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 تعالى:ل قا

ْمَر ِنْ َ  َيييي َْ َأْريييي َك الَِّ يييين َأْنَ ْ ييييَت َربِّ أوِزْعِنيييين َأ

ُ َ ْرَ يييُ م  يييُِل   َْ َْ َأْعَ يييَت  َعَلييينَّ َوَعَليييِل َواِليييَن َّ َوَأ

 ََ ُِلِ ي َّْ  َوَأْنِخْلِنن ِبَرْ َ ِ َك ِفن ِعَبُِنَك ال

 (91سورة الن ت ، آية   ) 
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 ااهداء

٘اْذْ٘زِانُداذإنٗيٍحصذاالشٕانعٍدستٙنًٛٓذطشٚكانعهىنٙٔانذ٘انعضٚضأنّز

 .....اَافّٛيأصهدإنٗ نٕالِنًا

إنٗيٍاسضعرُٙانحةٔانحُأٌتهسىانشفاءٔانذذٙانغانّٛانرٙخعمهللااندُّذحد

 ......الذايٓا

إنٗيٍلاسًُٙافشاحٙٔاحضاَٙاخٕذٙإنٗيٍخًعُٙتٓىيُثشانعهىٔانصذالّصيالئٙ

 ٔصيٛالذٙطٕاليشٕاس٘انذساسٙ

 الباحث
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دٌرشكر وتق  

وكددداض   علدددب وك  دددشم وكا اددد ض إكدددس أذدددتشاض وكلشكددد  وكدددب ت   عظددداخ ونات دددش أتقدددبخ لصدددشكر وك ددد    

ألدددبوت لتقدددباخ ادددب وك ددد    وك  ددد  كدددل  تلكددد  عبدددل لقلددد   و  ددد و، عبدددس  ذدددشكتل   وكددداض كدددخ اتددد و   

صدد    ددام وكا  بدد    اددش أ  ددل أت إدد  لشك دد   إكددس  دد   ددصر ذددش خ لتة اددبض لشكا ب اددش  وك ةادد  

 ث وء  ام وك ذشك . 

 اددددش أت إدددد  لشك دددد   إكددددس وضذددددشتاا وضاشكدددد  أعكددددشء كإ دددد  وكا ش  دددد  كتلكددددب خ لددددشن    

 ا ش  دددد  وك ذددددشك   اقددددب وت إ ددددد ب خ وكا لدددد  ع  ددددش لشكا  ظددددش  وكذدددددبابا وكتددددل أثدددد   اددددش إدددددشء 

لاكدددا   وك ذدددشك    إكدددس  ددد  أذدددشتاتل لإشا ددد  و ذددد وء وكددداا  للكدددب خ   دددب  إكدددس  دددام وكا  بددد   

 س     ؤنء وك     وكتقبا    أذش  هللا أ  ا قق ك خ  كس وكصشكق  تقبا  وكصبق.إك
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 وكابصر

 مقارنةدراسة 3 للعقود االلكترونٌةالطبٌعة القانونٌة 

 إعداد الطالب

حمد عمرأ  

 إشراف الدكتور

 عبد الوهاب المعمري

 با   ام وكب وذ  إكس لاش      وكت وكل  أث م ال وكا شا   و ك ت   ا   ص   شت أ  وكق وعب 

وكقش   ا  وكتقبابا  كخ ت ظخ اث   او وك    ا  وكا شا   لإااع إ و ل     تس وكق و ا  او  وك أ  كخ 

او وك    ا  وكا شا    ظ وت كت بب ش  تإبب ش ض  ش ا تل   لت     ل ش  ونت ش  ت ب تغ ل  

وكتل ت تاب عبا ش   ا  أ خ وكا ش   وكتل تظ   ال  او وكاإش  وض  شخ وكقش   ا  وك شظا  كبت لا  ع  

        وكت وكل ال وكا شا   و ك ت   ا   ظ وت كب لا   وكصش   كبت لا  ع   ام و  وبا عاش

ج  وكت  اش  عبا  وك ش  ال وك ق ب وكتقبابا    ال   شا   ام وكب وذ  ت  ب  إكس اإا ع  ا  وك تشئ

 أ ا ش:

ن ا إددب اددل وكق وعددب وك شادد  كبت ش ددب اددش اا ددع ادد  و  قددشب وك قددب لشذددتصبوخ  ددل   ون ت  دد  لدد   -

ا اددد  إ   دددام وكق وعدددب اا دددش اددد  وكا   ددد  ادددش اذدددت عم اثددد   ددد  وك ذددداب  نعتلش  دددش  ددد  

     وكت لا  ع  و  وبا  إ  كخ ا ر   و   عبس اكك.

 1731كذددد    24( اددد  وكقدددش    وكادددب ل وك  و دددل   دددخ 57ت دددبا  وكادددشبا  ل ا  دددل وكلش ددد  -

كت دددددد   لشك دددددد   وكتددددددشكل: " ا دددددد  وكت لادددددد  عدددددد  و  وبا ل ذددددددشئ  ونت ددددددش  وك باثدددددد " 

 اث   ش  ت   .كتذت عم    اش اذتإب عبس   اب ونت شن    ذشئ  وكت ش ب وك ب



 ن

 

 ش  دددشا   و ك ت   اددد   ادددل اقدددباتاوكا ددد   وك  و دددل  ددداشغ   دددش    وكا  دددل وكلش ددد   -

  وكت ددد   وكادددا    وكت دددبض كددد  لشكق وعدددب وكقش   اددد  وكتدددل  لدددو وك قددد ب و ك ت   اددد   اكدددك كا

تدددت ئخ ا ددد    وك اددد  عبدددس ت ظددداخ أ  شاددد  لق وعدددب إبادددبا  ات ددد  ا اتص دددس اددد  ص ك دددش 

ق وعددددب وكتقبابادددد   أذدددد ا للقادددد  وكددددب   وك  لادددد  ل ادددد  ا دددد   وكا إددددع  دددد وإة   ادددد ب وك

 كا شكإ  و   شكاش   وكالش اخ و ك ت   ا .

ركٍ انتراضص، ٔضائم االت ال انحذيثح.، انعمذ االنكترَٔصانكهًاخ انًفتاحيح: 


