛس لًُا , أٔ انز٘ ٚرى ػثش اإلَرشَد , يا تٍٛ يجهس انؼمذ انرمهٛذ٘ ٔيجهس انؼمذ اإلنكرشَٔٙ 

ٔطثمُا كم رنك ػهٗ , تثذس انرؼالذ فًٛا تٍٛ داضشٍٚ ٔانرؼالذ فًٛا تٍٛ غائثٍٛ فٙ يثذس أٔل 

نُمف يغ جاَة جذٚذ يٍ انفمّ ٚؼرمذ تٕجٕد يجهس , ٔإيكاَٛاذٓا فٙ يثذس شاَٙ , ذمُٛاخ انشثكح 

. ٚرشاتّ إنٗ اتؼذ انذذٔد يغ انًجهس انرمهٛذ٘ , ػمذ افرشاضٙ 

دٛس خشجُا يٍ خالل أطشٔدرُا ْزِ تًفٕٓو ٔاضخ , شى اَرُٓٛا إنٗ انخاذًح ٔانرٕصٛاخ 

ٔٔضؼُا ػذج الرشاداخ , ٔنهرؼثٛش ػٍ اإلسادج انز٘ ٚرى ػثش اإلَرشَد , نهؼمذ اإلنكرشَٔٙ 

َرًُٗ ػهٗ رٔ٘ انشاٌ فٙ فهسطٍٛ إػًانٓا ٔاألخز تٓا فٙ انًسرمثم  , ٔذٕصٛاخ 

غاٚرُا فٙ ْزِ انشسانح ٔترٕفٛك انًٕنٗ أٌ َفرخ آفالا نى ذكٍ يطشٔلح يٍ لثم فٙ ٔطُُا انذثٛة  

 

وهللا الموفق 

محمد موسى خلف 

 


