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: الممخص

 
 

سيما المال ال يخفى عمى أحد ما لعبتو الثورة التكنولوجية من دور ميم في شتى ميادين الحياة وال 
االقتصادي والتجاري، فقد أدى استحداث وسائل االتصال الحديثة إلى ظيور ما يسمى بمصطمح التجارة 
اإللكترونية، لذلك ال بد من بيان المقصود بيذا المصطمح سواء في الوسط الفقيي أو القانوني وتوضيح 

وازدىارىا من عقبات، والتي ما تتسم بو التجارة اإللكترونية من خصائص وما يعترض سبيل تقدميا 
 استمزمت سن التشريعات المالئمة لحكم ىذا النوع الجديد من التجارة.

 

  : األهداف التعميمية
 :  الطالب قادرًا عمى

 إدراك أىمية استخدام وسائل االتصال الحديثة في مجال الحياة التجارية. .1
 اإللكترونية وبيان خصائصيا وما تختمف فيو عن التجارة التقميدية.تعريف التجارة  .2
 بيان المشاكل التي تواجو معامالت التجارة اإللكترونية. .3
 معرفة ما صدر من قوانين وقواعد منظمة لمعامالت التجارة اإللكترونية. .4

 
 
 

 
 

 الوحدة التعميمية األولى
 والّتشريعات الناظمة لها   الّتجارة اإللكترونيةمفهوم 
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 في نھایة ھذه الوحدة التعلیمیة یجب أن یكون



: مقدمة  

والتي واكبتيا تطورات أخرى في يشيد العالم حاليًا تطورات متسارعة في مجال نظم المعمومات، 
مجال نظم االتصاالت، وظيرت نتيجة اقتران ىذين المجالين تقنيات اتصال مذىمة، تحّول بفضميا العالم 
إلى قرية صغيرة تحّمق في فضاء إلكتروني، تتضاءل فيو المسافات وتتالشى الحدود الجغرافية التقميدية، 

مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والعممية والقانونية، حيث األمر الذي كان لو أثره البالغ في مختمف 
بزغت شمس وليدة جديدة وىي التجارة اإللكترونية، التي تحولت بفضميا أسواق العالم إلى أسواق واسعة 
النطاق تمتقي فييا األطراف المتعاقدة عن ُبعد، عبر تقنيات االتصال الحديثة، فيتبادلون المعمومات 

 بسيولة كبيرة وسرعة فائقة. والبيانات

تتّم في دقائق معدودة، إذ ال  -بالرغم من كثافتيا في عالم اليوم -حيث غدت المعامالت التجارية
دون أن  -يتطمب األمر سوى الضغط عمى أيقونة الحاسب اإللكتروني إلبراميا. فقد أصبحنا اليوم نجوب

ي ما نرغب من سمع وخدمات بنقود إلكترونية، ونرتاد المراكز التجارية اإللكترونية، ونشتر  -نبرح أماكننا
المكتبات العممية ونحن في منازلنا، ونشارك في المحاضرات عن ُبعد، ونتمّقى مختمف العموم من خالل 

من خالل شركات وىيئات ال تتطمب منا  -في شتى أرجاء المعمورة -أجيزة الحاسوب، وندير أعمالنا
 االنتقال إلييا.

ق اإلنسان إلى عصر المعمومات ومالحقة ىذا التطور التقني ضرورة ممحة، ألّن وقد بات انطال
 مصير األمم وارتقاءىا مرىونان بإبداع أبنائيا ومدى تحدييم واستجابتيم لمشكالت التغيير ومتطمباتو.

وض في وبعد كّل ما ذكرنا ال يفوتنا اإلشارة إلى أّن ىذا العمم اإللكتروني الجديد ما يزال يكتنفو الغم
نواح عّدة، والسيما الناحية القانونية، نظرًا لتعدد استخدامات تقنيات االتصال الحديثة وتنوعيا، وخروجيا 
من نطاق المحمية إلى العالمية، األمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل القانونية، مما استمزم 

يجاد  إلى جانب  -الحمول ليا، فبدأ يظير لناتدخل المشّرع وفقياء القانون لمتصدي ليذه المشاكل، وا 
قانون المعامالت اإللكترونية والدراسات اإللكترونية، وأصبحنا نسمع  -القانون التقميدي ودراساتو التقميدية

التجارة اإللكترونية، والعقد اإللكتروني، والكتابة اإللكترونية، والتوقيع اإللكتروني، والمحررات : عن
ة اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، والتعميم اإللكتروني، والنشر اإللكتروني، اإللكترونية، والمسؤولي

والتفاوض اإللكتروني، والحكومة اإللكترونية، والقرصنة اإللكترونية، واإلرىاب اإللكتروني، والحرب 
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ّنما يعت مد عمى الدعائم اإللكترونية، وأصبح كلُّ شيء إلكترونيًا، وىو عاَلٌم جديد غيُر مادّي وال ورقّي، وا 
 والوسائط اإللكترونية.

ولذا فقد أتينا بيذا المؤلَّف إليضاح مفاىيم ما استحدثو ىذا العالم اإللكتروني من مصطمحات 
قانونية جديدة في مجال التجارة اإللكترونية، وبيان الحمول الفقيية والقانونية لما أثارتو من مشاكل 

 متشعبة. 

، ثم نتعرض في مفهوم التجارة اإللكترونية والتشريعات الناظمة لها سةبدراعممًا بأننا سنبدأ أواًل 
إثبات التعاقد عبر تقنيات االتصال ، فنبين ماىيتو، ثم تكوينو، وبعدىا نتناول في العقد اإللكترونيلدراسة 
وما يمعبو مزودو خدمات التصديق  ، من خالل الحديث عن الكتابة والتوقيع اإللكترونيالحديثة

، فندرس محفظة النقود والشيكات اإللكترونيةبحث ناإللكتروني من دور ميم في ىذا الصدد، عمى أن 
، فنوضح التحكيم اإللكترونيبمحفظة النقود اإللكترونية ثم الشيك اإللكتروني، وأخيرًا نختتم مؤلفنا 

 ، ثم التنظيم القانوني لو.مفيومو
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 مفهوم التجارة اإللكترونية والّتشريعات الناظمة لها

يعدُّ القّطاُع الّتجارّي من أىمِّ القطاعات االقتصادية منذ أقدم العصور حّتى عصرنا الحالي، وقد 
واكب ىذا القطاع أساليب الّتطور المختمفة باختالف األساليب والمفاىيم ذات الصمة، األمُر الذي أّدى 

 فّعاٍل ومؤثٍر في حياة الدول. بروزه في العالم االقتصادي بشكلٍ إلى استمراريتو و 
سرعُة إنجاز المعامالت التجارّية، والتي : يتطّمب عالم التجارة لنجاحو عوامَل أساسّية أىميا

جراءات إثباتيا، فضاًل عن قياميا عمى الثقة في  تقتضي بالضرورة تبسيط وتيسير إجراءات إبراميا وا 
تحّققو الوسائل الحديثة المستخدمة في ىذا المجال، والتي يفرضيا التطور التكنولوجّي  التعامل، وىذا ما

الممحوظ. إذ ال يمكننا إغفال دور اإلنترنت في حياتنا في شتى المجاالت، االجتماعّية واالقتصادّية 
عظيم األثر في الميدان فقد غزت المعموماتية مياديَن عديدة، وكان ليا  ،والثقافّية والتربوّية وحتى السياسّية

 ،االقتصادّي والسيما في قطاع التجارة. فبعد أن كانت المعامالت التجارية تتمُّ بوسائل تقميدّية معقدة
وبعد أن كان اإلنتاج مقتصرًا فقط عمى  ،أصبحت الوسائل اإللكترونية الحديثة ىي السائدة في ىذا المجال

نتجات المعموماتية، والتي تتّم في جميع مراحميا بوسائل المنتجات المادّية الممموسة، أصبح يشمل الم
 إلكترونية.

ولّما كانت التجارة اإللكترونية أَحد أشكال التجارة المتطورة، والتي برزت نتيجًة النتشار التطور 
التكنولوجّي وتقنية المعمومات، فقد انصبَّ اىتمام العديد من دول العالم عمى ىذا النوع من الّتجارة، 

 اصة الدول الُمتقدمة التي تتوفر فييا البنى التحتية التي يتطمبيا ىذا النوع من التجارة. وبخ
وبناًء عميو فإننا نبيِّن في ىذا الفصل مفيوم التجارة اإللكترونية والتشريعات الناظمة ليا، باعتبارىا تشكل 

ماىّية التجارة دراسة خالل  القاعدة األساسّية التي تقوم عمييا ىذا المؤلف. وسنبحث ىذا الموضوع من
الحقًا اإللكترونية، ببيان تعريفيا وأىم ما تتسم بو من خصائص وما يواجييا من مشاكل، بينما نستعرض 

يبحث األّول في القوانين  ،التشريعات الناظمة لمتجارة اإللكترونية وذلك من خالل خمسة مطالب
النموذجّية الصادرة عن لجنة األمم المتحدة لقانون الّتجارة الدولّية، بينما يتناول المطمب الثّاني االتفاقّيات 

ويعرض المطمب الثالث االتفاقّيات  ،الصادرة عن منظمة التجارة العالمّية بشأن التجارة اإللكترونية
ومن ثُمَّ نبحث في شركة اإلنترنت  ،ممكّية الفكرّية بشأن التجارة اإللكترونيةالصادرة عن المنظمة العالمّية لم

لؤلسماء واألرقام المخصصة، لما ليا من تأثير كبير في التجارة اإللكترونية بشكل عام، وفي المنازعات 
ّما في المطمب الخامس فنستعرض التشريعات العربيّ  ،المرتبطة بالعناوين اإللكترونية بشكل خاص ة أ

 الناظمة لمتجارة اإللكترونية.
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 التجارة اإللكترونية ماهية
التعريف بالتجارِة اإللكترونية فنبين تعريفًا واضحًا لمّتجارة اإللكترونية، ثُمَّ نبحُث في  الجزءيتناول ىذا 
 نبيِّن ما يواجو ىذا النوع من التجارة من مشاكل مختمفة.ثم خصائصيا، 

 

 : تعريف التجارة اإللكترونية - أ

فيو مصطمح حديث يتضمن  ،اليدرك الكثير من الناس ما المقصود من مصطمح التجارة اإللكترونية
مفاىيم أساسّية متعددة غامضة بالنسبة لغير المختصين، األمر الذي دفع رجال الفقو و القانون إلى تحديد 

 وبيان خصائصو. ىذا المفيوم
التفصيل بعض ما ورد عن الفقو و التشريع من تعاريف لمّتجارة اإللكترونية، ُثمَّ نتوصل وسنبيِّن بشيٍء من 
 ليذا المفيوم باعتباره الَمْدخل الرئيسّي لموضوع ىذا المؤلف. إلى تعريف محّدد

 : اتجو جانٌب من الفقو إلى تعريف التجارة اإللكترونية بأنيا
تعمال وسيمة إلكترونية، وذلك حّتى إتمام العقد"، وىذا الّتعريف يتفق " كلَّ ُمَعاممٍة تجاريٍة تتّم عن بعد، باس

مع تعريف المشروع المصري لقانون التجارة اإللكترونية، وكذلك مع التعريف الوارد في التوجيو األوروبي 
 : لمتجارة اإللكترونية بَأنَّيا 1997مايو  20في 

 .(1) أكثر لالتصال عن بعد، وذلك حتَّى إتمام العقد" "عقد بيع عن بعد ُتْسَتْخَدُم فيو وسيمة تقنية أو
امل بينما أطمق جانٌب آخر من الفقو مصطمح التجارة اإللكترونية عمى ُمْجمل الخدمات الّتجارّية التي تتع

الجة اإللكترونية لمبيانات )النصوص ( المعتِمدة عمى المعاألفرادالشركات و المؤسسات و معيا المجموعات )
(، ويتضمن الّتعريف التبادل اإللكتروني لممعمومات التجارية عمى المؤسسات والعمميات والصورةوالصوت 

 .(2) التي َتْحُكم الفعالّيات الّتجارّية
 : ولّخَص بعُضيم مفيوَم الّتجارة اإللكترونية بأنَّيا

                                                        
ة الكبرى، ، دار الكتب القانونية، المحمّ اإللكترونية، الكتاب األول، الحكومة اإللكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لمحكومة د.  (1)

 .259، ص2007مصر 

 .55، ص2006 ،في البمدان العربية، المؤسسة الحديثة لمكتاب ناشرون، طرابمس، لبنان اإللكترونيأحمد سفر، العمل المصرفي د. ( 2)
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ترونيًا بواسطة اإلنترنت "مجموعُة األنشطة والمعامالت الّتجارّية التي تتمُّ عن طريق تبادل المعمومات إلك
، يؤكِّد ىذا التعريف أّن ممارسة الّتجارة اإللكترونية (3) أو أّية وسيمة مستخدمة لتبادل المعمومات إلكترونيًا"

 تتمُّ بكل وسائل التكنولوجيا، وال تقتصر عمى وسيمة واحدة. 
 : ( التجارة اإللكترونية بأّنياWTOوقد عّرفت منظمة التجارة العالمّية )

. ونرى (4) "مجموعٌة متكاممٌة من عمميات إنتاج، وتوزيع، وتسويق المنتجات والخدمات بوسائل إلكترونية"
األمر الذي يجعمنا ندرك أنَّ  ،من ىذا التعريف أنَّ التجارة اإللكترونية يمكن أن تتمَّ بأيِّة وسيمة إلكترونية

 ظيورىا قد سبق ظيور اإلنترنت.
" تشمل جميع أشكال المعمومات : بأَنيَّا (OECD)كما عّرفتيا منظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 

التجارّية التي تتّم بين الشركات أواألفراد، والتي تقوم عمى أساس التبادل اإللكتروني لمبيانات، سواء أكانت 
بة عمى عممية تبادل البيانات مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ىذا باإلضافة إلى شمول اآلثار المترت

والمعمومات التجارية إلكترونيًا، ومدى تأثيرىا عمى المؤسسات والعمميات التي تدعم وتحكم األنشطة 
 .(5) التجارّية المختمفة"

إال أنَّ القانون النموذجي لمّتجارة اإللكترونية الصادر عن لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولّية لم 
ّنما اكتفى بتعريف رسـائل البيانات في الفقرة األولى من المادة الثّانية منو، يعّرِف ا لّتجارة اإللكترونية، وا 

 : وعّرفيا بأنَّيا
"المعمومات التي يتمُّ إنتاجيا أو إرساليا أو استالميا أو تخزينيا بوسائل إلكترونية أو بصرية أو بوسائل 

حصر تباُدل البيانات اإللكترونية أوالبريد اإللكتروني أو البرق مماثمة، بما في ذلك عمى سبيل المثال ال ال
 أو التمكس أو النسخ البرقّي".

 : كما أنـّو عّرف تباُدل البيانات اإللكترونية في الفقرة الثانية من المادة األولى منو بأّنو
 المعمومات". لتكوينباستخدام معيار متفق عميو نقل المعمومات إلكترونيًا من حاسوب إلى حاسوب آخر "

 : في حين عّرف الُمشرِّع الفرنسي الّتجارة اإللكترونية بأنيا

                                                        
)3  (

Chirs Reed and Gavin Sutter, E –Commerce, Computer Law, Edited by Chirs Reed and John Angel, Fifth Edition, Oxford 

University Press, U.K, 2003, p. 332. 
  .50، ص2004، القاىرة، مصر , أسرع الطرق إلى النجاح والثروة، مكتبة ابن سينا،اإللكترونيةأكرم عبد الوىاب، التجارة ( 4)

 .34، ص2006القاىرة، مصر، والعولمة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  اإللكترونيةالسيد أحمد عبد الخالق، التجارة د. ( 5)
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ْقمّية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضيا بعضًا، وبين المشروعات  "مجموعة المعامالت الرَّ
 .(6) واألفراد، وبين المشروعات واإلدارة"

 : ّنياكما عّرفيا مكتُب مجمس الوزراء البريطاني بأ
" تباُدل المعمومات عبَر شبكات االتصال اإللكترونية في أيِّ مرحمة من َمراحل إتمام المعامالت التجارّية 
التي تتمُّ بين المؤسسات، بين المشاريع التجارّية، بين الشركات والزبائن، بين القطاع العام والقطاع 

ضم مراحل ما قبل البيع التي تتّم بوسائل الخاص. فيي ال تقتصر عمى عمميات البيع والشراء، إّنما ت
 . (7)إلكترونية

أّما في الّتشريع العربّي الناظم لمتجارة اإللكترونية، فقد وردت عدة تعاريف لمّتجارة اإللكترونية، فالُمشرِّع 
 صادر بتاريخال 83التونسي عّرَف الّتجارة اإللكترونية في قانون المبادالت والّتجارة اإللكترونية رقم 

 : بأّنيا 19/8/2000
" المبادالت : العمميات اّلتي تتّم عبر المبادالت اإللكترونية"، كما أنو عّرف المبادالت اإللكترونية بأنيا "

 التي تتم باستعمال الوثائق اإللكترونية".
األّول منو ى من الفصل وعّرفيا الُمشرِّع المصرّي في مشروع قانون التجارة اإللكترونية في المادة األول

 : بأّنيا
 تباُدل السمع والخدمات عن طريق وسيط إلكتروني". "

: رونية المبناني َوْفقًا لآلتيوقد ورد تعريف الّتجارة اإللكترونية في مشروع قانون أحكام المعامالت اإللكت
المراسالت والعقود المعامالت التجارية وعمميات الشراء و البيع و العمميات المالية التي تتم بواسطة "

 .(8)"ترونية عمومًا عبر شبكة اإلنترنتاإللك
 : كما عّرفيا الُمشرِّع في مشروع قانون فمسطين الخاص بالمعامالت والتجارة اإللكترونية بأّنيا

 كلُّ معاممة تجارية تتّم عن بعد باستخدام وسيمة إلكترونية"."
فالتجارة اإللكترونية إنما ىي كمبيوتر وشبكة وحمول وَمْوقع ومحتوى، كمبيوتر يتيح إدخال البيانات 
ليو،  ومعالجتيا وتصميم عرضيا واسترجاعيا، وشبكة تتيح تناقل المعمومات باتجاىين، من الّنظام وا 

                                                        
 .25ص مرجع سابق،  اإللكترونية و حمايتيا القانونية،عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة د.  (6)

)7  (
Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice, Third Edition, FT, 

Prentice Hall, NewJersey,U.S, 2006, P.9.  
، 2009ولى، األ الطبعة بيروت، لبنان، في القانون المقارن، منشورات الحمبي الحقوقية، اإللكترونيالياس ناصيف، العقود الدولية، العقد د. ( 8)

 .463ص
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مجيات الّتجارة اإللكترونية(، وحمول تتيح تنفيذ المنشأة اللتزاماتيا وتنفيذ الزبون اللتزاماتو )حمول أو بر 
وموقع عمى الشبكة لعرض المنتجات أو الخدمات وما يتصل بيا إضافًة إلى أنشطة اإلعالم وآليات 
التسويق، ومحتوى ىو في ذاتو مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بيا ضمن إطار 

  (.9)العرض المحفز لمقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية

فيا الُمشرِّع السوري في المادة األولى من َمْشروع قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية بأّنيا  : بينما يعرِّ
األعمال الّتجارّية التي تُنفَّذ بوسائل إلكترونية ". وبالتالي لم يحدِّد الُمشرِّع الُسورّي الوسائل اإللكترونية "

اعيًا في ذلك التطور التكنولوجي المستمر الذي يفرض استخدام الُمستخَدمة في الّتجارة اإللكترونية مر 
وسائل إلكترونية جديدة تتناسب والواقع التقني المتقدم، إال أنَّو اقتصر في ىذا التعريف عمى األعمال 

  الّتجارّية التي تنفذ بوسائل إلكترونية، ولم يشمل جميع األعمال الّتجارّية في مراحميا المختمفة.
 : انٌب من الفقو المقصود بالتجارة اإللكترونية بشيء من التفصيل بأنَّوويبيِّن ج

ئل االتصال الحديثة من " جميع المبادالت والمعامالت الّتي يستخدم في إنجازىا وتنفيذىا إحدى وسا
طبيعي أو  .يتصّرف في إطار نشاطو المينّي موّجو إلى المستيمك .ـ طبيعي أو معنويجانب تاجر

وتشمل إبرام العقود والدفع والّتسميم وكل ما يتعمق بالتعامالت الّتجارّية متى استخدمت الوسائل  .معنوي
 .(10)اإللكترونية كميًا أو جزئيًا في إبراميا"
 .(11)"استخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة في النشاط التجارّي": بينما يعّرفيا بعُضيم تعريفًا عامًا بأّنيا

"عمميات البيع والشراء التي تستخدم فييا الوسائل اإللكترونية : لّتجارة اإللكترونية بأنَّياويمكننا تعريف ا
يتحّدد في ىذا التعريف مفيوم  سواء إلتماميا أو إلتمام بعض مراحميا، وميما اختمفت تمك الوسائل".

أو بجزء منيا بوسيمة  التجارة اإللكترونية، فيشمل جميع عمميات البيع والشراء التي تتّم بكلِّ مراحميا
ولعلَّ الوسيمة األكثر استخدامًا ىي اإلنترنت اّلتي انتشرت انتشارًا واسعًا نظرًا لسرعتيا وسيولة  ،إلكترونية

 استعماليا.
وبناًء عمى ما تقّدم فإّننا نجْد أنَُّو من الّضروري التمييز بين التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية، 

كترونية ىي استخدام الوسائل اإللكترونية في إنجاز عمميات البيع والشراء. أّما األعمال فالّتجارة اإلل
اإللكترونية فيي استخدام تقنيات العمل باإلنترنت، والشبكات لتطوير أنشطة األعمال المالّية واإلدارّية 

                                                        
 . 25ص ،2008، مصر االسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية،اإللكترونيةأمير فرج يوسف، التجارة ( 9)

 . 24، ص2050، ، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، االسكندرية، مصراإللكترونيةلزىر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة د. ( 10)

، 2009، مصرالمحمة الكبرى، ، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، اإللكترونيةىادي مسمم يونس البشكاني، التنظيم القانوني لمتجارة  د.( 11)
 . 35ص
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عداد البيانات والحمالت الّترويج ّية، ضمن أنشطٍة واإلنتاجّية والخدماتّية من تخطيط لمموارد، وا 
 .(12)افتراضّية

كما أنَُّو ال بدَّ من التمييز بين التجارة اإللكترونية والّتجارة عبَر اإلنترنت اّلتي ُتعد شكاًل من أشكال التجارة 
 .اإللكترونية باعتبار أّن اإلنترنت ىو إحدى الوسائل المستخدمة في التجارة اإللكترونية

 : خصائص التجارة اإللكترونية  - ب

 : ويمكننا تحديدها كالتالي ،تتسم التجارة اإللكترونية بخصائص معينة تميزها عن التجارة التقميدّية

، تختصر المسافات وتتيح التفاوض عبر الدول ميما ابتعدت عالمّيةتتميز التجارة اإللكترونية بأّنيا  -
باستخدام الوسائل اإللكترونية عن بعضيا، حيث ينتشر ىذا النوع من التجارة في العالم بأسره، وذلك 

اّلتي من شأنيا إتاحة الفرصة أمام المتعاممين بالّتجارة اإللكترونية لمقيام بأعماليم التجارّية ميما 
 اختمفت جنسياتيم ودوليم.

تتناسب مع ُمتغيرات العصر، وتواكب التطوَر التكنولوجيَّ  متطورةٌ إن التجارة اإللكترونية تجارٌة   -
الممحوظ، فيي تتطور بتطور الوسائل اإللكترونية المستخدمة بصورة رئيسية في ىذا النوع من الّتجارة 

 عوضًا عن المستندات الورقّية المعقدة.

لكترونية الُمتطورة اّلتي نتيجة استخدام الوسائل اإل بسرعة وبسهولةتتّم معامالت التجارة اإللكترونية  -
من شأنيا توفير الوقت والجيد، حيث يستطيع مستخدمو اإلنترنت إبرام عقودىم المتعمقة بمعامالتيم 

أّدت بشكل فّعال إلى  ،ذلك أنَّ شبكة اإلنترنت وسيمة سيمة متاحة لمجميع(، 13)الّتجارية بسيولة ومرونة
وىي أساس  ،قًا لترويج الّسمع والخدمات والوفاء بالديونومن ثُمَّ أصبحت سو  ،إزالة الحواجز الجغرافّية

 .(14)لتطوير التجارة اإللكترونية

، إذ يكفي تواصميم عبر إحدى الوسائل إلى الوجود الماّدّي لألطرافالتجارة اإللكترونية  ال تحتاج   -
 اإللكترونية، حيث تتم العممية التجارية بسرعة وسيولة دون َمشقة السفر.

                                                        
، جامعة الدولية وآثارىا عمى استخدامات العالمات التجارية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق اإللكترونيةمصطفى موسى حسن العطيات، التجارة د.  (12)

 . 20، ص2007مصر،  القاىرة،

)13  (
Chirs reed and gavin sutter, E –Commerce, op,cit, p. 333.  

، جمادى 32اإللكترونية، بحث منشور في مجمة الحقوق، العدد الثاني، السنة د أحمد صبيح، حماية المستيمك في التعامالت ـنبيل محمد. ( 14)
 النشر العممي، جامعة الكويت. م، مجمس2008ىـ ـ يونيو 5429اآلخرة 
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، ألّنيا تتيح ليم االّطالع لممشترين مجااًل أوسَع الختيار المنتجات والخدماتجارة اإللكترونية التّ  ت قدِّم -
عمى أكبر عدد ممكن من العروض المقدمة من قبل البائعين، وبالتالي فإّنيا تزيد من فرص الّشراء، 

عات وتقديم عروض كما أّنيا بالمقابل تزيد من المبيعات وتخفض التكمفة المتعمقة باستعالمات المبي
، فيي تؤدِّي إلى تخفيض نفقات (15)األسعار، وغيرىا من العمميات التي نجدىا في التجارة التقميدية

تمام عممية البيع عبر اإلنترنت.  التسويق من خالل تخفيض الوقت الالزم لتأمين خدمات الزبائن وا 
عداد فاتورة كما أنَّيا تقّمل من النفقات اإلدارية من خالل التقميل من األع مال الروتينية كاإلمداد وا 

 قتصادّي بسبب الكفاءة في عرض، وتعمل عمى زيادة اإلنتاجّية والنمو اال(16) الّدفع وتأمين الرخصة
الّسمع والخدمات، وتقميل القيود لمدخول إلى األسواق، والمقدرة العالية بالحصول عمى المعمومات 

  (17)الالزمة.

بمزايا عديدة ساىمت بشكل كبير في انتشارىا، خاصًة في الدول المتقدمة  فالتجارة اإللكترونية تتسم -
 التي تتوفر فييا البنى التحتّية الالزمة لحماية المتعاممين بيا.

 : مشاكل التجارة اإللكترونية -ج

دارّية  وقانونّية يمكننا تقسيم المشاكل التي تواجو التجارة اإللكترونية إلى مشاكل اجتماعّية واقتصادّية وا 
 : َوْفقًا لآلتي

ذلك  ،قمة الوعي المعموماتي وندرة الثقافة المعموماتية خاصة في الدول النامية والدول األقل نمواً  -1
أّن تمك الثقافة ىي القاعدة األساسّية التي تنطمق منيا التجارة اإللكترونية. إال أّن جانبًا من الفقو 

وأنيا يمكن أن تنشأ وتتطور في  ،عمى الّدول المتقدمة يرى أنَّ التجارة اإللكترونية ليست حكراً 
، ونحن نتفق مع ىذا الرأي فيما لو سعت تمك الدول إلى (18)أكثر الدول فقرًا وأن تسيم في تنميتيا

المحاق بالركب الحضاري والتقدُّم التكنولوجّي والمعرفّي الذي يساىم في إرساء قواعد التجارة 
 اإللكترونية.

                                                        
 .25سابق، صرج يوسف، التجارة اإللكترونية، مرجع أمير ف( 15)

)16  (
Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, op,cit, P.21.  

والتحديات التي تواجييا عربيًا ومحميًا، بحث منشور في مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث  اإللكترونيةد. ثناء أبا زيد، واقع التجارة ( 17)
 .75، ص2005(، 4(، العدد )27العممية، سمسمة العموم االقتصادية والقانونية، المجمد )

 .34، ص2005ر الرضا، دمشق، سورية، افي عممية التنمية، د اإللكترونيةكنعان األحمر، دور الممكية الفكرية والصناعية والتجارة ( 18)
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صاصيين في مجال تقنية المعمومات، إضافًة إلى عدم توفر الكادر الوظيفي قّمة عدد االخت -2
 الُمَؤىل لمعمل في مجال معامالت التجارة اإللكترونية.

حيث تتعرض  ،وتحقيق األمان ،وضمان الّسرية ،مشاكل تتعّمق بالثقة في المعامالت الّتجارّية -3
نشاء المعمومات الخاصة بالمتعاممين إلكترونياً   ،البيانات اإللكترونية إلى التخريب والتشويش وا 

 .(19)إضافًة إلى إساءة االستخدام غير المتعمد نتيجة ألخطاء النشر
فالحاجة إلى وجود تشريعات خاصة  ،قصور التشريعات العامة فيما يتعمق بالّتجارة اإللكترونية -4

 يذا النوع من التجارة أصبحت حاجة ممحة، وذلك نظرًا لخصوصّية ىذا النوع من التجارة.ناظمة ل
صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عمى منازعات التجارة اإللكترونية، وكذلك األمر بالنسبة  -5

 إلى تحديد المحكمة المختصة بالنظر في ىذا النزاع.
التطبيق في ىذه النزاعات يكون أسيل عند وجود عقد فتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب 

ثبات ذلك  ،بين الطرفين، إال أنَّ الصعوبة تبدو عند ارتكاب فعل غير مشروع ومعرفة مرتكبو وا 
فيناك صعوبة كبيرة في معرفة مرتكب الفعل عبر اإلنترنت، ألنو قد َيدَّعي اسمًا وجنسية ودولة 

 .(20)خالفًا لمحقيقة
ة لمعامالت الّتجارة اإللكترونية تعيق تطوير ىذه التجارة، ألنَّ التقنيات والتجييزات الّتكمفة العاليّ  -6

، وىذا ما ال يتوفر في جميع (21)اّلتي تحتاجيا الّتجارة اإللكترونية البدَّ ليا من نفقات باىظة الّثمن
إلى تراجع التجارة الدول، مما يجعمنا أمام تفاوت بين الدول تقنيًا وتكنولوجيًا، األمر الذي يؤدِّي 

 ،اإللكترونية. كما أنَّ الدخول إلى شبكة اإلنترنت ما زال باىظ الثمن بالنسبة لكثير من الناس
 .(22)وسرعة االتصال ما زالت بطيئة في الكثير من دول العالم

تثير وسائل الّدفع اإللكترونية اّلتي ُتستخدم إلتمام معـامالت الّتجارة اإللكترونية عدة مشـاكل  -7
 تتعمق بمشروعّية استخدام تمك الوسائل، ومدى تحقيقيا لمثقة واألمان في المعامالت اإللكترونية. 

شاكل، ابتداًء من تأمين فمن أجل الوصول إلى تجارة إلكترونية ناجحة البدَّ من معالجة جّدّية لتمك الم
البنى التحتّية الالزمة لمتجارة اإللكترونية، وسنُّ الّتشريعات الخاصة الناظمة لمعامالت التجارة اإللكترونية 

                                                        
 .77، ص2003، مصرالقاىرة، ، المكتبة األكاديمية، اإللكترونيةابراىيم العيسوي، التجارة د.  (19)

 .254-253، ص2004يثة، إربد، األردن، ، دراسة مقارنة، عالم الكتب الحداإلنترنتبشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر د. ( 20)
)21  (

 Gary P. Schneider, Electronic Commerce, Course Technology, Seventh Annual, Thomson, Boston, USA, 2007, P19.

   
 .503، ص2005ان، األردن ، دار اإلسراء لمنشر والتوزيع، عمّ اإللكترونيةات ومفاىيم التجارة جمال نادر، أساسيّ ( 22)
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في مواجية التحديات المتعمقة باألمان والثقة والّسرّية، وكّل ما تثيره وسائل الدفع اإللكترونية من مشاكل، 
لُمستخدَمة لتوفير األمان، واالستفادة من كّل ما يفرزه اإلنترنت وغيره من كما ينبغي تطوير التقنيات ا

الوسائل اإللكترونية من األنظمة والبرامج المختمفة لتعزيزه ودعمو، وزيادة الَمْوثوقّية في المعامالت 
لكترونية في ، إضافًة إلى تعزيز الثقافة المعموماتية وترسيخ أىمّية التجارة اإل(23)التجارّية اإللكترونية

 األذىان، األمر الذي يؤدِّي إلى ضرورة تضافر الجيود لتأمين مستمزمات ىذا الّنوع من الّتجارة.
  

                                                        
)23  (

 Paul D.Cohent, Security Trading Via the Internet, The Journal of Business Law, Sweet & Maxwell and Contributors, 

July 1999, P.301-303. 
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 التشريعات الناظمة لمتجارة اإللكترونية

ما إْن ظَيرت الّتجارة اإللكترونية في عالمنا حّتى 
برزِت الجيود الدولّية لتنظيم ىذه الّتجارة من 

والّتشريعات المالئمة لمتغيُّرات خالل الّتوصيات 
 والتطورات الحاصمة في ىذا المجال.

فالّتحول إلى تطبيقات الّتجارة اإللكترونية يتطمب 
إيجاد مناٍخ تشريعيٍّ مالئٍم ومحّفٍز ودافع، 
ويتطّمُب ذلك تطوير الّتشريعات الوطنّية لتواِكَب 
المتطمبات اإللكترونية، وتضمن حماية 

فة إلى تبسيط إجراءات الُمستيمك، باإلضا
  التقاضي، وتوفير السُّرعة في تنفيذ األحكام، 

 . (24)ونظم القوانين الّتجارّية الموحدة لحسم المنازعات الناجمة عن ىذا النوع من الّتجارة
ّننا في ىذا  سنتناول القوانين النموذجيـّة الّصادرة عن لجنة األمم المتحدة لقـانون التجارة الدوليـّة في  الجزءوا 

زالة العقبـات التي تعترُضيا، وكذلك االتفاقيات الصادرة عن  مجال الّتجارة اإللكترونية، بيدف تنظيميا وا 
سنبين الّدور الرئيسـيَّ الذي تمعبو  كل من منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية، كما

)اآليكـان( فيما يتعمق بالعناوين اإللكترونية، ومن ُثمَّ  شركة اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخّصصة
 نستعرض الّتشريعات العربّية الناظمة لمّتجارة اإللكترونية.

 : (UNCITRAL) الدَّولّية القوانين النموذجّية الّصادرة عن لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة - أ

باعتبار أنَّ لجنة األمم المتحدة لقانون الّتجارة الدوليـّة مسؤولٌة عن تنسيق وتوحيد القانون الّتجـارّي الدولّي، 
المسـائل القانونّية التي تطرحيا  1984فقد أدرجت في جدول أعماليا في الدورة الّسابعة عشرة عام 

لّتجـارة الدوليـّة، وواصمت نشاطيا في ىذا المجـال حّتى تمَّ اعتماد القـانون الُمعالجة اآللّية لمبيانات في ا
، الذي وضع قواعد موحدة بشأن الّتجارة اإللكترونية 1996النموذجي لمتجارة اإللكترونية في حزيران 

                                                        
، ني، الجزائروالمسائل القانونية المتعمقة بو، جامعة ورقمة، بحث منشور في مجمة الباحث، العدد الثا اإللكترونيإلياس بن ساسي، التعاقد ( 24)

 .60، ص2003
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لجمعية وىذا ما أوصت بو ا ،يمكن أن تسترشد بيا الدول في وضع تشريعاتيـا الناظمة لمتجارة اإللكترونية
العامة حيث أرادت أن ُتوِلي جميع الدول اعتبارًا محّبذًا لمقانون النموذجّي عندما تقوم بسنِّ قوانينيـا أو 
تنقيحيـا، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق عمى البدائل لؤلشكال الورقية لالتصال 

 .(25)وتخزين المعمومات
المتحدة لقانون التجارة الدولّية القـانون النموذجي بشأن التواقيع اإللكترونية، الذي كما وضعت لجنة األمم 

أضاف المزيد من التّنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية باعتبارىا تؤكِّد عمى شرعية المعامالت اإللكترونية، 
القوة الثبوتيـة لمتوقيع اإللكتروني مما يزيد الثقـة بين المتعاممين في الّتجارة اإللكترونية، كما تؤكِّد عمى 

 .(26)لمتعامل بالتجارة اإللكترونية
إضافًة إلى ذلك أصدَرت لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولّية اتفاقية األمم المتحدة المتعمقة باستخدام 

تقدِّم حمواًل عمميًة الخطابات اإللكترونية في العقود الدولّية، حيث تتجمى أىمّية ىذه االتفاقّية في أنَّيا 
لمسائَل تتعمق باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية فيما يتعمق بالعقود الدولّية، وذلك من خالل وضع 
قواعد موحدة إلزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولّية، بما فييا 

الّتجاري الحالّية بغية تعزيز التيقُّن القانوني وقابمية التنبؤ  العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون
بمصادر العقود من الناحية التجارّية. فاالعتراف القانوني بتمك الخطابات في ىذه االتفاقّية من شأنو إزالة 

انت المشاكل الناجمة عن التشكك في القيمة القانونية الستخدام تمك الخطابات في العقود الدولية التي ك
 .(27)ُتمثِّل عائقًا في التجارة اإللكترونية

إنَّ القوانين النموذجية بشأن التجارة اإللكترونية الصادرة عن لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولّية 
تجـارة تناولت العديد من الجوانب التقنّية والتنظيمّية لمّتجارة اإللكترونية، إال أنَّيا أغفمت الجوانَب القانونّية لم

وكذلك بالنسـبة لحماية حقوق الممكية الفكرية في  ،اإللكترونية، كالحماية القانونيـّة لممسـتيمك اإللكتروني
إضافة إلى أنَّيا لم تعالج النِّزاعات المرتبطة بأسماء النطاق والتي ُتعدُّ من أىم  ،عـالم التجارة اإللكترونية

 يز الثقة بين المتعاممين في التجارة اإللكترونية.القضايا اّلتي تحتاج إلى تسوية عادلة لتعز 

                                                        
 .76، ص2004، )الموقف القانوني(، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عّمان، األردن اإلنترنتعبر  اإللكترونيةوليد الزيدي، التجارة ( 25)

 www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html 6) 2( الموقع اإللكتروني لؤلونسيت ارل  

 .4ـ3، ص2009، مصرالقاىرة، في العقود الدولية، دار النيضة العربية،  اإللكترونيةد.وائل حمدي أحمد، الخطابات ( 27)
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ساَىمْت منظمة الّتجارة العالمّية في تعزيز 
أىمّية الّتجارة اإللكترونية لدى الدول 

وَعِممت عمى تطوير ىذا النوع  ،األعضاء
من الّتجارة، حيث أنَّ المبادئ التقميدّية 

)َمْنع  :لمنظمة التجارة العالمية المتمثِّمة في
  وانفتاح السُّوق( تتفق ،والشفافية، التمييز

فمن يكون ىناك ضرورة لوضـع  ،مع طبيعة التجارة اإللكترونية، وبالتالي تكون قابمة لمتطبيق بالنسـبة ليا
 .(28)قواعد جديدة في حالـة الوفاء بمبدأ التحرير الذي ُيعدُّ أسـاسيًّا بالنسـبة لمنظمـة الّتجـارة العالمّية

وُيعدُّ إعالن جنيف بشأن التجارة اإللكترونية العالمّية من أبرز االتفـاقيات المتعمقة بمسـائل الّتجارة 
د ع  مى الدول األعضاء عدم فرض رسوم جمركّية عمى االتصاالت اإللكترونية.اإللكترونية، حيث أكَّ

، التي كانت (29)(GATS)وقد أصدَرْت منظمة الّتجارة العالمّية االتـفاقّية العامة لمّتجارة في الخدمات 
لثامنة في منظومة تحرير الّتجارة  إحدى النتائج الميمة التي أسفرت عنيا جولة أوروغواي، وىي الجولة ا

، كما أصدرت اتفاقية الجوانب (30)(GATT)الدولّية من خالل االتفاقّية العامة لمتعريفة الجمركية والتجارة
ن الحماية لحقوق الممكّية الفكرّية عمى (31)(TRIPS)المتصمة بالتجارة لحقوق الممكية الفكرية ، التي تؤمِّ

لتوازن بين الحقوق نحٍو يوفِّر التوازن بين منتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميي ا، وبما َيْكَفل ا
 .(32)والواجبات

إال أنيما تفتقدان لقواعد محّددة تتناسب  ،ويمكن تطبيق كلٍّ من ىاتين االتفاقيتين عمى الّتجارة اإللكترونية
 .(33)مع الطبيعة الخاصة لمعامالت الّتجارة اإللكترونية

 

                                                        
.إيكيرت, سارة كميالندنايت، التجارة راجع: ( 28) لشحات منصور، مركز األىرام ا: ترجمةأوليات السياسة، العالمية،  اإللكترونيةكاثرين ل.مان، سوا 

 .550، ص2003، مصر، لمترجمة والنشر، الطبعة األولى، القاىرة
)29  (

 (GATS) General Agreement of Trade in Services. 
 .535-523، ص2005د. عبد المطمب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية، الدار الجامعية، االسكندرية، : راجع (30)

)31  (
 (TRIPS) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

د. السيد أحمد عبد الخالق، االقتصاد السياسي لحماية حقوق الممكية الفكرية في ظل اتفاق التربس، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، : راجع( 32)
 .35، ص2006مصر، 

، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة اإللكترونيةلقانونية لمعامالت التجارة محمد سعيد اسماعيل، أساليب الحماية اد. ( 33)
 .58، ص2005 ،مصرالقاىرة، عين شمس، 

 : (WTO) االتفاقيات الّصادرة عن منظمة التجارة العالمّية - ب
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 : (WIPO) الفكريةاالتفاقيات الصادرة عن المنظمة العالمية لمممكية  -ج

تيتمُّ المنظمة العالمّية لمممكّية الفكرّية بحمـاية 
حقوق الممكّية الفكرّية عمى شـبكة اإلنترنت لَمْنع 

ت الّتجارّية وبراءات االعتداء عمى العالما
حقوق التأليف في ضوء المنازعـات االختراع و 

المرتبطة بالعناوين اإللكترونية، حيث يمعب 
والوساطة التابع لممنظمة العالمّية مركز التحكيم 

لمممكّية الفكرّية دورًا كبيرًا في حلِّ المنازعات 
 الناتجة عن التجارة اإللكترونية.

وتجسيدًا لمدور األساسّي لممنظمة العالمّية لمممكّية 
  الفكرّية، تبنَّت تمك المنظمة كاًل من االتفاقية 

حيث  ،واالتفاقية المتعمقة بحماية حقوق فناني األداء والتسجيالت الصوتيةالمتعمقة بحماية حقِّ المؤلِّف 
 تضمنت االتفـاقيتان حمايًة لحق المؤلِّف والحقوق المجاورة لو في البيئة اإللكترونية.

 (34)(ICANNشركة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )

بتنظيم الّتجارة اإللكترونية، وىي منظمٌة اآليكان من أىمِّ المؤسسات اإلقميمّية التي اىتمت  دُّ ُتع
ن في تقنية المعمومات من مختمف دول العالم، َتْيُدف إلى يبجيود اختصاصي 1998دوليـٌّة تشكمت عام 

تيسير االتصاالت بين دول العالم، كما أّنيا تمعب دورًا رئيسًا في تسوية المنازعات التي قد تثور بين 
 .(35)ممي العناوين اإللكترونيةمالكي العالمات التجارّية وحا

ومن أبرز مياميا تسجيل العناوين اإللكترونية، فيي ُتسِيم في تحديد المواقع اإللكترونية عمى شبكة 
األمر الذي ُيسـاعد المستخدَم في الوصول إلى الموقع الذي يريده، وذلك من خـالل نظام أسـماء  ،اإلنترنت
حيث يوجد لكلِّ حاسوٍب مّتصٍل باإلنترنت عنوانًا ُيسـمَّى اسم النطاق أو العنوان اإللكتروني بعد  ،المواقع

 أْن كان عبارة عن مجموعة من األرقام التي يصعب حفظيا وتذّكرىا.

فتقوم اآليكان بإدارة ىذا النظام، وتحديد المواقع اإللكترونية ومجاالتيا، والربط بينيا بآلّية فنّية من 
  أنيا تيسير وصول الُمستخدم إلى الموقع الذي يريده.ش

                                                        
(34  )

ICANN   اختصارًا لـ(Internet Corporation For Assigned Names And Numbers).  
   www.icaan.orgلآليكان  اإللكترونيالموقع (  35)
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 : الّتشريعات العربّية الناظمة لمتجارة اإللكترونية -د

أنَّ العديد من الدول العربية أدركت  اإللكترونية في عالمنا العربي، إالالرَّغم من حداثة التجارة ب
فعممت جاىدًة عمى تييئة الظروف المالئمة لو، خاصًة فيما يتعمَّق  ،األىمّية البالغة ليذا النوع من الّتجارة

، وأصدرت نى التحتّية الالزمة لمتجارة اإللكترونيةبُ انونّية حيث َعِممت عمى تطوير البالنواحي التقنّية والق
تمك  ، ذلك أنّ منيا عمى التعاُمل بالتجارة اإللكترونية الّتشريعات الخاصة بتنظيم معامالتيا تشجيعاً 

 جارة.ن  لممتعاممين بيذا النوع من التالتشريعات من شأنيا أْن تمنَح الثقة واألما

إال أننا بالمقابل نرى عددًا من الدُّول العربّية التي ما زالت بعيدًة عن التطور التكنولوجيِّ والتقنّي 
 لقّمة الوعي المعموماتّي.و  نظرًا لضعف اإلمكانيات،

ّننا إذا استعرضنا التش ، فإّننا نجُد أّنيا تبنَّت ما صدر لمتجارة اإللكترونية ةالناظم ةالعربيَّ  اتريعَ وا 
تشريعاتيا الخاصة بالّتجارة ة )األونسيترال( في إعداد الدَّوليّ عن لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة 

 .تياوصياغ اإللكترونية

اإللكترونية، عربّية التي اىتمت بالّتجارة وُتعدُّ دولة اإلمارات العربّية المتحدة في مقدمة الدُّول ال
لتشـريع الناظم حيث َعِممت عمى تشـكيل المجان المختصة لوضع ا ،وسعت إلى إقامة الحكومة اإللكترونية

الحرة  ، ومن ثُمَّ صدر قـانون منطقة دبي2000( عام 1واإلعالم رقم ) لعمل الّتجارة اإللكترونية
 .2002( عام 2اإلماراتي رقم ) لمتكنولوجيـا والتجارة اإللكترونية

سي الخاص فكان القانون التون ،ولحَقت الدول العربية األخرى بالّركب الحضارّي والتكنولوجّي الرائد
لسنة  /7البحريني رقم / ، وقانون التجارة اإللكترونية2000/ لسنة83رقم / بالمبادالت والتجارة اإللكترونية

السُّورّي  ، وقانون التوقيع اإللكتروني2004لسنة  /15المصري رقم / ، وقانون التوقيع اإللكتروني2002
السُّورّي، وغيرىا من  روع قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية، ومش25/2/2009/ تاريخ 4رقم /

كانت ضرورة حتمية لتأمين الحماية ، التي ة الخاصة بالمعامالت والتجارة اإللكترونيةالّتشريعات العربيّ 
 وتوفير الثقة واألمان لممتعاممين بيا. اإللكترونيةالقانونيـّة لمعـامالت الّتجارة 

فيــي تــوفِّر البنيـــة  ،حياتنــا االقتصـــادّية فــيتــؤثِّر و  ،تمعــب دورًا رئيســًا فــي عالمنــا فالتجــارة اإللكترونيــة
تـوفِّر الوقـت  إلكترونيـةخـالل االنفتــاح عمـى العـالم بأكممـو بوسـائل الالزمة لتجارة أقّل تكمفًة وأكثر كفاءًة من 

ّيــــة التــــي تعتمــــد عمييــــا التجــــارة األمــــر الــــذي دفــــع العديــــد مــــن الــــدول إلــــى اتخــــاذ اإلجــــراءات األول ،والجيــــد
رفــع درجــة  ىفعممــت عمــ ،، وتحقيــق النتــائج المنشــودة فــي ىــذا المجــالاإللكترونــيتمييــدًا لمعمــل  اإللكترونيــة

ـــة الـــوع ـــت بتطـــوير البنّيـــة التحتيـــة  ،البالغـــة لمتجـــارة اإللكترونيـــةي المعمومـــاتي، بغيـــة إدراك األىمّي كمـــا اىتمَّ
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تـــأمين اإللكترونيـــة و إضـــافًة إلـــى االىتمـــام بالجوانـــب القانونّيـــة لمتجـــارة ، لتكنولوجيـــا المعمومـــات واالتصـــاالت
قـوانين الخاصـة بالمعـامالت اإللكترونيـة والتجـارة ر المن خالل إصـدا إلكترونيًا،الحماية القانونّية لممتعاممين 

   .اإللكترونية

تمّيزىـا  بعد أن انتيينا مـن تعريـف التجـارة اإللكترونيـة، وتحديـد أىـم مـا تتسـم بـو مـن خصـائص واآلن
عـــن التجـــارة التقميديـــة، وبيــــان مـــا يعتـــرض ســــبيل تقـــّدميا وازدىارىـــا مــــن مشـــاكل وصـــعوبات، واســــتعراض 
التشريعات الناظمة ليذا النوع من التجارة، ننتقل لدراسة األداة الرئيسية التـي يـتم مـن خالليـا إبـرام معـامالت 

يـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بالتجـارة اإللكترونيـة، بحيـث  التجارة اإللكترونية، والمتمثمة فـي العقـد اإللكترونـي، والـذي
 .   (36)ال يمكن فصميما عن بعضيما

 
  

                                                        
 –دار النهضت العربيت  –الطبعت األولى – التعاقد عبر تقنياث االتصال الحديثت)دراست مقارنت( – سمير حامد عبد العزيز الجمال( د. 36)

 .56ص -2006–مصر  – القاهرة
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 : تمارين

 : يتطمب عالم التجارة لنجاحو عوامل أساسية من أىميا: اختر اإلجابة الصحيحة

 وجوب إثبات المعامالت التجارية بالكتابة. .1
 المدني.إخضاع إبرام المعامالت التجارية ألحكام القانون  .2
 قيام المعامالت التجارية عمى الثقة في التعامل. .3
 كل ما تقدم. .4

 
 .4جابة الصحيحة رقم اإل
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 الثانية الوحدة التعميمية
 العقد اإللكتروني

 

 الكممات المفتاحية:
 عقد اإلشارة. –البيع عمى الخط  –عقد اإليواء  –عقد عن بعد  –العقد اإللكتروني 

 الممخص: 
يعد العقد اإللكتروني من أىم الموضوعات القانونية في الوقت الراىن، وىو بمثابة القمب  النابض لمتجارة 
اإللكترونية، ولذلك يتعين إيضاح تعريفو وبيان أىم خصائصو واستعراض أنواعو المختمفة وبيان كيفية 
يضاح أىميتو ومراحمو والحديث عن اإليجاب والقبول  انعقاده بالتطرق لموضوع التفاوض اإللكتروني وا 

 مة إبراميا.وتالقييما وتحديد زمان ومكان االنعقاد لمختمف العقود اإللكترونية تبعًا لوسي
 

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 بيان المقصود بالعقد اإللكتروني. .1
 بيان خصائص العقد اإللكتروني. .2
 أنواع العقود اإللكترونية. .3
وتحديد زمان  تمييز العقد اإللكتروني عن غيره من العقود األخرى التقميدية وبيان كيفية تكوينو .4

 ومكان انعقاده.
 

 
 

يتم التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة عن بعد دون حضور مادي لممتعاقدين، ويطمق عمى 

ىذا النوع من العقود اسم العقد اإللكتروني، والذي ُيعد من أىم الموضوعات القانونية في الوقت 

تصال الحديثة من مسائل قانونية عديدة، الراىن، نظرًا لما يثيره التعاقد عن بعد عبر تقنيات اال

 وبخاصة ما يتعمق بمفيوم العقد اإللكتروني وانعقاده.
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 ماىية العقد اإللكتروني
 

يتم التعاقد عن بعد في عقود التجارة اإللكترونية، فال يكون المتعاقدان في مكان واحد، إنما يتم العقد 
 بينيما من خالل استخدام الوسائل اإللكترونية المختمفة التي تختصر المسافات، وتوّفر الوقت والجيد. 

يمة التي ينعقد من خالليا، والتي إن أىم ما يميز العقد اإللكتروني عن غيره من العقود األخرى ىو الوس
 تكسبو خصوصية تتجسد في تكوينو وانعقاده وتنفيذه. 

ونعرض في ىذا الصدد ألىم المسائل التي تحدد ماىية العقد اإللكتروني من خالل تعريفو، وبيان 
 خصائصو، وأنواعو.

 :تعريف العقد اإللكتروني - أ

لمتجارة اإللكترونية، فيو يمثل الترجمة القانونية لتالقي إرادتي يعد العقد اإللكتروني بمثابة القمب  النابض 
كل من البائع )أو مقدم الخدمة( والمشتري )أو مستيمك الخدمة(، ويقوم عمى الثقة بينيما، ويتطمب وسطًا 
قانونيًا قويًا، يحيطو بسياج من الضمانات التي من شأنيا درء المخاطر التي تتعرض ليا المعامالت 

عن بعد، ويواكب التطور المتسارع في مجال التجارة اإللكترونية، والتي غدت حقيقة قائمة، وال  المبرمة
مكاناتيا عند حدّ   .(1)تقف آفاقيا وا 

 وقد عرف التوجيو األوروبي، الخاص بعقود البيع عن بعد، عقد البيع عن بعد بأنو: 
من إطار نظام بيع أو تقديم خدمة عن "كل عقد يتعمق بأموال أو خدمات، يبرم بين المورد والمستيمك ض

بعد ينظمو المورد، باستخدام عدة جمل تقنية لالتصال عن بعد وصواًل إلى إبرام العقد وتنفيذه"، كما حدد 
 ىذا التوجيو وسائل االتصال عن بعد بأنيا:

ى "كل وسيمة تستخدم لالتصال عن بعد دون حضور مادي متزامن لمقدم الخدمة والمستيمك، وتؤدي إل
 .(2)إبرام العقد بين ىذين الطرفين"

 في حين عرف المشرع األردني العقد اإللكتروني بأنو: 
 .(3)االتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كميًا أو جزئيًا" 

                                                        
 .64ص –( انًشجع انسابق 1)

.انخاص بعقىد انبيع عٍ بعذ  1997 –  5 – 22انصادس بتاسيخ  7 – 97سقى  انتىجيه األوسوبي( انًادة انثاَيت يٍ 2)
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بينما عرف المشرع اإلماراتي المعامالت اإللكترونية بأنيا: "أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبراميا أو 
 .(4)بشكل كمي أو جزئي بواسطة المراسالت اإللكترونية" تنفيذىا

 وعرف جانب من الفقو الفرنسي العقد اإللكتروني بأنو:
اتفاق يتالقى فيو اإليجاب والقبول بشأن األموال والخدمات عبر شبكة دولية لالتصال عن بعد، وذلك "

ن كان يؤخذ عمى ىذا التعريف (5")بوسيمة مسموعة ومرئية، تتيح التفاعل الحواري بين الموجب والقابل ، وا 
أنو يتعارض مع مفيوم تقنيات االتصال المختمفة، إذ من الخطأ ربط مفيوم العقد اإللكتروني بوسيمة 
اتصال معينة، السيما وأن وسائل االتصال عن بعد تعتمد عمى تقنيات إلكترونية، تفوق في تطورىا 

 –الذي يمثل آخر ما وصل إليو العمم الحديث من تقدم  – الدراسات القانونية التي تالحقيا، فاإلنترنت
                                 .(6)سيأتي وقت يغدو فيو وسيمة قديمة

 أما المشرع السوري فقد عرف العقد اإللكتروني، في مشروع قانون التجارة اإللكترونية، بأنَّو: 
"اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده بوسائل إلكترونية كميًا أو جزئيًا،  ويكون موقعًا من أطراف العقد 

 توقيعًا مصادقًا عميو". 
 وبناًء عمى ما تقدم يمكن تعريف العقد اإللكتروني بأنو:

بعض مراحمو"، أو  اتفاق بين شخصين أو أكثر، يتم باستخدام الوسائل اإللكترونية المختمفة في كلِّ أو"
"اتفاق بين شخصين أو أكثر، يتالقى فيو اإليجاب والقبول عبر تقنيات االتصال عن بعد، بيدف إنشاء 

 . (7)رابطة قانونية أو تعديميا أو إنيائيا"
فالعقد اإللكتروني يمكن أن ُيبَرم وُينفَّذ باستخدام الوسائل اإللكترونية. كما في عقد بيع كتاب إلكتروني 

حدى المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت، كما يمكن أن ُيبَرم بوسيمة إلكترونية، وُينفَّذ في الواقع عبر إ
المادي دون استخدام أية وسيمة إلكترونية، كما في عقد بيع منقوالت مادية وتسميميا في مكان جغرافّي 

 معين.
 

                                                                                                                                                                            
.بشأٌ انًعايالث اإلنكتشوَيت 2221نعاو  85( انًادة انثاَيت يٍ انقاَىٌ األسدَي سقى 3)

  

.بشأٌ انًعايالث وانتجاسة  اإلنكتشوَيت 2222نعاو  2ى سق ياسايي( انًادة انثاَيت يٍ انقاَىٌ اإل4)
  

 .36ص  -يشجع سابق –في انقاَىٌ انًقاسٌ  انعقذ اإلنكتشوَي –د. انياط َاصيف  يشاس إنيه نذي:  (5)

 .67،66ص–يشجع سابق  – سًيش حايذ عبذ انعضيض انجًال( د. 6)

 .67ص –( انًشجع  انسابق 7)
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 خصائص العقد اإللكتروني: - ب
اإللكترونية أن العقود  –ألول وىمة  –قد يبدو 

 –ليس ليا خصوصية معينة، وأنو يمكن إدراجيا 
في إطار العقود التقميدية المبرمة  –بصفة عامة 
 بين غائبين.

ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ أن لمعقود اإللكترونية 
بعض الخصوصية التي قد تتمثل في كونيا 

  عقود: 
 تُبَرم عن بعد دون حضور مادي لألطراف المتعاقدة. -
 عمييا الطابع التجاري.يغمب  -
 يغمب عمييا الطابع الدولي. -
يتم إثباتيا بالمحررات اإللكترونية ذات الحجية المقررة قانونًا، والتوقيع اإللكتروني المصدق من قبل  -

 الجيات المختصة أصواًل، والمكتسب القوة القانونية الممزمة.
اقات االئتمان اإللكترونية و النقود ُتستخَدم لتنفيذىا وسائل الدفع اإللكترونية المتطورة، كبط -

 اإللكترونية.
 وبالتالي يتسم العقد اإللكتروني بالعديد من الخصائص، والتي من أىميا أنو: 

 عقد عن بعد: -1
حيث تتجسد خصوصية العقد اإللكتروني في طريقة انعقاده، فيو ُيبَرم عن بعد عبر تقنيات االتصال 

 االتصال عن بعد بأنو:  (8)المختمفة، وقد عرف جانب من الفقو
 إلرسال واستقبال المعمومات عن بعد". –المسموعة والمرئية  –"مجموعة من اإلجراءات الفنية 

وال يخفى عمى أحد ما يشيده قطاع االتصال عن بعد من تطور متسارع ومتنوع، حيث يمكن إبرام العقد 
 أو غيرىا من وسائل االتصال األخرى.عن بعد عن طريق: التمغراف أو الفاكس أو التمفاز أو اإلنترنت 

والشك في أن ىذه الخاصية التي يتسم بيا العقد اإللكتروني من شأنيا تحقيق العديد من المزايا سواء 
 لممشروعات التجارية أو لمعمالء:

                                                        
 .69ص –( انًشجع  انسابق 8)
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: يمكِّنيا استخدام ىذه العقود في معامالتيا التجارية من تخفيض نفقاتيا لممشروعات التجاريةفبالنسبة  -
الداخمية، وتقميص العمالة لدييا، واالتصال المباشر بالعمالء في منازليم، والرد عمى استفساراتيم، وتمبية 
زاحة الوسطاء، وتخفيض تكاليف التوزيع والتسويق،  طمباتيم بسرعة كبيرة، والترويج المباشر لمصفقات، وا 

اع، والوصول إلى أكبر عدد من ويتيح ليا عرض منتجاتيا وخدماتيا في كل أرجاء المعمورة دون انقط
العمالء، مما يوفر ليا فرصة لتحقيق أكبر قدر من األرباح، كما يتيح ليا أيضًا القيام بعمميات الجرد 

نجاز األعمال اإلدارية بسيولة بالغة.  وا 
دئ : يوفر ىذا النوع من العقود لمعميل الوقت والجيد، إذ يمكنو القيام باالطالع اليالمعمالءوبالنسبة  -

عمى السمع والخدمات المختمفة باستمرار، دون تكبُّد مشقة االنتقال أو االنتظار في طابور لمحصول عمى 
منتج معين، وحمل البضائع، كما يتيح لو التعرف بسيولة عمى األصناف المتعددة لمسمعة الواحدة، 

ل األسعار عن مثيالتيا، ومعرفة األسعار المختمفة، والوقوف عمى أماكن المتاجر التي تقدم السمع بأق
فضاًل عن إمكانية تعرفو بدقة عمى السمعة عن طريق الوصف الدقيق لمزاياىا، أو عن طريق عرضيا من 
خالل صور ثالثية األبعاد، وىذا كمو سيؤدي في النياية إلى تحقيق مصمحة العمالء، األمر الذي سيسيم 

 بصورة كبيرة في ازدىار التجارة اإللكترونية وتقدميا.
 عقد يتسم في الغالب بالطابع التجاري: -2

بالرغم من أن بعض الفقو يرى أن العقد اإللكتروني كالعقد التقميدي، وال يختمف عنو إال من حيث طريقة 
 بالطابع التجاري، ولذا يطمق عميو اسم "عقد التجارة اإللكترونية". –في الغالب  –انعقاده، فإنو يتسم 

 د يتمثل في: عممًا بأن العقد اإللكتروني ق
 عقد بيع، أو -
 تقديم خدمات، أو -
 إجارة، أو -
 سمسرة، أو -
 تأمين، أو -
 قرض. -

وُيالَحظ أن العقود التي تُبَرم عبر اإلنترنت بين المشروعات التجارية والمستيمكين عادة ما تتخذ نموذج: 
والغاز( أو عقد عقد إذعان)كما في عقود التأمين والنقل والتعاقد مع شركات المياه والكيرباء والياتف 

 استيالك.
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 عقد عابر لمحدود في الغالب: -3
تكمن أىمية تقنيات االتصال اإللكترونية في أن العالم قد غدا في ظميا عبارة عن قرية صغيرة، إذ 
أصبحت المعمومات تنساب بحرية عبر حدود الدول المختمفة، وىو األمر الذي ينبغي عمى المشرع أن 

تشريع ينظم مثل ىذه المعامالت، بحيث يضمن لمقواعد القانونية أن يأخذه في الحسبان عند وضعو ل
حاطتيا بسياج من الضمانات يضفي عمييا الثقة  تكون فعالة في تنظيم المعامالت اإللكترونية، وا 

 والطمأنينة في التعامل.
ن،فيي كما أن العالقات القانونية الناشئة عن المعامالت اإللكترونية ليست حبيسة مكان أو قطر معي

ن كان من الممكن أن يكون  تنساب عبر حدود الدول، لتشمل شتى أرجاء المعمورة، فالعقد اإللكتروني وا 
 عقدًا داخميًا، إال أن غالبية ىذا النوع من العقود يغمب عمييا الطابع الدولي. 

المستخدمة كوسيط إلكتروني في  عمى الوسيمة اإللكترونية -بشكٍل أساسي  - عقد يقوم -4
 مراحمو.  مختمف

ذات الحجية المقررة قانونًا، والتوقيع اإللكتروني  عقد يتم إثباتو بالمحررات اإللكترونية  -5
 المصدق من قبل الجيات المختصة أصواًل، والمكتسب القوة القانونية الممزمة.

، كبطاقات االئتمان اإللكترونية و النقود ُتستخَدم لتنفيذه وسائل الدفع اإللكترونية المتطورة -6
 اإللكترونية.
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 (9):أنواع العقود اإللكترونية -ج

يكتسب العقد صفتو اإللكترونية من حيث كونو ينعقد باستخدام إحدى تقنيات االتصال اإللكترونية، وفيما 
و األطراف، إال أن التطور المستمر و المتسارع  الموضوععدا ذلك فإنو يتفق مع أي عقد آخر من حيث 

في مجال نظم المعمومات واالتصاالت أدى إلى ظيور الكثير من العقود الوليدة والحديثة عمى الوسط 
القانوني والتي يصعب حصرىا، ولذا فإننا سنكتفي باستعراض أىم العقود اإللكترونية، والتي يمكن 

 تصنيفيا في ثالث فئات:
 الدخول الفني إلى اإلنترنت.عقود  -1
 عقود التجارة عمى الخط. -2
 عقود اإلعالنات التجارية. -3

 أواًل: عقود الدخول الفني إلى اإلنترنت:
من أىم ىذه العقود: عقد الدخول إلى الشبكة، وعقد اإليواء، وعقد المتجر االفتراضي. وىي ما سنتناولو  

 تباعًا:
 عقد الدخول إلى الشبكة: .1

، -من الناحية الفنية  –بموجبو مقدم الخدمة بتمكين العميل من الدخول إلى اإلنترنت ىو عقد يمتزم 
 التي تمكنو من ذلك، مقابل التزام العميل بسداد رسوم االشتراك المقررة.  (10)بإتاحة الوسائل

ما تمتاز مع مالحظة أن ىذا العقد يعد من أىم العقود اإللكترونية، وأكثرىا شيوعًا عمى اإلنترنت، نظرًا ل
بو ىذه الشبكة من حيث كونيا أفضل وسيمة لمتحاور وتبادل المعمومات بين األطراف في شتى أرجاء 

 المعمورة، عممًا بأن ىذا العقد يتخذ صورة عقد إذعان، فميس أمام العميل سوى أحد خيارين:
 طو،إما التسميم والقبول بالعقد المعروض والذي انفرد مقدم الخدمة بتنظيمو ووضع شرو 

 أو عدم القبول بو ورفض إبرامو.
 عقد اإليواء: .2

وىو عقد إيجار أشياء، إذ أنو من عقود تقديم الخدمات، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلنترنت، فيو عبارة عن 
الذي يرغب في االستقرار عمى اإلنترنت  -مرور فني إلزامي عبر اإلنترنت، حيث يتعين عمى العميل 

                                                        
 ويا يهيها. 78ص –(  نًضيذ يٍ انتفصيم، اَظش: انًشجع انسابق 9)

 ، وانقياو ببعض انخطىاث انفُيت انضشوسيت وانتي يٍ أهًها بشَايج االيصال انزي يحقق انشبط بيٍ جهاص انحاسىب وانشبكت( 10)

 نتسجيم انعًيم انجذيذ.        
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اتباع نظام عقد  –موقع عمى الشبكة، أو بغرض فتح متجر افتراضي بغرض الحصول عمى مجرد 
اإليواء، والذي يتضمن التزام مقدم الخدمة باستقبال موقع العميل أو متجره االفتراضي عمى الشبكة، 

 وبتقديم ما لديو من أجيزة وأدوات عمى الشبكة ووضعيا تحت تصرفو لمدة محددة، لقاء مقابل معين.
 راضي:عقد المتجر االفت .3

ىو عقد يمتزم بموجبو مقدم الخدمة بتمكين التاجر من عرض بضاعتو من خالل موقع إلكتروني، أو 
 مركز تجاري افتراضي، مقابل أجر متفق عميو.

 ويعد ىذا العقد من عقود تقديم الخدمات، ويتضمن نوعين من الشروط:
التجاري االفتراضي، وغالبًا ما  : شروط عامة تخضع ليا كل المتاجر المشاركة في المركزالنوع األول

تتضمن ىذه الشروط العامة ما يتعمق بتحديد البيانات الشخصية لمقدم الخدمة، ووصف دقيق لممنتج 
المعروض، والمغة المستخدمة، وتحديد األسعار بوضوح، مع بيان الضرائب، ونفقات الشحن، والتعريفة 

 ين النافذة من معمومات أخرى تفيد إعالم المستيمك.الجمركية، ومواعيد التسميم، وكل ما تتطمبو القوان
 : شروط خاصة بكل متجر عمى حدة.النوع الثاني

عممًا بأن ىذا العقد يحتل أىمية بالغة في المعامالت اإللكترونية، إذ أنو البد لكي يتمكن التاجر من 
ريًا عمى الشبكة، وغالبًا ما إجراء الصفقات عبر اإلنترنت والتعاقد مع عمالئو، من أن ينشئ لو موقعًا تجا

يعيد بيذه الميمة إلى أحد المينيين المتخصصين في مجال المعمومات، والذي يتولى بدوره تصميم ىذا 
الموقع وفقًا لمشروط المتفق عمييا، والتي من أىميا: جمال التصميم وفاعميتو، وسيولة االستخدام، وسرعة 

والعمالء بالولوج إلى ىذا الموقع والتجول فيو، بحيث  تحميل الصفحات، والسماح لمستخدمي اإلنترنت
يتمكنون من العثور عمى السمع المطموبة بيسر وسيولة، وكذلك عرض السمع والخدمات بطريقة بحيث 
تمفت انتباه المستخدم، مع بيان دقيق لمواصفاتيا وأسعارىا وكيفية دفع الثمن، وعرض نموذج العقد 

ة، والتي ينبغي عمى العميل العمم بيا قبل إبرام العقد، وحصولو عمى متضمنًا جميع الشروط التعاقدي
 السمعة أو الخدمة. 
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 ثانيًا: عقود التجارة عمى الخط:
والتي من أىميا: عقد البيع عمى الخط، والعقود التي تنصب عمى أموال ذات طبيعة معموماتية، وعقد  

 الخط الساخن. وىي ما نتناولو تباعًا:

 الخط: عقد البيع عمى .1

وىو أول ما يتبادر إلى الذىن عند الحديث عن أنواع عقود التجارة اإللكترونية، إذ أنو من أكثر العقود 
 اإللكترونية انتشارًا، وغالبًا ما ينعقد عن طريق الياتف، أو اإلنترنت، أو الكتالوج اإللكتروني.

بشأن البيع عن  1997 – 5 – 22يخ الصادر بتار  7 – 97ونظرًا ألىميتو تناولو التوجيو األوروبي رقم 
 1988 – 1 – 6الصادر بتاريخ  21 – 88بعد، كما نظمو المشرع الفرنسي في قانون االستيالك رقم 

وعرفو بأنو: "كل بيع لمال أو توريد أو تقديم خدمة، ينعقد دون حضور مادي متزامن لألطراف، بين 
 جمل تقنية في االتصال عن بعد". عدة –بصدد إبرامو  –المستيمك والميني، الذي يستخدم 

 العقود الواردة عمى األموال المعموماتية: .2
 ومن أىميا:
 عقد تقديم المشورة: - أ

بأن يقدم رأيو الفني  –لقاء أجر  –وىو عقد يتعيد بموجبو شخص متخصص في مجال نظم المعمومات 
اتخاذ قراراتو عمى  لشخص آخر غالبًا ما يكون غير متخصص في ىذا المجال، بحيث يتمكن األخير من

 أسس سميمة، فتكون أعمالو فعالة.
 عقد الحصول عمى المعمومات عبر الخط: - ب

 وىو يمكِّن العميل من الحصول عمى ما ييمو من معمومات عبر شبكة االتصاالت، لقاء مقابل معين
 عقد النشر عمى الخط: -ج

ويمكن لمعميل الحصول عمى ىذه  وبمقتضاه يتم نشر المؤلفات والمطبوعات بمختمف أنواعيا عمى الخط،
عبر تقنيات االتصال المختمفة، لقاء  –سواًء كانت كتبًا أم صحفًا أم مجالت أم اسطوانات  –المنشورات 
 مقابل معين.
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نما يمكن أن يتم عبر  ويعد نوعًا من أنواع المساعدة الياتفية، ولكنو ال يقتصر عمى اإلنترنت فحسب، وا 
االتصال األخرى. وتبرز أىميتو عند الحاجة لشراء أموال ذات طبيعة تقنية أو تتطمب معرفة فنية  تقنيات

من جانب مستخدمييا، ويشيد ىذا العقد أىمية متزايدة نظرًا لمتطور المذىل في مجال تقنيات االتصال 
 ونظم المعمومات.

خدمة الخط الساخن و العميل، والتي  ويمقي ىذا العقد التزامات متبادلة عمى عاتق كل من طرفيو: مقدم
 من أىميا:

 بالنسبة لمقدم الخدمة، يمتزم بما يمي: - أ
 تحديد وقت دخول العميل إلى الخط الساخن. -
 تحديد المغة التي تقدم بيا الخدمة. -       

 تحديد خدمات المساعدة الفنية التي يقدميا. -       
 يطرحيا العميل.شاكل التي ة التي يستغرقيا حل المتحديد المد -       

 أما العميل، فيمتزم بما يمي: - ب
 سداد مبمغ االشتراك المتفق عميو. -

 مراعاة القوانين واألعراف السائدة. -       
 

  

 عقد الخط الساخن: .3
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 ثالثًا: عقود اإلعالنات التجارية:
 وىي العقود التي تبرم بقصد بث إعالنات معينة ذات طبيعة تجارية أو مينية عبر قنوات اإلرسال أو 

اإلنترنت، إذ يتم تقديم مواقع عمى اإلنترنت، لتعرض إعالنات التجار من خالليا، بحيث يطمع عمييا كل 
 مستخدمي ىذه الشبكة.

 ومن أىم أشكال العقود بصدد اإلعالن عمى اإلنترنت:
 عقد اإلشارة: -1

اإلنترنت لمدة وىو العقد الذي يمتزم بموجبو مقدم الخدمة باإلشارة إلى موقع التاجر أو العميل عمى 
 محددة، لقاء مقابل معين.

 عقد المدخل: -2
ييدف ىذا العقد إلى الحصول عمى موقع عمى اإلنترنت يكون بمثابة مدخل لمواقع أخرى، بحيث يمكن 
لمعميل أو لمتاجر أن يستفيد من اإلعالن عن نفسو في بقية المواقع التي يتضمنيا ىذا الموقع، ويتيح 

 الدخول إلييا.
 :عقد اإلعالن -3

اإلعالن ىو وسيمة لترويج األفكار والسمع والخدمات، وييدف إلى التأثير عمى النواحي اإلدراكية 
 لممستيمك، نظرًا لما ينقمو إليو من معمومات تؤثر في تقييمو واختياره لمسمع والخدمات المعمن عنيا.

 نوعان: ولعقود اإلعالن عبر اإلنترنت
 عقد شراء مساحة إعالنية: - أ

بالتعاقد مع شخص وسيط، لكي  –يبحث عن مساحة إعالنية معينة  –تاجر أو عميل  وبموجبو يقوم
يبحث لو عن المواقع أو المساحات التي تسمح بتوفير مساحة إعالنية لمتاجر لمدة محددة، لقاء مقابل 

 معين. 
 عقد بيع مساحة إعالنية: - ب

بالتعاقد مع  –معينة عمى اإلنترنت الذي يممك مساحات إعالنية عمى مواقع  –وبموجبو يقوم مقدم الخدمة 
 شخص وسيط، لكي يبحث لو عن عمالء يرغبون في اإلعالن عمى ىذه المساحات اإلعالنية.

ونظرًا لما يشيده عالم اليوم من تطور مذىل في مجال تقنيات االتصال عن بعد ونظم المعمومات، وما 
ض السمع أو الخدمات عمى نحو قد يؤدي تتيحو من صور مجسمة وممونة وثالثية األبعاد، فإنيا قد تعر 
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إلى أن يكون العميل مخدوعًا بمثل ىذه اإلعالنات، ولذا يعد اإلعالن الخادع من أىم المخاطر الحقيقية 
 التي تواجو اإلعالن عبر تقنيات االتصال عن بعد، والسيما اإلعالن عن طريق التمفاز و اإلنترنت.

سي عمى إصدار قوانين لحماية المستيمكين من مثل ىذه ومن ىذا المنطمق فقد حرص المشرع الفرن
 1 – 12قانونًا حظر اإلعالنات الخادعة، ثم بتاريخ  1973 – 12 – 27المخاطر، حيث أصدر بتاريخ 

 أصدر قانون حماية المستيمك، والذي قضى بحماية المستيمك من اإلعالنات الخادعة. 1978 –
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 اإللكترونيتكوين العقد 
 

يتكون العقد اإللكتروني، كغيره من العقود، من تالقي ارادتين حرتين سميمتين ىما: إرادة ُمصدر اإليجاب، 
رادة القابل، إال أن استخدام الوسائل اإللكترونية في كّل أو بعض مراحل انعقاد العقد اإللكتروني يثير  وا 

يجاب والقبول وصواًل إلى تالقي كل منيما وانعقاد العقد عددًا من المسائل القانونية المرتبطة بمرحمتي اإل
 اإللكتروني. 

وال يفوتنا في ىذا المقام أن نشير إلى مرحمة التفاوض التي غالبًا ما تسبق إبرام العقد اإللكتروني، والتي 
ت ذات تتزايد أىميتيا في مجال المعموماتية، والسيما بالنسبة لمعقود الميمة التي قد تنصب عمى معامال

طبيعة تقنية أو اقتصادية كبيرة، فالتفاوض يعد مقدمة لإليجاب، بحيث يمكن القول بأنو إذا كان اإليجاب 
 يمثل خطوة إلى العقد، فإن التفاوض يمثل خطوة إلى اإليجاب.

 :التفاوض اإللكتروني - أ
 نتناول التفاوض اإللكتروني من خالل توضيح ماىيتو، وبيان أىميتو، واستعراض مراحمو.

 أواًل: ماىية التفاوض:
المفاوضات ىي مرحمة تحضير تسبق اإليجاب النيائي لمعقد، والتي ال يوجد فييا سوى مجرد عروض، 

كما  –وعروض مقابمة، وينتيي التفاوض عمى العقد في المحظة التي يصدر فييا اإليجاب، فالتفاوض 
 يعد بمثابة مقدمة لإليجاب. –سبق وأشرنا 

 تفاوض بأنو: وعميو يمكن تعريف ال
"تبادل االقتراحات، والمساومات، والمكاتبات، والتقارير، والدراسات الفنية، واالستشارات القانونية، التي 
يتبادليا طرفي التفاوض، ليكون كل منيما عمى بينة من أفضل األشكال القانونية التي تحقق مصمحتيما 

 .(11)ق و التزامات لطرفيو"المشتركة، ولمتعرف عمى ما قد يسفر عنو االتفاق من حقو 
 ثانيًا: أىمية التفاوض اإللكتروني:

ال يخفى عمى أحد ما لمتفاوض من أىمية بالغة في مجال العقود اإللكترونية، كونو يؤدي دورًا حيويًا 
وفعااًل في التحضير واإلعداد لمعقد، إذ كمما تم اإلعداد لمعقد بشكل جيد، أتى العقد محققًا لمصمحة 

، والسيما إذا أدركنا أن طرفيو، ومتضمنًا لشروط يتضاءل معيا احتمال نشوب منازعات مستقباًل بينيما

                                                        
 .95ص –يشجع سابق  – سًيش حايذ عبذ انعضيض انجًال( د. 11)
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العقود اإللكترونية غالبًا ما تنصب عمى معامالت تتسم بالتركيب والتعقيد الفني والقانوني، وتنطوي عمى 
 مخاطر اقتصادية جسيمة بالنسبة لممتعاقدين.

وبذلك يمكن من خالل التفاوض القائم عمى الوضوح والشفافية الوصول إلى إبرام العقد عمى أسس سميمة، 
 بما يضمن لو قدرًا من النجاح واالستقرار في المستقبل. 

 ثالثًا: مراحل التفاوض اإللكتروني:
 وىي: (12)تمد الفترة قبل العقدية بثالث مراحل

 دراسة الجدوى. .1
 قائمة الشروط. .2
 اختيار مقدم الخدمة. .3

 
 

  

                                                        
 .98،99ص –اَظش في رنك بانتفصيم: انًشجع انسابق ( 12)
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 :تالقي اإلرادتين عبر تقنيات االتصال الحديثة  - ب

يتفق العقد اإللكتروني مع العقد التقميدي من حيث كونو ينعقد بتوافق إرادتي طرفيو، ولكّنو يختمف 
يتّم عن ُبعد عبر تقنيات االتصال الحديثة، والتي  –إيجابًا وقبواًل  –عنو في أّن التعبير عن إرادة التعاقد 

 تعتمد في استخداميا عمى دعائم إلكترونية.

ىو ثمرة المفاوضات، ولكّنو ال ينيي المرحمة ما قبل العقدية، ألّنو ال  -كما مّر معنا –واإليجاب 
ب بقبول مطابق لو، فمنذ يؤدي إلى إبرام العقد، إذ تستمر المرحمة ما قبل العقدية إلى لحظة اقتران اإليجا

ّنما تبقى  ىذه المحظة ُيعدُّ العقد منعقدًا، أما إذا صدر قبول غير مطابق لإليجاب، فال ينعقد العقد، وا 
 المرحمة التفاوضية مستمرة.

 

 

 أواًل: اإليجاب:
يعرف اإليجاب بصفة عامة بأنو: "تعبير نيائي عن 

مطابق"، اإلرادة يتم بو العقد إذا اقترن بو قبول 
وعميو يمكن تعريف اإليجاب اإللكتروني بأنو:"تعبير 
جازم عن اإلرادة، يتم عن بعد عبر تقنيات 
االتصال الحديثة، ويتضمن جميع الشروط 
والعناصر األساسية لمعقد المراد إبرامو، بحيث ينعقد 

 .(13)بو العقد إذا تالقى معو قبول مطابق"
 

يكون واضحًا وجازمًا ال يشوبو أي عيب، وذلك بأن يقدم بأسموب ويشترط في اإليجاب اإللكتروني أن 
إلكتروني مفيوم، وبعيدًا عن أي غموض، وأن يحترم قواعد اإلعالن المحددة قانونًا، بحيث تعبر صورة 

أن يزود العميل،  –في سبيل تحقيق ذلك  -الشيء المعروض عنو بأمانة وصدق، وينبغي عمى الموجب 
 المعمومات العامة الضرورية، والتي من أىميا: بشفافية ووضوح، ببعض

 تحديد ىوية األطراف المتعاقدة: .1
فعمى الميني، عندما يصدر إيجابًا لبيع أموال أو تقديم خدمات عن بعد، أن يضمِّن إيجابو البيانات التي 

 تسمح بتحديد ىويتو، كاسم مشروعو وأرقام ىواتفو وعنوانو الجغرافي...إلخ. 
                                                        

 .125ص –انًشجع انسابق  (13)
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عمى المستيمك أن يرشد مقدم المنتج أو الخدمة عن اسمو وعناصر تحديد ىويتو المادية  وبالمقابل يتعين
 واإللكترونية.

 حماية المعطيات الشخصية: .2
إذ يتوجب عمى مقدم المنتج أو الخدمة أن يوضح لممستيمك سياستو وميارتو فيما يتعمق بحماية 

إفصاحو عن بعض المعطيات الشخصية المعطيات الشخصية، لكي يكون المستيمك مطمئنًا في حالة 
الخاصة بو بصدد المعاممة المطموبة، بأن ال أحد يمكنو االطالع عمييا إال األطراف المعنية المسموح ليا 

 بذلك.

 

 ثانيًا: القبول:
يعرف القبول بصفة عامة بأنو: "التعبير الالحق لإليجاب 
والذي يصدر ممن يوجو إليو ىذا اإليجاب حاماًل إرادة 

القبول اإللكتروني عن ابقة إلرادة الموجب"، وال يختمف مط
 القبول التقميدي سوى في أنو يتم عن بعد عبر تقنيات

االتصال الحديثة، ولذا فإنو يخضع لمقواعد العامة المنظمة لمقبول التقميدي، والتي تستمزم أن يكون 
 تناوليا.واضحًا وصريحًا وحرًا ومطابقًا لإليجاب في جميع المسائل التي 

 
 :مجمس العقد اإللكتروني -ج

نتولى في ىذا المطمب بيان كيف يتم كل من اإليجاب اإللكتروني والقبول اإللكتروني، ومن ثم نحدد زمان 
ومكان انعقاد العقد اإللكتروني، وذلك في العقود اإللكترونية المختمفة تبعًا الختالف الوسائل المستخدمة 

 فييا.
 

يتم تبادل اإليجاب والقبول عبر جياز الياتف، حيث يقوم ُمصدر  باستخدام الياتف:أواًل: التعاقد 
اإليجاب بتوجيو إيجابو إلى شخص معين دون غيره عن طريق االتصال الياتفي بو، ويستقبل الشخص 
و إليو اإليجاب ىذا اإليجاب ليقبمو عبر االتصال الياتفي ذاتو، فيكون العقد قد انعقد بين حاضرين  الموجَّ

 و غائبين من حيث المكان.  من حيث الزمان
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و إليو اإليجاب قبولو عبر اتصال ىاتفي آخر، فإنَّ العقد ينعقد بين غائبين من حيث  أما إذا أرسل من ُوجِّ
الزمان والمكان. و ينطبق ىذا األمر أيضًا فيما لو تم تبادل اإليجاب والقبول عبر تقنية المجيب اآللي 

 المرتبطة بالياتف)األنسرماشين(. 
ما لو تمَّ استخدام الياتف المحمول، فإنَّ العقد ينعقد بين حاضرين من حيث الزمان و غائبين من وفي

ن غائبين من حيث حيث المكان. أما لو استخدمت الرسائل عبر الياتف المحمول، فإن العقد ينعقد بي
 الزمان والمكان.

 
نتج أو الخدمة في التمفاز، بينما يتم يتم اإليجاب من خالل عرض الم ثانيًا: التعاقد من خالل التمفاز:

 القبول باستخدام وسيمة إلكترونية أخرى، أو باستخدام أّية وسيمة تقميدية. 
وبالتالي فإنَّ العقد اإللكتروني ينعقد في جزء منو باستخدام وسيمة إلكترونية، ويكون العقد بين غائبين من 

 حيث الزمان والمكان.
  

يتم تبادل اإليجاب والقبول من خالل إرسال البرقيات من جياز برقي  لتمكس:ثالثًا: التعاقد باستخدام ا
 خاص لدى كل من ُمصدر اإليجاب والقابل، ويكون العقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان.

 
يتم تبادل اإليجاب والقبول من خالل جياز الفاكس الذي يقوم بنسخ رابعًا: التعاقد باستخدام الفاكس: 

لمتبادلة بين مصدر اإليجاب والقابل بشكل كمّي، ويكون العقد بين غائبين من حيث الزمان الرسائل ا
 والمكان.

  
يتم تبادل اإليجاب والقبول عن طريق جياز الميني تل، وىو عبارة  خامسًا: التعاقد باستخدام الميني تل:

ولوحة مفاتيح، وىو عن جياز صغير الحجم يشبو جياز الحاسوب، إذ أنَّو يتكون من شاشة صغيرة 
وسيمة اتصال مرئية ناقمة لمكتابة دون الصور، ويتم تشغيميا عن طريق ربطيا بجياز الياتف، ويكون 

 العقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان.
 

يتم تبادل اإليجاب والقبول من خالل الموقع اإللكتروني سادسًا: التعاقد من خالل الموقع اإللكتروني: 
القائم عمى شبكة اإلنترنت، حيث يقوم مصدر اإليجاب بعرض منتجاتو أو خدماتو في موقعو اإللكتروني، 
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وذلك عمى نحٍو يضمن لمستخدم اإلنترنت االّطالع عمى المواصفات الدقيقة لممنتج أو الخدمة، ومن ثم 
مالء قبول اإليجاب بالضغط  عمى أيقونة مخصصة لمقبول بعد تحديد المنتج أو الخدمة المطموبة، وا 

 البيانات المتعمقة بتحديد ىوية القابل. 
حيث يوجو الموجب إيجابو عبر موقعو اإللكتروني إلى جميور واسع من مستخدمي اإلنترنت، إال إذا كان 

 قد حدد فئة معينة دون غيرىا لتمقي ىذا اإليجاب. 
متمقي اإليجاب قبولو طبقًا لمشروط والمواصفات المحددة فيو، فإنو يعبر عن قبولو بإحدى فإذا أراد 

 الوسائل المتاحة في الموقع اإللكتروني، ويكون العقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان.
  

المتبادلة بين  يتم تبادل اإليجاب والقبول عبر الرسائل اإللكترونية سابعًا: التعاقد عبر البريد اإللكتروني:
 الموجب والقابل ويكون العقد بين غائبين من حيث المكان والزمان. 

ويختمف التعاقد عبر البريد اإللكتروني عن التعاقد بالتمكس والفاكس المذان يقومان عمى تبادل الرسائل 
 الورقية المطبوعة. 

إللكتروني يسمح بإرسال الصور كما أنو يختمف عن التعاقد بالميني تل، إْذ أن التعاقد عبر البريد ا
 يسمح التعاقد بالميني تل بذلك. والممفات الصوتية، بينما ال

 
يعد المزاد اإللكتروني المكافئ اإللكتروني لممزاد العادي ثامنًا: التعاقد من خالل المزاد اإللكتروني: 

د اإللكتروني، فيضع التقميدي، إذ يتم عرض المنتجات والخدمات في الموقع اإللكتروني المخصص لممزا
صاحب الموقع اإللكتروني حدًا أدنى لمسعر ليتم بدء المزاد بو، ويتمقى عروض المزايدين عبر الموقع 
اإللكتروني ذاتو خالل مدة محددة، ليرسو المزاد في نياية تمك المدة عمى المزايد الذي قّدم العرض األعمى 

 سعرًا.
  

يتم اإليجاب والقبول باستخدام مختمف الوسائل  ل المباشر:تاسعًا: التعاقد باستخدام وسائل التفاع
اإللكترونية التي تتيح لممتعاقدين التفاعل المباشر، وذلك سواء بالصوت أو بالصوت والصورة معًا، ويكون 

 العقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان.
  
 

37 



 تمارين:
 

 من عقود:اختر اإلجابة الصحيحة:  يعد عقد اإليواء 
 

 .الدخول الفني إلى اإلنترنت .1
 .التجارة عمى الخط .2
 .اإلعالنات التجارية .3
 .القانون المدني .4

 
 .1اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الثالثة الوحدة التعميمية
 إثبات التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة

 

 الكممات المفتاحية:
 التصديؽ اإللكتركني. –التكقيع الرقمي  –التكقيع البيكمترم  –التكقيع اإللكتركني  –الكثيقة اإللكتركنية 

 

 الممخص:
قطاع التجارة إلى ضركرة العمؿ عمى  أّدل انتشار العقكد اإللكتركنية في مختمؼ القطاعات، كالسيما

تنظيـ تمؾ العقكد مف الناحية القانكنية، كذلؾ لضماف مكثكقيتيا، كتشجيع المتعامميف عمى إبراـ عقكدىـ 
كتنفيذىا باستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية، كلذلؾ يتعيف الحديث عف الكثيقة اإللكتركنية كبياف مدل حجيتيا 

لمتكقيع اإللكتركني ببياف تعريفو كاستعراض أشكالو كتحديد قكتو القانكنية في اإلثبات، فضالن عف التعرض 
كبياف شركطو كتناكؿ حجيتو في اإلثبات، كأخيران التطرؽ لمزكدم خدمات التصديؽ اإللكتركني مف حيث 

 تعريفيـ كبياف الشركط الكاجب تكفرىا فييـ كالتزاماتيـ كمسؤكلياتيـ.
 

 األهداف التعميمية:
 ذه الكحدة التعميمية يجب أف يككف الطالب قادران عمى:في نياية ى

 تعريؼ الكثيقة اإللكتركنية كتحديد عناصرىا. .1
 بياف حجية الكثيقة اإللكتركنية في اإلثبات. .2
 تعريؼ التكقيع اإللكتركني كتحديد الشركط الكاجب تكفرىا فيو كحجيتو في اإلثبات. .3
 بياف أشكاؿ التكقيع اإللكتركني. .4
 خدمات التصديؽ اإللكتركني كبياف شركطو كالتزاماتو كمسؤكليتو.تعريؼ مزكد  .5
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السيما قطاع التجارة إلى ضركرة العمؿ عمى ك في مختمؼ القطاعات،  اإللكتركنيةأّدل انتشار العقكد 

كذلؾ لضماف مكثكقيتيا، كتشجيع المتعامميف عمى إبراـ عقكدىـ  ،تنظيـ تمؾ العقكد مف الناحية القانكنية

 . سائؿ اإللكتركنيةباستخداـ الك  كتنفيذىا

ىك إمكانية إثبات ىذه العقكد تبعان لمحجية القانكنية المقررة ليا  كمما يزيد مف مكثكقية العقكد اإللكتركنية
 . اإللكتركنيةبمكجب القانكف الناظـ لممعامالت 

ث عػػػػف الكثيقػػػػة كعميػػػػو ف ننػػػػا نقسػػػػـ ىػػػػذه الكحػػػػدة التعميميػػػػة إلػػػػى ثالثػػػػة أجػػػػزا : نخصػػػػص ا كؿ منيػػػػا لمحػػػػدي
اإللكتركنيػػة كحجيتيػػا فػػي اإلثبػػات، كنتنػػاكؿ فػػي الثػػاني التكقيػػع اإللكتركنػػي، كنكػػرس الثالػػث لدراسػػة جيػػات 

 التكثيؽ كالتصديؽ اإللكتركني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 الوثيقة اإللكترونية وحجيتها في اإلثبات

 :ماهية الوثيقة اإللكترونية - أ

عّرؼ المشرع السكرم، في قانكف التكقيع 
بكة، الكتابة اإللكتركنية اإللكتركني كخدمات الش

 "حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك أم عالمات بأنيا:
تعطي  داللة أخرل تثبت عمى حامؿ إلكتركني، ك 

 .(1)قابمة لإلدراؾ"

كما عّرؼ الكثيقة اإللكتركنية بأنيا: "كثيقة 
  تتضمف معمكمات تنشأ أك تدمج أك تخزف أك

 أك جزئيان، بكسيمة إلكتركنية، كتككف قابمة لالسترجاع بصكرة يمكف إدراكيا".ترسؿ أك تستقبؿ، كميان 

 كبنا ن عميو يمكننا تحديد عناصر الكثيقة اإللكتركنية كفقان لآلتي:

 أواًل: الكتابة اإللكترونية: 

كىي عبارة عف مجمكعة مف الحركؼ كا رقاـ التي تنتقؿ بالنقر عمى ا زرار المخصصة ليا في لكحة 
 المفاتيح، لتخّزف في ذاكرة الحاسكب، كتعالج إلكتركنيان لتظير عمى الشاشة عمى نحك قابؿ لإلدراؾ.

ف الكتابة اإللكتركنية ىي عبارة عف كمضمات كيربائية تتـ قرا تيا بالمغة  فالحركؼ كا رقاـ التي تككِّ
 إلدراؾ.الخاصة لمحاسكب، كمعالجتيا إلكتركنيان لتتحكؿ إلى لغة قابمة لمقرا ة كا

 ثانيًا: وجود الكتابة اإللكترونية عمى حامل إلكتروني: 

تثبَّت الكتابة عمى دعامة معنية عمى اختالؼ أنكاعيا، فقد تككف تمؾ الدعامة كرقية، كعندئذ تككف الكثيقة 
ثبتة كرقية، كقد تككف تمؾ الدعامة إلكتركنية، كعندىا تككف الكثيقة إلكتركنية، كما يمكف أف تككف الكتابة م

 .. .عمى مادة جمدية أك خشبية أك حجرية

 عّرؼ المشرع السكرم، في قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة، الحامؿ اإللكتركني بأنو:

                                                        
 .2009( نؼاو 4( يٍ قاَىٌ انرىقُغ اإلنكرروٍَ وخذياخ انشثكح انسىرٌ رقى )1انًادج )  1
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"كسيط مادم يستخدـ الكسائؿ اإللكتركنية لتبادؿ أك حفظ أك تخزيف البيانات أك المعمكمات، مثؿ ا قراص 
  قراص الممغنطة أك الذاكرات اإللكتركنية أك أم كسيط آخر مشابو".المدمجة أك ا قراص الضكئية أك ا

نما أّكد عمى أنو يمكف أف يتجسد بأية  كلكف لـ يحدد المشرع السكرم شكالن معينان لمحامؿ اإللكتركني، كا 
كسيمة مادية إلكتركنية تسمح بتبادؿ أك حفظ أك تخزيف البيانات أك المعمكمات مراعيان بذلؾ التطكر 

 كتركني المستمر الذم مف شأنو أف يظير أشكاالن جديدة متطكرة.اإلل

 ثالثًا: تداول الوثيقة اإللكترونية باستخدام الوسائل اإللكترونية:  

تنتقؿ الكتابة اإللكتركنية المثبتة عمى الحامؿ اإللكتركني بيف المتعاقديف ب حدل الكسائؿ اإللكتركنية، 
معمكمات أك دمجيا، أك تخزينيا، أك إرساليا، أك استقباليا بشكؿ  كذلؾ مف خالؿ إنشا  رسالة بيانات أك

 كمّي أك جزئّي.

 رابعًا: قابمية الوثيقة اإللكترونية لإلدراك:  

تتجسد الكثيقة اإللكتركنية بالكتابة اإللكتركنية المثبتة عمى الحامؿ اإللكتركني عمى نحٍك يجعميا قابمة 
 لمقرا ة كاإلدراؾ.

 الوثيقة اإللكترونية لمحفظ:خامسًا: قابمية  

 ُتحفظ الكثيقة اإللكتركنية عمى حامؿ إلكتركني يمّكف مف: 

 االطالع عمى محتكاىا طيمة مدة صالحيتيا.  -1

 حفظيا في شكميا النيائي بصكرة تضمف سالمة محتكاىا.  -2

 .(2)حفظ المعمكمات الخاصة بمصدرىا ككجيتيا، ككذلؾ تاريخ كمكاف إرساليا أك تسمميا -3

كيمتـز المرسؿ بحفظ الكثيقة اإللكتركنية في الشكؿ المرسمة بو، كيمتـز المرسؿ إليو بحفظ ىذه الكثيقة في  
  .الشكؿ الذم تسمميا بو

كبنا ن عميو ُيعتمد حفظ الكثائؽ اإللكتركنية، مثمما ُيعتمد حفظ الكثائؽ المكتكبة في الحاالت التي يكجبيا 
 القانكف. 

                                                        
 .2009( نؼاو 4( يٍ قاَىٌ انرىقُغ اإلنكرروٍَ وخذياخ انشثكح انسىرٌ رقى)11انًادج )  2

42 



/ب( مف 2أّكد المشرع السكرم في المادة )
قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة 
بأف لمصكرة المنسكخة عمى الكرؽ مف 
الكثيقة اإللكتركنية ذات الحجية في اإلثبات 
المقررة ليذه الكثيقة بالقدر الذم تككف فيو 
مطابقة لألصؿ، عمى أف تككف الكثيقة 

  كني المصّدؽ اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتر 

المدرج عمييا مكجكد عمى الحامؿ اإللكتركني الذم أخذت عنو الصكرة المنسكخة. إال أنو لـ يشر إلى 
حجية الكثيقة اإللكتركنية في اإلثبات بشكؿ مستقؿ عف التكقيع اإللكتركني المدرج عمييا، بؿ أضفى عمى 

ت المدنية كالتجارية كاإلدارية، التكقيع اإللكتركني المصّدؽ المدرج عمى كثيقة إلكتركنية في نطاؽ المعامال
 .(3)الحجية المقررة لألدلة الكتابية في أحكاـ قانكف البّينات 

كبنا ن عميو ف ف المشرع السكرم منح كالن مف الكثيقة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني الحجية المقررة لمكثيقة 
كان إلضفا  ىذه الحجية، كىك ارتباط التكقيع الكرقية الكتابية كالتكقيع التقميدم الخطي، فاستمـز شرطان مشتر 

اإللكتركني بالكثيقة اإللكتركنية  ارتباطان ال يمكف إحداث أم تعديؿ أك تبديؿ عمى الكثيقة دكف ظيكر أثر 
 مف قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة(. 3/3قابؿ لمتدقيؽ كالكشؼ ) المادة 

 

 
 /ج( عمى أنه:2كما نصت المادة )

في شأف إثبات صحة الكثائؽ اإللكتركنية الرسمية كالعادية كالتكاقيع اإللكتركنية، فيما لـ يرد بشأنو تطبؽ "
نص في ىذا القانكف، كفي ا نظمة كالضكابط التي يصدرىا الكزيرػ بنا ن عمى قرار مف مجمس إدارة الييئة 

 ، ا حكاـ المنصكص عمييا في قانكف البّينات".-

                                                        
 2009( نؼاو 4انسىرٌ رقى )/آ( يٍ قاَىٌ انرىقُغ اإلنكرروٍَ وخذياخ انشثكح 2انًادج )- 3

 ف أحكـا قانكف البّينات فيما يتعمؽ بالكثائؽ الكتابية الرسمية كالعادية، تطبؽ عمى كتبعان لمنص السابؽ ف
الكثائؽ اإللكتركنية الرسمية كالعادية، في الحاالت التي لـ ينظميا قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات 

 الشبكة.
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 :لكترونية في اإلثباتحجية الوثيقة اإل  -ب



 التوقيع اإللكتروني
 

 ماهية التوقيع: - أ

صاحب الحؽ لمكصكؿ إلى حقو، إال أف ا دلة الكتابية تبقى تعددت كسائؿ اإلثبات التي يستخدميا 
الكسيمة ا قكل التي تحتؿ المرتبة ا كلى بيف تمؾ الكسائؿ، ف ذا لـ يستطع صاحب الحؽ إثبات حقو 
با دلة الكتابية، يمجأ عندئذ إلى الكسائؿ ا خرل بما فييا الشيادة كالقرائف كاإلقرار كاليميف كالمعاينة 

 .كالخبرة

لمتكقيع دكر رئيسي في إضفا  القكة الممزمة التي تتمتع بيا ا دلة الكتابية، فيك شرط جكىرم لمتمسؾ ك 
 بالدليؿ الكتابي ككسيمة إلثبات الحؽ. 

نتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ التكقيع كتحديد السمات الرئيسية لو، كمف ثـ نتعرض لبياف دكر التكقيع 
 في اإلثبات. 

 ع وخصائصه: أواًل: تعريف التوقي

يتسع مفيكـ التكقيع ليشمؿ كؿ عالمة مف شأنيا أف ترتبط ارتباطان كثيقان بالشخص الذم تصدر عنو، فقد 
يككف عبارة عف كممة معينة تحدد اسـ ىذا الشخص أك لقبو أك كممة أخرل يختارىا بنفسو، أك قد يككف 

رقمان معينان، كقد يككف عبارة عف بصمة عبارة عف حرؼ أك عدة أحرؼ، كما يمكف أف يتخذ رمزان معينان أك 
 اإلصبع أك ختـ خاص بصاحب الحؽ يستخدمو في معامالتو. 

كالتكقيع يعبر عف صاحبو بطريقة ما، كبالتالي يمكف لمف يصدر عنو التكقيع أف يختار الطريقة التي 
 سيفرغ تكقيعو مف خالليا عمى أف تحدد ىكيتو بشكؿ كاضح.

 تعريف التوقيع:  -1 

يحدد المشرع تعريفان كاضحان لمتكقيع، إال أف ىناؾ تعاريؼ فقيية عديدة لو، فقد عّرفو جانب مف لـ 
 الفقو بأنو:

"عالمة شخصية يضعيا المكقع باسمو )بشكؿ ثابت أك خاص( ليؤكد صحة مضمكف الكرقة 
قراره بتحمؿ المسؤكلية عنيا" ارة عف ، كيكضح ىذا التعريؼ أف التكقيع عب(4)كصدؽ ما كتب بيا كا 

                                                        

 .22ص ، 2006ح ،انًكرثح انقاَىَُ، وسائم االذصال انذذَثح ودجُرها فٍ اإلثثاخ   ، ػًرو ػُسً انففٍ د.4.

44 



عالمة شخصية تحدد ىكية المكقع ليعبر مف خاللو عف التزامو بمضمكف الكرقة التي كقع عمييا، 
كلكف ىذا التعريؼ حصر تمؾ العالمة باسـ المكقع الذم يكتب بشكؿ معيف خاص بالمكقع، إال أف 
التكقيع يمكف أف يككف عبارة عف حرؼ معيف أك مجمكعة مف الحركؼ التي يختارىا صاحب 

 تكقيع أك قد يككف رمزان أك شكالن خاصان بو.ال

 كعرفو جانب آخر مف الفقو بأنو:

، كيبيف ىذا التعريؼ ارتباط التكقيع (5)"تكقيع ذم الشأف الذم تنسب إليو الكرقة قكالن أك التزامان"
بصاحبو الذم يمتـز بما كقع عميو في المستند الكتابي بمكجب ىذا التكقيع، حيث يبرز الدكر 

 ي لو في تحديد ىكية المكقع كالتعبير عف التزامو بمضمكف ما كقع عميو. الكظيف

 بأنو: -بصكرة عامة -كيمكف تعريؼ التكقيع

"عالمة شخصية مؤلفة مف اسـ المكقع أك لقبو أك االثنيف معان، أك قد يككف حرفان أك عدة حركؼ أك 
ابي الذم كقع عميو ميما أم رمز يمكنو أف يعبر مف خاللو عف التزامو بمضمكف المستند الكت

اختمفت الكسائؿ المستخدمة مف أجؿ ذلؾ"، كيبيف ىذا التعريؼ أف التكقيع يفرغ بالشكؿ الذم 
يختاره المكّقع لتحديد ىكيتو بأم كسيمٍة كانت كصكالن إلى التكقيع اإللكتركني الذم فرضو التعامؿ 

 الجديد في العالـ اإللكتركني. 

الرئيسية مف التكقيع كالمتمثمة في التعبير عف التزاـ المكقع  كما يكضح ىذا التعريؼ الغاية
 بمضمكف الكرقة المكقعة، كمف ىذا التعريؼ يمكننا الكصكؿ إلى خصائص التكقيع.

 خصائص التوقيع:  -2 

 يتميز التكقيع بقيامو بعدد مف الكظائؼ القانكنية الرئيسية كالتي مف أىميا:

 أـ تعيين هوية الموقع: 

ف التكقيع شخصيان، سكا  كاف بيد المكقع فيما يتعمؽ بالتكقيع التقميدم، أك ببصمة يجب أف يكك 
 إصبعو أك بختمو الخاص الذم يستخدمو في معامالتو الخاصة. 

بحيث يككف التكقيع مميزان يحدد شخصية المكقع كىكيتو دكف أم لبس، لينصرؼ االلتزاـ بمكجب 
 ىذا التكقيع إلى المكقع دكف غيره.

                                                        

 .235ص ، انؼقذ اإلنكرروٍَ يرجغ ساتق،  انُاس َاصُف .د.5
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قيع بكساطة بصمة اإلصبع أك بالخاتـ الخاص بالمكقع ال ينفي صفة التحديد كالتمييز عف إف التك 
التكقيع،  ف كالن منيا يتجسد بكسيمة مرتبطة ارتباطان كثيقان بشخصية المكقع لتحدد ىكيتو دكف لبس 

 أك تضميؿ.

رنسي لـ يعترؼ كقد أجاز المشرع في مصر كالككيت التكقيع بالختـ كبالبصمة، إال أف المشرع الف
، ثـ تبعو القضا  بحجة أنو ال يسمح 1667بالختـ فقد حرَّمو المرسكـ الفرنسي الصادر في 

بالتعييف الدقيؽ لشخص المكقع. كحتى عندما أجاز المشرع الفرنسي استخداـ الخاتـ المعركؼ بػ 
(Greffe ف نو قصره عمى حدكد معينة  نو أيضان ال يدؿ داللة قاطعة عمى ىكية ،)(6)مستخدميو. 

في حيف اعترؼ المشرع السكرم بالتكقيع عف طريؽ الختـ كبصمة اإلصبع، فقد عرؼ السند 
 العادم بأنو:

، أم أف المشرع (7)"السند الذم يشتمؿ عمى تكقيع مف صدر عنو أك عمى خاتمو أك بصمة إصبعو"
التكقيع بخاتمو السكرم ساكل بيف التكقيع المتمثؿ ب مضا  المكقع كالتكقيع ببصمة إصبعو ك 

 الخاص.

 ب ـ نسبة المستند إلى الموقع:

يساىـ التكقيع في التعرؼ عمى المكقع لمتمكف مف نسبة المستند إليو، ف ذا تـ ثبكت نسبة التكقيع 
لشخص المكقع ستترتب مسؤكليتو القانكنية عف كؿ ما كتب في ىذا المستند كسيككف المكقع ممتزمان 

 .بكؿ ما جا  في ىذا المستند

 ج ـ القبول بمضمون المستند الموقع:

إف التكقيع عمى كثيقة معينة يدؿ عمى مكافقة المكقع عمى محتكل الكثيقة المكقعة كالتزامو بكؿ ما 
 جا  فييا.

كيجب أف يككف التكقيع كاضحان محددان ال يختمط بالكتابة المكجكدة عمى المستند المكقع، كيككف 
التكقيع عادة في نياية الكتابة لمداللة عمى أف المكقع مسؤكؿ عف كؿ ما سبؽ تكقيعو مف كتابة، 

تأكيدان عمى  ف ذا تعددت أكراؽ المستند الكتابي فعميو أف يقكـ بالتكقيع عمى كؿ كرقٍة بشكٍؿ مستقؿٍ 
 التزامو بمضمكف كؿ كرقة مف أكراؽ المستند. 

                                                        

 .28ص  ، يرجغ ساتقصال انذذَثح ودجُرها فٍ اإلثثاخ ، وسائم االذ ػًرو ػُسً انفقٍ ، د.6.

 .وذؼذَالذه10/6/1947/ذارَخ 359/ رقى انًادج انراسؼح يٍ قاَىٌ انثُُاخ انسىرٌ .7
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فالتكقيع الذم يحدد ىكية المكقع، دكف أم لبس، يعبر عف التزاـ المكقع بما كقع عميو، فيجسد 
 التكقيع بذلؾ دكران ميمان في اإلثبات، كىذا ما سنبينو فيما يمي. 

 ثانيًا: دور التوقيع في اإلثبات: 

يمنح التكقيع المستند الكتابي القكة القانكنية كالحجية الالزمة لإلثبات، فيك ينسب المستند الكتابي إلى 
شخص معيف، كيعبر بشكؿ كاضح عف إرادتو لاللتزاـ بمضمكف ىذا المستند، كذلؾ في كؿ مف المكاد 

 المدنية كالتجارية. 

 في المواد المدنية: -1

ادم حجة عمى المكقع إذا احتكل عمى تكقيع أك خاتـ أك بصمة جعؿ المشرع السكرم المستند الع
إصبع، ف ذا احتج شخص ما بمستند عادم ككاف ال يريد أف يعترؼ بو، كجب عميو أف ينكر 
ال ف ف ىذا المستند  صراحة ما ىك منسكب إليو مف خط أك تكقيع أك خاتـ أك بصمة إصبع، كا 

 .(8)يككف حجة عميو بما فيو

العادم حجة عمى الغير إال إذا كاف لو تاريخ ثابت ، كيككف لو تاريخ ثابت في  كال يككف المستند
 /مف قانكف البينات السكرم كتعديالتو.11حاالت معينة حددتيا المادة /

 القوة الثبوتية لمدليل الكتابي: -

نية في يعد الدليؿ الكتابي مف أقكل ا دلة في اإلثبات، فقد اشترط المشرع إلثبات التصرفات القانك 
المكاد المدنية الكتابة، باستثنا  بعض الحاالت كالتي تتمثؿ بكجكد مبدأ الثبكت بالكتابة أك كجكد 
مانع مادم أك أدبي يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي أك في حالة فقداف الدليؿ الكتابي لسبب 

عاقدية حتى لك كاف خارجي. إذ أكد المشرع السكرم أنو يجكز اإلثبات بالشيادة في االلتزامات الت
المطمكب تزيد قيمتو عمى خمسمائة ليرة سكرية إذا كجد مبدأ الثبكت بالكتابة كالذم عرفو بأنو: "كؿ 

. (9)كتابة صادرة عف الخصـ كيككف مف شأنيا أف تجعؿ كجكد العقد المدعى بو قريب االحتماؿ
أك إذا فقد الدائف سنده ككذلؾ إذا كجد مانع مادم أك أدبي يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي 

المكتكب لسبب ال يد لو فيو أك إذا طعف في العقد  نو يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ كا خالؽ 

                                                        

 .وذؼذَالذه1947نؼاو  359قاَىٌ انثُُاخ انسىرٌ رقى / ، 1ـ10انًادج / 8.

 .1979نؼاو  14يٍ قاَىٌ انثُُاخ انسىرٌ وانًؼذنح تًىجة انًرسىو انرشرَؼٍ رقى  56انًادج  .9
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العامة، ف نو يجكز اإلثبات بالشيادة في االلتزامات التعاقدية كحتى لك كاف المطمكب تزيد قيمتو 
 . (10)عمى خمسمائة ليرة سكرية

انكف السكرم في ذلؾ، إال أنو لـ يتضمف في نصو الحالة ا خيرة كيتفؽ القانكف المصرم مع الق
المستثناة، كالتي تتجسد فيما لك طعف في العقد لمخالفتو لمنظاـ العاـ أك ا خالؽ العامة. فقد أكرد 

/ 25ثبات المصرم رقـ /( مف قانكف اإل63-62المشرع المصرم ىذه االستثنا ات في المكاد )
 .1968لسنة 

 د التجارية:في الموا -2

فيما يتعمؽ بالمكاد التجارية أقر المشرع مبدأ حرية اإلثبات، ذلؾ أف ا عماؿ التجارية تقكـ عمى 
الثقة في التعامؿ، كتتطمب السرعة في إنجازىا، إال أف المشرع كبالرغـ مف ذلؾ استثنى بعض 

معبو الدليؿ الكتابي فال الحاالت، كاشترط فييا اإلثبات بالكتابة تأكيدان عمى الدكر الكبير الذم ي
/ مف قانكف البينات السكرم التي 55يجكز إثبات عكسو إال بدليؿ كتابي، كىك ما تؤكده المادة /

تكضح الحاالت التي ال يجكز فييا اإلثبات بالشيادة حتى كلك كاف المطمكب ال تزيد قيمتو عمى 
 خمسمائة ليرة سكرية، كىي كالتالي:

 أ ػ فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي. 

 ب ػ إذا كاف المطمكب ىك الباقي أك جز  مف حؽ ال يجكز إثباتو بالشيادة.

ج ػ إذا طالب أحد الخصكـ في الدعكل بما تزيد قيمتو عمى خمسمائة ليرة سكرية ثـ عدؿ طمبو إلى 
 ما ال يزيد عمى ىذه القيمة.

تتجسد أىمية التكقيع في دكره في إسباغ الصفة الممزمة لمدليؿ الكتابي الذم يعد مف أقكل ا دلة 
القانكنية في اإلثبات، إال أنو نظران لخصكصية ا عماؿ التجارية التي تتطمب السرعة في جميع 

ؿ اإلثبات مع مراحميا بما فييا اإلثبات، فقد أتاح المشرع اإلثبات في المكاد التجارية بجميع كسائ
 مكاكبة مستمرة لكؿ ما ىك جديد في عالـ التجارة. 

 

                                                        

 .1979نؼاو  14اَىٌ انثُُاخ انسىرٌ وانًؼذنح تًىجة انًرسىو انرشرَؼٍ رقى يٍ ق 57انًادج  .10
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د ا مػػر الػػذم يكّلػػ ،مػػنيـ ة كػػؿّ تػػيح الحضػػكر المػػادم لممتعاقػػديف فػػي التجػػارة التقميديػػة التحقػػؽ مػػف ىكّيػػيُ 
احػد بحضػكر ا طػراؼ التفػاكض كالتعاقػد فػي مجمػس ك  حيث يتـّ  ،الثقة المتبادلة بيف ا طراؼ المتعاقدة

 .جميعالتكقيع عمى مستند كتابي بشكؿ كاضح لم كيتـّ  ،المتعاقدة كالشيكد

إال أننػا ال نجػد ذلػؾ فػي التجػارة اإللكتركنيػة التػي تقػكـ عمػى كسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة فػي التعاقػد دكف  
فيمػػا يتعمػػؽ "خاصػػة  ،عػػدألطػػراؼ الػػذيف يقعػػكف فػػي مخػػاطر التعاقػػد عػػف بُ ل مػػادم الحاجػػة إلػػى حضػػكر

ىذا النكع مف التجارة، فكانت الحاجة ممحة إلى تعزيز تمػؾ الثقػة باسػتخداـ الكسػائؿ في بعدـ تكفر الثقة 
بمػػا  ،ر عػػف مسػػؤكلياتيـ عػػف معػػامالتيـ اإللكتركنيػػةالتقنيػػة الحديثػػة التػػي تحػػدد ىكيػػة المتعاقػػديف، كتعّبػػ

كيحػافظ  ،الت التجػارة اإللكتركنيػةكيحمػي خصكصػية معػام ،يضمف المصداقية في التعامػؿ اإللكتركنػي
إْذ  ،". فاشػتراط التكقيػع يحقػؽ التقػارب بػيف القػانكف كالتكنكلكجيػاإلكتركنيان عمى سرية المعمكمات المتبادلة 

، ممػػػػػػا يسػػػػػػيؿ التجػػػػػػارة و يعػػػػػػزز ا مػػػػػػاف لممعػػػػػػامالت التجاريػػػػػة القائمػػػػػػة عمػػػػػػى الكسػػػػػػائؿ اإللكتركنيػػػػػةأّنػػػػػ
 .(11)اإللكتركنية

ائؿ التقنيػة تقنيػة التكقيػع اإللكتركنػي التػي تتناسػب كطبيعػة التجػارة اإللكتركنيػة، تمػؾ الكسػ كلعؿ مػف أىػـّ 
. (12)ة العػيففيمكف أف تتجسد بتقنية بصػمة اإلصػبع أك البصػمة الصػكتية أك تكػكف صػكرة رقميػة لشػبكيّ 

ة أك يمكػف أف تكػكف عبػارة عػف كتابػ ،معػيف معينػة أك رقػـ سػرمّ  كيمكف أف تتمثؿ ىذه التقنية بكممة سرّ 
فػالتكقيع اإللكتركنػي تختمػؼ أشػكالو بػاختالؼ التقنيػات اإللكتركنيػة ، االسـ في نياية الرسالة اإللكتركنية

، كىػك مػا سػنتناكلو كالتػي سنتكصػؿ مػف خالليػا إلػى تعريػؼ التكقيػع اإللكتركنػي ،المسػتخدمة فػي تككينػو
   فيما يمي:

 

 

 

                                                        
11 JEFFC.DODDAND JAMESA. HERNANDEZ ،CONTRACTING IN CYB ERSPACE ،1997-1998 ،FROM COMPUTER LAW AND 

TACHNOLOUGY Journal ، Sammer1998,P17.                                                                                           

 
12 Nehad Aalhussban ،AdmissibilityOf Electronic Signature in evidence and its legal effect ،Comparative study 

in Jordanian laws,supervisor Fayyad alqudah ,Faculty of grdauate studies,University of  Jordan ,December 

2005,P30.                                                                                                                                         
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 التعريف الفقهي: -1
 بأنو:  عرفه جانب من الفقهلقد كردت تعاريؼ فقيية عديدة لمتكقيع اإللكتركني، فقد 

"إشارة أك رمز أك صكت إلكتركني، يرتبط منطقيان برسالة بيانات إلكتركنية ليحدد الشخص المنشئ لمتكقيع 
 .(13)كتأكيد ىكيتو كبياف مكافقتو عمى المعمكمات التي تتضمنيا رسالة البيانات"

ىذا التعريؼ اآللية اإللكتركنية لمتكقيع اإللكتركني، ثـ يبيف الدكر الكظيفي الذم يقكـ بو، كالمتمثؿ يحدد 
 في تحديد ىكية المكقع كالتأكيد عمى قبكلو لمضمكف الكثيقة اإللكتركنية التي كقع عمييا.

 بأنو: عرفه جانب آخر من الفقه في حيف 

. لـ (14)رياضية مع البيانات المكجكدة في محتكل الكثيقة""كحدة قصيرة مف البيانات التي تحمؿ عالمة 
يتناكؿ ىذا التعريؼ الشكؿ البيكمترم لمتكقيع اإللكتركني الذم قد يككف باستخداـ تقنية بصمة اإلصبع أك 

 بصمة الصكت أك تقنية شبكية العيف، إنما اقتصر عمى بياف الشكؿ الرقمي لمتكقيع اإللكتركني.

 بأنو:  من الفقه جانب ثالثبينما عرفو 

"حركؼ كأرقاـ أك رمكز أك إشارات ليا طابع منفرد يسمح بتحديد شخص صاحب التكقيع كتميزه عف 
. كيحدد ىذا التعريؼ الطبيعة اإللكتركنية الخاصة لمتكقيع (15)غيره، كيتـ اعتماده مف الجية المختصة"

ف غيره دكف أف يبيف دكره في التعبير اإللكتركني كيبيف كظيفتو في تعييف ىكية صاحب التكقيع كتمييزه ع
 عف إرادة المكقع في التزامو بما كقع عميو.

 التعريف التشريعي: -2

ثباتيا، فقد  اىتمَّت التشريعات بالتكقيع اإللكتركني لما لو مف دكر كبير في إبراـ العقكد اإللكتركنية كا 
أكضحت بعض ىذه التعاريؼ الطبيعة  تعددت التعاريؼ القانكنية التي تناكلت التكقيع اإللكتركني، حيث

 اإللكتركنية لمتكقيع اإللكتركني، كبينت الدكر الكظيفي الذم يقكـ بو.

                                                        

  .184ص د.يذًذ سؼُذ إسًاػُم، يرجغ ساتق،  13.

يأخىر  ، 186ص  ،2006يصر  –دار انفكر انجايؼٍ ، االسكُذرَح  ،قاَىَُح ودًاَرها ان اإلنكرروَُحانرجارج د.ػثذ انفراح تُىيٍ دجازٌ ،  14.

وما  98ص  ،8991جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه ،ولوجية في إثبات العقود التجاريةدى حجية الوسائل التكنم ، رٌػٍ ػاَض راشذ انً
 بعدها.

 .8ص ،  2004 –دار انفكر انجايؼٍ ، ودجُره فٍ االثثاخ  اإلنكرروٍَانرىقُغ ، يُُر يذًذ انجُثُهٍ ويًذوح يذًذ انجُثُهٍ . 64

 أواًل: تعريف التوقيع اإللكتروني: 
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بشأف التكاقيع  قانون األونسيترال النموذجيكمف ىذه التعاريؼ التعريؼ الكارد في المادة الثانية مف  
 ، فقد عرفو بأنو: ( 16)اإللكتركنية

في رسالة بيانات أك مضافة إلييا أك مرتبطة بيا منطقيان، يجكز أف "بيانات في شكؿ إلكتركني مدرجة 
تستخدـ لتعييف ىكية المكقع بالنسبة إلى رسالة البيانات كلبياف مكافقة المكقع عمى المعمكمات الكاردة في 

 رسالة البيانات". 

منو بأنو:  2/1في المادة  13/2/1999الصادر بتاريخ  99/1993رقـ  التوجيه األوربيكما عرَّفو  
"بياف أك معمكمة معالجة إلكتركنيان ترتبط منطقيان بمعمكمات أك بيانات إلكتركنية أخرل )كرسالة أك محرر(، 

 . (17")كالتي تصمح ككسيمة لتمييز الشخص كتحديد ىكيتو

القانون اإللكتركني، كما في التعريؼ الكارد في بينما حددت بعض التعاريؼ الشكؿ الرقمي لمتكقيع 
 ،فقد عرفو بأنو:  2000يكنيك عاـ  30الصادر في  األمريكي

"شيادة رقمية تصدر عف إحدل الييئات المستقمة كتميز كؿ مستخدـ يمكف أف يستخدميا في إرساؿ أية 
 .(18)كثيقة أك عقد تجارم أك تعيد أك إقرار"

لتكقيع التقميدم كالتكقيع اإللكتركني مف حيث الدكر الكظيفي الذم يقكـ بو كلـ تميز بعض القكانيف بيف ا
أف التكقيع بشكؿ  2000آذار  13الصادر بتاريخ 320/2000رقـ  القانون الفرنسيكؿ منيما، فقد أكد 

عاـ كالتكقيع اإللكتركني بشكؿ خاص ضركرم الكتماؿ التصرؼ القانكني فيك يحدد ىكية مف يحتج بو 
عبر عف رضا ا طراؼ بااللتزامات الناشئة عف ىذا التصرؼ، كعندما يككف التكقيع إلكتركنيان عميو، ك ي

يقتضي أف يتـ بكسيمة آمنة لتحديد الشخص، بحيث تضمف صمتو بالتصرؼ الذم كقع عميو كيفرض 
 .(19)أماف ىذه الكسيمة، ما لـ يكجد دليؿ مخالؼ

لتكقيع اإللكتركني كعمؿ بعضيا عمى إصدار قكانيف خاصة ػ أما بالنسبة لمتشريعات العربية، فقد اىتمت با
 بو، كالتشريع السكرم كالتشريع المصرم.

 

                                                        
 .2001انقاَىٌ انًُىرجٍ تشأٌ انرىقُؼاخ اإلنكرروَُح انصادر ػٍ نجُح األيى انًرذذج نقاَىٌ انرجارج انذونُح )األوَسُررال( نسُح  .16

،  2009-يصر –االسكُذرَح ، دار انجايؼح انجذَذج نهُشر ، فٍ انرشرَؼاخ انؼرتُح واألجُثُح  اإلنكرروَُحانرجارج ، ػصاو ػثذ انفراح يطر  .د.17

  .211ص 

 .20-19ص، 2007-يصر  –انًذهح انكثري ، دار انكرة انقاَىَُح  اإلنكرروٍَ،انُظاو انقاَىٍَ نهرىقُغ  ،ػثذ انفراح تُىيٍ دجازٌ  .د.18

 .238ص  ساتق،يرجغ قىد انذونُح فٍ انقاَىٌ انًقارٌ ، انؼ ، انؼقذ اإلنكرروٍَ،انُاس َاصُف د.19.
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 بأنو:  عرفه المشرع المصريفقد  

"ما يكضع عمى محرر إلكتركني، كيتخذ شكؿ حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا، كيككف لو 
. كقد بيف ىذا التعريؼ ارتباط التكقيع (20)ره"طابع متفرد يسمح بتحديد شخص المكقع كتمييزه عف غي

اإللكتركني بالكثيقة اإللكتركنية، كأكرد أمثمة  شكاؿ التكقيع اإللكتركني، كأكضح الدكر الكظيفي لمتكقيع 
 اإللكتركني في تحديد ىكية المكقع. 

 بأنو: عرفه المشرع السوري كما 

كثيقة إلكتركنية كترتبط بيا، كتتخذ شكؿ حركؼ أك أرقاـ "جممة البيانات التي تدرج بكسيمة إلكتركنية عمى 
أك رمكز أك إشارات أك أم شكؿ آخر مشابو، كيككف ليا طابع متفرد يسمح بتحديد شخص المكقع كيميزه 

 .(21)عف غيره كتنسب إليو كثيقة إلكتركنية بعينيا"

 إنشا  التكقيع اإللكتركني بأنيا:ثـ اتجو إلى تعريؼ منظكمة 

نظاـ إلكتركني أك برمجيات تستخدـ إلنشا  التكقيع اإللكتركني". ككذلؾ عرؼ بيانات إنشا  "كسيمة أك 
 التكقيع اإللكتركني بأنيا: 

 "عناصر متفردة خاصة بالمكقع لتميزه عف غيره كتستخدـ في إنشا  التكقيع اإللكتركني".

اإللكتركنية التي يتخذىا التكقيع  كاعتمد المشرع السكرم في تعريفو لمتكقيع اإللكتركني عمى بياف الطبيعة
اإللكتركني، باستخداـ بيانات إلكتركنية ترتبط بالكثيقة اإللكتركنية لتعبر عف ىكية المكقع كتميزه عف 

 غيره. 

كلـ يحدد المشرع السكرم شكالن محددان لمتكقيع اإللكتركني، فقد يككف مجمكعة مف الحركؼ أك الرمكز أك 
شكؿ مشابو آخر، عمى أف تصاغ بكسيمة إلكتركنية، كىذا يفتح المجاؿ  ا رقاـ أك اإلشارات أك أم

الستقباؿ أشكاؿ أخرل جديدة تكاكب التطكر التكنكلكجي المستمر، ففي تعريفو لمنظكمة إنشا  التكقيع 
اإللكتركني، أكد عمى أنو يمكف لممكقع استخداـ أية كسيمة إلكتركنية أك برنامج أك نظاـ إلكتركني إلنشا  

 كقيع اإللكتركني، كىذا يدؿ عمى عدـ اشتراطو شكالن محددان لمتكقيع اإللكتركني.الت

                                                        

  .2004نسُح  15انًصرٌ رقى   اإلنكرروٍَقاَىٌ انرىقُغ  يٍ 1.انًادج 20

 .25/2/2009ذارَخ  4انسىرٌ  رقى  اإلنكرروٍَقاَىٌ انرىقُغ  يٍ 1انًادج 21.
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كقد ربط المشرع السكرم بيف التكقيع اإللكتركني ك المكّقع، معتمدان عمى الكظيفة ا ساسية لمتكقيع 
لتكقيع اإللكتركني، كالمتمثمة في تحديد ىكية المكّقع كتمييزه عف غيره، كذلؾ مف خالؿ بيانات إنشا  ا

اإللكتركني، التي تككف متفردة خاصة بالمكقع دكف غيره، إال أنو لـ يكضح في تعريفو لمتكقيع اإللكتركني 
 بأف التكقيع يعبر عف إرادة صاحبو لما كقع عميو. 

كمف ناحية أخرل لـ تضع بعض التشريعات العربية قانكنان خاصان بالتكقيع اإللكتركني إنما نظمتو مف 
الذم عّرؼ التكقيع  كالتشريع البحرينيحد يعنى بمعامالت التجارة اإللكتركنية، خالؿ قانكف مك 
 اإللكتركني بأنو: 

"معمكمات في شكؿ إلكتركني تككف مكجكدة في سجؿ إلكتركني كمثبتة كمقترنة بو منطقيان، كيمكف لممكقع 
 .(22")استعماليا إلثبات ىكيتو

 التكقيع اإللكتركني بأنو: ة إلمارة دبيقانون المعامالت التجارية اإللكترونيكما عرؼ 

"تكقيع مككف مف حركؼ كأرقاـ أك رمكز أك صكت أك نظاـ معالجة، ذم شكؿ إلكتركني ممحؽ أك مرتبط 
 .(23)منطقيان برسالة إلكتركنية، كمميكر بنية تكثيؽ أك اعتماد تمؾ الرسالة"

 بأنو:التشريع األردني كقد كرد تعريؼ التكقيع اإللكتركني في 

"البيانات التي تتخذ ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا، كتككف مدرجة بشكؿ إلكتركني 
رقمي أك ضكئي أك أم كسيمة أخرل مماثمة في رسالة معمكمات أك مضافة إلييا أك مرتبطة بيا، كليا 

مكافقة عمى طابع يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم كقعيا كيميزه عف غيره مف أجؿ تكقيع بغرض ال
 .(24")مضمكنو

ريؼ منظكمة إحداث ف نو لـ يعّرؼ التكقيع اإللكتركني، بؿ اكتفى بتع لمقانون التونسيأما بالنسبة 
 اإلمضا  بأنيا:

"مجمكعة كحيدة مف عناصر التشفير الشخصية أك مجمكعة مف المعدات المييأة إلحداث إمضا  
"مجمكعة مف عناصر التشفير العمكمية أك  اإلمضا  بأنيا:إلكتركني"، كمف ثـ عّرؼ منظكمة التدقيؽ في 

 مجمكعة مف المعدات التي تمكف مف التدقيؽ في اإلمضا  اإللكتركني"، ككذلؾ عرؼ التشفير بأنو:

                                                        

  .14/9/2002انثذرٍَُ انصادر فٍ اإلنكرروَُحقاَىٌ انرجارج  يٍ 1.انًادج 22

 .2002نسُح  2ارج دتٍ رقى إلي اإلنكرروَُحقاَىٌ انًؼايالخ وانرجارج  يٍ 2.انًادج 23

 .2001نسُح  85انًؤقد رقى األردٍَ  اإلنكرروَُحقاَىٌ انًؼايالخ  يٍ 2.انًادج 24
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"استعماؿ رمكز أك إشارات غير متداكلة، تصبح بمقتضاىا المعمكمات المرغكب تمريرىا أك إرساليا غير 
 .(25)أك استعماؿ رمكز إشارات ال يمكف الكصكؿ إلى المعمكمات دكنيا" قابمة لمفيـ مف قبؿ الغير،

نخمص إلى القكؿ بأف التشريعات العربية تتشابو في تعريفيا لمتكقيع اإللكتركني، فقد بينت التقنية 
اإللكتركنية المستخدمة في تككيف التكقيع اإللكتركني، كحددت كظيفة التكقيع اإللكتركني المتمثمة في 

 تحديد ىكية المكقع كالتعبير عف إرادتو في االلتزاـ بما كقع عميو. 

 بأنو: يمكننا تعريف التوقيع اإللكتروني كعميو 

"بيانات معالجة إلكتركنيان، ترتبط بكثيقة إلكتركنية، مف شأنيا تحديد ىكية المكقع كتمييزه عف غيره، 
كالتعبير عف إرادتو في االلتزاـ بمضمكف ىذه الكثيقة"، فيذا التعريؼ يسمح بقبكؿ التقنيات المختمفة التي 

دكف تحديد آليات معينة بذاتيا، كىك ما يتناسب مع تسارع التطكر التكنكلكجي  تجسد التكقيع اإللكتركني
كالتقني المذىؿ، كالذم يستحدث تقنيات جديدة يمكف استخداميا لتككيف التكقيع اإللكتركني، ذلؾ أف 

 ار التجارة اإللكتركنية كتطكرىا.مكاكبة التطكر التكنكلكجي الحاصؿ تؤدم إلى ازدى

 توقيع اإللكتروني:نيًا: أشكال الثا

تتطكر التقنيات المستخدمة في تككيف التكقيع اإللكتركني بتطكر قطاع االتصاالت كتقنية المعمكمات، فقد 
ظيرت أشكاؿ متعددة لمتكقيع اإللكتركني: كالتكقيع الرقمي، كالتكقيع البيكمترم، كالتكقيع بالقمـ اإللكتركني، 

  :يمي كسنبيف كالن منيا فيما

 الرقمي:التوقيع 1- 

 

كىك عبارة عف مجمكعة مف ا رقاـ التي ترتبط برسالة بيانات، 
فتحكليا مف رسالة مقرك ة إلى رسالة غير مقرك ة )مشفرة(، ال يمكف 
فؾ تشفيرىا إال مف قبؿ الشخص الذم لديو المفتاح الذم يفؾ ىذا 
التشفير، فالمعامالت اإللكتركنية تتـ عف طريؽ تبادؿ رسائؿ 

 ا طراؼ بشكؿ مشفر يضمف السرية كالخصكصية. البيانات بيف

كلكي تتـ عممية التشفير ال بد مف كجكد مفتاحيف المفتاح العاـ كالمفتاح الخاص، حيث يستخدـ المرسؿ 
المفتاح الخاص لكي يكقع عمى رسالة البيانات التي يريد إرساليا، كىي مجمكعة مف ا رقاـ تقكـ عمى 

                                                        

 .2000آب  19ذارَخ  2000نسُح  83انرىَسٍ رقى  اإلنكرروَُحقاَىٌ انًثادالخ وانرجارج  .25
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المعمكمات المكجكدة في رسالة البيانات إلى رمكز مشفرة ال يمكف  م  معادلة رياضية مف شأنيا تحكيؿ
، ذلؾ أف ( 26)شخص قرا تيا، ما لـ يفؾ التشفير عف طريؽ المفتاح العاـ الذم يككف متاحان لآلخريف

 المكّقع المرسؿ يعمف عف المفتاح العاـ ليتمكف اآلخركف مف فؾ تشفير الرسائؿ التي يرسميا إلييـ. 

التكقيع الرقمي درجة عالية مف المكثكقية كالمصداقية، فيك يقكـ عمى أرقاـ سرية تعالج بطريقة كيؤمف 
رياضية تجعؿ رسائؿ البيانات المتبادلة مشفرة غير مقرك ة بشكؿ يضمف سرية المعمكمات، باإلضافة إلى 

 .كجكد ىيئة مختصة بتكثيؽ التكاقيع اإللكتركنية كتصديقيا، عمى نحك ما سنرل الحقان 

 

 التوقيع البيومتري: -2

 

يقكـ التكقيع البيكمترم عمى خصائص بيكلكجية 
ترتبط بجسـ اإلنساف، كبصمة إصبعو أك صكتو أك 
 الشبكية في عينو، كتختص بو دكف غيره، ذلؾ أف 

ىذه الصفات تختمؼ مف شخص إلى أخر، مما يجعؿ ىذا التكقيع متمتعان بدرجة عالية مف درجات 
 المكثكقية التي تدفع المتعامميف إلكتركنيان إلى اعتماده أساسان في تعامالتيـ. 

يتجسد ىذا التكقيع  بأخذ عينة مف إحدل الخصائص البيكلكجية الخاصة بالمكقع دكف غيره، ثـ تخزف ك 
 التشفير إلكتركنيان، ليتـ مطابقتيا بتمؾ المستخدمة في معامالتو اإللكتركنية.  عف طريؽ

يحتاج التكقيع البيكمترم إلى تكثيقو مف جية مختصة معتمدة بشكؿ رسمي تقكـ بتكثيؽ التكقيع كتصديقو 
ة المتعامميف كتربط بينو كبيف المكقع، كذلؾ لزيادة المكثكقية كتحقيؽ ا ماف في التعامؿ اإللكتركني كحماي

 مف التقنيات االحتيالية المتبعة لفؾ رمكز التشفير. 

كيتشابو كؿ مف التكقيع الرقمي كالتكقيع البيكمترم في أف كؿ منيما يقكـ عمى التشفير كمعالجة البيانات 
 المتبادلة إلكتركنيان بكجكد سمطة التكثيؽ التي تعمؿ عمى تكثيؽ كتصديؽ التكقيع اإللكتركني. 

 

                                                        
26 William S.Davis and John Benamati,E-Commerce Basics,technology foundations and e-business 

applications,Addison-Wesley,Cornell University,Newyork2003,P285.                                                                    
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يتـ ىذا التكقيع باستخداـ القمـ اإللكتركني الذم 
يمّكف مستخدمو مف التكقيع عمى شاشة الكمبيكتر 

 بشكؿ مباشر عف طريؽ برنامج حاسكبي، حيث 

يحتفظ في البداية بالتكقيع الشخصي لممستخدـ كيخزف بياناتو الخاصة، ف ذا ما كقع المستخدـ عمى إحدل 
الكثائؽ اإللكتركنية، ف ف ىذا البرنامج اإللكتركني يتحقؽ مف صحة التكقيع مف خالؿ المطابقة بيف ىذا 

 التكقيع كالتكقيع المخزف لديو.

كيتجسد التكقيع بالقمـ اإللكتركني بحركة يد المكقع كىك يستخدـ القمـ اإللكتركني لتككيف التكقيع 
ثـ يتـ استرجاعو لممقارنة بينو كبيف التكقيع الذم يجريو المستخدـ اإللكتركني الذم يتـ تشفيره إلكتركنيان، 

 بالقمـ اإللكتركني عند قيامو بأية معاممة إلكتركنية.

كيؤكد المكقع أنو مسؤكؿ عف الكتابة التي كقع عمييا ميما كاف شكؿ التكقيع،  ف أم رمز صادر عف 
 .(27)تكقيع مقبكؿالمكقع يعبر فيو عف إرادتو لتبني ما كقع عميو فيك 

إف التطكر التقني المستمر يفرض أشكاالن جديدة متطكرة لمتكقيع اإللكتركني عمى أف تحقؽ اليدؼ 
 ا ساسي منو، كالمتمثؿ في تحديد ىكية المكقع كالتعبير عف إرادتو في االلتزاـ بما كقع عميو.

 
 

 

 

 

 القوة القانونية لمتوقيع اإللكتروني: -ج

فػػي عصػػر التكنكلكجيػػا كتقنيػػة المعمكمػػات، فمػػـ  اإللكتركنػػيأصػػبحت الحاجػػة ممحػػة السػػتخداـ التكقيػػع 
فييػا  اإللكتركنيػةت المسػتندات التػي حّمػ ،اإللكتركنيػةيعػد التكقيػع التقميػدم كافيػان فػي عػالـ تسػكده المعػامالت 

حتػػى أصػػبح مػػف  ،يكمػػان بعػػد يػػكـف بػػدأت تقنيػػات االتصػػاؿ تتطػػكر إفمػػا  ،المسػػتندات الكرقيػػة التقميديػػة محػػؿّ 

                                                        
27 JeffC.Dodd and JamesA.Hernandez, op,cit, P18.                                                                                                     

 قيع بالقمم اإللكتروني:التو  -3
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عمػػػى مكاكبػػة ىػػػذا التطػػكر مػػػف خػػالؿ تطػػػكير الكسػػائؿ المسػػػتخدمة فػػي المعػػػامالت  العمػػؿُ بمكػػػاٍف الضػػركرة 
 ذاتػويػؤدم الػدكر الػكظيفي ك  ،ليتناسػب مػع تقنيػات االتصػاؿ الحديثػة اإللكتركنػيالمختمفػة، كقػد جػا  التكقيػع 

 منيما. فييا كؿّ  يئة التي يتـّ الذم يقكـ بو التكقيع التقميدم مع اختالؼ الب

عػد بكسػاطة فييػا المعػامالت عػف بُ  تػتـّ  إلكتركنيػةفػي بيئػة  إلكتركنيػةبكسػائؿ  يػتـّ  اإللكتركنيفالتكقيع  
أف  مػػف البػػدَّ  ،بػػالقكة القانكنيػػة الممزمػػة لألطػػراؼ اإللكتركنػػيكلكػػي يتمتػػع التكقيػػع  ،كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة

في اإلثبػات فػي عػدد مػف  اإللكتركنيحجية التكقيع  نتناكؿثـ أكالن، نو كىذا ما سنبيّ  ،شركط معينة فيو فراتك ت
 .  ثانيان  التشريعات ا جنبية كالعربية

 أواًل: الشروط الواجب توفرها في التوقيع اإللكتروني: 

يمة ال يختمؼ التكقيع اإللكتركني عف التكقيع التقميدم مف حيث الشركط الكاجب تكافرىا، إلضفا  الق
القانكنية عمى المستند المكقع كتعزيز الثقة فيو، كتتمخص ىذه الشركط في تحديد ىكية المكقع كتمييزه عف 

 غيره، كنسبة المستند إلى المكقع، كالتعبير عف إرادة المكقع في االلتزاـ بما كقع عميو. 

 في التشريع الدولي: -1

  بشأف التكاقيع ونسيترال النموذجيقانون األ حددت الفقرة الثالثة مف المادة السادسة مف ،
 اإللكتركنية، الشركط الكاجب تكفرىا لتحقؽ قانكنية التكقيع اإللكتركنية، كىي كما يمي: 

 أف تككف الكسيمة المستخدمة إلنشا  التكقيع مرتبطة بالمكقع دكف أم شخص آخر.  - أ

  أف تككف الكسيمة المستخدمة إلنشا  التكقيع اإللكتركني خاضعة كقت التكقيع لسيطرة المكقع  - ب
 دكف أم شخص آخر.           

 أف يككف أم تغيير في التكقيع اإللكتركني يتـ بعد حدكث التكقيع قابالن لالكتشاؼ.  -ج      

يجب أف  المعمكمات التي يرتبط بيا، ف نولما كاف الغرض مف اشتراط التكقيع ىك تأكيد سالمة  -د      
 يككف أم تغيير في تمؾ المعمكمات يحدث بعد التكقيع قابالن لالكتشاؼ. 

  الخاص بالتكاقيع اإللكتركنية في التكقيع المتقدـ كجكد رابطة قكية  التوجيه األوروبيكقد اشترط
نش ا  التكقيع باستخداـ كسائؿ بيف التكقيع كالمكقع، كالقدرة عمى التعرؼ عمى شخصية المكقع، كا 

تقع تحت سيطرة المكقع، كمقدرة متمقي الرسالة عمى التحقؽ مف التكقيع كعمى اكتشاؼ أم 
 تعديالت عمى الكثيقة المكقعة.
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  في مجاؿ المعامالت اإللكتركنية في الدكؿ  التفاقية تنظيم أحكام التوقيع اإللكترونيأما بالنسبة
ا عضا  في مجمس الكحدة االقتصادية العربية بمكجب القرار العربية بعد مكافقة جميع الدكؿ 

/ كالتي تمت المصادقة عمييا مف قبؿ الجميكرية 87بالدكرة رقـ/ 5/6/2008/ تاريخ 1377رقـ/
عمى  23، فقد أكدت في المادة 9/2/2009تاريخ  10العربية السكرية بالمرسكـ التشريعي رقـ 

إللكتركنية كالكثائؽ كالمحررات اإللكتركنية بالحجية في اإلثبات، تمّتع التكقيع اإللكتركني كالكتابة ا
 إذا تكفرت فييا الشركط اآلتية:

 ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكّقع كحده دكف غيره.  -أ  

 سيطرة المكّقع كحده دكف غيره عمى الكسيط اإللكتركني. -ب

 المحرر اإللكتركني أك إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات الكثيقة أك  -ج

 التكقيع اإللكتركني.    

 في التشريعات الوطنية: -2

نما  القانون األمريكيلـ يستمـز  شركطان معينة في التكقيع اإللكتركني لكي تككف لو حجية قانكنية، كا 
ية اعتبر أف استخداـ أم كسيمة مف كسائؿ تككيف التكقيع اإللكتركني كافية لمكفا  بالمتطمبات القانكن

 .(28)لمتكقيع

/ 272في الفقرة الثانية مف المادة ا كلى مف المرسكـ رقـ/ مجمس الدولة الفرنسيكما أكد 
 عمى أف التكقيع اإللكتركني اآلمف ىك التكقيع اإللكتركني الذم يحقؽ الشركط اآلتية:2001لسنة

 أف يككف خاصان بالمكقع. -أ   

 أف يتـ إنشاؤه بكسائؿ تقع تحت سيطرة المكقع كحده. -ب  

 أف يرتبط بالمحرر ارتباطان كثيقان، بحيث أف كؿ تعديؿ في المحرر بعد ذلؾ    -ج  

 .( 29)يمكف اكتشافو       

الشركط الكاجب تكفرىا في  قانون التوقيع اإللكتروني المصريفي حيف حددت المادة الثامنة عشرة مف 
 لكتركني ليتمتع بالقكة القانكنية بأنيا:التكقيع اإل

                                                        

 .64ص، 2007  -سىرَح -ُشر وانؼهىو ،انطثؼح األونً ، دهةشؼاع نه ذاز فٍ انقاَىٌ وذقُُح انًؼهىياخ،أت ،ػذَاٌ تراتُى  .28

 .457ص ، 2008 –انًذهح انكثري  –يصر  ،دار انكرة انقاَىَُح  ذ ػثر اإلَررَد ، دراسح يقارَح ، ، انرؼاقسايخ ػثذ انىادذ انرهايٍ  .د.29
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 ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحده دكف غيره. -أ  

 سيطرة المكقع كحده دكف غيره عمى الكسيط اإللكتركني. -ب  

إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني أك التكقيع            -ج  
 اإللكتركني.

  

  في الفقرة الثالثة منو أنو:  قانون التجارة اإللكترونية البحرينيكما أكدت المادة السادسة مف 
إذا عرض بصدد أية إجرا ات قانكنية تكقيع إلكتركني مقركف بشيادة معتمدة قامت القرينة عمى 

 صحة ما يأتي ما لـ يثبت العكس أك يتفؽ ا طراؼ عمى خالؼ ذلؾ:
 التكقيع اإللكتركني عمى السجؿ اإللكتركني ىك تكقيع الشخص المسمى في الشيادة المعتمدة.  - أ

إف التكقيع اإللكتركني عمى السجؿ اإللكتركني قد كضع مف قبؿ الشخص المسمى في الشيادة  - ب
 المعتمدة بغرض تكقيع ىذا السجؿ اإللكتركني. 

 ع التكقيع اإللكتركني عميو.إف السجؿ اإللكتركني لـ يطرأ عميو أم تغيير منذ كض - ت
  

  فالمشرع البحريني اشترط في التكقيع اإللكتركني ليتمتع بالقكة القانكنية الممزمة أف يككف مقركنان
بشيادة معتمدة، كالتي عرفيا في المادة ا كلى مف قانكف التجارة اإللكتركنية بأنيا سجؿ إلكتركني 

 يتسـ بأنو:

 ع شخص معيف. يربط بيانات تحقؽ مف تكقي -أ    

 يثبت ىكية ذلؾ الشخص. -ب      

 يككف صادران مف قبؿ مزكد خدمة شيادات معتمد. -ج      

مستكؼ لممعايير المتفؽ عمييا بيف ا طراؼ المعنية أك المنصكص عمييا في القرارات -د      
 التي تصدر استنادان  حكاـ ىذا القانكف. 

لشيادة، تككف ىناؾ قرينة عمى أف التكقيع اإللكتركني عمى السجؿ ف ذا اقترف التكقيع اإللكتركني بتمؾ ا
اإللكتركني ىك تكقيع الشخص المسمى في الشيادة المعتمدة بغرض تكقيع ىذا السجؿ اإللكتركني، كأف 
السجؿ اإللكتركني لـ يطرأ  عميو أم تغيير منذ أف كضع التكقيع اإللكتركني عميو. أما إذا لـ يقترف ىذا 
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تمؾ الشيادة المعتمدة، ف ف التكقيع اإللكتركني ال يتمتع بالقكة القانكنية الممزمة،  نو ال يكجد ما التكقيع ب
 يدؿ عمى أنو صدر عف شخص محدد اليكية بغرض التكقيع عمى السجؿ اإللكتركني كااللتزاـ بمضمكنو.

 

  قانكنية الممزمة تكفر فقد استمـز لتمتع التكقيع اإللكتركني بالقكة ال لممشرع السوريأما بالنسبة
 الشركط التالية: 

 أف يككف مصدقان مف مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني كمعتمدان بشيادة المصادقة -أ 

 اإللكتركنية.    

 ارتباط التكقيع بالمكقع كحده دكف غيره ككفايتو لمتعريؼ عف شخصو. -ب       

 المستخدمة. نظكمة إنشا  التكقيع اإللكتركني سيطرة المكقع كحده دكف غيره عمى م-ج 

ارتباط التكقيع اإللكتركني بالكثيقة اإللكتركنية ارتباطان ال يمكف بعده إحداث أم تعديؿ أك تبديؿ -د  
 .(30)عمى الكثيقة دكف ظيكر أثر قابؿ لمتدقيؽ كالكشؼ

نما اكتفى بتحديد الشركط  كبالتالي لـ يحدد المشرع السكرم كسيمة معينة لتككيف التكقيع اإللكتركني، كا 
الكاجب تكافرىا في التكقيع اإللكتركني ليككف ممزمان، كىذا يتناسب مع مقتضيات التطكر التكنكلكجي 

 اـ التقنيات المستحدثة. المستمر الذم يفرض كسائؿ جديدة في التعامؿ اإللكتركني القائـ عمى استخد

فالمشرع إذ يستمـز تكفر شركط محددة في التكقيع اإللكتركني ليتمتع بالقكة القانكنية الممزمة التي تمنح 
السجؿ المكقع ا ثر القانكني في مكاجية ا طراؼ كالغير، ف نو يجعؿ لمتكقيع اإللكتركني المستكفي لتمؾ 

 ىذا ما سنكضحو فيما يمي.الشركط الحجية القانكنية في اإلثبات، ك 

 ثانيًا: حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: 

إف الدكر الرئيسي لمتكقيع اإللكتركني يتجسد في تحقيؽ مكثكقية المعامالت اإللكتركنية، كضماف الثقة 
تقميدم، ا مر كزيادة ا ماف بيف المتعامميف إلكتركنيان، فيك بالتالي يقكـ بالدكر ذاتو الذم يقكـ بو التكقيع ال

 الذم دفع المشرع إلى إكسا  التكقيع اإللكتركني بالحجية القانكنية الالزمة في اإلثبات.

                                                        

 .25/2/2009ذارَخ  4انسىرٌ رقى  اإلنكرروٍَيٍ قاَىٌ انرىقُغ  /3/انًادج  30.

60 



 

 

 

بشأف التجارة اإللكتركنية  القانون النموذجي لألونستيرالأكد 
أف لمتكقيع اإللكتركني الحجية ذاتيا المقررة لمتكقيع التقميدم، 

 عمى أف يتكفر شرطاف أساسياف ىما: 

ػ تحديد ىكية الشخص المكقع بشكؿ يعبر فيو عف إرادتو أ  
 بااللتزاـ بمضمكف الكثيقة اإللكتركنية.

 .(31)ب ػ أف تككف طريقة التكقيع تحقؽ المكثكقية كا ماف           

كما أكد القانكف النمكذجي لألكنسيتراؿ بشأف التكاقيع اإللكتركنية في الفقرة ا كلى مف المادة السادسة منو 
عمى أنو "عندما يشترط القانكف كجكد تكقيع مف شخص، يستكفى ذلؾ الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات 
إف استخدـ تكقيع إلكتركني مكثكؽ بو بالقدر المناسب لمغرض الذم أنشئت أك أبمغت مف أجمو رسالة 

 البيانات".

ة تكفر شرطيف لتمتع التكقيع فعندما استمـز قانكف ا كنسيتراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركني
اإللكتركني بالحجية القانكنية، جا  قانكف ا كنسيتراؿ النمكذجي بشأف التكاقيع اإللكتركنية أكثر تفصيالن 
 حيث اشترط في التكقيع اإللكتركني الممـز أف يككف مكثكقان بو مف خالؿ شركط تفصيمية تـ ذكرىا أعاله. 

 

بيف التكقيع اإللكتركني كالتكقيع  المشرع المصريساكل 
التقميدم مف حيث الحجية القانكنية، حيث جا  في 

/ 15/ مف قانكف التكقيع اإللكتركني رقـ /14المادة /
نطاؽ المعامالت "لمتكقيع اإللكتركني في  2004لسنة 

 المدنية كالتجارية كاإلدارية ذات الحجية المقررة لمتكاقيع

تمامو الشركط المنصكص عمييا في قانكف اإلثبات في  المكاد المدنية كالتجارية، إذا ركعي في إنشائو كا 
كذلؾ ا مر بالنسبة في ىذا القانكف، كالضكابط الفنية كالتقنية التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف".

                                                        

 .1996نؼاو  اإلنكرروَُحيٍ قاَىٌ األوَسُررال انًُىرجٍ تشأٌ انرجارج  1انفقرج  –انًادج انساتؼح  31.
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ريني عمى حجية ، حيث أكد في المادة السادسة مف قانكف المعامالت اإللكتركنية البحلممشرع البحريني
 التكقيع اإللكتركني فجا  فييا:

مكاف العمؿ بمكجبو لمجرد كركده كميان أك  -أ ال ينكر ا ثر القانكني لمتكقيع اإللكتركني مف حيث صحتو كا 
 جزئيان في شكؿ إلكتركني. 

ا استعمؿ في إذا أكجب القانكف التكقيع عمى المستند أك رتب أثران قانكنيان عمى خمكه مف التكقيع، ف نو إذ-ب
 سجؿ إلكتركني في ىذا الشأف، ف ف التكقيع اإللكتركني عميو يفي متطمبات ىذا القانكف.

  

يمنح التكقيع اإللكتركني  فالتشريع األردنيكتتشابو التشريعات العربية الناظمة لممعامالت اإللكتركنية، 
الحجية في اإلثبات، إذا استكفى الشركط المنصكص عمييا في قانكف المعامالت اإللكتركنية ا ردني 

 / مف ىذا القانكف: 10مف المادة / 1، حيث جا  في الفقرة رقـ 2001لعاـ  85المؤقت رقـ 

يب أثر عمى خمكه مف التكقيع، ف ف إذا استكجب تشريع نافذ تكقيعان عمى المستند أك نص عمى ترت -"أ 
 التكقيع اإللكتركني عمى السجؿ اإللكتركني يفي بمتطمبات ذلؾ التشريع".

يتفؽ كؿ مف المشرع ا ردني كالمشرع البحريني ب عطا  التكقيع اإللكتركني الحجية القانكنية في الحاالت ك 
يكجب فييا القنكف التكقيع، بينما لـ يتناكؿ  التي يمـز القانكف فييا ا طراؼ بالتكقيع، أم في الحاالت التي

الحاالت ا خرل كأف يتـ التكقيع عمى كثيقة إلكتركنية متداكلة بيف ا طراؼ المتعامميف إلكتركنيان، فيؿ 
 يمكف االستناد إلى تمؾ الكثيقة قانكنان أـ أف ذلؾ يعكد إلى االتفاؽ المسبؽ لألطراؼ. 

االعتراؼ بالتكقيع  قانون التوقيع اإللكتروني السوريثانية مف كقد تضمنت الفقرة )أ( مف المادة ال
تمامو ا حكاـ الكاردة في  اإللكتركني كمنحو ذات الحجية المقررة لمتكقيع التقميدم، إذا ركعيت في إنشائو كا 

ككف قد ىذا القانكف، فالمشرع السكرم اعتبر أف التكقيع اإللكتركني نظيران كظيفيان لمتكقيع التقميدم، كبذلؾ ي
 أخذ بمبدأ النظير الكظيفي مف حيث االعتراؼ بالتكقيع اإللكتركني.
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 مزودو خدمات التصديق اإللكتروني
كذلؾ مف خالؿ  ،إلكتركنيان عمى تعزيز الثقة بيف المتعامميف  اإللكتركنيتعمؿ جيات التصديؽ 

 المثبتة عمييا. اإللكتركنية قيعاكتصديؽ التك  اإللكتركنيةتكثيؽ الكثائؽ 

، كتؤكد عمى صحة البيانات اإللكتركنية قيعاتصّدؽ التك  إلكتركنيةذلؾ ب صدار شيادات  كيتـّ 
 .اإللكتركنيةكالمعمكمات الكاردة في الكثائؽ 

 :ماهية مزودي خدمات التصديق اإللكتروني - أ

 أواًل: تعريف مزود خدمات التصديق اإللكتروني:

التصديؽ اإللكتركني في المادة ا كلى مف قانكف التكقيع اإللكتركني عّرؼ المشرع السكرم مزكد خدمات 
 كخدمات الشبكة بأنو:

 " جية مختصة مرخص ليا ب صدار شيادات التصديؽ اإللكتركني كتقديـ أم خدمات أخرل تتعمؽ بذلؾ".

تركني كبذلؾ يككف المشرع قد أّكد عمى أفَّ الكظيفة ا ساسية التي تقكـ بيا جيات التصديؽ اإللك
المرخص ليا، تتمثؿ في إصدار شيادات التصديؽ اإللكتركني، كقد عرؼ شيادة التصديؽ اإللكتركني 

 بأنيا:

شيادة اعتماد تصدر مف جية مختصة مرخص ليا، اليدؼ منيا إثبات عائدية تكقيع إلكتركني إلى  "
تكقيع اإللكتركني المعتمدة شخص طبيعي أك اعتبارم معيف، سندان لالرتباط بيف المكّقع كبيانات إنشا  ال

 الخاصة بو".

 ثانيًا: الشروط الواجب توفرها في مزود خدمات التصديق اإللكتروني: 

 استمـز المشرع السكرم فيمف يرغب بتقديـ خدمات التصديؽ اإللكتركني أف تتكفر فيو الشركط التالية: 

 أف يككف شخصان اعتباريان حاصالن عمى سجؿ تجارم. -1

 مقيمان في الجميكرية العربية السكرية.أف يككف  -2

أف يحصؿ عمى ترخيص مف الييئة الكطنية لخدمات الشبكة، كذلؾ لقا  بدؿ دكرم يحدده  -3
 مجمس إدارتيا.
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عمى أف يجرم  اختيار المرخص لو عمى نحك يضمف العالنية كتكافؤ الفرص، كأف ُتحدد مدة معينة 
لخدمات الشبكة، كأف ُتحدد كسائؿ اإلشراؼ كالمتابعة  لمترخيص مف قبؿ مجمس إدارة الييئة الكطنية

 التقنية.

كيجكز لمجمس اإلدارة أف يضيؼ شركطان إضافية تتعمؽ بسمعة طالب الترخيص أك بمال تو أك بضماف 
 تقديـ الخدمات كما يجب. 

 :التزامات مزودي خدمات التصديق اإللكتروني -ب

 مهام التالية:تتولى جهات التصديق اإللكتروني القيام بال -

االلتزاـ بالمحافظة عمى سرية البيانات المتعمقة ب نشا  التكقيع اإللكتركني، كغيرىا مف المعمكمات  -1
الالزمة إلصدار شيادات التصديؽ اإللكتركني. فال يجكز لجية التصديؽ اإللكتركني إفشا  ىذه 

/ب مف قانكف التكقيع 4المادة المعمكمات لمغير أك استخداميا في غير الغرض الذم قدمت مف أجمو) 
 اإللكتركني كخدمات الشبكة(.

 يقكـ مزّكد خدمات التصديؽ اإللكتركني ب صدار كتسميـ كحفظ شيادات التصديؽ اإللكتركني. -2

يترتب عمى مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني اتخاذ التدابير الالزمة لحماية شيادات التصديؽ  -3
 اإللكتركني مف أم تعّرض.

ضمف مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني صحة المعمكمات التي تضمنتيا شيادة التصديؽ ي -4
 اإللكتركني بتاريخ تسميميا.

يضمف مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني التحقؽ مف عائدية التكقيع اإللكتركني إلى المكقع، تأكيدان  -5
 لخاصة بو.عمى االرتباط بيف المكقِّع كبيانات إنشا  التكقيع اإللكتركني ا

يتكجب عمى مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بمكجب أحكاـ المادة الثامنة مف قانكف التكقيع  -6
 اإللكتركني كخدمات الشبكة، تعميؽ العمؿ بشيادة التصديؽ اإللكتركني في الحاالت التالية:

 بطمب مف صاحب الشيادة.  -1 

لتحقؽ منيا، تدؿ عمى إحدل الحاالت إذا قامت قرائف، بنا ن عمى معطيات مكثقة يمكف ا -2
 التالية:
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 استعماؿ الشيادة بغرض التدليس أكالغش.  -أ

 انتياؾ منظكمة إنشا  التكقيع اإللكتركني.  -ب

كما يتكجب عمى مزّكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بمكجب أحكاـ المادة التاسعة مف قانكف التكقيع  -7
 التصديؽ اإللكتركني في الحاالت التالية: اإللكتركني كخدمات الشبكة، إلغا  شيادة

 بطمب مف صاحب الشيادة.  .1
عند إعالـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بكفاة الشخص الطبيعي أك حؿ الشخص  .2

 االعتبارم صاحب الشيادة. 
 عند ثبكت إحدل الحاالت التالية:  .3

 عدـ صحة المعمكمات المتضمنة في الشيادة.  -

 تغير المعمكمات المتضمنة في الشيادة.  -

 استعماؿ الشيادة بغرض التدليس أكالغش.  -

 انتياؾ منظكمة إنشا  التكقيع اإللكتركني.  -

فيقكـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني ب عالـ صاحب الشيادة كب عالـ الييئة الكطنية لخدمات الشبكة 
عمى أف يتـ رفع التعميؽ مباشرة عند  ,إلغائيا، كأسباب ذلؾ بتعميؽ العمؿ بشيادة التصديؽ اإللكتركني أك

 زكاؿ ا سباب التي أّدت إليو.

كيحؽ لصاحب الشيادة أك لمغير التظمـ أماـ الييئة الكطنية لخدمات الشبكة مف قرار مزكد خدمات  
ان تبدأ مف التصديؽ اإللكتركني بتعميؽ الشيادة أك إلغائيا، كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكم

 تاريخ إعالمو بو.

كعندئٍذ تقكـ الييئة بالفصؿ في التظّمـ المقدَّـ ليا خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثيف يكمان تبدأ مف تاريخ تقديـ  
 التظّمـ.

يمتـز مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بمسؾ سجؿ إلكتركني لشيادات التصديؽ اإللكتركني  -8
سجؿ متاحان باستمرار الطالع المتعامميف عمى المعمكمات التي تتعمؽ الصادرة عنو، عمى أف يككف ىذا ال
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بمعامالتيـ فيو، ككؿ البيانات المرتبطة بشيادات التصديؽ اإللكتركني، بما فييا تكاريخ تعميؽ الشيادات 
 أك إلغائيا. 

 

 التزامات الموقِّع: -

أم استعماؿ غير مشركع لبيانات يتكجب عمى المكقِّع اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمحيمكلة دكف  .1
 إنشا  التكقيع اإللكتركني الخاصة بو.

كيقضي ذلؾ التزامو بالحفاظ عمى سّرية البيانات الخاصة ب نشا  تكقيعو اإللكتركني، كذلؾ لتفادم 
 اختراقيا كاستخداميا استخدامان غير مشركع.

يترتب عمى المكقِّع احتراـ شركط استعماؿ خدمات التصديؽ اإللكتركني، كشركط إحداث التكقيع  .2
 اإللكتركني. 

يمتـز المكقِّع ب عالـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بكؿ استعماؿ غير مشركع لتكقيعو  .3
 اإللكتركني. 

في المعمكمات المتضمنة يجب عمى المكقِّع إعالـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بكؿ تغيير  .4
 في شيادة التصديؽ اإللكتركني الخاصة بو. 

الحرص عمى مصداقية كؿ المعطيات التي صرح بيا لمزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني كلكؿ  .5
 . (32)ا طراؼ التي طمب منيا أف تثؽ بتكقيعو

  

                                                        
 ( يٍ االذفاقُح انخاصح ترُظُى أدكاو انرىقُغ اإلنكرروٍَ فٍ يجال اإلنكرروَُح فٍ انذول انؼرتُح. 11انًادج ) (32)
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 :مسؤولية مزودي خدمات التصديق اإللكتروني - ج

، كمسؤكلية -بنكعييا العقدية كالتقصيرية -تترتب عمى مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني مسؤكلية مدنية 
 جزائية. 

 : مزودي خدمات التصديق اإللكترونيل أواًل: المسؤولية المدنية

، -بنكعييا العقدية كالتقصيرية -مسؤكلية مدنية  اإللكتركنيتترتب عمى مزكد خدمات التصديؽ 
 كمسؤكلية جزائية. 

 

د خدمات التصديؽ اإللكتركني فيما  تترتب مسؤكلية مزكِّ
لك أخؿ بالتزاماتو الكاردة في العقد المبـر بينو كبيف 
المكقِّع، فمـ ينفِّذ التزاماتو كفقان لمبنكد الكاردة في العقد، أك 

إال أنو يمكف لمزكد خدمات أنو تأخر في تنفيذ التزاماتو. 
 اإللكتركني التحمؿ مف مسؤكليتو فيما لك أثبتالتصديؽ 

أف عدـ تنفيذ التزامو العقدم، يعكد إلى سبٍب أجنبي ال يد لو فيو، كما لك حالت قكة قاىرة دكف تنفيذ العقد 
 المبـر بينو كبيف المكقِّع.

إلى خطأ المكقِّع، كما أنو يتحمؿ مف مسؤكليتو العقدية فيما لك أثبت أف عدـ تنفيذه اللتزامو العقدم يعكد 
كما لك كانت المعمكمات، الالزمة إلصدار شيادة التصديؽ اإللكتركني، المقدَّمة مف قبؿ المكقع غير 
صحيحة، أك أنو لـ ُيعِمـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بالتغيير الحاصؿ فييا، أك أنو لـ يقـ ب عالمو 

 كتركني الخاصة بو.  التكقيع اإللبأم استعماؿ غير مشركع لمنظكمة إنشا

 

أكدت المادة السادسة مف قانكف التكقيع اإللكتركني 
كخدمات الشبكة عمى أفَّ مزكد خدمات التصديؽ 

 اإللكتركني يضمف:

صحة المعمكمات التي تضمنتيا شيادة التصديؽ  -أ
 اإللكتركني في تاريخ تسميميا. 

سندان لالرتباط بيف المكقع كبيانات التحقؽ بمكجب شيادة التصديؽ اإللكتركني إلى المكقع،   - ب
 إنشا  التكقيع اإللكتركني المعتمدة الخاصة بو.

67 



كبنا ن عميو تترتب مسؤكليتو عف الضرر الحاصؿ لممكقِّع أك لمغير نتيجة خطئو المفترض في 
الحالتيف السابقتيف، كذلؾ  ف مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني يمتـز عند إنشا  شيادة 

تركني بالبيانات كالمعمكمات المقدمة مف قبؿ المكقع، الذم يمتـز بدكره بتقديـ تمؾ التصديؽ اإللك
 المعمكمات صحيحة مطابقة لمحقيقة. 

بالتالي ف ف عدـ تقيد مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بتمؾ المعمكمات يجعؿ خطأه مفترضان 
 في حاؿ حدكث ضرر لممكقع أك لمغير جّرا  ذلؾ. 

مكمات المقدمة مف قبؿ المكقع غير صحيحة، مما أدل لحدكث ضرر لو أك أما إذا كانت المع
لمغير جرا  ذلؾ، ككاف مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني قد التـز بتمؾ المعمكمات المخالفة 
لمحقيقة عند إنشا  شيادة التصديؽ اإللكتركني، ف نو يتحمؿ مف مسؤكليتو عمى اعتبار أف المكقع 

ديـ تمؾ المعمكمات صحيحة مطابقة لمحقيقة. كينطبؽ ا مر ذاتو فيما لك لـ قد أخؿَّ بالتزامو بتق
يعمـ المكقع مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بالتغيير الحاصؿ لتمؾ المعمكمات التي تتضمنيا 

 شيادة التصديؽ اإللكتركني. 

المترتبة في حيف أف خطأ مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني فيما يتعمؽ بااللتزامات ا خرل 
عميو ىك خطأ كاجب اإلثبات، فيترتب عمى المكقع أك الغير إثبات خطأ مزكد خدمات التصديؽ 
ثبات عالقة السببية بيف خطأ مزكد خدمات  ثبات الضرر الحاصؿ  مٍّ منيما، كا  اإللكتركني، كا 

 التصديؽ اإللكتركني كالضرر الحاصؿ. 

ركني ب صدار كتسميـ كحفظ شيادات التصديؽ ففيما يتعمؽ بالتزاـ مزكد خدمات التصديؽ اإللكت
اإللكتركني، يمكننا أف نستنتج مف المادة الخامسة مف قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة، 
د أف يتحمؿ مف مسؤكليتو فيما لك أثبت أنو اتخذ التدابير الالزمة لتكفير الحماية  أنو يمكف لممزكِّ

انكف، كلمشركط كالضكابط كا نظمة التي يصدرىا الكزير بنا ن لتمؾ الشيادات كفقان  حكاـ ىذا الق
 عمى قرار مف مجمس إدارة الييئة. 

كما أنو يمكف لمزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني أف يتحمؿ مف مسؤكليتو، في حاؿ إخالؿ 
اصؿ المكقع بااللتزامات المنصكص عمييا في قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة، عف الضرر الح

لمغير جرا  ذلؾ، كذلؾ إذا كاف إخالؿ المكقع قد حصؿ  سباب خارجة عف سيطرة المزّكد، كىذا ما 
 /ج مف قانكف التكقيع اإللكتركني كخدمات الشبكة(.7) أكدتو المادة
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 ثانيًا: المسؤولية الجزائية: 

تكقيع اإللكتركني ( مف قانكف ال31تترتب مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني بمكجب المادة )
 كخدمات الشبكة التي تنص عمى أنو:

 "مع عدـ اإلخالؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في قانكف آخر نافذ:  

يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثالث سنكات كبالغرامة مف خمسمئة ألؼ ليرة سكرية إلى مميكني ليرة  -1
 سكرية، كؿ مف قاـ قصدان بارتكاب أحد ا فعاؿ التالية: 

إصدار شيادات تصديؽ إلكتركني أك تقديـ أية خدمات تتعمؽ بالتكقيع اإللكتركني لمعمكـ دكف  -أ
 الحصكؿ عمى الترخيص الالـز لذلؾ مف الييئة.

تزكير أك تحريؼ تكقيع إلكتركني أك بيانات أك منظكمة انشا  تكقيع إلكتركني بأية طريؽ  -ب
 كانت.

منظكمة إنشا  تكقيع إلكتركني محرفة أك شيادة تصديؽ استعماؿ تكقيع إلكتركني مزكر أك  -ج
 إلكتركني مزكرة، مع عممو بذلؾ.

التكصؿ بأية كسمة كانت الى الحصكؿ بغير حؽ عمى بيانات إنشا  تكقيع إلكتركني أك  -د
منظكمة إنشا  تكقيع الكرتكني أك كثيقة إلكتركنية أك اختراؽ أم منيا، أك اعتراضيا، أك تعطيميا عف أدا  

 كظيفتيا.

تقديـ أكراؽ أك معمكمات مزكرة أك غير صحيحة بقصد الحصكؿ عمى شيادة تصديؽ  -ق
 إلكتركني أك تعميؽ العمؿ فييا أك الغائيا.

إنشا  أية بيانات تتعمؽ باستخداـ التكقيع إلكتركني أك التحقؽ مف عائديتو، أك استخداميا في  -ك
مميف لدل مزكد خدمات التصديؽ اإللكتركني، كيككف غير الغرض الذم قدمت مف أجمو مف قبؿ أحد العا

المزكد في ىذه الحالة مسؤكالن بالتضامف عف الكفا  بما ُيحكـ بو العامؿ مف غرامات إذا ثبت أف إخالؿ 
 المسؤكؿ عف اإلدارة الفعمية لممزكد بكاجباتو قد أسيـ كقكع ىذه الجريمة.
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صديؽ اإللكتركنية تتجسد في كؿ مف الفقرتيف )أ ، ك( مف كعميو ف ف المسؤكلية الجزائية لمزكد خدمات الت
المادة السابقة، فيك مسؤكؿ جزائيان عف إصدار شيادات تصديؽ إلكتركني أك تقديـ الخدمات المتعمقة 

 بالتكقيع اإللكتركني دكف الحصكؿ عمى الترخيص الصادر عف  الييئة الكطنية لخدمات الشبكة.

مات كالبيانات المتعمقة باستخداـ التكقيع اإللكتركني أك التحقؽ مف ارتباطو كما أنو ُيسأؿ عف إنشا  المعمك 
بصاحبو دكف غيره، كعف استخداـ تمؾ المعمكمات كالبيانات في غير الغرض الذم ُقدِّمت مف أجمو، كذلؾ 

ارتكب  إذا أدل إخاللو بالتزامو الى كقكع ىذه الجريمة، كىذه المسؤكلية مسؤكلية تضامنية مع العامؿ الذم
 ىذه الجريمة.

 

كيحكـ بنشر حكـ اإلدانة في جريدتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار عمى ا قؿ، كعمى شبكات المعمكمات 
 (.  31/3اإللكتركنية المفتكحة، كذلؾ عمى نفقة المحككـ عميو )المادة 

 كاآلف ننتقؿ لمحديث عف محفظة النقكد كالشيكات اإللكتركنية.
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  مف خصائص التكقيع:اختر اإلجابة الصحيحة:  
 .تعييف ىكية المكقع .1
 .نسبة المستند إلى المكقع .2
 .القبكؿ بمضمكف المستند المكقع .3
 .كؿ ما تقدـ .4

 
 .4اإلجابة الصحيحة رقم 

 
 تمارين:
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 الرابعة التعميمية الوحدة

 محفظة النقود والشيكات اإللكترونية

 

 الكممات المفتاحية:

 النقود اإللكترونية –البطاقة الذكية  –الشيؾ اإللكتروني  –محفظة النقود 

 الممخص:

استخداـ أنظمة حديثة لمدفع تتوافؽ مع طبيعة ىذا النوع مف  يتطمباإللكترونية إتماـ معامالت التجارة إف 
والشيكات طاقات االئتماف عف طريؽ ب كالدفعمن هنا ظهرت وسائل الدفع اإللكترونية المتعددة   ،التجارة

التي تعد مف الوسائؿ المستحدثة في العالـ اإللكتروني. ولذلؾ كاف ال بد  اإللكترونيةوالنقود اإللكترونية 
بتحديد أجزائيا وتوضيح آلية التعامؿ معيا وبياف مزايا الدفع  اإللكترونيةمحفظة النقود اف ماىية مف بي

 .باستخداميا ومساوئو وكذلؾ بياف مزيا الشيكات اإللكترونية ومخاطرىا

 :األهداف التعميمية

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 الدفع اإللكترونية واستعراض أنواعيا المتعددةبياف أىمية وسائؿ  -1
 بتحديد أجزائيا وآلية التعامؿ معيا محفظة النقود اإللكترونيةبياف ماىية  -2
 ومساوئو محفظة النقود اإللكترونيةبياف مزايا الدفع باستخداـ  -3
 سمات الشيكات اإللكترونية -4
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تشار الواسع لمتجارة اإللكترونية حيث لـ تعْد إّف العمؿ بأنظمة الدفع اإللكترونية كاف نتيجًة حتميًة لالن
وسائؿ الدفع التقميدية تالئـ ىذا النوع مف التجارة، فكاف البدَّ إلتماـ معامالت التجارة اإللكترونية مف 
استخداـ أنظمة حديثة لمدفع تتوافؽ مع طبيعة ىذا النوع مف التجارة، حيث تتجسد تمؾ األنظمة بالتقنيات 

طورة بشكٍؿ مستمر. إال أّف أنظمة الدفع اإللكترونية سبقت ظيور التجارة اإللكترونية، فقد اإللكترونية المت
اسُتخدـ كّؿ مف الياتؼ والتمغراؼ كوسيمة مف وسائؿ الدفع اإللكتروني، حيث تَـّ ربط الواليات المتحدة 

 .(1)األمريكية بالمممكة المتحدة  البريطانية بواسطة أسالؾ التمغراؼ

 

وسائؿ الدفع اإللكترونية فقد يتـّ الدفع وتتعدد 
اإللكتروني عف طريؽ بطاقات االئتماف 
بأنواعيا المختمفة أو الشيكات اإللكترونية أو 

، حيث تـّ تطوير كّؿ مف (2)النقود اإللكترونية
بطاقات االئتماف والشيكات لتتناسب مع أنظمة 
الدفع اإللكترونية، أّما بالنسبة لمنقود اإللكترونية 

يي مف الوسائؿ المستحدثة في العالـ ف
والتي تشمؿ كاًل مف النقود الرقمية اإللكتروني، 

ومحفظة النقود اإللكترونية، إذ تتمثؿ النقود 
 الرقمية بالوحدات الرقمية التي يتـّ 

تحويميا مف حساب المشتري لدى أحد المصارؼ إلى حساب البائع الذي قبؿ الدفع بالنقود الرقمية، 
 تخّزف القيمة النقدية في محفظة النقود اإللكترونية مف خالؿ أجيزة الذاكرة اإللكترونية.بينما 

  

                                                             
ًس ـ يحًذ سعٛذ إسًبعٛم ـ أسبنٛت انحًبٚخ انمبََٕٛخ نًعبيالد انزجبرح اإلنكززَٔٛخ ـ رسبنخ نُٛم درجخ انذكزٕراِ فٙ انحمٕق ـ جبيعخ عٍٛ ش د.1

 .217ـ ص 2005انمبْزح ـ 

2-WILLIAM S.DAVIS and JOHN BENAMATI  ،E-Commerce Basics-technology foundations and e-business 

applications ،Pearson Education ,Addison-Wesley,Cornell University ,Newyork,2003 ،p152-153.                        
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 ماهية محفظة النقود اإللكترونية

تقوـ النقود اإللكترونية بالدور الوظيفي الذي تقوـ بو النقود التقميدية في الوفاء، إال أنَّيا تختمؼ عنيا مف 
إلتماـ وظيفتيا، األمر الذي يجعؿ مف المفترض إضفاء الصفة حيث استخداـ الوسائؿ اإللكترونية 

 القانونية عمييا، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنقود التقميدية.

وقد ذىب جانب مف الفقو إلى أّف النقود اإللكترونية 
ما ىي إال مجموعة مف البروتوكوالت والتواقيع الرقمية 

محؿ  التي تتيح لمرسالة اإللكترونية أف تحؿَّ فعمياً 
 .(3)تبادؿ العمالت الورقية

كما أّكد بعضيـ أّف النقود اإللكترونية، سواء 
  أو محفظة النقود اإللكترونية، ليست إال (4)السائمة

أمرًا بالتحويؿ إلى حساٍب لآلمر مرصوٍد الستعماالت خاصة، مع أمٍر بالتقييد في حساب المستفيديف 
. فمحفظة النقود (5)النقود لدى التجار وموردي الخدمات عندما تتحدد شخصياتيـ فيما بعد باستعماؿ

اإللكترونية ما ىي إال شكٌؿ مف أشكاؿ النقود اإللكترونية التي ُأوِجدت تمبيًة لمتطمبات العمؿ التجاري، 
الذي تغيرت معالمو وتطورت آلياتو مع ظيور التجارة اإللكترونية القائمة عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ 

 ماـ المعامالت التجارية. الحديثة إلت

 :مفيوـ محفظة النقود اإللكترونية، فنبيف الجزءسنوضح في ىذا 

 أجزاء محفظة النقود اإللكترونية :أوالً 

 آلية التعامؿ مع تمؾ المحفظة :ثانياً 

 ستخداـ محفظة النقود اإللكترونيةالتعقيب عمى نظاـ الدفع باثالثًا: 

 

 

                                                             
 . 20ـ ص 2008أحًذ سفز ـ أَظًخ انذفع اإلنكززَٔٛخ ـ يُشٕراد انحهجٙ انحمٕلٛخ ـ ثٛزٔد ـ نجُبٌ ـ انطجعخ األٔنٗ ـ  د.3
 أحذ انًصبرف إنٗ حسبة انجبئع انذ٘ لجم انذفع ثبنُمٕد انزلًٛخ.انُمٕد انزلًٛخ انزٙ رعبنج إنكززَٔٛبً ، فٛزى رحٕٚهٓب يٍ حسبة انًشزز٘ نذٖ  4
خ انجحزٍٚ عذَبٌ إثزاْٛى سزحبٌ ـ انٕفبء )انذفع( اإلنكززَٔٙ ـ ثحث يُشٕر فٙ يجهخ انحمٕق ـ انًجهذ انثبنث ـ انعذد األٔل ـ كهٛخ انحمٕق ـ جبيع د.5

 .252ـ ص2006ـ ُٚبٚز 
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 اإللكترونية:أواًل: أجزاء محفظة النقود 

تتكوف محفظة النقود اإللكترونية مف مجموعة مف الوحدات اإللكترونية المخّزنة عمى البطاقة الذكية 
المزودة بذاكرة إلكترونية، حيث يتـّ شحف تمؾ البطاقة بالوحدات اإللكترونية القابمة لموفاء. وفيما يمي نبيف 

 التركيب الفني لتمؾ المحفظة:

 الذكية:تطّور البطاقة  -1

تشّكؿ البطاقة الذكية عنصرًا رئيسيًا مف العناصر المكّونة لمحفظة النقود اإللكترونية، وقد ظيرت 
ىذه البطاقة تبعًا لمتطور التكنولوجي والتقني الممحوظ حيث تطورت البطاقات المستخدمة في الوفاء وفقًا 

 لآلتي:

 أ ـ البطاقة البالستيكية العادية:

وىي عبارة عف قطعة بالستيكية يدّوف عمييا بطريقة بارزة اسـ الحامؿ ولقبو ورقـ البطاقة وتاريخ  
انتياء صالحيتيا، حيث يتـّ قراءتيا عف طريؽ جياز آلي خاّص بذلؾ. وبالرغـ مف سيولة استخداـ تمؾ 

 .تعرض لمغش والتقميدالبطاقة، إال أّنيا تتعرض لمتمؼ نظرًا لالستخداـ المتكرر ليا، كما أّنيا قد ت

 ب ـ البطاقة ذات الشريط المغناطيسي:

وىي تتميز بتدويف المعمومات الخاصة بالعميؿ والمصرؼ الُمصدر، سواء ما يتعمؽ بالمعمومات  
الشخصية الخاصة بالعميؿ، كاسـ العميؿ ولقبو، أو المعمومات المتعمقة بعمميات العميؿ المصرفية عمى 

تقرأ تمؾ المعمومات بواسطة جياز الصراؼ اآللي بعد كتابة الرقـ السّري الشريط المغناطيسي، حيث 
 .الخاص بالعميؿ

ولـ توّفر تمؾ البطاقة األماف لمعميؿ، نظرًا لمحاجة إلى جياز الصراؼ اآللي لقراءة المعمومات  
 .المدونة عمى الشريط المغناطيسي والتأكد منيا

 ج ـ البطاقة الذكية:

ذه البطاقة عمى كمبيوتر صغير لو ذاكرة، حيث تخّزف عمييا أيضًا الوحدات تدوف المعمومات في ى 
 اإللكترونية التي تستخدـ في الوفاء.
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فال تحتاج البطاقة الذكية إلى جياز خارجي لقراءة المعمومات المدّونة، كما ىو الحاؿ في البطاقة  
إلى أّنيا تخّزف كمية أكبر مف ذات الشريط المغناطيسي، مما يجعميا أكثر أمانًا لمعميؿ، إضافًة 

 المعمومات في ذاكرتيا اإللكترونية.

 :وتتضمف تمؾ المعمومات 

المعمومات الشخصية الخاصة بالعميؿ والشركة الُمصِدرة لمبطاقة، حيث يتـّ تخزيف تمؾ  -
 .البيانات عند أوؿ استخداـ لمبطاقة وال يمكف حذفيا أو تعديميا

ممة السر حيث يمكف تغييرىا عند كّؿ استخداـ حفاظًا عمى المعمومات التي يمكف تغييرىا، كك -
 .السّرية

المعمومات المالية التي تتضمف جميع المعامالت المالية لمعميؿ، حيث يمكف تعديميا وفقًا  -
 .لمعمميات المصرفية المختمفة لمعميؿ

شركات النقؿ وتستخدـ البطاقة الذكّية في الواقع التقميدي، حيث نجدىا في األسواؽ التقميدية و 
وغيرىا مف المشاريع التي ُتصِدر تمؾ البطاقة وتستخدميا الستيالؾ المنتجات والخدمات الخاصة بيا، 
كالبطاقات المستخدمة في الجامعات لسداد قيمة بعض الخدمات الجامعية، أو الستيالؾ منتجات 

ـ في كّؿ فروعو وخدمات خاصة بمشاريع أخرى، كالبطاقات التي تصدر عف أحد المشاريع لتستخد
بمنتجاتيا وخدماتيا المختمفة. كما يمكف أف ُتصَدر مف قبؿ عدد مف المشاريع لتستخدـ في وفاء قيمة 
المنتجات والخدمات التي تقدميا تمؾ المشاريع، كالبطاقات المستخدمة في سداد قيمة األكؿ في المطاعـ 

 وسداد قيمة الدخوؿ إلى السينما. 

تستخدـ كمحفظة نقود إلكترونية في حاؿ صدورىا عف عدد مف المشاريع كما أّف البطاقة الذكية 
لسداد قيمة المنتجات والخدمات المختمفة التي تقدميا تمؾ المشاريع، حيث يقوـ المصرؼ الُمصِدر 

  .لمبطاقة بشحنيا بالوحدات اإللكترونية التي تمثؿ قيمًا مالية قابمة لموفاء بثمف المنتجات والخدمات

ص تكمفة البطاقة الذكية، وتزايد المخاوؼ حوؿ احتماالت التزوير التي ترافؽ استعماؿ نظـ إفَّ تناق
البطاقات االعتيادية، فضاًل عف تعاظـ االىتماـ بالتعامؿ عف ُبعد عبر اليواتؼ والحواسيب الشخصية، 

 . (6)كّؿ ذلؾ أّدى بدوره إلى االستخداـ الواسع لمبطاقة الذكية

                                                             
د. َٕال ثٍ عًبرح ـ ٔسبئم انذفع اإلنكززَٔٛخ ـ اٜفبق ٔانزحذٚبد ـ جبيعخ ٔرلهخ ـ  ثحث يُشٕر عهٗ انًٕلع اإلنكززَٔٙ  6

htpp://douis.free.fr/article/e-commerce-ogx/BenAmara.pdf 
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 اإللكترونية:الوحدات  -2 

تتكوف محفظة النقود اإللكترونية مف الوحدات اإللكترونية التي تشحف بيا البطاقة الذكية، لتقوـ 
عندئٍذ بدورىا كمحفظة نقود إلكترونية، حيث تمّثؿ الوحدات اإللكترونية قيمًا مالية يستخدميا المستيمؾ 

نقود التقميدية في سداد قيمة المنتجات لموفاء بأثماف المنتجات والخدمات، مما يجعميا تحّؿ محّؿ ال
 والخدمات.

ُتخّزف الوحدات اإللكترونية بشكؿ مسبؽ في الذاكرة اإللكترونية لمبطاقة الذكية أو في ذاكرة  
الكمبيوتر، حيث تتجسد بأرقاـ تتداوؿ إلكترونيًا، وتمّثؿ قيمًا مالية تستخدـ لموفاء، وتشّكؿ قوة إبراء لمَمديف 

 ائف بيا كوسيمة لموفاء.فيما لو قبؿ الد

وتقوـ محفظة النقود اإللكترونية عمى مبدأ الدفع المسبؽ حيث يقوـ العميؿ بتقديـ النقود التقميدية 
إلى المصرؼ الُمصِدر لممحفظة ليحصؿ بالمقابؿ عمى الوحدات اإللكترونية المشحونة عمى البطاقة 

بالديف المترتب عمى العميؿ عند شرائو منتجًا ما أو  الذكية، التي تشّكؿ محفظة نقود إلكترونية قابمة لموفاء
حصولو عمى خدمة معينة، حيث يتـّ خصـ ثمف المنتج أو الخدمة مف حساب العميؿ لدى المصرؼ 
الُمصِدر لممحفظة إلى حساب البائع عف طريؽ خصـ الوحدات اإللكترونية، التي تمثؿ بدورىا قيمًا مالية 

يا إلى حساب البائع كوحدات إلكترونية أو تحويميا إلى نقود تقميدية مف حساب العميؿ المشتري وتحويم
 ُتسدد مف خالليا أثماف المنتجات أو الخدمات.
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 ثانيًا: آلية التعامل مع محفظة النقود اإللكترونية:
تمّر محفظة النقود اإللكترونية بمراحؿ عّدة، تبدأ 
بإصدار البطاقة اإللكترونية التي تجّسد محفظة النقود 
اإللكترونية، وتنتيي بتحويؿ الوحدات اإللكترونية إلى 

 نقود معدنية قابمة لموفاء. 
ولتوضيح آلية عمؿ محفظة النقود اإللكترونية نبّيف 

تمؾ المحفظة لتصؿ إلى المراحؿ األساسية التي تمّر بيا 
 الشكؿ النيائي ليا كوسيمة لموفاء.

 

  مرحمة إصدار محفظة النقود اإللكترونية: -1

يقوـ المصرؼ المركزي بميمة إصدار محفظة النقود اإللكترونية في أغمب الدوؿ، كما يمكف أف 
السمطات المالية تقوـ بتمؾ الميمة كّؿ مف المؤسسات المالية وغير المالية المرّخص ليا مف قبؿ 

 المختصة.

المؤسسة الُمصِدرة لمنقود اإللكترونية بأّنيا: "كؿُّ  2000لعاـ  44وقد عّرؼ التوجيو األوروبي رقـ 
جية أو شخص معنوي، بخالؼ مؤسسات االئتماف، ُتصدر وسيمة دفع تستخدـ فييا نقودًا إلكترونية"، فيو 

سات االئتماف التي تتمقى الودائع مف العمالء، وتمتـز لـ يقصر ميمة إصدار النقود اإللكترونية عمى مؤس
بالرقابة واإلشراؼ عمى أعماؿ  2000لعاـ  12برّدىا وفقًا إلرادة الطرفيف، وقد عني التوجيو األوروبي رقـ 

 .(7)تمؾ المؤسسات

وينتقد جانب مف الفقو قياـ جيات أخرى غير المصرؼ المركزي بعممية إصدار النقود اإللكترونية ػ 
وىو ما يجري في الواقع ػ ألّف ذلؾ يؤثر في قدرة المصرؼ المركزي في الحفاظ عمى االستقرار النقدي مف 

 .(8)خالؿ إضعاؼ دوره في السيطرة عمى حجـ السيولة النقدية وسرعة دوراف النقود

 

                                                             
 . 83ـ  82ـ ص 2007يصزـشزٚف يحًذ غُبو ـ يحفظخ انُمٕد اإلنكززَٔٛخ ـ دار انجبيعخ انجذٚذح نهُشزـ اإلسكُذرٚخ ـ  د.7
يجهخ دٔرٚخ د. يحًذ اثزاْٛى يحًٕد انشبفعٙ ـ انُمٕد اإلنكززَٔٛخ ـ يبْٛزٓب ،يخبطزْب ،رُظًٛٓب انمبََٕٙ ـ ثحث يُشٕر فٙ يجهخ األيٍ ٔانمبٌَٕ ـ  8
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نة عمى البطاقة الذكية لممحفظة اإللكترونية قيمًا ماليًة مساوية تشّكؿ الوحدات اإللكترونية المخز 
، (9)لمنقود التقميدية التي يودعيا العميؿ لدى المصرؼ الُمصدر لممحفظة، حيث يتـّ تخزينيا بشكؿ رقمي

فقد يكوف لمعميؿ حساٌب جاٍر لدى المصرؼ الُمصدر لممحفظة، حيث يتـّ خصـ القيمة المالية لممحفظة 
لحساب وتحويميا إلى وحدات إلكترونية قابمة لموفاء، وقد ال يكوف لمعميؿ حساٌب لدى المصرؼ مف ذلؾ ا

 الُمصدر، فيقـو عندىا بدفع قيمة المحفظة نقودًا تقميدية بشكؿ مباشر. 

 مرحمة تحويل الوحدات اإللكترونية إلى نقود تقميدية: -3

الذكية لمحفظة النقود اإللكترونية إلى نقود  يتـّ تحويؿ الوحدات اإللكترونية المخّزنة عمى البطاقة
تقميدية مساوية لقيمة تمؾ الوحدات لموفاء بأثماف المنتجات أو الخدمات، وقد يطمب البائع عدـ تحويؿ 
الوحدات اإللكترونية إلى نقود تقميدية فيما لو كانت لديو محفظة لمنقود اإللكترونية إلتماـ معامالتو 

حدات إلى الوحدات اإللكترونية المخّزنة في محفظة النقود اإللكترونية العائدة التجارية، فيضيؼ تمؾ الو 
  لو.

  

                                                             
9- JOHN BAGBY,E-Commerce Law (Issues and Business),THOMSON south-western 

WEST,Canada,2003,p409-410. 

  مرحمة تخزين الوحدات اإللكترونية في البطاقة الذكية: -2
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 ثالثًا: تعقيب عمى نظام الدفع باستخدام محفظة النقود اإللكترونية:

تتسـ محفظة النقود اإللكترونية، كغيرىا مف وسائؿ الدفع، بعدٍد مف المزايا، وبالمقابؿ فإّنيا ال تخمو 
 المساوئ، وسنتعرض لكٍؿ مف المزايا والمساوئ تباعًا فيما يمي:مف بعض 

 مزايا الدفع باستخدام محفظة النقود اإللكترونية: -1

تتميز المحفظة اإللكترونية باألماف والحفاظ عمى السرّية والخصوصية والسرعة في إتماـ عممية 
 الدفع والتكمفة المنخفضة.

 أ ػ األماف:

كترونية األماف والحماية لعمميات الدفع التي تتـّ عف طريقيا، وذلؾ مف تضمف محفظة النقود اإلل 
خالؿ البرامج الخاصة المستخدمة أثناء عممية الدفع بما فييا كممة المرور ومفاتيح التشفير لحماية 

 البيانات المتبادلة مف التعرض لعمميات التزوير والتزييؼ. 

 ب ػ الخصوصية والسرّية:

كترونية الحفاظ عمى خصوصية المتعامميف بيا وسرّيتيـ ، حيث ال يمكف تضمف المحفظة اإلل 
االّطالع عمى العمميات المالية الجارية بيف العميؿ والتاجر أو التعّرؼ إلى رصيده مف الوحدات 

 اإللكترونية.

 ج ػ السرعة في إتماـ عممية الدفع:

بسيطة مف شأنيا اإلسراع في عممية  يقوـ نظاـ الدفع باستخداـ المحفظة اإللكترونية عمى إجراءات 
يتـّ تحويؿ الوحدات اإللكترونية المطموبة  Digicashالدفع، ففي نظاـ النقد اإللكتروني الخاص بشركة 

مف برنامج الدفع الخاص بالمستيمؾ إلى برنامج تمقي المدفوعات الخاص بالتاجر بطريقة آلية، وال يحتاج 
ف العمالت المختمفة، حيث تتولى المؤسسات المالية المرّخص ليا المستيمؾ إلى القياـ بعمميات صرؼ بي

مف قبؿ الشركة بإصدار وحدات النقد اإللكتروني وفؽ عممة بمد اإلصدار، فينعكس ىذا كمو عمى سرعة 
      .(10) إتماـ عممية الدفع حيث تتـّ في ثواٍف معدودة

             

                                                             
ـ اإلسكُذرٚخ ـ أحًذ انسٛذ نجٛت إثزاْٛى ـ انذفع ثبنُمٕد اإلنكززَٔٛخ ـ انًبْٛخ ٔانزُظٛى انمبََٕٙ ـ دراسخ رحهٛهٛخ يمبرَخ ـ دار انجبيعخ انجذٚذح  د.10

 .169ـ ص 2009يصز ـ 
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 د ػ التكمفة المنخفضة:

تتميز المدفوعات التي تتـّ باستخداـ المحفظة اإللكترونية بانخفاض تكاليفيا، ففي النظاـ الخاص  
، الذي ُتصدره الشركة مجانًا، عندما E-cashيحصؿ المستيمؾ عمى برنامج النقد  Digicashبشركة 

يمؾ رسومًا معينة يقوـ بفتح حساب لدى الشركة أو إحدى المؤسسات المالية المرّخص ليا، وال يدفع المست
ّنما يتـّ تحويؿ المبالغ النقدية الموجودة في حساب العميؿ إلى  نظير إصدار وحدات النقد اإللكتروني، وا 

 .(11)وحدات إلكترونية وفؽ قيمتيا االسمية

 

 مساوئ الدفع باستخدام محفظة النقود اإللكترونية: -2

بالرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا نظاـ الدفع بالنقد اإللكتروني، إال أّف ىناؾ بعض المآخذ عمى ىذا 
النظاـ، يتعمؽ بعضيا بمدى وفرة التقنيات الالزمة إلعماؿ ىذا النظاـ، ويتعمؽ بعضيا اآلخر بمدى 

 الحفاظ عمى الخصوصية والسرّية. 

 أ ػ التعرض لمخصوصية والسرّية:

الشركات المصدرة لمحفظة النقود اإللكترونية بالبيانات الخاصة بكّؿ العمميات  تحتفظ بعض 
 المالية، مما يؤدي إلى التعرض لسرية تمؾ المعمومات التي تحتاج بطبيعتيا إلى السرية والخصوصية. 

 ب ػ التعرض لؤلماف:

لضماف فعالّية نظاـ تحتاج البرامج المستخدمة في تشغيؿ المحفظة اإللكترونية إلى تقنيات عالية  
الدفع، فقد تنتقؿ المحفظة مف حاسب إلى آخر، مما يؤدي إلى تعرض محتوياتيا إلى التمؼ أو الضياع، 

  .ما لـ تكف معّدة بشكؿ يحوؿ دوف ذلؾ

 ج ػ التكاليؼ المرتفعة لتأميف البرامج الالزمة لتشغيؿ المحفظة اإللكترونية:

فع بالنقود اإللكترونية يتطمب نفقات باىظة ال تتوافر إال في إّف التقنيات الالزمة لتشغيؿ نظاـ الد 
 الدوؿ المتقدمة تكنولوجيًا وتقنيًا. 
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كما يتطمب العمؿ التجاري اإللكتروني بشكؿ عاـ، والعمؿ المصرفي اإللكتروني بشكؿ خاص رقابة 
تروني، فالمصرؼ مستمرة لمتغمب عمى المخاطر المحتممة، وضماف األماف والموثوقية في التعامؿ اإللك

الذي ييتـّ بالعمؿ اإللكتروني يتّبع سياسات الرقابة والحماية الكفيمة بتحقيؽ السرية والخصوصية 
 .(12)لممعامالت اإللكترونية، وتطوير العمميات الفنية الالزمة لنجاح العمميات المصرفية
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 الطبيعة القانونية لمحفظة النقود اإللكترونية
القانونية لمنقود اإللكترونية جداًل كبيرًا بيف الفقياء، فقد اتفؽ جانب مف الفقو عمى أّف أثارت الطبيعة 

الوحدات اإللكترونية التي تستخدـ في الوفاء عبر اإلنترنت تتوافر فييا خصائص النقود وتقوـ بوظائفيا، 
في الجانب الَمديف لمحساب  ورأى ىذا الجانب أّف تمؾ النقوَد نقوٌد افتراضية أو مكتوبة بصورة أرقاـ تقّيد

 .(13)بالنسبة لممستيمؾ الذي يسدد بيا، وفي الجانب الدائف بالنسبة لمتاجر الذي قبؿ السداد بيا

أّما الجانب الفقيي اآلخر، والذي نتفؽ معو، فقد ذىب إلى أّف النقود اإللكترونية ىي نقود مف نوع 
التاجر الذي يقبؿ الوفاء باستخداـ تمؾ النقود ال  جديد، تتمتع بخصوصية تجاه النقود التقميدية، ذلؾ أفّ 

ّنما يستطيع أف يطمب منو  ُيعّد دائنًا لمصدر النقود اإللكترونية، وبالتالي ال يستطيع مطالبتو بالوفاء، وا 
تحويؿ الوحدات اإللكترونية التي حصؿ عمييا مف مدينو المستيمؾ إلى نقود تقميدية، األمر الذي يمّيز 

 ف النقود التقميدية عمى الرغـ مف أّنيا تقوـ بالدور الوظيفي نفسو.تمؾ النقود ع

وبناًء عمى ذلؾ فقد اختمؼ الفقياء فيما إذا كاف الوفاء باستخداـ محفظة النقود اإللكترونية، يبّرئ 
ذّمة المشتري أو أّنو ال يبرئ ذمتو، حيث ذىب بعضيـ إلى أّف انتقاؿ الوحدات اإللكترونية مف محفظة 

ؿ إلى حساب التاجر، ال ُيعدُّ وفاًء وال يبّرئ ذّمة العميؿ تجاه التاجر، وذلؾ ألّف انتقاؿ الوحدات العمي
ّنما بيدؼ تحويميا إلى نقود تقميدية.   اإللكترونية ال يكوف بيدؼ التسديد النيائي، وا 

التاجر،  بينما ذىب بعضيـ اآلخر إلى أّف انتقاؿ الوحدات اإللكترونية مبّرئ لذّمة العميؿ تجاه
طالما أّف التاجر قد قبؿ الوفاء عف طريؽ محفظة النقود اإللكترونية بموجب االتفاؽ بينو وبيف العميؿ 

 المشتري، فيكوف الوفاء باستخداـ المحفظة وفاًء حقيقيًا نيائيًا مبّرئًا لذمة الَمديف.

الوفاء واالئتماف  باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ تقترب المحافظ اإللكترونية من بطاقات االئتمان
اإللكتروني، فكّؿ منيا يقوـ عمى عالقات متعددة األطراؼ، فالمحفظة اإللكترونية تفترض وجود ثالثة 
أطراؼ ىـ مصدر المحفظة والعميؿ والتاجر، وىو ما ينطبؽ عمى البطاقة االئتمانية، ومع ذلؾ يظّؿ 

افظ اإللكترونية تقتضي دائمًا وجود رصيد االئتماف ىو العنصر الرئيسي الممّيز بينيما، ذلؾ أّف الَمحَ 
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نقدي لمعميؿ في حسابو لدى المصرؼ كمقابؿ لموحدات التي تخّزف في المحفظة، بينما تقوـ البطاقات 
 .(14)االئتمانية بصفة أساسية عمى االئتماف أو االعتماد الممنوح لمحامؿ مف الجية الُمصدرة لمبطاقة 

ؿ بمحفظة النقود اإللكترونية ال يحتاج إلى وجود حساب لمعميؿ وبالتالي يمكننا القوؿ إفَّ التعام
لدى المصرؼ الُمصدر أو أّي مصرؼ آخر، فيمكف لمعميؿ أف يشتري المحفظة  ويشحنيا بالوحدات 

 اإللكترونية دوف أف يكوف لديو حساب لدى المصرؼ الُمصدر.

صوؿ إلى حساب العميؿ لمقياـ كما أّف البطاقة الذكية المرتبطة بالمحفظة ليست مجرد وسيمة لمو 
بمعامالتو المالية، كما ىو الحاؿ في بطاقات االئتماف، فيي تشّكؿ بعد شحنيا بالوحدات اإللكترونية قيمة 

 نقدية بذاتيا، يمكف لمعميؿ استخداميا في الوفاء بشكؿ مباشر. 

الطبيعة القانونية لمعالقات القائمة بيف مختمؼ أطراؼ محفظة النقود  الجزءسنعرض مف خالؿ ىذا 
اإللكترونية لمتوصؿ إلى القواعد القانونية الناظمة لتمؾ العالقات، حيث نعالج أواًل الطبيعة القانونية 

ونبحث ثالثًا لمعالقة بيف المصدر والعميؿ، بينما نبّيف ثانيًا الطبيعة القانونية لمعالقة بيف العميؿ والدائف، 
 في الطبيعة القانونية لمعالقة بيف الُمصدر والدائف.
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 أواًل: الطبيعة القانونية لمعالقة بين الُمصِدر والعميل:

بّينا فيما سبؽ أّف الُمصدر قد يكوف مؤسسة مف مؤسسات االئتماف أو أية مؤسسة أخرى تيتـّ 
ى اإلشراؼ والرقابة مف قبؿ السمطات المالية بإصدار النقود اإللكترونية، حيث تخضع تمؾ المؤسسات إل

المختصة. وسنبيف اآلف الطبيعة القانونية لمعالقة بيف الُمصدر والعميؿ، ومف ثـ نبحث في التزاـ كّؿ مف 
 الُمصدر والعميؿ تجاه اآلخر.

اتجو جانب مف الفقو إلى عّد العالقة بيف ُمصدر محفظة النقود اإللكترونية والعميؿ قائمة عمى 
لوديعة، حيث يودع العميؿ مبمغًا معينًا مف النقود لدى المصرؼ الُمصدر الذي يمتـز برّد الوديعة وفقًا ا

لالتفاؽ بينو وبيف العميؿ. ووفقًا ليذا االتجاه فإفَّ العميؿ عندما يودع مبمغًا معينًا مف النقود المادية التي 
لكترونية، يكوف قد استرّد الوديعة التي أودعيا يستبدؿ بيا وحدات إلكترونية مخّزنة في محفظة النقود اإل

لدى المصرؼ الُمصدر، وعندما يستخدـ العميؿ المحفظة كوسيمة وفاء، فإّنو ينفؽ مف الوحدات 
اإللكترونية المخّزنة بما يعادؿ المبمغ النقدي المطموب سداده. أّما بالنسبة لموحدات اإللكترونية المتبقية 

خدميا في عممية تجارية أخرى أو أّنو يطمب استردادىا مف الُمصدر كقيمة نقدية فيمكنو االحتفاظ بيا ليست
 مادية.

بالرغـ مف وجود تشابو في العالقة بيف ُمصدر محفظة النقود اإللكترونية والعميؿ والعالقة بيف 
إلى الُمصدر إّنما  الموِدع والموَدع لديو في عقد الوديعة، إال أفَّ العميؿ الذي يقّدـ مبمغًا معينًا مف النقود

يريد لقاء ذلؾ الحصوؿ عمى المحفظة وتحويؿ النقود التي قّدميا إلى وحدات إلكترونية مخّزنة في 
المحفظة الستخداميا كوسيمة لموفاء، وال يقصد مف تقديمو ىذا المبمغ إيداعو لدى المصرؼ الُمصدر 

 السترداده عند الحاجة. 

موِدع لدى المصرؼ الموَدع لديو، بينما ال نجد ذلؾ بالنسبة كما أّف الوديعة ترتبط بوجود حساب لم
 لمحفظة النقود اإللكترونية، فقد يكوف لمعميؿ حساب لدى المصرؼ الُمصدر، وقد ال يكوف لو حساب.

واتجو جانب آخر مف الفقو إلى عّد العالقة بيف العميؿ والُمصدر مبنية عمى عقد البيع، فالعميؿ 
شتري محفظة النقود اإللكترونية مف المصرؼ الُمصدر مقابؿ مبمغ معيف مف يحّؿ محّؿ المشتري،  في

 النقود يساوي قيمة المبيع المتمثؿ بالوحدات اإللكترونية المخّزنة في المحفظة. 
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إال أّف مضموف العالقة بيف البائع والمشتري في عقد البيع، والذي يقوـ عمى نقؿ ممكية المبيع مف 
مكف مف استعمالو واستغاللو والتصرؼ بو كما يشاء، يختمؼ عف طبيعة العالقة البائع إلى المشتري ليت

بيف الُمصدر والعميؿ، ذلؾ أّف العميؿ الذي يدفع مبمغًا معينًا مف النقود مقابؿ عدد مف الوحدات 
ؼ اإللكترونية يمكنو أف يسترّد المبمغ الذي دفعو مقابؿ الوحدات اإللكترونية، كما يمكنو أف يرّد لممصر 

الُمصدر ما تبقى لديو مف وحدات، إضافًة إلى ذلؾ فإّنو يمكف لمعميؿ أف يجدد تعبئة المحفظة فيما لو 
نفدت منيا الوحدات، وىذا يتعارض مع مقتضيات عقد البيع الذي تنتيي فيو العالقة بيف البائع والمشتري 

لثمف، ويقوـ البائع بنقؿ ممكية المبيع بمجرد قياـ كّؿ منيما بالتزامو تجاه اآلخر، أي عندما يدفع المشتري ا
 .إلى المشتري

في حيف اتجو جانب ثالث مف الفقو إلى أّف العالقة بيف الُمصدر والعميؿ قائمة عمى فكرة الدَّيف، 
فيكوف العميؿ ىو الدائف، ويكوف الُمصدر ىو الَمديف، وتكوف محفظة النقود اإللكترونية سند الدَّيف في 

 ىذه العالقة.

و ال يمكننا تطبيؽ أحكاـ حوالة الدَّيف، التي بموجبيا يمكف انتقاؿ الحّؽ في الدَّيف مف الدائف إال أنّ 
إلى شخص آخر فينتقؿ سند الدَّيف إليو، حيث ال تنتقؿ المحفظة إلى التاجر الذي يرتبط بعالقة تجارية 

ّنما تنتقؿ إليو الوحدات اإللكترونية التي تعادؿ القيمة الن قدية لمحّؽ الذي يممكو في مواجية مع العميؿ، وا 
 العميؿ.

يؤكد بعض الفقو عمى خصوصية العالقة بيف العميؿ والُمصدر، ويعتبر محفظة النقود اإللكترونية  
وسيمة دفع جديدة ليا استقالليا عما يشابييا مف وسائؿ، وينتج عف ىذا التفرد تفرٌد وخصوصية في 

 .(15)تكييؼ العالقات القانونية الناشئة عنيا

وبذلؾ نصؿ إلى أّف محفظة النقود اإللكترونية تشّكؿ وسيمة دفع حديثة العيد، تتناسب مع الواقع 
الجديد الذي فرضو التطور التكنولوجي والتقني الممحوظ، فيي تختمؼ في سماتيا وآليتيا عف وسائؿ الدفع 

 المختمفة الناشئة عنيا.  التقميدية، األمر الذي يجعؿ مف الضروري صياغة قواعد خاصة ناظمة لمعالقات
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 التزامات الُمصدر تجاه العميل: -1

إّف االلتزاـ الرئيسي لممصرؼ الُمصدر لمحفظة النقود اإللكترونية، والذي يشّكؿ أساس عمؿ 
المحفظة، يتجسد في تحويؿ الوحدات اإللكترونية المخّزنة في المحفظة إلى قيمة نقدية مادية وذلؾ عند 

طمب مف قبؿ العميؿ أو التاجر الذي يتعامؿ معو. وبالمقابؿ فإّنو يمتـز بعدـ تحويؿ الطمب، سواء كاف ال
تمؾ الوحدات اإللكترونية إذا تـّ إبالغو بسرقة المحفظة أو ضياعيا، فيو يمغي الفعالية اإللكترونية 

   لممحفظة بمجرد إبالغو عف ذلؾ لمحيمولة دوف االستخداـ غير المشروع لممحفظة مف قبؿ الغير.

ويمتـز المصرؼ الُمصدر بتقديـ المحفظة إلى العميؿ جاىزة لالستخداـ، مستوفية لجميع النواحي 
الفنية الالزمة لعمؿ المحفظة كوسيمة دفع إلكتروني، وذلؾ مف خالؿ تجييز البرامج المعّدة إلكترونيًا 

ضماف االستخداـ األمثؿ وتمكيف العميؿ مف استخداميا مف خالؿ التعميمات التي تبّيف الطرؽ الكفيمة ل
 لممحفظة، وتوّضح التحذيرات مف األخطار المحتممة نتيجة االستخداـ الخاطئ ليا. 

كما يمتـز الُمصدر بمنح العميؿ كّؿ البيانات الخاصة الضرورية لتشغيؿ المحفظة، بما فييا الرقـ 
 السّري المدّوف عمى البطاقة الذكية المرتبطة بالمحفظة. 

ـ الُمصدر بضماف السرّية والخصوصية لتحقيؽ األمف واالطمئناف لدى العميؿ عند إضافة لذلؾ يمتز 
 استخدامو لممحفظة في معامالتو التجارية.

  التزامات العميل تجاه الُمصدر: -2

يمتـز العميؿ بتقديـ كّؿ البيانات الشخصية والمالية الضرورية إلبراـ العقد بينو وبيف الُمصدر، 
البيانات الخاصة بالمحفظة، بما فييا الرقـ السّري المدّوف عمى البطاقة الذكّية، وذلؾ والحفاظ عمى 

ال فإّنو ُيعّد مسؤواًل عف ذلؾ، ما لـ يثبت أّف سرقة  لمحيمولة دوف تعرض المحفظة لمسرقة أو الضياع، وا 
 المحفظة أو ضياعيا لـ يكْف بسبب إىمالو أو خطأ منو.

ُمصدر عف سرقة المحفظة أو ضياعيا، وذلؾ لتمكيف الُمصدر مف كما يمتـز العميؿ بإخطار ال 
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع الغير مف االستخداـ غير المشروع لممحفظة. 

 

87 



ـّ بينيما المعامالت التجارية  إّف العمؿ التجاري ىو الرابط المشترؾ بيف العميؿ والتاجر، حيث تت
المختمفة التي تحتاج إلى وسائؿ دفع مختمفة، ولعؿَّ مف  أبرز تمؾ الوسائؿ: محفظة  النقود اإللكترونية، 

يرة كنتيجة حتمية لمتطور ألّنيا تتناسب مع التجارة اإللكترونية التي بدأت تنتشر في اآلونة األخ
 التكنولوجي والتقني. 

فإذا اتفؽ كّؿ مف العميؿ والتاجر عمى سداد ثمف المنتجات أو الخدمات عف طريؽ محفظة النقود 
اإللكترونية، فإفَّ ذمة العميؿ تبرأ في مواجية التاجر بمجرد تحويؿ الوحدات اإللكترونية المخّزنة في 

لبطاقة الذكّية لممحفظة اإللكترونية العائدة لمتاجر فيما لو أراد االحتفاظ بتمؾ البطاقة الذكّية لممحفظة إلى ا
الوحدات اإللكترونية في محفظتو، أو أّنو يطمب مف المصرؼ الُمصدر تحويؿ الوحدات اإللكترونية إلى 

 نقود مادّية. 

 التزام العميل تجاه التاجر: -1

لمحفظة كالرقـ السّري المدّوف عمى البطاقة الذكّية، يمتـز العميؿ بالحفاظ عمى البيانات الخاصة با
كما يجب عميو إخطار كّؿ مف المصرؼ الُمصدر لممحفظة والتاجر الذي يتعامؿ معو في حالة  سرقة 
المحفظة أو ضياع أّي مف البيانات الخاصة بيا، وذلؾ كي يتمكف الُمصدر مف اتخاذ اإلجراءات 

 التاجر مف اّتباع الحيطة والحذر في معامالتو التجارية. الضرورّية إليقاؼ العمؿ بالمحفظة، و 

 التزام التاجر تجاه العميل: -2

طالما أفَّ التاجر قد قبؿ سداد ثمف المنتجات أو الخدمات التي يقدميا باستخداـ محفظة النقود 
ـ بينو وبيف العميؿ، فإنَّو ال يستطيع أف يرفض التعامؿ   بيا. اإللكترونية بموجب االتفاؽ المبر

 
  

 ثانيًا: الطبيعة القانونية لمعالقة بين العميل والتاجر:
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 ثالثًا: الطبيعة القانونية لمعالقة بين التاجر والُمصدر:

كما بّينا في الفقرة السابقة أّف التاجر الذي يقبؿ سداد أثماف منتجاتو باستخداـ محفظة النقود 
اإللكترونية ال يستطيع بعد ذلؾ أف يشترط الوفاء بالنقود التقميدية، فيو قد التـز بموجب االتفاؽ العقدي 

 ي يمكف أف يتـّ بينو وبيف العميؿ أو بينو وبيف المصرؼ الُمصدر لمحفظة النقود اإللكترونية. الذ

، ويكوف (16)يرى جانٌب مف الفقو أفَّ العالقة بيف التاجر والُمصدر تقوـ عمى اشتراٍط لمصمحة الغير
الُمصدر والتاجر لمصمحة كؿٌّ مف التاجر والُمصدر والعميؿ أطرافًا ليذا االشتراط، حيث يتـّ التعاقد بيف 

 العميؿ، فيكوف الُمصدر ىو المشترط، والتاجر ىو المتعيد، والعميؿ ىو المستفيد.

/ مف القانوف المدني السوري في االشتراط لمصمحة الغير أف يتعاقد المشترط 155اشترطت المادة /
/ مف 157ت المادة /باسمو، وأف يكوف لو مصمحة شخصية مادية أو أدبية مف ىذا االشتراط. وقد أكد

 القانوف المدني السوري أّنو قد يكوف المنتفع ُمحددًا وقت التعاقد أو قد ُيحدد بعد التعاقد.

نالحظ أّف الشروط المطموب توافرىا في االشتراط لمصمحة الغير تنطبؽ عمى العالقة بيف الُمصدر 
ء مف قبؿ العميؿ باستخداـ محفظة والتاجر، حيث يتعاقد الُمصدر باسمو مع التاجر ويمزمو بقبوؿ الوفا

النقود اإللكترونية دوف أف يطمب الوفاء مقابؿ ثمف نقدي، وتكوف لمُمصدر مصمحة مادية مف ىذا التعاقد، 
تتجسد في حصولو عمى العمولة مف العمالء الذيف يقبموف عمى شراء المحفظة اإللكترونية، كما أّف لو 

 امميف معو.مصمحة معنوية تتمثؿ في تعميؽ ثقة المتع

  التزام التاجر تجاه الُمصدر: -1

يتضّمف العقد بيف الُمصدر والتاجر التزاـ التاجر بقبوؿ الوفاء باستخداـ محفظة النقود اإللكترونية، 
فيو بالتالي ممتـز بذلؾ أماـ العميؿ أيضًا، فإذا تحّمؿ مف التزامو ىذا تجاه الُمصدر، فإنَّو يتحمؿ مف ىذا 

 عميؿ أيضًا، إال إذا كاف قد التـز تجاه العميؿ بشكؿ مباشر بموجب اتفاؽ عقدي بينيما. االلتزاـ تجاه ال

ويجب عمى التاجر التأكد مف صحة عممية الوفاء، وذلؾ مف خالؿ التأكد مف صالحّية المحفظة، 
وىوّية مالؾ المحفظة، وتوقيعو، والبيانات األخرى المدّونة عمى البطاقة الذكّية المرتبطة بالمحفظة. فإذا لـ 

ـْ بيذا االلتزاـ، فإّنو يتحّمؿ نتائج فشؿ عممية الوفاء ألّنو أىمؿ في التأكد مف سالمة البيانات الالزمة  يق
 لتشغيؿ محفظة النقود اإللكترونية.

                                                             
 . 130ثك ـ ص شزٚف يحًذ غُبو ــ يزجع سب د.16
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 التزام الُمصدر تجاه التاجر: -2

يمتـز المصرؼ الُمصدر بإخطار التاجر بسرقة محفظة النقود اإللكترونية أو ضياعيا، وذلؾ لتنبيو 
إخطاره بسرقتيا أو التاجر إلى عدـ مشروعية المعامالت المالية الجارية عف طريؽ المحفظة بعد 

 ضياعيا، وبالتالي فإنَّو يتخذ إجراءات الحيطة والحذر في معامالتو التجارية.

نخمص لمقوؿ إفَّ محفظة النقود اإللكترونية تقوـ بدورىا الوظيفي كوسيمة لمتبادؿ والوفاء، وذلؾ  
 بناًء عمى فعالية العالقات بيف أطرافيا وقياـ كّؿ منيـ بالتزامو تجاه اآلخر.
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 الشيك اإللكتروني

 ماهية الشيك اإللكتروني

ُيعدُّ الشيؾ اإللكتروني مف أبرز أشكاؿ النقود اإللكترونية، ومف أىـّ وسائؿ الدفع اإللكتروني التي 
تتناسب مع الخصائص المميزة لمتجارة اإللكترونية، فيو يحقؽ السرعة في إنجاز المعامالت اإللكترونية 

رونية، إْذ يتـّ تداولو عبر اإلنترنت. إال ويدعـ الثقة بيف المتعامميف، كما أنَّو يتفؽ مع عالمية التجارة اإللكت
إلى  الجزءأنَّو بالرغـ مف ذلؾ فيو يشبو إلى حد ما الشيؾ التقميدي الخطي، األمر الذي يدفعنا في ىذا 

 بياف تعريؼ الشيؾ اإللكتروني وتحديد إجراءاتو، ومف ثـ التمييز بينو وبيف الشيؾ التقميدي. 

 أواًل: تعريف الشيك اإللكتروني: 

الشيؾ اإللكتروني ىو المكافئ اإللكتروني لمشيؾ التقميدي، فيو عبارة عف رسالة إلكترونية موّقعة 
توقيعًا إلكترونيًا يرسميا ُمصِدر الشيؾ إلى المستفيد ليتـّ تحويؿ قيمة الشيؾ إلى حساب المستفيد عف 

 طريؽ أحد المصارؼ اإللكترونية التي تعمؿ عبر اإلنترنت.

ؾ اإللكتروني بأّنو: "رسالة إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونيًا، يتـّ تبادليا بيف ويمكف تعريؼ الشي
 الساحب والمستفيد بوسائؿ إلكترونية وبوساطة أحد المصارؼ اإللكترونية".

 ثانيًا: إجراءات الشيك اإللكتروني: 

البدَّ لنا بداية مف أف نبّيف أطراؼ الشيؾ اإللكتروني، فيؤالء كما في الشيؾ التقميدي الورقي: 
المصرؼ مصدر الشيؾ، والعميؿ الذي لديو حساب في ىذا المصرؼ، والمستفيد وىو البائع الذي يريد 

فيو، والذي  الحصوؿ عمى الثمف لقاء ما قدمو مف سمعة أو خدمة، والمصرؼ الذي يكوف لممستفيد حساب
 يمكف أف يكوف المصرؼ المسحوب عميو ذاتو. 

فيقوـ الساحب بتحرير الشيؾ لدى المصرؼ الذي لديو حساب فيو، وذلؾ مف خالؿ مؿء الشيؾ 
إلكترونيًا بالبيانات المطموبة في الشيؾ اإللكتروني، ومف ثَـّ يقوـ بتوقيعو توقيعًا إلكترونيًا، وعندئٍذ يرسمو 

رسالو إلى المصرؼ الذي لديو حساب فيو، والذي بدوره إلكترونيًا إلى ال مستفيد الذي يقوـ باستالـ الشيؾ وا 
يقوـ بتبادؿ الشيؾ بينو وبيف المصرؼ المسحوب عميو، حيث يقوـ بخصـ قيمة الشيؾ مف حساب عميمو 

 الساحب لينقميا إلى المستفيد عف طريؽ المصرؼ الذي يممؾ حسابًا فيو.
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 لشيك اإللكتروني والشيك التقميدي:ثالثًا: التمييز بين ا

إّف أىـّ ما يميز الشيؾ اإللكتروني أّف إجراءاتو تتـّ بشكؿ إلكتروني عف طريؽ وسائؿ إلكترونية، 
وىذا ما ال نجده في الشيؾ التقميدي الذي ُيشترط أف يكوف مكتوبًا وموقعًا بشكؿ يدوي لكي تكوف لو 

 الحجية القانونية المقررة.

جراءاتو،  وبناًء عمى ذلؾ يمكف القوؿ إفَّ الشيؾ اإللكتروني يتضمف شروط الشيؾ التقميدي ذاتيا وا 
إال أنَّو يتـ بوسيمة إلكترونية. فكما أفَّ الشيؾ التقميدي ىو سند يطمب فيو شخص ىو الساحب إلى 
مصرؼ ىو المسحوب عميو دفع مبمغ معيف إلى شخص آخر ىو المستفيد ليستحؽ األداء لدى االطالع 

و، فكذلؾ بالنسبة لمشيؾ اإللكتروني الذي يكوف لو األطراؼ نفسيا، ويتضمف التزامًا قانونيًا مف قبؿ عمي
 الساحب يؤديو إلى المستفيد عف طريؽ المصرؼ المسحوب عميو.

 من حيث الشكل: -1

يتضح التشابو بيف الشيؾ التقميدي والشيؾ اإللكتروني مف حيث الشكؿ، فالشيؾ التقميدي البدَّ أف 
يكوف لو شكؿ معيف حيث يقوـ المصرؼ عادًة بتحرير ىذه الشيكات لتأخذ شكاًل يصعب تقميده، ويتـّ 
ترقيـ الشيكات بأرقاـ متسمسمة، وقد يشترط المصرؼ عمى عميمو عدـ التزامو بدفع الشيكات التي ال تحرر 

الشيؾ رقمًا متسمساًل مف  عمى النموذج المعتمد مف قبمو. فإذا سحب العميؿ شيكًا، فالبدَّ أف يتضمف ىذا
قبؿ المصرؼ، باإلضافة إلى اسـ الساحب ورقـ حسابو لدى المصرؼ المسحوب عميو وتوقيعو، وكذلؾ 

 اسـ المستفيد، ومبمغ الشيؾ، وتاريخ السحب.

أما بالنسبة لمشيؾ اإللكتروني فيكوف لو شكؿ معيف يعتمده المصرؼ المسحوب عميو، عمى أّنو 
سيتضمف اسـ المصرؼ المسحوب عميو وعنوانو، واسـ الساحب وتوقيعو، والرقـ  ميما اختمؼ ىذا الشكؿ

 التسمسمي لمشيؾ، واسـ المستفيد، وتاريخ السحب عمى نحو يشبو شكؿ الشيؾ التقميدي.

 من حيث  حجية الشيكات اإللكترونية: -2

لقد أّكد القانوف النموذجي بشأف التجارة اإللكترونية الصادر عف لجنة األمـ المتحدة لمقانوف  
، والذي سعى إلى تنمية التجارة اإللكترونية مف خالؿ االعتراؼ القانوني 1994التجاري الدَّولّي عاـ 

ترونية. فقد نصت المادة  بحجية الوسائؿ اإللكترونية المستخدمة في ىذه التجارة، عمى حجية الكتابة اإللك
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السادسة منو عمى أّنو: "عندما يشترط القانوف أف تكوف المعمومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلؾ 
 الشرط إذا تيسر االطالع عمى البيانات الواردة فييا عمى نحٍو يتيح استخداميا بالرجوع إلييا الحقًا".

انات موثّقة إلكترونيًا يمكننا االعتماد عمييا واالعتراؼ أي إّف الشيؾ اإللكتروني باعتباره رسالة بي
بيا قانونًا بموجب قانوف األونسيتراؿ، كما أّكد ىذا القانوف عمى حجية التوقيع اإللكتروني، فقد نصت 
الفقرة األولى مف المادة السابعة منو عمى أّنو: "عندما يشترط القانوف وجود توقيع شخص ُيستوفى ذلؾ 

استخدمت طريقة لتعييف ىوية ذلؾ الشخص والتدليؿ عمى  -أ  :ة إلى رسالة البيانات إذاالشرط بالنسب
كانت تمؾ الطريقة جديرة بالتعويؿ  -موافقة ذلؾ الشخص عمى المعمومات الواردة في رسالة البيانات. ب 

ظروؼ بما عمييا بالقدر المناسب لمغرض الذي أنشئت أو بمغت مف أجمو رسالة البيانات، في ضوء كّؿ ال
 في ذلؾ أّي اتفاؽ متصؿ باألمر". 

وعمى ذلؾ فإفَّ التوقيع اإللكتروني الذي يتضمنو الشيؾ اإللكتروني، والذي مف شأنو التدليؿ عمى 
ىوية الموّقع وعمى التزامو بما وّقع عميو، يكسب الشيؾ اإللكتروني قوة  ثبوتية  قانونية، وىذا ما أكدتو 

لعاشرة مف قانوف األونسيتراؿ حيث نّصت عمى أّنو: "ُيعطى لممعمومات التي تكوف الفقرة الثانية مف المادة ا
عمى شكؿ رسالة بيانات ما تستحقو مف حجية في اإلثبات، وفي تقدير حجية رسالة البيانات في اإلثبات 

انات، يولى االعتبار لدرجة التعويؿ عمى الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزيف أو إبالغ رسالة البي
ولدرجة التعويؿ عمى الطريقة التي استخدمت في المحافظة عمى سالمة المعمومات، ولمطريقة التي حددت 
بيا ىوية منشئيا، وألي عامؿ يتصؿ باألمر". وعمى اعتبار أّف  الشيؾ اإللكتروني ىو عبارة عف رسالة 

 بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإفَّ نّص ىذه المادة ينطبؽ عميو.
القانوف النموذجي لمتجارة اإللكترونية الصادر عف لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدَّولّي،  إفّ 

ـّ  كساء الصيغة القانونية عمى إجراءات تمؾ التجارة ليت إْذ يسعى إلى تسييؿ العمؿ بالتجارة اإللكترونية وا 
ذ توصي الجمع ية العامة بأف تولي جميع الدوؿ العمؿ بيا عمى نطاؽ واسع يشمؿ دوؿ العالـ بأكممو. وا 

اعتبارًا لمقانوف النموذجي عندما تقوـ بسّف قوانينيا أو تنقيحيا، وذلؾ لضرورة توحيد القوانيف الواجبة 
التطبيؽ عمى مثؿ ىذه المعامالت اإللكترونية. وبالفعؿ فقد اعتمد الكثير مف الدوؿ العربية عمى القانوف 

ألونسيتراؿ( في سّف تشريعاتيا الناظمة لمتجارة اإللكترونية إيمانًا منيا النموذجي لمتجارة اإللكترونية )ا
بضرورة وجود تشريع خاص ليذا النوع مف التجارة نظرًا لخصوصية المعامالت في التجارة اإللكترونية، 
وتأكيدًا منيا عمى ضرورة وجود قواعد موحدة تحكـ مثؿ ىذه المعامالت آخذًة بعيف االعتبار صفة 

 ية التي تتميز بيا معامالت التجارة اإللكترونية.العالم
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 سمات العمل بالشيكات اإللكترونية
نبّيف في ىذا المطمب مزايا الشيكات اإللكترونية، ومف ثـ نعرض لمخاطر العمؿ بتمؾ الشيكات، 

 والمشكالت التي تعترضيا في معامالت التجارة اإللكترونية.

 : أواًل: مزايا الشيكات اإللكترونية

ػ تقتضي الطبيعة الخاصة لمتجارة اإللكترونية أساليب متطورة لضماف جودة العمؿ في ىذا 1
المجاؿ، وقد جاءت النقود اإللكترونية في مرحمة متطورة مف مراحؿ تطور النقود لتتوافؽ مع الطبيعة 

إللكترونية، فيي الخاصة لمتجارة اإللكترونية، وعمى اعتبار أّف الشيكات اإللكترونية أحد أشكاؿ النقود ا
تتفؽ مع ما تحتاجو التجارة اإللكترونية مف سرعة في إنجاز العمؿ التجاري، مف حيث سيولة استخداميا 
بالنسبة لممتعامميف بالتجارة اإللكترونية، فيي تختصر الوقت والجيد، وتتناسب مع عالمية التجارة 

 اإللكترونية، حيث يتـّ تداوليا عبر اإلنترنت. 

ؿ بالشيكات اإللكترونية يعزز الثقة بيف المتعامميف مف خالؿ تضميف ىذه الشيكات ػ إّف العم2
البيانات األساسية التي تبعث إلى االطمئناف لدى المتعامميف، ذلؾ أّف المصرؼ يقوـ بالتحقؽ مف البيانات 

عميمو إلى المدّونة في الشيؾ، وبعد التأكد منيا يقوـ بعممية المقاصة )اقتطاع قيمة الشيؾ مف حساب 
 حساب المستفيد(.

ػ يحّؿ الشيؾ اإللكتروني محّؿ الشيؾ التقميدي، وما قد يرافقو مف مخاطر كعدـ وجود رصيد 3
 لقيمتو، أو إغفالو إلحدى البيانات اإللزامية المطموب توافرىا فيو.

 ثانيًا: مخاطر الشيكات اإللكترونية: 

الحاصؿ لمنقود بالشكؿ الذي يواكب التطور  ػ إّف الشيكات اإللكترونية إذ تتناسب مع التطور1
المذىؿ ألساليب التجارة، إنما يواجو العديد مف المخاطر لعّؿ مف أبرزىا: ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة 
لمتطور التكنولوجي والتقني إلمكانية استخداـ ىذه الشيكات، ذلؾ أننا  نجد العديد مف الدوؿ، وباألخص 

ية التحتية المناسبة لمسايرة ىذا التطور، فاستخداـ الشيكات اإللكترونية يحتاج إلى الدوؿ النامية تفتقد البن
أنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية، وثقافة معموماتية عالية لدى المتعامميف بيا، وىو ماال نجده في 

 العديد مف الدوؿ.
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ؿ إلى بياناتيا، األمر الذي ػ قد تتعرض ىذه الشيكات كأيِّ رسالة بيانات إلى اختراقيا والوصو 2
 يؤدي إلى زعزعة ثقة المتعامميف بيذه الشيكات، باعتبارىا وسيمة ال تحقؽ  الحماية واألمف والخصوصية. 

ػ إّف ىذه الشيكات تحتاج إلتماـ إجراءاتيا إلى المصارؼ اإللكترونية التي تعمؿ عبر اإلنترنت، 3
يذه اإلجراءات، إال أننا ال نرى مثؿ ىذه المصارؼ في والتي تسيـ في توفير الجيد والوقت الالزميف ل

 بالدنا وىذا ما يعرقؿ العمؿ بيذه الشيكات. 

ػ إّف استخداـ ىذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظـ لمتجارة اإللكترونية بشكؿ عاـ، ولكّؿ 4
ت يجعؿ ليا حجية مما ما يتعمؽ بيا مف معامالت بشكؿ خاص، ذلؾ أّف االعتراؼ القانوني بيذه الشيكا

يشجع عمى التعامؿ بيا، إال أننا نرى أّف ىناؾ العديد مف الدوؿ التي لـ تصؿ حتى اآلف إلى تشريع ناظـ 
 لمتجارة اإللكترونية يحمي المتعامميف بيا، ويكسب معامالتيـ الصيغة القانونية. 
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 تمارين:

 :اإللكترونية في أغمب الدوؿ المصرؼاختر اإلجابة الصحيحة: يقوـ بإصدار محفظة النقود 

 .العقاري .1

 .المركزي .2

 .التجاري .3

 .الزراعي .4

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الخامسة التعميمية الوحدة

 التحكيم اإللكتروني
 

 الكممات المفتاحية:

 حكـ التحكيـ –المحّكـ  –ىيئة التحكيـ  –تسوية المنازعات  –التحكيـ اإللكتروني 

 الممخص:

ف كاف وسيمة مبلئمة لحؿ منازعات التجارة الدولية نظرًا لتميزه بالسرعة وقمة التكاليؼ  إف التحكيـ التقميدي وا 
إال أنو ال يمبي حاجة المتعامميف بالتجارة اإللكترونية في تسوية منازعاتيـ، ولذا كانت الحاجة ممحة  والسرية،

لنظاـ التحكيـ اإللكتروني، ومف ىنا كاف ال بد مف تعريؼ التحكيـ اإللكتروني وبياف مزاياه وعيوبو وتناوؿ 
 التنظيـ القانوني لو.

 األىداف التعميمية:

 لتعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة ا

 بياف أىمية التحكيـ اإللكتروني ومزاياه وعيوبو 
 تعريؼ التحكيـ اإللكتروني وتوضيح المقصود باتفاؽ التحكيـ اإللكتروني 
 تحديد مكاف جرياف التحكيـ اإللكتروني 
 معرفة كيفية صدور الحكـ التحكيمي وطريقة تنفيذه 
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لوسائؿ االتصاؿ الحديثة واستخداميا في إبراـ العقود اإللكترونية الُمرتبطة بالتجارة إفَّ االنتشار السريع 
األمر الذي جعؿ مف الضروري إيجاد وسائؿ حديثة  ،اإللكترونية، أّدى إلى ظيور نوع جديد مف المنازعات

تخداـ الوسائؿ لتسوية ىذه المنازعات، تتناسب مع الطبيعة الخاصة لتمؾ المنازعات، والتي تتجّسد في اس
 اإللكترونية.

وبالفعؿ ظير التحكيـ اإللكتروني والذي يتمّيز عف التحكيـ التقميدي بأنَّو يتـّ إلكترونيًا مف خبلؿ التبادؿ 
 اإللكتروني لموثائؽ والمستندات. 

 ،النسبة لؤلطراؼفالتحكيـ التقميدي إْذ ُيستخدـ في حّؿ منازعات التجارة الدَّولّية، يتمّيز بسرعتو وقّمة تكاليفو ب
أفَّ األمر يختمؼ عندما يتعّمؽ بالُمنازعات المرتبطة بمعامبلت التجارة اإللكترونية، فيي تتطمب ظروفًا  إال

التي تمتاز بخصوصية ناجمة عف استخداـ الوسائؿ اإللكترونية  ،خاصة تنسجـ مع طبيعة التجارة اإللكترونية
 ا تسوية المنازعات المرتبطة بيا .السريعة والمتطورة في جميع مراحميا بما فيي

وبناًء عمى ذلؾ فإف التحكيـ التقميدي ال يمبِّي حاجة المتعامميف بالتجارة اإللكترونية في تسوية منازعاتيـ 
 بالسرعة المطموبة وبأقؿِّ النفقات.

ة إلى نظاـ جديد لتسوية المنازعات المرتبطة بالتجارة اإللكترونية، وىو  نظاـ التحكيـ ا يحققو مفكانت الحاجة ممحَّ
اإللكتروني الذي َيْعتمد عمى استخداـ الوسائؿ اإللكترونية في كؿِّ أو بعض مراحمو بما يّتفؽ مع طبيعة معامبلت 

بعيدًا عف القضاء العادي الذي يتطمب الحضور المادي لؤلطراؼ، ويقـو عمى إجراءاٍت  ،التجارة اإللكترونية
ف كاف التحكيـ التقميدي أسرع مف القضاء العادي وأقّؿ بطيئة تحتاج إلى الكثير مف الجيد  والوقت والماؿ، وا 

 بطيئًا ومكمفًا. دأنَّو بالنسبة لمعامبلت التجارة اإللكترونية يع إال ،تكمفة
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 ماىّية التحكيم اإللكتروني

 التجارةبمعامبلت التحكيـ اإللكتروني كوسيمة لتسوية المنازعات المتعمقة  ماىية الجزءنبّيف في ىذا 
متنظيـ القانوني لمتحكيـ ل ثـ نتطرؽ ،التحكيـ اإللكتروني ومزاياه وعيوبو مفيوـبدايًة حيث نعرض  ،اإللكتروني
 اإللكتروني.

 

 مفيوم التحكيم اإللكتروني
ريؼ التي تناولت التحكيـ اإللكتروني، ثـّ امف التع اً لبياف مفيوـ التحكيـ اإللكتروني نستعرض عدد

 .وىذا النظاـ وعيوبنبحث في مزايا 

 

 :أواًل: تعريف التحكيم اإللكتروني

ريؼ مف حيث إرجاعو إلى التحكيـ اريؼ فقيّية كثيرة لمتحكيـ اإللكتروني، وقد تشابيت تمؾ التعاوردت تع
 التقميدي، وتحديد االختبلؼ الجوىري فيما بينيما، والذي يتجّسد باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية في إجراءاتو.

بمقتضاه األطراؼ عمى تولِّي شخص أو أكثر ميمة الفصؿ في  "نظاـ يتفؽ ُيعرَّؼ التحكيـ اإللكتروني بأنَّو:
النزاع ِبُحكـٍ ممزـٍ باستخداـ شبكة اإلنترنت". وال يخرج اّتفاؽ التحكيـ اإللكتروني في تعريفو عف اإلطار العاـ 

ؽ الطرفيف عمى تسوية النزاع القائـ بينيما أو الُمحتمؿ لتعريؼ اّتفاؽ التحكيـ التقميدي، فيو عبارة عف اّتفا
 .(1)قيامو في المستقبؿ بااللتجاء إلى التحكيـ باستخداـ شبكة اإلنترنت

فيما يتعّمؽ بالبيئة التي يتـّ فييا  التحكيـ اإللكتروني ال يختمؼ عف التحكيـ التقميدي إال يبّيف ىذا التعريؼ أفّ 
 ففي حيف يتـّ التحكيـ التقميدي في الواقع المادّي، فإفَّ التحكيـ اإللكتروني يتـّ عمى شبكة اإلنترنت. ،التحكيـ

                                                             
، قانوف التحكيـ   (1)  .35، ص9002مصر، ، دار النيضة العربية، القاىرة، اإللكترونيد. عبد المنعـ زمـز
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"عممية إجراء جميع أو بعض مراحؿ التحكيـ بدءًا مف إبراـ اّتفاؽ التحكيـ  و يعّرفو جانٌب آخر مف الفقو بأنَّو:
يذه بالوسائؿ اإللكترونية، وبخاصة عبر شبكة مرورًا بإجراءاتو وانتياًء بإصدار الحكـ التحكيمي وتنف

 .(2)اإلنترنت

كما أنَّو  ،يوّضح ىذا التعريؼ أنَّو يمكف أف تتـّ إجراءات التحكيـ اإللكتروني كمَّيا أو بعضيا بشكؿ إلكتروني
رنت أو يوّسع مف مفيوـ التحكيـ اإللكتروني، فقد بّيف أفَّ التحكيـ اإللكتروني يمكف أف يتَـّ عبر شبكة اإلنت

 بأيَّة وسيمة إلكترونية أخرى.

"عممّية إرادية يّتفؽ األطراؼ بواسطتيا عمى إحالة النزاع إلى شخص ثالث  بينما يعّرفو جانٌب ثالث بأّنو:
ىذه  امحايد ُيسمَّى الُمحكِّـ، ويتـّ اختياره مف قبؿ األطراؼ مباشرة، أو بواسطة جية أخرى يوكؿ األطراؼ إليي

 .(3)النزاع بينيـ ِبُحكـٍ ُممزـٍ ليـ" الميمة، ليقوـ بحؿِّ 

ىذا ولـ يبّيف ىذا التعريؼ أفَّ التحكيـ اإللكتروني يقوـ عمى استخداـ الوسائؿ اإللكترونية، وكأنَّو يعّرؼ 
 التحكيـ التقميدي العادي.

ـّ باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت ـّ إجراءات التحكيـ ابتداًء مف  ،فالتحكيـ اإللكتروني يت حيث تت
صدار حكمو  .(4)تعبئة طمب التحكيـ والسير في إجراءاتو وا 

"عبارة عف نظاـ قضائي مف نوع خاص، يّتفؽ بموجبو األطراؼ عمى إحالة النزاع  بأنَّو: يـكما عّرفو بعض
أشخاص  عّدةعييف شخص أو طرؼ ثالث محايد )ُمقدِّـ خدمة التسوية اإللكترونية(، لت إلىوبشكؿ اختياري 

)ىيئة التحكيـ اإللكتروني( لتسوية النزاع باستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة وفقًا لقواعد تنظيمّية مبلئمة 
 .(5)لموضوع النزاع وأسموب التسوية، وذلؾ إلصدار حْكـٍ ُممزـٍ لؤلطراؼ"

                                                             
، الطبعة األولى (2)  .533، ص9002 سورية، ،، حمبعدناف غساف برانبو، أبحاث في القانوف وتقنية المعمومات، شعاع لمنشر والعمـو
 .255، ص9002، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، اإللكترونيةماية القانونية لعقود التجارة د. فيصؿ محمد كماؿ عبد العزيز، الح (3)
، 9050، مصر ،، دار الكتب القانونية، المحمة الكبرىاإلنترنتد. مصطفى موسى العجارمة، التنظيـ القانوني لمتعاقد عبر شبكة  (4)

 .955ص
 .533، صمرجع سابؽد. محمد سعيد إسماعيؿ،  (5)
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ح ىذا التعريؼ أفَّ تعييف الييئة الناظرة في المنازعة يتـّ مف  قبؿ طرؼ ثالث محايد ىو ُمقدِّـ خدمة يوضِّ
إال أنَّو ال يمكف تعميـ ذلؾ بالنسبة لممراكز التي تستخدـ التحكيـ اإللكتروني لتسوية  ،التسوية اإللكترونية

 المنازعات.

اإللكترونية الكندية، حيث تتوّلى  ضاءقالفإذا كاف ذلؾ ينطبؽ عمى تشكيؿ الييئة التحكيمية في محكمة 
فإنَّو ال ينطبؽ عمى جمعية التحكيـ األمريكية التي  ،في ىذه المحكمة ميمة تشكيؿ ىيئة التحكيـ ةالسكرتاري

 تعتمد في تشكيؿ الييئة التحكيمية مف حيث المبدأ عمى اتفاؽ األطراؼ المتنازعة.

و: "أسموب اتفاقّي بؿ اكتفى بتعريؼ التحكيـ التقميدي، فعّرفو بأنَّ  ،لـ يتناوؿ القانوف السورّي التحكيـ اإللكتروني
سواء أكانت الجية التي ستتولى إجراءات التحكيـ بمقتضى اتفاؽ  ،قانونّي لحؿِّ النزاع بداًل مف القضاء

 الطرفيف، منظمة أـ مركزًا دائمًا لمتحكيـ أـ لـ تكف".

عض الُمنازعات "اتفاؽ طرفي النِّزاع عمى المجوء لمتحكيـ لمفصؿ في كؿٍّ أو ب كما عّرؼ اتفاؽ التحكيـ بأنَّو:
 .(6)أو يمكف أف تنشأ بينيما بشأف عبلقة قانونّية معّينة عقدّية كانت أـ غير عقدّية" ،التي نشأت

ورد في عقد  ـسواء كاف االتفاؽ مستقبًل بذاتو أ ،حيث يجوز االتفاؽ عمى التحكيـ عند التعاقد وقبؿ قياـ النزاع
كما يجوز أف يتَـّ االتفاؽ عمى التحكيـ  ، يارفيف أو بعضمعّيف بشأف كؿِّ المنازعات التي قد تنشأ بيف الط

عمى القضاء لمفصؿ فيو، ويشترط في ىذه الحالة  اً بصورة الحقة لقياـ النِّزاع حّتى لو كاف ىذا النزاع معروض
ال كاف االتفاؽ عمى التحكيـ باطبلً   .(7)تحديد المسائؿ التي يشمميا التحكيـ وا 

أّنو يتُـّ عبر وسائط إلكترونية  التحكيـ اإللكتروني عف اتفاؽ التحكيـ التقميدي، إالوال يختمؼ تعريؼ اتفاؽ 
 ،وشبكة اتصاالت مثؿ اإلنترنت، ولذلؾ فيو يعني تسوية الُمنازعات والخبلفات عبَر شبكات االتصاؿ

 .(8)كاإلنترنت دوف حاجة التواجد المادي ألطراؼ عممية التحكيـ في مكاٍف واحد

"نظاـ تتفؽ بموجبو األطراؼ المتنازعة عمى إحالة المنازعة إلى  عريؼ التحكيـ اإللكتروني بأنَّو:يمكف تعميو و 
 ُمحكِّـ أو أكثر لحؿِّ المنازعة باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية".

                                                             
 .93/5/9002( الخاص بالتحكيـ في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية، تاريخ 4المادة األولى مف القانوف رقـ ) (6)
 .93/5/9002( الخاص بالتحكيـ في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية، تاريخ 4( مف القانوف رقـ )2/5المادة ) (7)
 .522، ص9002، جامعة القاىرة، اإللكترونية، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽد توكؿ، عقد التجارة فادي محمد عماد الديف أبو السعو   (8)
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فالتحكيـ اإللكتروني ال يختمؼ عف التحكيـ العادي التقميدي إال مف خبلؿ استخداـ الوسائؿ اإللكترونية، وعمى 
لموصوؿ إلى ُحكـٍ  يافتستخدـ تمؾ الوسائؿ في كؿِّ مراحؿ التحكيـ اإللكتروني أو بعض ،أسيا شبكة اإلنترنتر 

 تحكيميٍّ ُممزـٍ لؤلطراؼ المتنازعة.

 ،المنازعة مؤلَّفة مف ُمحكِّـ واحد أو مف عّدة ُمحكِّميف وفقًا التفاؽ األطراؼفي ويمكف أف تكوف الييئة الناظرة 
األطراؼ عمى اختيار الُمحكِّميف، فإفَّ مركز التحكيـ اإللكتروني ىو الذي يقوـ باختيار الييئة فإذا لـ يّتفؽ 

 الناظرة في المنازعة.
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 :ثانيًا: مزايا التحكيم اإللكتروني

إّف ظيور التحكيـ اإللكتروني ترافؽ مع انتشار وسائؿ االتصاؿ الحديثة واستخداميا في إبراـ العقود الدولية، 
وسيمًة فّعالة مف وسائؿ تسوية المنازعات التي اختمفت طبيعتيا نتيجًة الستخداـ الوسائؿ اإللكترونية فكاف 

 الُمتطوِّرة في األنشطة المختمفة بشكٍؿ عاـ، وفي التجارة اإللكترونية بشكؿ خاص.

ر لـ يتغير بتغّير شكؿ فكما أفَّ التحكيـ التقميدّي ىو األبرز بيف الوسائؿ البديمة لحسـ منازعة ما، فإفَّ األم
، واّتخاذىا صورة إلكترونية؛ حيث أصبح التحكيـ اآللية األكثر قبواًل مف بينيا لتحقيؽ  ىاتمؾ الوسائؿ وتطور 

 .(9)ىذا الغرض

فالتحكيـ اإللكتروني كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفضِّ المنازعات المتعمقة بالتجارة اإللكترونية يتميز بالمزايا 
 التالية:

يتطمب التحكيـ اإللكتروني الحضور المادي لؤلطراؼ المتنازعة، وىذا يؤدي إلى عدـ  ال -1
مّما يؤّدي إلى توفير الجيد والتكاليؼ المرىقة بما  ،تكبُّدىـ مشّقة االنتقاؿ مف محؿ إقامتيـ إلى مكاف التحكيـ

 فييا نفقات السفر.
رة تتـّ إجراءات التحكيـ اإللكتروني باستخداـ وسائؿ االتصاؿ  -2 اإللكترونية الحديثة المتطوِّ

 معامبلت حيث تتـّ تمؾ اإلجراءات بسرعة تتناسب وطبيعة ،باستمرار، مّما يؤّدي إلى اختصار الوقت والجيد
التجارة اإللكترونية، ويتُـّ اختزاؿ الوقت نتيجة عدـ الحاجة إلى حضور الجمسات مف قبؿ األطراؼ، كما ىو 

مكان ية تبميغ األطراؼ بالوسائؿ الحديثة كالبريد اإللكتروني الذي ال يحتاج إلى الحاؿ في القضاء العادي، وا 
 .(10)الوقت الذي يحتاجو البريد العادي

 ،التحكيـىذا النوع مف ُيعدُّ انخفاض تكمفة التحكيـ اإللكتروني مف أىِـّ المزايا التي يتمّتع بيا  -3
اسوب قابؿ لبلتصاؿ بشبكة اإلنترنت، لتمكيف فر لدى األطراؼ المتنازعة حافيو يمكف أف يتَـّ فيما لو تو 

المستخدـ مف الوصوؿ إلى الموقع اإللكتروني الذي تتخذه الييئة الناظرة في المنازعة كمكاف افتراضي 
 لمتحكيـ.

                                                             
 .902، صمرجع سابؽد. لزىر بف سعيد،  (9)

)10  (
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ويتناسب التحكيـ اإللكتروني مع المنازعات قميمة القيمة، ألفَّ المجوء إلى القضاء العادي في مثؿ ىذه 
عدـ  األشخاص إلىوىذا يدفع بعض  ،لى نفقات كبيرة تفوؽ بكثير قيمة محؿ النزاعالمنازعات يؤّدي إ
مّما يجعؿ التحكيـ اإللكتروني وسيمًة مناسبًة لحؿِّ مثؿ ىذه النزاعات قميمة القيمة النخفاض  ،المطالبة بحقوقيـ

 .(11)تكمفتو
المنازعة، فيما لو  يمكف ألطراؼ التحكيـ اإللكتروني اختيار القانوف الواجب التطبيؽ لحؿِّ  -4

األمر الذي يؤّدي  ،كاف كؿٌّ مف األطراؼ يقيـ في دولة تختمؼ في قوانينيا عف الدولة التي يقيـ فييا اآلخر
ّنما ُيتَرؾ األمر ، و فبل يفرض التحكيـ اإللكتروني قانونًا معّينًا لتطبيقو في حؿِّ المنازعة ،إلى تنازع في القوانيف ا 

 التفاؽ األطراؼ.
لمشكمة التنازع في االختصاص القضائي لتحديد المحكمة  لتحكيـ اإللكتروني حبلً ُيعدُّ ا -5

فالتحكيـ اإللكتروني يتـّ مف خبلؿ موقع  ،المختصة لمنظر في المنازعة وفقًا لقواعد االختصاص القضائي
 إلكتروني تحّدده الييئة الناظرة في المنازعة ليتَـّ تسوية المنازعة مف خبللو.

بناًء عمى اتفاؽ  ،التحكيـ اإللكتروني المنازعة إلى ىيئة مؤلفة مف ُمحكِّـ أو أكثريحيؿ مركز  -6
 .(12)األطراؼ، مف ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص في موضوع المنازعة

 :(13)ُيراعي التحكيـ اإللكتروني كوسيمة لتسوية المنازعات المبادئ التالية -7
 :أ ػ مبدأ المساواة بيف األطراؼ

بدأ عمى معاممة األطراؼ المتنازعة بالتساوي مف قبؿ الييئة التحكيمية، بتمكينيـ مف تقديـ يقـو ىذا الم
 ُدفوعيـ ومستنداتيـ بالطرؽ اإللكترونية المناسبة، وضماف مشاركتيـ الفّعالة في إجراء التحكيـ.

لمعرفّية الستخداـ وبناًء عمى ىذا المبدأ، يجب عمى الييئة التحكيمية التأّكد مف اإلمكانية التقنّية وا 
 الوسائؿ اإللكترونية، والتعاُمؿ مع شبكة اإلنترنت، بالنسبة لؤلطراؼ  المتنازعة.

 :ب ػ مبدأ الحفاظ عمى الّسرّية

                                                             
 .532عدناف غساف برانبو، مرجع سابؽ، ص  (11)
 .953، مرجع سابؽ، صطفى موسى العجارمةد. مص ( 12)
، 9002 القاىرة، مصر، ، رسالة دكتوراه، عيف شمس،نظاـ القانوني لحماية التجارة اإللكترونيةد. نافذ ياسيف محمد المدىوف، ال (13)
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تحرص مراكز التحكيـ اإللكتروني عمى المحافظة عمى سرّية مراحؿ المحاكمة كافة، لتبلفي األضرار 
وذلؾ مف خبلؿ برامج الحماية التقنية ، األطراؼ وبموضوع المنازعةالُمْحتَممة عند إفشاء المعمومات المرتبطة ب

المتطورة كتقنيات التشفير، فبل يمكف الدخوؿ إلى الموقع اإللكتروني المخصص كمكاف افتراضي لمتحكيـ 
مّما يؤّدي إلى الحفاظ عمى خصوصية المحاكمة  ،مف قبؿ األطراؼ المتنازعة وىيئة التحكيـ اإللكتروني إال

 ة المعمومات المتبادلة.وسريّ 
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 :ثالثًا: عيوب التحكيم اإللكتروني

أفَّ ىذا النظاـ ال يخمو مف بعض العيوب نذكر  الرغـ مف المزايا التي يتمّتع بيا نظاـ التحكيـ اإللكتروني، إالب
 منيا:

لمحضور تحتاج الييئة التحكيمية في بعض األحياف إلى دعوة أطراؼ التحكيـ أو الشيود أو الخبراء  -1
  المادي أماميا بيدؼ التوصؿ إلى القرار التحكيمي المبني عمى قناعة كاممة منيا.

ذا ما تّمت دعوة ىؤالء لمحضور المادي أماـ الييئة، فإفّ  -2  ذلؾ سيحتاج إلى وقت طويؿ ونفقات وا 
 وىذا يتعارض مع اليدؼ الذي أنشئ مف أجمو التحكيـ اإللكتروني. باىظة،

 ،اإللكتروني توفير البنية التحتّية البلزمة لمقياـ بإجراءات التحكيـ اإللكترونييتطمب إجراء التحكيـ  -3
 في الدوؿ المتقّدمة، بينما ال نجد التقنيات المتطوِّرة في الفر إاال تتو  مرتفعةوىذا يحتاج إلى نفقاٍت 
الوصوؿ إلييا  مّما يجعؿ التحكيـ اإللكتروني في ىذه الدوؿ وسيمة يصعب ،الدوؿ النامية واألقؿ نمواً 

 في وقتنا الحالي.

 ،الرغـ مف تطور التقنيات التي مف شأنيا حماية ُمحتوى المواقع اإللكترونية مف االختراؽ غير المشروعب
إال أفَّ ىناؾ العديد مف التقنيات المقابمة التي تؤّدي إلى اختراؽ المواقع اإللكترونية، والوصوؿ إلى المعمومات 

مّما يؤّدي إلى التعرُّض إلى خصوصّية تمؾ المواقع، والمساس بسرّية المعمومات المرتبطة  ،التي تحتوييا
إفَّ عدـ وجود  .(14)اإللكتروني مّما يجعؿ التحكيـ اإللكتروني وسيمة غير آمنة لمتحكيمبالقضايا المعروضة 

أىِـّ عيوب التحكيـ  تشريعات خاصة ناظمة لمتحكيـ اإللكتروني تنسجـ وخصوصّية ىذا النظاـ الجديد مف
إلى قواعد قانونية  اإللكتروني، ألفَّ ىذا النوع الجديد مف التحكيـ يثير عددًا مف المسائؿ القانونية التي تحتاج

 .(15)تنفيذهالتحكيمي اإللكتروني و باالعتراؼ بالحكـ  ُممِزمة لبلعتراؼ بيا، كالمسائؿ المتعمقة

                                                             
. وكذلؾ سامية يتوجي، 39، ص9002، دار الثقافة، الطبعة األولى، عّماف، األردف، اإللكترونيد. محمد إبراىيـ أبو الييجاء، التحكيـ  (14)

-9002الجزائر، ، رسالة ماجستير، قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، اإللكترونيالتحكيـ 
 www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=966&d=1270056425: اإللكترونيتاحة عمى الموقع مُ  .55، ص9002

، 9002مصر، في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  لد ممدوح إبراىيـ، التحكيـ اإللكترونيخا راجع في ذلؾ د. (15)
 .933ػ  934ص
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ُيثار عدد مف المسائؿ القانونّية تتعمؽ بالتحكيـ اإللكتروني مف حيث مدى قبولو واالعتراؼ بو في ظؿ 
ولية والقوانيف الوطنية السائدة االتفاؽ عمى التحكيـ اإللكتروني، وىؿ ُيشترط أف  وكيؼ يتـّ  ،االتفاقيات الدَّ

تبادلة بيف األطراؼ؟ سواء ما تتعمؽ بالتعبير عف يكوف ىذا االتفاؽ مكتوبًا؟ وما حجية الرسائؿ اإللكترونية الم
قبوؿ اتفاؽ التحكيـ، أو ما يرتبط بالدُّفوع والوثائؽ المتبادلة. وىؿ يمكف لييئة التحكيـ تبميغ المدعى عميو 
ـّ إجراءات التحكيـ اإللكتروني باستخداـ وسائؿ  طمب إجراء التحكيـ باستخداـ البريد اإللكتروني؟ وكيؼ تت

إللكترونية؟ إضافًة إلى المسائؿ القانونية التي ترتبط بمرحمة إصدار الحكـ التحكيمي مف حيث االتصاؿ ا
 اشتراط كتابتو والتوقيع عميو مف قبؿ ىيئة التحكيـ.

 ،نعرض ىذه القضايا لمتعريؼ بالبيئة القانونية لمتحكيـ اإللكتروني والتي تجعؿ منو نظامًا قانونيًا ُممِزماً 
  ألشخاص عمى المجوء إليو كوسيمة لتسوية المنازعات المختمفة.األمر الذي يشجع ا

 :أواًل: اتفاق التحكيم اإللكتروني

التحكيـ،  ةال يخرج اتفاؽ التحكيـ عف كونو َعْقدًا بيف طرفيف، موضوعو االتفاؽ عمى تسوية منازعاتيـ بطريق
نَّو يخضع كغيره مف االتفاقات ألحكاـ النظرية العامة لمعقودو  ومف المعموـ أفَّ العقود إّما أف تكوف شكمّية أو  .ا 

 رضائّية.

طرؽ اإلثبات. أّما  بجميعوالعقود الرضائّية، ىي التي يكفي الرضاء بمفرده النعقادىا، ومف ثَـّ يمكف إثباتيا 
ال كاف ، فإّنو يجب مراعاة ىذه األوضاع وا  العقد نعقادفر أوضاع شكمّية معّينة الاإذا تطّمب القانوف ضرورة تو 

 .(16)العقد باطبًل، حيث ال يكفي الرضاء بمفرده النعقاده

 :(17)ويقوـ مفيوـ اتفاؽ التحكيـ عمى األسس التالية

طرفي عبلقة قانونية ما عمى المجوء إلى التحكيـ كوسيمة  تيإراد وافؽيمّثؿ اتفاؽ التحكيـ ت -1
 لتسوية المنازعات الناشئة عف تمؾ العبلقة.

                                                             
(16)  ،  .35ص مرجع سابؽ،  د. عبد المنعـ زمـز
القاىرة، مصر، د إبراىيـ السيد الرفاعي، القانوف واجب التطبيؽ عمى اتفاؽ التحكيـ، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، ىشاـ محمد.  (17)

 .90، ص9002

 التنظيم القانونّي لمتحكيم اإللكتروني
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 العبلقة أو كبلىما شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، عامًا أو خاصًا.يمكف أف يكوف أحد طرفي  -2
 عقدّية. يمكف أف تكوَف تمؾ العبلقة عقدّية أو غير -3
 .ياالمنازعات الناشئة عف تمؾ العبلقة أو بعضَ  يمكف أف يشمَؿ اتفاؽ التحكيـ كؿّ  -4
نشوء المنازعة لنشوء المنازعة )شرط التحكيـ(، أو الحقًا عمى قد يكوف اتفاؽ التحكيـ سابقًا  -5

 )مشارطة التحكيـ(.
صدار الحكـ التحكيمي  -6 تقوـ ىيئة التحكيـ بموجب اتفاؽ التحكيـ بالنظر في المنازعة، وا 

 الممـز لؤلطراؼ المتنازعة.

وىذا ما أّكده الُمشرِّع  ،تشترط العديد مف القوانيف الناظمة لمتحكيـ أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوباً 
 ا سابقًا.امنة مف قانوف التحكيـ كما بّينّ السورّي في المادة الث

التحكيـ األجنبية  أحكاـوقد جاء القانوف السورّي متفقًا مع أحكاـ اتفاقية نيويورؾ الخاصة باالعتراؼ ب
 التي عالجت في المادة الثانية منيا الشكؿ الذي يفرغ فيو اتفاؽ التحكيـ، ونّصت عمى ،1958وتنفيذىا لعاـ 

 :أّنو

الدوؿ المتعاقدة بأيِّ اتفاؽ مكتوب، يتعّيد فيو الطرفاف بأف يحيبل إلى التحكيـ جميع تعترؼ  -1"
الخبلفات أو أيََّة خبلفات نشأت أو قد تنشأ بينيما بالنسبة لعبلقة قانونية محّددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، 

 تتصؿ بموضوع يمكف تسويتو عف طريؽ التحكيـ.
أيَّ شرط تحكيـ َيِرد في عقد أو في أيِّ اتفاؽ تحكيـ موّقع عميو مف يشمؿ مصطمح )اتفاؽ التحكيـ(  -2

 الطرفيف أو وارد في رسائؿ أو برقيات متبادلة".

ويمكننا تفسير الفقرة الثانية مف تمؾ المادة تفسيرًا واسعًا فيما يتعمؽ باتفاؽ التحكيـ الوارد بالرسائؿ أو 
ـّ باستخداـ وسائؿ االتصاؿ البرقيات المتبادلة، عمى أّنو يشمؿ االتفاؽ ع مى التحكيـ اإللكتروني الذي يت

وذلؾ باعتبار أفَّ الرسائؿ والبرقيات المتبادلة ىي مف وسائؿ االتصاؿ التي انتشرت في الوقت الذي  ،اإللكترونية
َـّ فيو صياغة تمؾ االتفاقية، وأفَّ وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية لـ تكف معروفة في ذلؾ الوقت.  ت

َـّ تعديؿ المادة الثانية مف اتفاقية نيويورؾ عاـ وبالفع ، وقد وردت توصية بشأف تفسير الفقرة الثانية 2006ؿ ت
اعترافًا باتساع نطاؽ استخداـ التجارة اإللكترونية،  2006تموز لعاـ  7مف تمؾ المادة مف قبؿ األونسيتراؿ في 
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اتاة مف اتفاقية نيويورؾ فيما يتعمؽ باشتراط الشكؿ الذي و وِبسفِّ تشريعات داخمية، وكذلؾ سوابؽ قضائية، أكثر م
نفاذ  جراءات التحكيـ وا  ع التوصية عمى تطبيؽ الفقرة الثانية مف التحكيـ. وتشجّ  أحكاـيحكـ اتفاقات التحكيـ وا 

عية وقد اعتمدت الجم ،ةمع إدراؾ أفَّ الحاالت المذكورة فييا ليست حصريّ  ،المادة الثانية مف اتفاقية نيويورؾ
، في الجمسة الرابعة 2006كانوف األوؿ لعاـ  4العامة تمؾ التوصية في دورتيا الحادية والستيف بتاريخ 

 .(18)والستيف

كما نصَّ قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدَّولي في المادة السابعة منو بالصيغة التي اعتمدتيا 
 :(19)أّنو عمى 2006ـ المجنة في دورتيا التاسعة والثبلثيف في عا

 يتعّيف أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا. -1
يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا إذا كاف محتواه مدّونًا في أيِّ شكؿ، سواًء كاف اتفاؽ التحكيـ أـ  -2

 لـ يكف قد ُأبـر شفويًا أو بالتصرؼ أو بوسيمة أخرى.
خطاب إلكتروني، إذا كانت  أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا بواسطةالكتابة  يستوفى اشتراط -3

قصد بتعبير "الخطاب اإللكتروني" أي خطاب ويُ  ،المعمومات الواردة فيو متاحة بحيث يمكف الرجوع إلييا الحقاً 
قصد بتعبير "رسالة البيانات" المعمومات المنشأة أو المرسمة أو يوّجيو الطرؼ بواسطة رسالة بيانات، ويُ 

طيسّية أو بصرّية أو بوسائؿ مشابية تشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ اونية أو مغنالمتمقاة أو المخّزنة بوسائؿ إلكتر 
 ال الحصر، التبادؿ اإللكتروني لمبيانات والبريد اإللكتروني والبرؽ والتمكس والنسخ البرقّي.

فقد جاء تعديؿ قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدَّولي تمبيًة لمتطور المستمر في وسائؿ 
 تصاؿ وانتشارىا بيف األشخاص في عالمنا اإللكتروني.اال

وقد جاء في مقدمة اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية في العقود الدَّولية لعاـ 
 و:أنّ  2005

                                                             
 .55، ص9002في العقود الدولية، دار النيضة العربية،  اإللكترونيد. وائؿ حمدي أحمد عمي، التقاضي  (18)
مع التعديبلت التي  5223عة مف قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ ( مف المادة الساب4ػ  5ػ  9الفقرات )  (19)

 .9002، لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي، األمـ المتحدة، فيينا، 9003اعتمدت في عاـ 
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ازدياد استخداـ الخطابات اإللكترونية ُيحسِّف كفاءة األنشطة التجارية، ويعّزز األواصر التجارية،  "نظرًا ألفّ 
ويتيح فرص وصوؿ جديدة إلى أطراؼ وأسواؽ كانت نائية في الماضي، ويؤّدي بالتالي دورًا جوىريًا في 

ؿ توفير حؿِّ عاـ لتجاوز العقبات ومف أج ،تعزيز التجارة والتنمية االقتصادية داخميًا ودوليًا عمى حّد سواء
القانونية أماـ استخداـ الخطابات اإللكترونية عمى نحٍو مقبوؿ لمدوؿ ذات النظـ القانونية واالجتماعية 

البدَّ مف اعتماد قواعد موحدة إلزالة العقبات القائمة أماـ استخداـ الخطابات اإللكترونية  ،واالقتصادية المختمفة
مف شأنيا احتراـ حرية األطراؼ في اختيار الوسائط اإللكترونية والتكنولوجيات المبلئمة،  في العقود الدَّولية

مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجّي والتكافؤ الوظيفّي، ما دامت الوسائؿ التي تختارىا األطراؼ تفي بأغراض 
 القواعد القانونية ذات الصمة". 

عمى أفَّ أحكاميا تنطبؽ عمى استخداـ الخطابات اإللكترونية في  ( ِمف ىذه االتفاقّية20وقد نّصت المادة )
سياؽ تكويف أو تنفيذ عقد، تسري عميو االتفاقّيات الدَّولية المحّددة َوْفقًا ليذه المادة، ومنيا اتفاقية االعتراؼ 

أفَّ أحكاـ تمؾ  وىذا يؤّكد ،(1958حزيراف لعاـ  10التحكيـ األجنبية وتنفيذىا، )اتفاقية نيويورؾ في  أحكاـب
 االتفاقّية يمكف تطبيقيا عمى الخطابات اإللكترونية المتعمِّقة باالتفاؽ عمى التَّحكيـ.

ػ ال يجوز إنكار صحة 1و: "ولّما كانت الفقرة اأُلولى مف المادة الثامنة مف ىذه االتفاقّية تنصُّ عمى أنّ 
خطاب إلكتروني". فإفَّ االتفاؽ عمى الّتحكيـ، والذي الخطاب أو العقد أو إمكانّية إنفاِذه لمجّرد كونو في شكِؿ 

 ُيفرغ بشكٍؿ إلكتروني ال يمكف إنكاره َوْفقًا ألحكاـ ىذه االتفاقّية.

إال أفِّ اتفاقّية األمـ المتحدة المتعّمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية في العقود الدَّولية تقتصر عمى استخداـ 
 بالتالي فإنَّيا ال تشمؿ االتفاؽ عمى الّتحكيـ الُمبـر محمّيًا.و  ،د الدَّولية فقطالخطابات اإللكترونية في العقو 

ومع ذلؾ فإفَّ ليذا األمر الحموؿ القانونّية المناسبة باعتباره وثيقة مكتوبة بشكؿ إلكتروني وموّقعة توقيعًا 
إللكترونية، تعترؼ بالوثيقة اإللكترونية ذلؾ أفَّ القوانيف المتعمقة بالمعامبلت اإللكترونية والتجارة ا ،إلكترونياً 

وتعتبرىما منتجاف لآلثار القانونية ذاتيا التي تنتجيا الوثيقة الخطّية التقميدّية والتوقيع  ،والتوقيع اإللكتروني
في المادة الخامسة منو، أفَّ  بّيفالتقميدّي، وذلؾ وفقًا لقانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية الذي 

المستندات والوثائؽ اإللكترونية ال تفقد مفعوليا القانوني أو صحتيا أو قابميتيا لمتنفيذ لمجرد أنَّيا في شكؿ 
 رسالة بيانات.
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أّكد ىذا القانوف عمى األثر القانوني لمتوقيع اإللكتروني الُمدرج في رسالة بيانات، وذلؾ وفقًا لمبدأ النظير  وقد
والذي ييدؼ إلى االعتراؼ بالتوقيع اإللكتروني باعتباره  ،ة السابعة منوالوظيفي المنصوص عميو في الماد

 نظيرًا وظيفيًا لمتوقيع الخطّي، ويسري ىذا المبدأ عمى المستندات اإللكترونية والمستندات الورقّية. 

 لمتوقيع اإللكتروني.عمى األثر القانوني أّكد قيع اإللكترونية اقانوف األونسيتراؿ النموذجي بشأف التو  فَّ كما أ

عند  وقد تبّنت الدوؿ العربّية األحكاـ الواردة في القانوف النموذجي لؤلونسيتراؿ بشأف التجارة اإللكترونية،
 صياغة تشريعاتيا الخاصة بالمعامبلت اإللكترونية والتجارة اإللكترونية. 

: وعمى سبيؿ المثاؿ، أّكد الُمشرِّع المصري في قانوف التوقيع اإللكتر  لمتوقيع اإللكتروني في نطاؽ "وني بأفَّ
قيع في أحكاـ قانوف اإلثبات في المواد المدنّية االمعامبلت المدنّية والتجارّية واإلدارّية ذات الحجية المقررة لمتو 

تمامو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف، والضوابط الفنية والتقنية  ،والتجارّية إذا روعي في إنشائو وا 
وكذلؾ األمر بالنسبة لمكتابة اإللكترونية والمحررات ، تحّددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوفالتي 

 .(20)اإللكترونية

كما أفَّ الدوؿ العربية تبّنت األحكاـ الواردة في قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجارّي الدَّولي عند 
دة الثانية عشرة مف قانوف التحكيـ المصرّي أنَّو: "يجب أف فقد ورد في الما ،صياغة تشريعاتيا بشأف التحكيـ

ر وقَّعو الطرفاف أو  ال كاف باطبًل، ويكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا إذا تضمَّنو محرَّ يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا وا 
 .(21)إذا تضمنو ما تبادلو الطرفاف مف رسائؿ أو برقيات أو غيرىا مف وسائؿ االتصاؿ المكتوب"

ت المادة الثامنة فقد نصّ  ،أفَّ الُمشرِّع السورّي كاف أكثر وضوحًا فيما يتعّمؽ بشرط الكتابة في اتفاؽ التحكيـ الإ
ال كاف باطبًل، ويكوف االتفاؽ مكتوبًا إذا  عمى مف قانوف التحكيـ أنَّو: "يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا وا 

َـّ اختيارىاورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محض ر لدى ىيئة التحكيـ التي ت أو في أيّة  ،ر ُمحرَّ
رسائؿ متبادلة عادّية كانت أو ُمرسَمة بوسائؿ االتصاؿ المكتوب )البريد اإللكتروني، الفاكس، التمكس(، إذا 

 كانت ُتثبت تبلقي إرادة ُمْرِسمييا عمى اختيار التحكيـ وسيمة لفض الّنزاع".

                                                             
 .9004( لسنة 53المصري رقـ ) ( مف قانوف التوقيع اإللكتروني53ػ  54المادتاف ) (20)

 .5224( لعاـ 92( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ )59المادة ) (21)
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قيع اإللكترونية ليا حجية الوثائؽ اتيجة التالية: لّما كانت الوثائؽ والمستندات والتو مّما تقدَّـ نخمص إلى الن
ما تتضمنو تمؾ  قيع الخطية التقميدية وفقًا لبلتفاقّيات الدَّولية والقوانيف الوطنّية، فإفَّ كؿَّ اوالمستندات والتو 

 طراؼ فيما بينيـ وفي مواجية الغير.الوثائؽ والمستندات اإللكترونية يتمتع باألثر القانونّي الممـز لؤل

سواء كاف شرطًا مف شروط عقد معّيف أو كاف واردًا في وثيقة  ،وبناًء عميو فإفَّ اتفاؽ التحكيـ اإللكتروني
و يمكف ليما التعبير عف إرادتيما في االتفاؽ عمى مستقّمة، ينتج آثاره القانونّية الُممِزمة لمطرفيف، طالما أنّ 

 ضح.التحكيـ بشكؿ وا
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 :ثانيًا: تبميغ الُمدَّعى عميو باستخدام البريد اإللكتروني

مف المسائؿ القانونية التي تعترضنا في التحكيـ 
اإللكتروني، تبميغ الُمدَّعى عميو إجراء التحكيـ، لما 
 ،لو مف أىمية في تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيـ

فمف تاريخ تبميغ الُمدَّعى عميو إلجراء التحكيـ تبدأ 
 إجراءات التحكيـ.

( مف قانوف 21ت عميو المادة )وىذا ما نصّ 
   تراؿ النموذجي لمتحكيـ التجارّي الدَّولي:ياألونس

النزاع إلى ـ فيو الُمدَّعى عميو طمبًا بإحالة ذلؾ "تبدأ إجراءات التحكيـ في نزاع ما، في اليوـ الذي يتسمّ 
 التحكيـ، ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى خبلفو".

لـ يتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ما يمي: تعتبر أيُّ رسالة  ت المادة الثالثة مف ىذا القانوف عمى أنَّو:"ماوقد نصّ 
في كتابية، إذا ُسمِّمت إلى الُمرَسؿ إليو شخصيًا أو إذا ُسمِّمت إلى مقّر عممو أو في محؿ إقامتو المعتاد أو 

ذا تعّذر العثور عمى أيِّ مف ىذه األماكف بعد إجراء تحرّيات معقولة، تعتبر الرسالة الكتابية  ،عنوانو البريديّ  وا 
في حكـ الُمستَممة إذا أرسميا إلى آخر مقر عمؿ أو محؿ إقامة معتاد أو عنواف بريدي معروؼ لمُمرَسؿ إليو، 

ى عميو أو بأّية وسيمة أ  خرى تثبت بيا محاولة تسميميا".وذلؾ بموجب خطاب ُموصَّ

فييا التبميغ، وبالتالي يمكنيما اختيار التبميغ  في تحديد الطريقة التي يتُـّ  ويكوف لمطرفيف وفقًا ليذه المادة الحؽُّ 
 باستخداـ البريد اإللكتروني.

تبميغ  التحكيـ يتـّ وقد أّكدت المادة الرابعة مف قانوف التحكيـ السورّي أّنو ما لـ يوجد اتفاؽ خاص بيف طرفي 
ؿ إليو شخصيًا أو إلى مقّر عممو أو محؿ إقامتو المعتاد أو عنوانو البريدي رسالة أو إشعار لممرسَ  أيّ 

الُمشرِّع السورّي استمد أحكاـ تمؾ المادة  مّما يدّؿ عمى أفّ  ،المعروؼ أو المحّدد في اتفاؽ التحكيـ أو العقد
ـ التجارّي الدَّولّي، وىذا ىو حاؿ أغمب التشريعات، العربّية منيا وغير تراؿ النموذجي لمتحكييمف قانوف األونس

 العربّية.
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التبميغ باستخداميا وفقًا لبلتفاؽ الجاري بينيما،  كما يحّؽ لؤلطراؼ في إجراء التحكيـ تحديد الوسيمة التي سيتـّ 
د تتجّسد تمؾ الوسيمة باستخداـ البريد وق ،فقد يجري التبميغ باستخداـ وسائؿ االتصاؿ التقميدّية كالبريد العاديّ 
 اإللكتروني، باعتباره وسيمة االتصاؿ األكثر استخدامًا في ىذا الوقت.

ـّ التبميغ عف طريؽ رسالة كتابية  فإذا لـ يتفؽ األطراؼ في إجراء التحكيـ عمى تحديد وسيمة معّينة لمتبميغ، يت
إقامتو الُمعتاد أو عنوانو البريدّي المعروؼ أو  محؿّ  ؿ إليو شخصيًا أو إلى مقّر عممو أوُترسؿ إلى المرسَ 

 المحّدد في اتفاؽ التحكيـ.

ويمكف االستدالؿ عمى موافقة األطراؼ في إجراء التحكيـ عمى التبميغ باستخداـ البريد اإللكتروني، إذا ما 
بميغ عف طريؽ إرساؿ رسالة ألفَّ ىذا يدّؿ عمى قبوليـ بالت ،حدّدوا عنواف بريدىـ اإللكتروني في اتفاؽ التحكيـ

إلكترونية إلى بريدىـ اإللكتروني، باعتبارىا وسيمة االتصاؿ التي يعتمد عمييا معظـ ُمستخدمي اإلنترنت في 
 وقتنا الحالّي.

وتؤّكد الفقرة الثانية مف المادة الثامنة مف اتفاقية األمـ المتحدة المتعّمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية في 
"ليس في ىذه االتفاقية ما يمـز أي طرؼ باستعماؿ الخطابات اإللكترونية أو قبوليا،  لدَّولّية عمى أّنو:العقود ا

 ولكف يجوز االستدالؿ عمى موافقة الطرؼ مف سموؾ ذلؾ الطرؼ".

ّنما مكاف التبميغ بالطرؽ التقميدية، وا   فالتبميغات اإللكترونية تتجّسد باعتماد وسائؿ جديدة لمتبميغ، ال لتحؿّ 
 لتساعد في عممية التبميغ، ولتقّمؿ مف المنازعات القانونّية عمى صحة التبميغ.

 عبلميـ بمستجدات اإلجراءات والدعاوى.إلعدُّ وسيمة تواصؿ مع الخصوـ المتداعيف كما أّنيا تُ 

، الخموياتؼ ويعدُّ مف قبيؿ التبميغات اإللكترونية التبميغ بواسطة البريد اإللكتروني، والتبميغ بواسطة الي
 .(22)والتبميغ بواسطة الياتؼ األرضي

 
  

                                                             
، 9050الطبعة األولى، عّماف، األردف، ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، حاـز محمد الشرعة، التقاضي اإللكتروني والمحاكـ اإللكترونية (22)

 .24ص
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 :ثالثًا: مكان التحكيم اإللكتروني

يمة، باعتبارىا تؤّدي إلى تحديد القانوف الواجب التطبيؽ عمى ممسألة تحديد مكاف التحكيـ مف المسائؿ ال دّ عتُ 
 التحكيـ، وتحديد االختصاص القضائي لمنظر في المنازعات المرتبطة بالتحكيـ.

عّد مف المسائؿ الضرورّية التي تراعي ظروؼ وفيما يتعمؽ بالتحكيـ التقميدّي، فإفَّ تحديد مكاف التحكيـ يُ 
كما يؤّثر  ،والذي يوّفر مصاريؼ االنتقاؿ وعبء السفر ،األطراؼ في اختيار المكاف المناسب إلجراء التحكيـ

قت المناسب عند سماعيا لمشيود واستجواب الو في الييئة التحكيمية في أدائيا لمياميا  فيمكاف التحكيـ 
فَّ اختيار المكاف المبلئـ لمتحكيـ يؤّدي إلى تيسير إأْي  ،األطراؼ وانتقاليا لممعاينة إذا اقتضى األمر ذلؾ

 مف األطراؼ والييئة التحكيمية. إجراءات التحكيـ بالنسبة لكؿّ 

باعتباره يتـّ مف خبلؿ موقٍع  ،مكاٍف جغرافٍي محددالرغـ مف عدـ ارتباطو ببأما بالنسبة لمتحكيـ اإللكتروني، ف
 اً مف طرفي المنازعة المنظػورة أمػاـ الييئة التحكيمية موطن إال أفَّ لكؿٍّ  ،إلكتروني معيٍف عمى شبكة اإلنترنت

  ، كما أفَّ المؤسسة أو الييئة الناظرة في المنازعة ليا مركز معّيف ينتمي جغرافيًا إلى دولة محّددة.اً معّين

بالتالي يمكف تحديد مكاف التحكيـ ليكػوف الدولة التي ينتمي إلييا أحػػد األطراؼ، أو الدولة التي يوجد فييا 
 مقر الييئة التحكيمية، أو أفَّ األطراؼ أنفسيـ يمكنيـ اختيار دولة أخرى.

يد مكاف التحكيـ وفقًا ىيئة التحكيـ ىي التي تتوّلى تحد فإذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى اختيار مكاف التحكيـ فإفّ 
 :أّنو عمى ( مف قانوف األونسيتراؿ النموذجّي لمتحكيـ التجارّي الدَّولي، والتي تنّص 20ألحكاـ المادة )

ـْ يتفقا توّلت ىيئة التحكيـ تحديد ىذا المكاف عمى أف تؤخذ  ،"لمطرفيف حرّية االتفاؽ عمى مكاف التحكيـ فإذا ل
 .(23)لؾ راحة الطرفيف"في االعتبار ظروؼ القضية بما في ذ

اختمؼ الفقو والقضاء في تحديد مكاف التحكيـ اإللكتروني، وبالتالي القانوف الواجب التطبيؽ عمى في حيف 
 :(24)ة وفقًا لما يميفكانت ىناؾ اتجاىات عدّ  ،إجراءات التحكيـ

                                                             
)23  (

 Rafal Morek ،Online Arbitration: Admissibility within the current legal framework ،P.34 ،
www.odr.info/Re%20greetings.doc. and Armagan Ebru Bozkurt Yuksel ،Online International Arbitration ،Ankara Law 

Review,Vol.4 ،No.1 ،Summer2007 ،P.88-89. http://auhf.ankara.edu.tr/alr                                                                                                                                                                                                                                                           

، دار اإللكترونيد. محمد أميف الرومي، النظاـ القانوني لمتحكيـ  ؾ،  523ػ  525د. محمد سعيد إسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص (24)
 .555ػ502، ص 9002المحمة الكبرى، مصر، الكتب القانونية، 
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 :المفيوم القانوني لمكان التحكيم -1

في مكاف ثابت بغض النظر عف المكاف الذي تتـّ فيو يتـّ تحديد مكاف التحكيـ وفقًا ليذه النظرية 
إجراءات التحكيـ، وسواء كاف التحكيـ يتُـّ في مكاف جغرافّي محّدد، أو يتـّ عمى شبكة اإلنترنت أي ليس لو 

 مكاف مادي.

أف  ويستند ىذا الرأي إلى أفَّ السائد في المجاؿ التحكيمي أنَّو إذا ُعيِّف مكاف التحكيـ، فميس مف البلـز 
كما أفَّ مكاف التحكيـ  ،تعقد ىيئة التحكيـ جميع الجمسات في ىذا المكاف إال إذا نصَّ االتفاؽ عمى لزوـ ذلؾ

وفقًا ليذا المفيوـ، ىو فكرة قانونّية وليست مادّية، فيي ال ترتبط بمكاف انعقاد الجمسات أو بمكاف توقيع حكـ 
مكاف التحكيـ اإللكتروني ىو مجرد افتراض قانوني، اليدؼ منو ترتيب آثار قانونية معّينة  ألفّ  ،التحكيـ

 وتحديد نظاـ قانوني معّيف ليطّبؽ عمى إجراءات التحكيـ.

وُيرمز ليا  (Tvibunal arbitrale des sports)وتطبؽ ىذه النظرية في محكمة التحكيـ الرياضّية 
مف مدينة لوزاف بسويسرا مقرًا ليا بغضِّ النظر عف مكاف إجراءات  ، التي تتخذ(TAS)اختصارًا بالرمز

 التحكيـ.

قضت ي ذالو ، 28/10/1997الصادر في  في حكميا ىذا الرأي محكمة النقض الفرنسية تتبنَّ  كما
ويتجّسد اليدؼ منو في تحديد نظاـ ، أفَّ مكاف التحكيـ ىو مفيوـ قانوني بحت يعتمد عمى إرادة األطراؼفيو ب

فيو إجراءات  وىو ليس مكانًا ماديًا محددًا كالمكاف الذي تتـّ  ،نونّي معّيف، ُيطّبؽ عمى إجراءات التحكيـقا
 .(25)التحكيـ

 

 :مكان وجود الُمحكِّم -2

 مكاف وجود الُمحكِّـ. باإللكتروني  يتجو أنصار ىذا الرأي إلى تحديد مكاف التحكيـ التقميدي أو

                                                             
، 9005مصر،، النسر الذىبي لمطباعة، القاىرة، صاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونيةد. أحمد شرؼ الديف، جيات االخت (25)

 .555ص
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لبلنتقاد ألفَّ الُمحكِّـ يمكف أف ينتقؿ مف مكاف إلى آخر، فيؿ نأخذ بمكاف اإلقامة  أفَّ ىذا الرأي تعّرض إال
لو كانت الييئة مؤّلفة مف أكثر ، كما أّنو المعتاد لمُمحكِّـ أو المكاف الذي ُوِجد فيو عند بدء إجراءات التحكيـ

صعب تحديد مكاف معّيف ففي ىذه الحالة ي ،مف ُمحكِّـ، وكاف لكؿٍّ منيـ مكاف يختمؼ عف مكاف اآلخر
 لمتحكيـ.

 :مكان مزّود خدمة اإلنترنت -3

 يرى أنصار ىذا الرأي أفَّ الموقع الجغرافّي لمزّود خدمة اإلنترنت، ىو مكاف التحكيـ.
ولكف تثور الصعوبات فيما لو كاف ىناؾ أكثر مف مزود لخدمة اإلنترنت، ولكؿٍّ منيـ مكاف جغرافّي معيف 

فَّ مكاف الشركة المزودة لخدمة اإلنترنت، قد يختمؼ عف مكاف ىيئة التحكيـ أو عف كما أ، يختمؼ عف اآلخر
يرتبط بموضوع المنازعة، أو أطراؼ المنازعة أو  وبالتالي نكوف أماـ مكاف ال ،مكاف وجود األطراؼ المتنازعة

 ىيئة التحكيـ.

 :نظرية المكان الطميق الحرّ  -4

فنكوف عندئٍذ أماـ تحكيـ  ،كتروني إلى قانوف مكاف التحكيـيرى بعض الفقو عدـ إسناد التحكيـ اإلل
 .1996وىذا ما أخذ بو القانوف اإلنكميزي الصادر عاـ  ،طميؽ وحّر غير مرتبط بمكاف معّيف

تحديد مكاف التحكيـ مف قبؿ األطراؼ المتنازعة أو مف قبؿ ىيئة التحكيـ،  ّنو يتـّ إ :لقوؿإلى انخمص 
الذي تتـّ  ذاتووليس مف الضرورة أف يكوف مكاف التحكيـ ىو المكاف  ،مكاف محّددإذا لـ تتفؽ األطراؼ عمى 

 فيو إجراءات التحكيـ. 

ننا نتجو مع الرأي الفقيي الذي تبّنى نظرية المفيوـ القانوني لمكاف التحكيـ، ونجد أّنو يتناسب مع  وا 
التحكيـ اإللكتروني، باعتبار أفَّ إجراءاتو تتـّ باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية، وبالتالي ال يمكف حصرىا في 

 مكاف محّدد. 

اإللكتروني، بغية تحديد القانوف الواجب التطبيؽ عمى البدَّ مف تحديد مكاف لمتحكيـ  مع مبلحظة أّنو
 ة منازعة بيف أطراؼ التحكيـ.إجراءات التحكيـ، لمرجوع إليو عند حدوث أيّ 
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 :رابعًا: إصدار حكم التحكيم اإللكتروني وتنفيذه

متي إصدار مدى تطبيؽ القواعد المرتبطة بالتحكيـ التقميدي عمى التحكيـ اإللكتروني في مرح فيما يمي نبّيف
 :الحكـ التحكيمي وتنفيذه

 :الفقرة األولى: إصدار الحكم التحكيميّ 

ميف مكتوبًا  موّقعًا مف قبؿ الُمحكِّـ إذا و تفرض االتفاقيات الدَّولّية والقوانيف الوطنّية أْف يصدر حكـ الُمحكِّ
أما إذا كانت مؤلفة مف ثبلثة أعضاء فيصدر الحكـ بتوقيع األغمبّية. وىذا ما أّكدتو  ،كانت ىيئة التحكيـ أحادّية

 حكـ "يصدر :أّنو ( مف القانوف النموذجي لؤلونسيتراؿ لمتحكيـ التجاري الدَّولّي، التي تنّص عمى31/1المادة )
موف، ويكفي في إجراءات التحكيـ  التي يشترؾ فييا أكثر مف ُمحكِّـ واحد، أف التحكيـ كتابة ويوّقعو الُمحكِّـ أو الُمحكِّ

 توقيع". توّقعو أغمبية أعضاء ىيئة التحكيـ، شريطة بياف سبب غياب أيِّ 

ففي قانوف  ،وقد أخذت أغمب التشريعات بأحكاـ ىذا القانوف فيما يتعّمؽ بإصدار الحكـ التحكيميّ 
 تابًة، وأف يوقعو الُمحكِّموف.( أْف يصدر حكـ التحكيـ ك43/1التحكيـ المصرّي، تشترط المادة )

فقد  .وتسمح بعض القوانيف بإصدار الحكـ التحكيمي مف قبؿ رئيس الييئة منفردًا إذا لـ تكف ىناؾ أكثرّية
( مف قانوف التحكيـ السوري عمى أْف يصدَر الحكـ التحكيمي بعد المداولة 41/1أّكد المشرِّع السورّي في المادة )

موفمكتوبًا باإلجماع أو بأكث وعمى الُمحكِّـ المخالؼ عند توقيع الحكـ أْف ، رية اآلراء، ويجب أف يوّقع عميو الُمحكِّ
ذا رفض التوقيع فيجب أْف تذكر أسباب ذلؾ في الحكـ.  يدّوَف رأيو عمى صحيفة الحكـ، وا 

ويكتفي في فإذا لـ تكف ىناؾ أكثرية في اآلراء، فإفَّ رئيس ىيئة التحكيـ يصدر الحكـ منفردًا وفؽ رأيو، 
وعمى كؿٍّ مف الُمحكِّميف اآلخريف المخالفيف لو في الرأي، ولبعضيـ  ،ىذه الحالة بتوقيعو ُمنفردًا عمى الحكـ

ذا رفض أحدىـ التوقيع  بعضًا، أف يدّوف رأيو كتابة عمى صحيفة الحكـ الذي يصدره رئيس ىيئة التحكيـ، وا 
 فيجب أف ُتذكر أسباب ذلؾ في الحكـ.
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 :(26)ىيعّدة تراط كتابة حكـ التحكيـ يرجع إلى أسباب واليدؼ مف اش

و إذا صدر حكـ التحكيـ شفاىًة وليس كتابًة، أّدت ىذه المشافية إلى نسياف ىذا الحكـ مع أنّ  -1
فالقصد مف كتابة حكـ التحكيـ ىو أف تكوف ىذه  ،ّمما يؤّدي إلى حدوث منازعات متعّددة حولو ،مرور الوقت

 .الكتابة شاىدة عمى وجوده
ثبات وجوده.  -2 خضاعو لمرقابة، وا   تتيح كتابة الحكـ لؤلطراؼ االّطبلع عميو بسيولة، وا 
كتابة الحكـ التحكيمّي توثيقًا لعمؿ ىيئة التحكيـ في إصدار ذلؾ الحكـ، وليست إعبلنًا  ُتعدّ  -3

 عف إرادة ىذه الييئة.
فيذ الحكـ التحكيمي يستطيع األطراؼ تنفيذ الحكـ مف خبلؿ اشتراط كتابتو، ألّنو ال يجوز تن -4

 إال إذا كاف مكتوبًا. 

حيث يمكف إصدار الحكـ في التحكيـ  ،و يمكف تطبيؽ ذلؾ بالنسبة لمتحكيـ اإللكترونينجد أنّ و 
وذلؾ نظرًا لبلعتراؼ الدَّولّي والوطني بالكتابة اإللكترونية والتوقيع  ،اإللكتروني مكتوبًا وموّقعًا بشكؿ إلكتروني

بالتالي يمكف إصدار حكـ التحكيـ اإللكتروني مكتوبًا وموقعًا بالنسبة لمدوؿ التي قامت بصياغة و  ،اإللكتروني
أّكدت بدورىا عمى والتي  تشريعات خاصة بالمعامبلت اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني،

يا التي تنتجيا ذاتاآلثار القانونية  قيع اإللكترونية، فيي بالتالي تنتجاحجية المستندات اإللكترونية والتو 
 قيع الخطية التقميدّية.االمستندات التقميدّية الورقّية والتو 

( مف اتفاقية األمـ المتحدة المتعّمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية 3ػ9/2المادة ) ويؤكد ما سبؽ نّص 
 ف:والذي يتضمّ  2006في العقود الدَّولّية لعاـ 

 دّ عانوف أْف يكوَف الخطاب أو العقد كتابيًا أو ينّص عمى عواقب لعدـ وجود كتابة، يُ ػ حيثما يشترط الق2"
الشرط قد استوفى بالخطاب اإللكتروني إذا كاف الوصوؿ إلى المعمومات الواردة فيو متيّسرًا عمى نحٍو يتيح 

 استخداميا في الرجوع إلييا الحقًا.

                                                             
، 9002مصر، ، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، القاىرة، اإللكترونيةأحمد سميماف، التحكيـ في منازعات التجارة محمد مأموف د.  (26)

 .432ص 
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العقد مميورًا بتوقيع طرٍؼ ما أو ينّص عمى عواقب لعدـ ػ حيثما يشترط القانوف أْف يكوَف الخطاب أو 3
 وجود توقيع، يستوفى ذلؾ الشرط فيما يخّص ذلؾ الخطاب اإللكتروني إذا:

وتبّيف نّية ذلؾ الطرؼ فيما يخص  ،استخدمت طريقة ما لتعييف ىوية الطرؼ المعني - أ
 .المعمومات الواردة في الخطاب اإللكتروني

 وكانت الطريقة المستخدمة: - ب
مف أجمو أنشئ الخطاب اإللكتروني أو أرسؿ، في  بيا بقدر مناسب لمغرض الذي اً موثوق -1

 .اتفاؽ ذي صمة ضوء كؿِّ المبلبسات، بما فييا أيّ 
قد أثبتت فعميًا بحد ذاتيا أو مقترنة بأدلة إضافية، أنيا أوفت بالوظائؼ المذكورة في الفقرة  -2

 .(27)الفرعية )أ( أعبله"

ما لـ  ،أف يكوَف ُحكـ التحكيـ مسبباً  عمى األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدَّوليّ كما أّكد قانوف 
  .(28)يكف الطرفاف قد اتفقا عمى عدـ بياف األسباب

ويجب أف يبّيف الحكـ تاريخ صدوره ومكاف التحكيـ الذي يحدده الطرفاف أو ىيئة التحكيـ في حاؿ عدـ 
وقد  ،(29)تؤخذ في االعتبار ظروؼ القضية بما في ذلؾ راحة الطرفيفاتفاؽ الطرفيف عمى ذلؾ، عمى أف 

 اف.صادرًا في ذلؾ المك دّ ( مف ىذا القانوف أفَّ الُحكـ التحكيمّي ُيع20اعتبرت المادة )

 :الفقرة الثانية: تنفيذ الحكم التحكيمي

التحكيـ  تطبيؽ أحكاـفيما يتعمؽ بتنفيذ الحكـ التحكيمّي في التحكيـ اإللكتروني، نعالج مسألة مدى 
التقميدّي عمى التحكيـ اإللكتروني مف خبلؿ تحميؿ قانونّي ألحكاـ قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ 

 التجارّي الدَّولّي.

التحكيمّي ُتسمَّـ نسخة منػو إلى كؿٍّ مف  حكـ"بعد صدور ال ( مف ىذا القانوف أّنو:31/4تشترط المادة )
 أف تكوَف تمؾ النسخة ُموّقعة مف الُمحكِّـ أو الُمحكِّميف". الطرفيف المتنازعيف عمى

                                                             
 .553-555، ص مرجع سابؽراجع في تفسير تمؾ المادة: د. وائؿ حمدي أحمد،   (27)
 ولي.( مف قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدَّ 55/9المادة )  (28)
 ولي.( مف قانوف األونسيتراؿ النموذجي لمتحكيـ التجاري الدَّ 55/5المادة )  (29)
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تحكيـ ويريد تنفيذه، أف  حكـو عمى الطرؼ الذي يستند إلى ذات( مف القانوف 35/2كما تشترط المادة )
ـَ طمب  أو نسخة منو. أصؿ الحكـلتنفيذه مرفقًا ب اً يقدِّ

إال أفَّ ىذه الفرضية ال يمكف تصوّرىا  ،( وجود نسػخة أصمية لمحكـ التحكيمي35/2وتفترض المادة )
ّنما يمكف استخراج نسخ متعددة ، و بالنسبة لمحكـ في التحكيـ اإللكتروني، فبل يوجد أصؿ لمحكـ ونسخ عنو ا 

  لمحكـ بشكؿ إلكتروني.

 :الفقرة الثالثة: تسميم األطراف نسخة عن الحكم التحكيميّ 

حوؿ  ثار التساؤؿتحكيمّي في التحكيـ اإللكتروني، يُ وفيما يتعمؽ بتسميـ األطراؼ نسخة عف الحكـ ال
 إمكانية قبوؿ تسميـ تمؾ النسخة باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية.

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ نبّيف أفَّ اليدؼ مف تسميـ األطراؼ نسخة عف الُحكـ التحكيمي ىو إطبلعيـ 
فإذا أمكف تحقيؽ ىذا  ،مناسبة بالنسبة ليـ عمى مضموف الحكـ، وتبميغيـ التخاذ اإلجراءات التي يرونيا

 اليدؼ باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية، فإّنو يمكف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى حكـ التحكيـ اإللكتروني.

إال أفَّ التسميـ باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية البدَّ أف يكوف موثوقًا لتمكيف األطراؼ مف الحصوؿ عمى 
قيع الموجودة عمييا اة مف الحكـ دوف أف تتعرض إلى تحريؼ أو تزوير، وأف تكوف التو نسخة موّقعة موثَّق

 محمّية بالُطرؽ التقنّية الحديثة.

 :الفقرة الرابعة: إيداع أصل الحكم التحكيمي

فيؿ  ،ديواف المحكمة المختصة بالنظر في المنازعة في أّما بالنسبة لمسألة إيداع أصؿ الحكـ التحكيمي
يمكف تحقيؽ ىذا اإللزاـ بإيداع الحكـ التحكيمي بشكؿ إلكتروني؟ وكيؼ يتـّ ذلؾ؟ وىؿ يمكف إيداع نسخة 

 ورقية في ديواف المحكمة لتحقؽ ىذا الشرط؟

 ،لو اعتبرنا أفَّ أصؿ الحكـ ىو الحكـ الصادر إلكترونيًا، وىو ما ُيطمب إيداعو في ديواف المحكمة
اسبة لذلؾ، تتمّثؿ في تأميف التقنيات المبلئمة لممعالجة اإللكترونية ألعماؿ المحاكـ فبلبدَّ مف إيجاد صيغة من

بشكؿ كامؿ بما فييا تدويف األحكاـ بشكؿ إلكتروني، وعندىا يمكف أف يوّقع رئيس الديواف توقيعًا إلكترونيًا 
 عمى ما أودعو في ديواف المحكمة. 
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أف تقوـ بإعداد نسخة ورقية مف الحكـ التحكيمّي الصادر، فإذا لـ يتحقؽ ذلؾ، فيمكف لمييئة التحكيمية 
فيمكف عندئٍذ إيداع تمؾ النسخة الورقية في ديواف المحكمة، ويوقِّع ، ُتوقَّع مف قبؿ أعضائيا كافة توقيعًا خطياً 

يداعيا ديواف المحكمة في سجبلتو الورقّية التقميدّية.   رئيس الديواف عمى استبلميا وا 

 2006( مف اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية لعاـ 9/4ة )وقد أّكدت الماد
مستوفيًا  دّ ععمى أنَّو في الحاالت التي يشترط فييا القانوف وجود المستند األصمّي، فإفَّ الخطاب اإللكتروني يُ 

 ليذا الشرط. 

إتاحة الخطاب أو العقد أو االحتفاظ بو في "حيثما يشترط القانوف وجوب  :أّنو وتنّص تمؾ المادة عمى
ذلؾ الشرط قد استوفي فيما يخّص  دّ عشكمو األصمّي، أو ينّص عمى عواقب لعدـ وجود مستند أصمي، يُ 

 الخطاب اإللكتروني إذا:

وجدت وسيمة موثوؽ بيا تؤّكد سبلمة المعمومات الواردة فيو منذ الوقت الذي ُأنشئ فيو أواًل   - أ
 .غير ذلؾ ، كخطاب إلكتروني أوفي شكمو النيائيّ 

كانت المعمومات الواردة فيو حيثما يشترط أف تكوف متاحة، قابمة لمعرض عمى الشخص   - ب
 الذي يتعّيف أف تتاح لو.

 وفيما يتعمؽ بسبلمة تمؾ المعمومات:

ت كاممة ودوف تتحدد معايير تقييـ سبلمة المعمومات، فيما إذا كانت تمؾ المعمومات قد ظمّ  - أ
رؼ النظر عف إضافة أّية مصادقة وأّي تغيير ينشأ في السياؽ المعتاد لئلرساؿ والتخزيف تحوير، بص

 .والعرض
تقدر درجة الموثوقية المطموبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعمومات مف أجمو وفي  - ب

 ضوء جميع الظروؼ ذات الصمة".

صؿ الحكـ في التحكيـ اإللكتروني، ّمما سبؽ نصؿ إلى أّنو يمكف تطبيؽ نّص ىذه المادة بالنسبة إليداع أ
َـّ تأكيد سبلمة  وذلؾ ألفّ  ىذا الشرط يستوفى باعتبار أّف الحكـ التحكيمّي مف الخطابات اإللكترونية، فيما لو ت

النظر عما قد يتعّرض لو في سياؽ  صرؼالمعمومات الواردة فيو منذ أف أصبح في شكمو النيائي دوف تحوير ب
 اإلرساؿ والتخزيف والعرض.
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إال أنَّو قد  ،الرغـ مف أفَّ التحكيـ اإللكتروني ال يتطمب الحضور المادي لؤلطراؼ أماـ ىيئة التحكيـبو 
تفؽ األطراؼ يتقتضي ظروؼ الدعوى أو المحاكمة حضور األطراؼ أماـ الييئة بشكؿ مادي، كما يمكف أف 

باإلضافة إلى أفَّ الييئة قد تحتاج إلى  ،فييا بأنفسيـ أماـ الييئة فف ىناؾ جمسات مادّية يحضرو عمى أف تكو 
كما يمكف ليا أف  ،وذلؾ لبناء قناعتيا الكاممة والبلزمة إلصدار الحكـ ،سماع الشيود بحضورىـ ماديًا أماميا

خداـ الوسائؿ اإللكترونية المخّصصة تطمب الفحص المادّي والمعاينة المادية البلزمة في المنازعة دوف است
 .(30)لذلؾ

ّننا نجد أفّ  ىذا التدخؿ المادّي في إجراءات التحكيـ اإللكتروني يؤّدي إلى زيادة في النفقات  وا 
مما يؤّدي إلى عدـ تحقيؽ اليدؼ مف التحكيـ  ،والمصاريؼ إلتماـ إجراءات التحكيـ، ويحتاج إلى وقت أطوؿ

يقتضي تأميف البنية التحتّية  األمر الذي ،توفير الوقت والجيد والمصاريؼاإللكتروني الذي يتجّسد في 
براـ العقد، مرورًا بتبادؿ المستندات و  البلزمة لمقياـ بإجراءاتو إلكترونيًا بدءًا مف مرحمة االتفاؽ عمى التحكيـ وا 
 والوثائؽ والدفوع، وصواًل إلى مرحمة إصدار الحكـ مف قبؿ ىيئة التحكيـ وتنفيذه. 

إْذ يعود التدخؿ المادي في إجراءات التحكيـ اإللكتروني إلى عدـ وجود التقنيات العالية البلزمة إلتماـ 
و يتطمب السعي الدائـ لتطوير تمؾ التقنيات، بما فييا األجيزة السمعّية والمرئّية بالتالي فإنّ ، و ىذه اإلجراءات

لية التقنّية، لزيادة الثقة بتمؾ االجتماعات المرئية التي تحتاج إلى اتصاؿ عالي السرعة وبرامج الحماية العا
 والسمعية دوف تحريفيا أو تزويرىا، أو المساس بخصوصيتيا وسريتيا.

كما أنَّو البدَّ مف صياغة التشريعات القانونية الناظمة لمتحكيـ اإللكتروني، والتي مف شأنيا أف تكسبو القوة 
ـّ بشكؿ إلكتروني باستخداـ وسائؿ االتصاؿ  ،مراحمو ؿالقانونية الممزمة بك فاالتفاؽ عمى التحكيـ الذي يت

اإللكترونية يحتاج إلى إضفاء الشرعية القانونية عميو مف خبلؿ القواعد القانونية التي تكسبو الحجية القانونية 
 الدفوع إلكترونيًا.البلزمة، وكذلؾ بالنسبة لتبميغ األطراؼ باستخداـ البريد اإللكتروني، وتبادؿ الوثائؽ و 

عدُّ مف عمى الّسرّية، والتي تُ  ومف المسائؿ التي تؤّدي إلى تشجيع العمؿ بالتحكيـ اإللكتروني الحفاظُ 
األسباب الجوىرية التي أّدت إلى لجوء األطراؼ إلى التحكيـ لمتخّمص مف عمنّية جمسات المحاكمة أماـ 

 القضاء العادّي.
                                                             

 .502، ص9003مصر، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ممدوح محمد الجنبييي، التحكيـ اإللكترونيمنير محمد الجنبييي و  (30)
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جاد التقنيات البلزمة لتحقيؽ سرّية المبادالت اإللكترونية الجارية في األمر الذي يجعؿ مف الضرورّي إي
التحكيـ اإللكتروني، سواء عند تبادؿ الدفوع والوثائؽ بيف األطراؼ، أو أثناء المداولة بيف الُمحكِّميف، أو غير 

داـ البريد اإللكتروني ذلؾ مف المستندات المتبادلة والمرتبطة بالمحاكمة اإللكترونية، والتي تتـّ غالبًا باستخ
الذي أصبح وسيمة االتصاؿ األكثر استخدامًا بيف ُمستخدِمي اإلنترنت، ّمما يقتضي تنظيـ العمؿ بو قانونيًا 
ليتمتع بالقوة القانونية الممزمة لممتعامميف بو، وليتصّدى أليِّ تعرٍُّض أو انتياٍؾ أو خرِؽ خصوصّية محتواه 

 وسرّيتو.
لمتحدة )األونسيتراؿ( بوضع مبلحظات مع الشروح الخاصة بيا عف تنظيـ وقد قامت لجنة األمـ ا

(، بما فييا الشروح 1996حزيراف  14أيار ػ  28إجراءات التحكيـ في دورتيا التاسعة والعشريف )نيويورؾ 
 المتعّمقة بالبريد اإللكتروني. 

ْ يتَـّ تبادؿ المستندات أو بعضيا ال ف
بؿ أيضًا  ، ميا الورقّي فحسبشك يوعميو يمكف االتفاؽ عمى أف
كالبريد اإللكتروني أو األقراص المغناطيسّية أو الضوئّية، أو في شكؿ  إضافة إلى ذلؾ في شكؿ إلكترونيّ 

 إلكتروني فقط.
فر المعدَّات والبرامج ااستخداـ الوسائؿ اإللكترونية يعتمد عمى جدارة األشخاص ذوي العبلقة، وتو  وبما أفّ  

خدمت الوسائؿ الورقّية ومف الصائب إذا استُ  ،مف الضروري االتفاؽ عمى استخداـ ىذه الوسائؿ الحاسوبّية، فإفَّ 
ذا ُعيِّف حد زمني لتقديـ المستند  قرارٍ  والوسائؿ اإللكترونية معًا اّتخاذُ  بشأف أيٍّ مف النوعيف تكوف لو الحجية، وا 

 تقديمًا لو. دّ عفأيُّ الوسيمتيف تُ 

، ضحًا عمى السماح باستخداـ البريد اإللكتروني في تبادؿ المستندات إلكترونياً نجد فيما سبؽ تأكيدًا وا
كما أفَّ لجنة األونسيتراؿ أّكدت عمى تبلفي الصعوبات التقنية عند تبادؿ المستندات إلكترونيًا، وذلؾ باالتفاؽ 

عمى جميع المبادالت  عمى تحويؿ السجبلت اإللكترونية إلى شكٍؿ مقروٍء لئلنساف، واالحتفاظ بسجبلت تحتوي
والمراسبلت والمعمومات التي ينبغي أف ترافؽ األقراص مثؿ اسـ الُمنِشئ والُمتمقِّي والبرنامج الحاسوبّي 

ة إضافًة إلى االتفاؽ عمى  ،وعناويف الممفات اإللكترونية والطرؽ المستخدمة إلعداد السجبلت االحتياطّي
 يِّ خمؿ في نظاـ االتصاؿ.الحموؿ المناسبة عند فقداف رسالة أو حدوث أ

فاالتفاؽ بيف األطراؼ ىو األساس في إجراءات التحكيـ اإللكتروني مف حيث اعتماد الوثائؽ والرسائؿ 
 المتبادلة إلكترونيًا، واإلجراءات المتخذة لتفادي المشكبلت التي تواجييـ أثناء عممية التبادؿ اإللكتروني.
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 تمارين:
 ر اإلجابة الصحيحة: اخت

 مكاف التحكيـ اإللكتروني وفقًا لنظرية المكاف الطميؽ الحر ىو:

     مكاف وجود المحكَّـ.  .1
    الموقع الجغرافي لمزود خدمة اإلنترنت.  .2
       موطف طرفي النزاع.  .3
 غير ما تقدـ. .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 السادسة الوحدة التعميمية
 التحكيم اإللكتروني

 هيئات التحكيم اإللكتروني
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .القاضي االفتراضي –جمعية التحكيـ األمريكية  –المحكمة اإللكتركنية الكندية  
 
 

 الممخص:
نظاـ ظيرت تجارب عديدة لمتحكيـ اإللكتركني حكؿ العالـ مف قبؿ ىيئات دكلّية متعّددة استخدمت 

التحكيـ اإللكتركني لتسكية الُمنازعات الناشئة عف التعامبلت بالتجارة اإللكتركنية، كلذلؾ فإننا سنستعرض 
بعضان مف تمؾ الييئات نظران ألىميتيا كاتساع انتشارىا، فنبيف تشكيؿ كؿ منيا كاألىداؼ التي تسعى إلى 

 كني.تحقيقيا كمف ثـ القكاعد التنظيمية إلجراء التحكيـ اإللكتر 
 
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الكحدة التعميمية يجب أف يككف الطالب قادران عمى:

 .معرفة تشكيؿ كؿ مف ىيئات التحكيـ اإللكتركنية .1
 .بياف األىداؼ التي تسعى تمؾ الييئات لتحقيقيا .2
 .القكاعد التنظيمية إلجراء التحكيـ اإللكتركنيعرض  .3
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لعؿَّ الدكر األبرز في نشكء الّتحكيـ اإللكتركني يعكد لمراكز التحكيـ اإللكتركني، حيث أسيمت 
المحاكالت األكاديمية المتمثّمة بتجربة كمية الحقكؽ بجامعة مكنتلاير في نشأة ما ُيسمَّى بالمحكمة الفضائّية 

(cyber tribunal)( كلعبت المنظمة العالمّية لمممكّية الفكرّية ،wipo الدكر األكبر في تطكير كتفعيؿ )
. كقد ظيرت تجارب عديدة لمتحكيـ اإللكتركني حكؿ العالـ مف قبؿ ىيئات (1)نظاـ التحكيـ اإللكتركني

 دكلّية متعّددة استخدمت نظاـ التحكيـ اإللكتركني لتسكية الُمنازعات المرتبطة بالتجارة اإللكتركنية.
في المكقع اإللكتركني الخاص بالقضية المعركضة لمتسكية بأسمكب كتتُـّ إجراءات التحكيـ اإللكتركني 

التحكيـ اإللكتركني، كيككف ىذا المكقع محمّيان بمكجب برامج الحماية كتقنيات التشفير، لمحيمكلة دكف 
 اختراؽ المكقع كالكصكؿ إلى المعمكمات الخاصة بالقضّية.
اعد ناظمة لمتحكيـ اإللكتركني لضماف إتماـ كقد كضعت كؿُّ ىيئة مف ىيئات التحكيـ اإللكتركني قك 

 إجراءاتو في بيئٍة إلكتركنية سميمة، كتقديـ حمكؿ مناسبة لمُمنازعات المرتبطة بالتجارة اإللكتركنية.
كمف ىذه الييئات جمعية التحكيـ األمريكّية التي كضعت قكاعد خاصة لمتحكيـ اإللكتركني لتسكية 

قٍع الكتركنيٍّ خاص بكؿ منازعة ال يستطيع الدخكؿ إليو إال األطراؼ المنازعات إلكتركنيان مف خبلؿ مك 
 كىيئة التحكيـ الناظرة في الُمنازعة.

كيعّد المركز الكندّم لحؿِّ المنازعات إلكتركنيان مف الييئات التي تختص بالنظر في المنازعات المرتبطة 
لحؿ المنازعات إلكتركنيان كالتي  ضاءقلابالعنكاف اإللكتركني، كما تجّسدت التجربة الكندية في محكمة 

 ُأسست في جامعة مكنتلاير في كندا.
كقد ظير نظاـ القاضي االفتراضّي المختّص بالنظر في الُمنازعات التي تحدث بيف مستخدمي شبكة 

 اإلنترنت كالقائميف عمى إدارة ىذه الشبكة أك مقدَّمي خدمة االتصاؿ باإلنترنت. 
 التحكيـ اإللكتركني محكمة التحكيـ التابعة لغرفة التجارة الدكلية التي قدَّمت خدمةكمف الييئات التي تقكـ ب

(Net Case) التي تسمح بإجراء عمميات التحكيـ ضمف بيئة إلكتركنية محمّية كآمنة عبر شبكة ،
 .(2)اإلنترنت مف مكقع إلكتركنّي تستضيفو غرفة التجارة الدكلية

                                                        
جامعة النجاح الكطنية، "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، اإللكتركنيرجاء نظاـ حافظ بني شمسة، اإلطار القانكني لمتحكيـ  (1)

-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/thesis/legal: اإللكتركنيتاحة عمى المكقع . مُ 48، ص2009نابمس، فمسطيف، 

framework-online-arbitration.pdf  
 .156عدناف غساف برانبك، مرجع سابؽ، ص  (2)
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مركز الكيبك لمتحكيـ كالكساطة، كالُمعتَمد مف قبؿ اآليكاف لتسكية المنازعات ككما مرَّ معنا سابقان فإفَّ 
المرتبطة بالعنكاف اإللكتركني، إنَّما ىك يقكـ بإجراء الّتحكيـ اإللكتركني في تسكية تمؾ المنازعات، كذلؾ 

 كفقان لمسياسة المكحدة لآليكاف في حؿ المنازعات المرتبطة بالعنكاف اإللكتركني.
قامت جميكرية التشيؾ بإنشاء محكمة التحكيـ التابعة لغرفتي الصناعة كالتجارة، كأصدرت اإلجراءات كقد 

، بيدؼ االستفادة مف خدمات شبكة اإلنترنت في 2004يكنيك  1الخاصة بالتحكيـ اإللكتركني أماميا في 
 .(3)مجاؿ التقاضي عف طريؽ الّتحكيـ

ظران ألىميتيا كاتساع انتشارىا، كجمعية التحكيـ نستعرض في ىذا المبحث بعض تمؾ الييئات، ن
األمريكية، كالمحكمة اإللكتركنية الكندية، كمشركع القاضي االفتراضّي لتخّصصو في الُمنازعات بيف 

 مستخدمي اإلنترنت كمكرِّدم الخدمة دكف غيرىا مف المنازعات المرتبطة بالتجارة اإللكتركنية.
ؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، كمف ثـ القكاعد التنظيمية إلجراء التحكيـ حيث نبّيف تشكيؿ الييئة، كاألىدا

 اإللكتركني.
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 (Cyber Tribunal Arbitration)المحكمة اإللكترونية الكندّية 

، 1996ُأطمؽ مشركع المحكمة اإللكتركنية في عاـ 
مف قبؿ كريـ بف يخمؼ كبيير تركدؿ، األستاذاف في 

كمية الحقكؽ ػ جامعة مركز أبحاث القانكف العاـ في 
مكنتلاير ػ كندا، بيدؼ تسكية المنازعات الناشئة عف 
المعامبلت التي تتُـّ عبر شبكة اإلنترنت، كذلؾ 
بأسمكب التحكيـ اإللكتركني الذم يتـّ باستخداـ 
الكسائؿ اإللكتركنية، كبالفعؿ دخؿ ىذا المشركع 
حّيز التنفيذ في العشريف مف كانكف األكؿ لعاـ 

2005(4). 

 

 أسباب تأسيس المحكمة اإللكترونية الكندية: - أ

بّينا سابقان االستخداـ الكاسع لكسائؿ االتصاؿ الحديثة 
في مختمؼ القطاعات كباألخّص في قطاع التجارة، 
حيث انتشرت التجارة اإللكتركنية كُأْبِرمت العقكد 
اإللكتركنية بشأنيا، ّمما أّدل إلى ظيكر نكع جديد 

يحتاج إلى تسكية متميزة تتناسب مف المنازعات، 
كطبيعة تمؾ المنازعات، كلعّؿ التحكيـ اإللكتركني مف 

  أىـّ الكسائؿ المستخدمة لتسكية المنازعات المرتبطة

بالتجارة اإللكتركنية، فكاف تأسيس المحكمة اإللكتركنية الكندّية ضركرة ممّحة لحؿ المنازعات الناشئة عف 
 اإلنترنت. تداكؿ المعمكمات عبر شبكة 

                                                        
 )http://www.cybertribunal.org/hstorigue.Fr.html( اإللكتركنيالمكقع  (4)

 (http://www.cybertribunal.orgarbReglement.Fr.html) اإللكتركنيكالمكقع     
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المحكمة اإللكتركنية كجدكا أفَّ القكانيف الكطنية غير مبلئمة لتنظيـ اإلجراءات التحكيمية  يإال أفَّ مؤسس
المتبعة في ىذه المحكمة، كذلؾ ألف تمؾ القكانيف ُكِضعت لتسكية المنازعات التقميدية في الكاقع المادّم، 

ني فييا، كذلؾ لضماف تحقيؽ فكاف البدَّ مف صياغة قكاعد قانكنية جديدة ناظمة إلجراء التحكيـ اإللكترك 
 األىداؼ المنشكدة مف ىذا النظاـ.

 تشكيل المحكمة اإللكترونية الكندّية: - ب

كندا بجيٍد مشترؾ مف  فيمكنتلاير جامعة . تأسست المحكمة اإللكتركنية الكندّية في كمية الحقكؽ
 :(5)قبؿ عدٍد مف الشركاء

 Université)، كجامعة ميغؿ في كندا (Université de Montrréal)جامعة مكنتلاير في كندا 
de McGill)  كجامعة ليكف في فرنسا ،(Université de Lyon11) كجامعة نامكر في بمجيكا ،

.(Universitré de Namu)  

 كتتمقى المحكمة اإللكتركنية الكندّية الدعـ مف قبؿ مراكز عّدة كىي:

 (CRDP)لاير في كندا مركز أبحاث القانكف العاـ في كمية الحقكؽ ػ جامعة مكنت -1
(Centre de Recherché en Droit Public)(6 ) 

 مركز قانكف األعماؿ كالتجارة الدَّكلّية في جامعة مكنتلاير  -2
(Centre de Droit des Affaires et du Commerce International)(7) 

 مركز كلسف لقانكف تكنكلكجيا المعمكمات في جامعة مكنتلاير -3
(Le chaire L.R.Wilson en Droit des Technologies de I'information)(8) 

كتختّص المحكمة اإللكتركنية الكندّية بالنظر في جميع المنازعات التجارّية دكف التخصص في نكع 
 معيف مف المنازعات.

                                                        
 http://www.cybertibunal.org/partenaires.en.html اإللكتركنيالمكقع  (5)

 /www.crdp.Umontreal.ca/Frاإللكتركنيلبلطبلع عمى نظاـ المركز: المكقع  (6)

 / www.cdaci,Umontreal.ca/index_fr.htmlاإللكتركنيلبلطبلع عمى نظاـ المركز: المكقع  (7)

 /www.chairelwilson.caاإللكتركنيلبلطبلع عمى نظاـ المركز: المكقع  (8)
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كلـ تتبفَّ المحكمة  ،كما تقكـ المحكمة اإللكتركنية الكندّية إلى جانب التحكيـ بالكساطة اإللكتركنية
أكبر قدٍر مف الحرّية  (Mediateur)اإللكتركنية إجراءات خاصة بالكساطة، كذلؾ لكي تكفِّر إلى الكسيط 

     .(9)في تحديد إجراءات الكساطة، كيعكد ذلؾ إلى الطبيعة الخاصة بالتجارة اإللكتركنية
 إجراءات التحكيم اإللكتروني: -ج

 اتفاق التحكيم: -1

كية االتفاؽ بيف األطراؼ عمى تس يتـّ 
منازعاتيـ بأسمكب التحكيـ اإللكتركني، كقد 

أك قد  فٍ معيّ  عقدٍ  يككف االتفاؽ كبند مف بنكد
 كف في عقٍد مستقٍؿ.يك

عف  نازعة تنشأمُ  يمكف تسكية أمّ حيث 
 عبرَ عقد معّيف عف طريؽ التحكيـ اإللكتركني 

 ىذه المحكمة ككفقان لئلجراءات التي تحددىا، 
 

 ان غير قابؿ لبلستئناؼ.كيككف القرار الصادر في المنازعة قراران نيائيّ 
( 17كفقان لممادة ) لتحكيـ اإللكتركنيالممـز لمطرفيف إلجراء ا األثر القانكنيّ ـ يككف لبلتفاؽ عمى التحكيك 

 :أّنو عمى كالتي تنّص  ،مف قكاعد تنظيـ ىذه المحكمة
المشاركة في التحكيـ كميان أك جزئيان، فإفَّ عمى ىيئة التحكيـ أف تباشر "إذا رفض أحد الطرفيف أك تجاىؿ 

 الدعكل بالرَّغـ مف ىذا الرفض أك ذلؾ التجاىؿ".
الخضكع ألحكاـ ب اإللكتركنية يمزميـأماـ المحكمة  يـ اإللكتركنياتفاؽ الطرفيف عمى المجكء إلى التحكف

جراءات التحكيـ اإللكتركنيتنظيـ   ،دتو المادة األكلى مف تنظيـ المحكمةكىذا ما أكّ  ،فييا ىذه المحكمة كا 
 أنَّو:  عمى كالتي تنّص 

"إذا اتفؽ األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ بمقتضى أحكاـ التنظيـ المذككر، فإفَّ ذلؾ يعني رضاءىـ 
 بالخضكع ألحكامو النافذة كقت رفع الدعكل".

دت المادة كقد أكّ  ،دفع آخر في العقد عف أمِّ  المستقؿّ  التحكيـ األثر القانكنيّ  كيككف التفاؽ
 ( مف تنظيـ المحكمة بأنَّو:4ػ16/3)
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أك مشركعّية العقد الذم يتضّمف  قة بكجكدػ يككف لييئة التحكيـ أف تفصؿ في الدفكع المتعمّ 3" 
 التحكيـ. اتفاؽ

ة شرط مشركعيّ  لـ يكف غير ذم تأثير عمى كيككف قرارىا الصادر ببطبلف العقد أك اعتباره كأفْ ػ 4
 التحكيـ الكارد فيو".

إذا كاف العقد الذم ما عالنظر  بصرؼ التحكيـ ينتج أثره القانكنيّ  اتفاؽ كبناءن عمى ىذه المادة فإفّ 
الرغـ مف الدفكع بفيبقى ممزمان بيف الطرفيف  ،عف في كجكده أك مشركعيتوالتحكيـ قد طُ عمى  اتُّفؽ فيو

 تو.مشركعيّ  المتعمقة بكجكد العقد أك

 اإلجراءات اإلدارية: -2

يقكـ الطرؼ الذم يرغب بالمجكء إلى التحكيـ اإللكتركني بتقديـ طمب يبيف فيو ذلؾ إلى سكرتارية 
، كالتي تقكـ باستبلـ الطمب كدراستو لمتأّكد مف اختصاص المحكمة (10)المحكمة اإللكتركنية الكندية

 بالنظر في المنازعة، كبعد التأّكد مف ذلؾ فإنَّيا تقكـ بإخطار األطراؼ. 

كبالتالي فيي صمة الكصؿ بيف األطراؼ كىيئة التحكيـ، إذ تقكـ بالعديد مف األعماؿ اإلجرائّية 
خطاره لؤلطراؼ  عبلـ األطراؼ الستقباؿ طمب التحكيـ كا  حالة المنازعة إلى ىيئة الّتحكيـ، كا  كا 

بالكثائؽ كالمستندات التي تطمبيا ىيئة التحكيـ إلى أف تصؿ المنازعة إلى مرحمة إصدار الحكـ، فتقكـ 
/أ( مف قكاعد تنظيـ 2السكرتارية بإعبلف الحكـ النيائي كتبميغو إلى األطراؼ. كقد أكدت المادة )

 كندية بأفَّ السكرتارية بالنسبة لمتحكيـ اإللكتركني كالديكاف في المحاكـ العادية. المحكمة اإللكتركنية ال

 الموقع اإللكتروني الخاص بالمنازعة: - أ

يتُـّ في التحكيـ اإللكتركني في ظّؿ المحكمة اإللكتركنية الكندية إنشاء مكقع إلكتركني لكؿِّ منازعة، 
اص بالمنازعة دكف غيرىا، كال يمكف دخكؿ المكقع إال فتتـّ إجراءات التحكيـ مف خبلؿ ىذا المكقع الخ

 مف قبؿ األطراؼ المتنازعة كىيئة التحكيـ. 

كيتُـّ مف خبللو تبادؿ الكثائؽ كالدفكع كالمستندات المطمكبة لمنظر في المنازعة، كىذا ما أّكدتو المادة 
( مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندية، كاعتبرت أفَّ المكقع اإللكتركني المخّصص 19)

المنازعة عمى المكقع لمنظر في المنازعة ىك مكقع الدعكل، حيث يتـّ نشر كّؿ الكثائؽ المتعمقة ب
المخّصص ليا بما في ذلؾ طمب التحكيـ كالرّد عميو، كاإلقرارات كأدلة اإلثبات كاإلعبلنات كالدفكع 

 ككسائؿ االتصاؿ المكتكبة المستخدمة في عممية التحكيـ.
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كيتميز المكقع اإللكتركني المخّصص لمنظر في المنازعة بخصكصّيتو، فبل يمكف دخكلو إال مف قبؿ 
راؼ في المنازعة أك ممثمييـ كىيئة التحكيـ كالسكرتارية، كذلؾ لممحافظة عمى سرّية المعمكمات األط

كخصكصّية المنازعة. كبالرغـ مف إتاحة ىذا المكقع لؤلطراؼ كلييئة التحكيـ إال أفَّ السكرتارية في 
كالكثائؽ التي يتُـّ المحكمة اإللكتركنية الكندّية تمتـز بإخطار األطراؼ كىيئة التحكيـ بالمستندات 

 نشرىا في المكقع الخاص بالمنازعة.
 المغة المستخدمة في التحكيم: - ب

تمنح قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندّية ىيئة التحكيـ سمطة تحديد لغة التحكيـ اإللكتركني مع 
( مف قكاعد تنظيـ ىذه 13مراعاة شركط التعاقد بما في ذلؾ لغة العقد، كىذا ما أّكدتو المادة )

 المحكمة. 

 اإلثبات:  - ج

دأ حرية اإلثبات، حيث تخّكؿ أطراؼ التحكيـ تقكـ قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندّية عمى مب
، كيحّؽ (11)اتّباع الطرؽ التي يركنيا مناسبة في اإلثبات، كذلؾ ما لـ يكجد اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ

 (.20/2لييئة التحكيـ أك لمسكرتارية طمب أصؿ أّم مستند إْف كِجد )المادة 

ي أسرع كقت ممكف كبكّؿ الكسائؿ كما يجب عمى ىيئة التحكيـ أف تبحث في إثبات كقائع الدعكل ف
المناسبة، كيمكنيا أف تقررَّ سماع الشيكد كالخبراء، ككذلؾ أّم شخص آخر بعد فحص المستندات 

 ( مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندّية.21المقدَّمة مف األطراؼ، كذلؾ كفقان ألحكاـ المادة )

 هيئة التحكيم: -3
ة سمطة السكرتارية في اختيار الكنديّ  تنظيـ المحكمة اإللكتركنية( مف قكاعد 8/1)تحدد المادة 

كاحد أك مف  ُمحكِّـا مف تتشكؿ ىيئة التحكيـ إمّ تحكيـ كتحديد عددىـ، كتنّص عمى أّنو: "أعضاء ىيئة ال
 يف كتحديد عددىـ". ُمحكِّمى السكرتارية اختيار اليف، كتتكلّ ُمحكِّمثبلثة 

و الذم يقكـ عمي عضاء ىيئة التحكيـ يتعارض مع المبدأ الرئيسينجد أفَّ اختيار السكرتارية أل
ة األطراؼ المتنازعة في اختيار كىك حريّ  ،بشكؿ خاص التحكيـ بشكؿ عاـ، كالتحكيـ اإللكتركني

ص مف التقاضي أماـ المحاكـ ما أرادكا التخمّ كا إلى التحكيـ إنَّ ؤ األطراؼ عندما لج ذلؾ أفَّ  ،يفُمحكِّمال
يـ كفقان ألحكاـ ىذه المادة لـ بالتالي فإنَّ ك  ،ذم يفرض قضاة محدديف لمنظر في منازعاتيـالعادية، ال

 يتمكنكا مف التحرر مف قيكد القضاء العادم، كأصبح التحكيـ كالقضاء التقميدم سكاء بالنسبة ليـ.
(، 8/1مادة )يف كفقان لمُمحكِّمىذه المحكمة تترؾ ألطراؼ المنازعة الحرية في تحديد عدد ال إال أفَّ 
كاحد، ما لـ يقرر األطراؼ رغبتيـ في اختيار ثبلثة  ُمحكِّـؿ الييئة في تمؾ المحكمة مف تتشكّ  فاألصؿ أفْ 
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 ذلؾ أفَّ  الذم يتميز بالسرعة في الفصؿ بالمنازعة، ، كىذا يتناسب كطبيعة التحكيـ اإللكتركنييفُمحكِّم
اختصاران لئلجراءات ُيعّد الكندية  المحكمة اإللكتركنيةحد بمكجب قكاعد تنظيـ كا ُمحكِّـتشكيؿ الييئة مف 

  مكقت البلـز إلصدار الحكـ.ل ان المرتبطة بتشكيؿ الييئة، كبالتالي اختصار 
ى االتفاؽ عمى تحديد رئيس لمييئة، تتكلّ  مف بيف أعضائيا، فإذا لـ يتـّ  ياكتقـك الييئة بتحديد رئيس

كف، في حاؿ ُمحكِّمى ال"يتكلّ  :أّنو عمى ( التي تنّص 8/2لمادة )دتو اكىذا ما أكّ  ،السكرتارية ىذه الميمة
 ى السكرتارية القياـ بيذه الميمة". تعددىـ، تعييف رئيس ىيئة التحكيـ، كفي حاؿ عدـ اتفاقيـ عمى ذلؾ تتكلّ 

ـالكندية التزامات ال تاسعة مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنيةد المادة التحدّ ك   كىي كالتالي: ُمحكِّ
أف يمتـز الُمحكِّـ الحياد أثناء النظر في المنازعة، كأف يككَف مستقبلن في مكاجية  -1
 األطراؼ.

كالنزاىة، كأف  الحياديجب عمى الُمحكِّـ قبؿ قيامو بعممو، أف ُيعِمـ السكرتارية بإخطار  -2
 ية األطراؼ.يبيف ليا أية ظركؼ أك كقائع مف شأنيا التأثير في حياده كاستقبللو في مكاج

 أف يعمـ السكرتارية بأية كقائع مف شأنيا التأثير في حياده كاستقبللو أثناء قيامو بعممو.  -3

 حيادّيان مستقبلن في جميع مراحؿ النظر في المنازعة. ّؿ عمى أنَّو يجب أف يككف الُمحكِّـّمما يد

عمى  ار الحياد كالنزاىةيجب أف تقكـ السكرتارية بنشر إخط ُمحكِّـكلكي يطمئف األطراؼ لحياد ال
 بالمنازعة. الخاّص  المكقع اإللكتركني

كفي  ُمحكِّـ،فر الحياد كاالستقبلؿ لدل الاد عمى ضركرة تك تنظيـ ىذه المحكمة يؤكّ  يتضح لنا أفَّ 
مبدأ الحياد  باعتبار أفّ  ، في منازعاتيـ طراؼ عمى اّتباع أسمكب التحكيـ اإللكتركنيذلؾ تشجيع لؤل
  .كـ عمييا التحكيـ اإللكتركنية التي يقمف المبادئ األساسيّ  كاالستقبلؿ ىك

دت كقد حدّ  ،العتبارات تتعمؽ بالحياد كالنزاىة كاالستقبلؿ ُمحكِّـال مف األطراؼ ردّ  يمكف ألمٍّ ك 
 كىي: ُمحكِّـال الشركط المتعمقة بتقديـ طمب ردّ  ( مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية10) المادة

الرّد أف يبني طمبو عمى كقائع أك ظركؼ تمّس االستقبلؿ كالحياد  يجب عمى طالب -1
 كالنزاىة.

يجب تقديـ الطمب خبلؿ عشرة أياـ تبدأ مف تاريخ عمـ طالب الرّد بالكقائع التي يرتكز  -2
 عمييا الطمب، أك مف تاريخ تعييف الُمحكِّـ.

ي األطراؼ، كيككف تنظر السكرتارية بطمب الرّد بعد سماع الُمحكِّـ المطمكب رّده كباق -3
 قرار السكرتارية نيائّيان ال يقبؿ الطعف. 

ضح مف ىذه المادة الدكر الذم تقكـ بو السكرتارية الذم ال يقتصر عمى استقباؿ طمب التحكيـ يتّ 
عبلـ المدَّ  نّ ك كغيرىا مف الشؤكف اإلجرائية،  ،عى عميو بالطمبكا  ما يتجسد دكرىا في كثير مف المسائؿ ا 

 ُمحكِّـ،كما مرَّ معنا سابقان، كالنظر في طمب رد ال ،يفُمحكِّمتعييف الك اإللكتركنيـ التحكيـ ة إلتمااألساسيّ 
  المنازعة.في النظر بعمى ذلؾ  بناءن  ُمحكِّـ، كيستمر الأك أف ترفض طمب الردّ  ُمحكِّـال ا أف تقرر ردّ فإمّ 
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 ة اإللكتركنية الكندية،إذا لـ يؤِد كظائفو طبقان ألحكاـ قكاعد تنظيـ المحكم ُمحكِّـف تبديؿ اليتعيّ  كما
  (.2ػ11/1)المادة  بكؿ استقالتو عف طريؽ السكرتاريةفي حاؿ رده أك قاألمر ذلؾ كك

، في الُمحكِّـالسكرتارية في حاؿ خمك مكاف األساسي الذم تمعبو دكر العمى  (12)د المادة ذاتياكتؤكّ 
و يف بعد قفؿ باب المرافعة، فإنّ ُمحكِّمكفي حالة خمك مكاف أحد ال ،جديد في أقرب كقت ممكف ُمحكِّـتعييف 

يف الباقيف في إصدار الُمحكِّماستمرار  -بعد دعكة األطراؼ كباقي الُمحكِّميف -يمكف لمسكرتارية أف تقرر
اّتباع اإلجراءات ذاتيا  -األطراؼ دعكة بعد  -كيمكف لييئة التحكيـ بعد إعادة تشكيميا أف تقررَّ  ،الحكـ
 .الُمحكِّـقبؿ تبديؿ  نت متّبعةكا التي

 مكان التحكيم: -4

( مف قكاعد 13المادة ) تنّص 
لمحكمة اإللكتركنية الكندّية عمى تنظيـ ا

 أّنو:
كيـ كفقان يكتسب مكاف التح -1"

المفيكـ  ألحكاـ ىذا التنظيـ ذات
 فبل ،القانكني لمكاف التحكيـ العادم

  في  ُمحكِّـكجكد ال ب ىذا المفيكـيتطمّ 
  مرحمة مف مراحؿ التحكيـ. ف في أمِّ مكاف معيّ 

يجكز لمسكرتارية قبؿ تشكيؿ ىيئة التحكـ، كبناءن عمى طمب أحد األطراؼ، أف تحّدد مؤقتان  -2
 مكاف التحكيـ.

رادة األطراؼ الُمتنازعة".  -3  تحّدد ىيئة التحكيـ مكاف التحكيـ كفقان لظركؼ الدعكل كا 

تنظيـ تمؾ المحكمة يعتمد المفيكـ القانكني لمكاف التحكيـ، الذم يترؾ األمر إلرادة  نجد أفَّ 
في مكاف أك الُمحكِّميف د األطراؼ ك جب ك األطراؼ في تحديد مكاف معيف لمتحكيـ، كال يتطمّ 

ـ دكف االرتباط يبؿ يمكف إتماـ إجراءات التحك ،ة مرحمة مف مراحؿ التحكيـف في أيَّ معيّ  جغرافيّ 
في  مف السكرتارية كىيئة التحكيـ الحؽّ  المحكمة إذ أعطت كبلن  ف. إال أفَّ معيّ  جغرافيٍّ  بإقميـٍ 

قكـ عميو دأ الذم ت، فإفَّ ىذا يخالؼ المبف لمتحكيـ دكف العكدة إلى إرادة األطراؼتحديد مكاف معيّ 
الذم يعتمد عمى إرادة األطراؼ ػ كما نكىنا سابقان في ، ك ـيفكرة المفيكـ القانكني لمكاف التحك

بينما يمنح ىذا التنظيـ ىيئة التحكيـ السمطة في تحديد مكاف التحكيـ، كما  ػ تحديد مكاف التحكيـ
تراعي الييئة  عمى أفْ  ،ؿ الييئةو يمنح السكرتارية سمطة تحديد مكاف مؤقت لمتحكيـ قبؿ تشكيأنّ 

                                                        
 الكندية. اإللكتركنية( مف قكاعد تنظيـ المحكمة 5ػ4ػ11/3المادة ) (12)
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رادة األطراؼ، إال أ فَّ القرار النيائي في تحديد مكاف التحكيـ يعكد ليا دكف ظركؼ الدعكل كا 
 غيرىا.

 القانون الواجب التطبيق: -5

( مف قكاعد 14حددت المادة )
ة الكنديّ  اإللكتركنيةتنظيـ المحكمة 

الكاجب التطبيؽ، القانكف اإلجرائي 
"تخضع الدعكل كنّصت عمى أّنو: 

كفيما عدا القكاعد  ،ألحكاـ ىذا التنظيـ
 قة بالنظاـ العاـ ال يمكف ألمِّ المتعمّ 

يككف كاجب  قانكف إجرائي آخر أفْ 
   التطبيؽ".

ال اإللكتركني في ىذه المحكمة تخضع ألحكاـ تنظيـ تمؾ المحكمة، عمى أ إجراءات التحكيـف
 تمؾ القكاعد اإلجرائية النظاـ العاـ.تخالؼ 
( مف تنظيـ 15ا بالنسبة لمقانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، فقد قضت المادة )أمّ 

ا أمّ  ،قو ىيئة التحكيـ عمى مكضكع النزاعة اختيار القانكف الذم تطبّ و لؤلطراؼ المتنازعة حريّ المحكمة بأنّ 
مع مراعاة  ،ؽ القانكف الذم تراه مناسبان الييئة تطبّ  فإفَّ  ،التطبيؽ تفؽ األطراؼ عمى القانكف كاجبإذا لـ ت

 الدَّكلّية المتصمة بالمكضكع.كعادات التجارة  شركط العقد
 الحكم التحكيمّي: -6

نظمت قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندّية كؿَّ ما يتعّمؽ بالحكـ الصادر في التحكيـ اإللكتركني 
 باب المرافعة، كانتياءن بإصدار الحكـ بالشكؿ المطمكب، كمف ثـ تنفيذه كبياف ُحجيتو.ابتداءن مف قفؿ 

( مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندية أّنو يجب عمى ىيئة التحكيـ 21/5فقد بّينت المادة ) 
 دعكة األطراؼ قبؿ قفؿ باب المرافعة إلبداء مبلحظاتيـ النيائية. 

( 23ـ بتحديد تاريخ إصدار الحكـ بعد قفؿ باب المرافعة، كىذا ما أكدتو المادة )كما تقكـ ىيئة التحكي
مف قكاعد تنظيـ المحكمة، كذلؾ بعد االنتياء مف اإلجراءات التحكيمية كافة، بما فييا فحص الكثائؽ 

بناء كالمستندات، كتحميؿ الدفكع المتبادلة، كسماع الشيكد كالخبراء كغيرىا مف اإلجراءات الضركرية ل
 القناعة المطمكبة لدل ىيئة التحكيـ إلصدار الحكـ. 
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كيصدر حكـ التحكيـ باألغمبية في حالة تعّدد الُمحكِّميف، فإذا لـ تتحّقؽ األغمبية، فإفَّ رئيس الييئة 
 مف قكاعد تنظيـ المحكمة اإللكتركنية الكندية(. 24ينفرد في إصدار الحكـ )المادة 

نَّو ُيعّد قد صدر في دكلة مكاف التحكيـ، كيجب أف يصدر مسببان فإذا صدر الحكـ التحكيمي، فإ
(، كىذا ما جرت عميو التشريعات الناظمة لمتحكيـ 25كمكّقعان كمتضّمنان تاريخ صدكره )المادة 

 التقميدم. 

( عمى نشر الحكـ التحكيمي في المكقع اإللكتركني الخاص بالمنازعة مف قبؿ 25/4كتؤّكد المادة )
 ، مع إخطار األطراؼ بو بكؿِّ كسائؿ االّتصاالت المناسبة.السكرتارية

كقد أكجبت المحكمة اإللكتركنية الكندية عمى السكرتارية إخطار األطراؼ بكؿِّ مستندات الدعكل 
بالبريد العادم، إال أنَّنا نجد أنَّو بالّرغـ مف أفَّ ىذا اإللزاـ يزيد مف الثقة بأسمكب التحكيـ اإللكتركني، 

تبلفي المشاكؿ الُمحتَممة المتعّمقة بكتابة المستندات إلكتركنيان أك بتكقيعيا إلكتركنيان ّمما يشجع نظران ل
األشخاص عمى المجكء إلى المحكمة اإللكتركنية الكندّية لتسكية منازعاتيـ، إال أنَّو في الكقت ذاتو 

 يؤدم إلى بطء اإلجراءات التحكيمية.

كال يتعارض نشر الحكـ التحكيمي مع مبدأ الّسرّية في التحكيـ، ألفَّ النشر سيككف في المكقع 
اإللكتركني الخاص بالمنازعة، كالذم ال يمكف دخكلو إال لؤلطراؼ الُمتنازعة كىيئة التحكيـ 

 كالسكرتارية. 

(، كبالتالي 25/5)المادة  كيصدر الحكـ عف المحكمة اإللكتركنية الكندّية نيائيان غير قابؿ لبلستئناؼ
كمما يؤكد القكة الممزمة لمحكـ التحكيمي  فإنَّو يتمّتع بحجّية األمر المقضّي بو، كيككف ُممزمان لؤلطراؼ،

( مف قكاعد تنظيـ المحكمة الذم ينّص عمى أّنو: "يتعيد األطراؼ، بمجّرد خضكعيـ 25/6نّص المادة )
 خير".ليذا التنظيـ، بتنفيذ حكـ التحكيـ دكف تأ
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 جمعية التحكيم األمريكية 

(American Arbitration 

 Association) 

 
 

 ،1926ة في عاـ ئت جمعية التحكيـ األمريكيّ نشِ أُ 
نازعات مف نكع خاص لمنظر في المُ  كجياز قضائيّ 

ة، كتقديـ الخدمات ة في الكاليات المتحدة األمريكيّ جاريّ التّ 
ة بيف مختمؼ التحكيميّ التحكيمية بما فييا نشر الثقافة 

 الشرائح.
 

 أواًل: تشكيل جمعية الّتحكيم األمريكّية:

 لرئيسّي، بينما امتّدت فركع الجمعيةفكاف فييا مركز اإلدارة ا ،تأسست الجمعية في مدينة نيكيكرؾ
كما لمجمعية فرع  ،( كالية31في ) ان ( فرع31حيث يكجد ليا ) ،ةمعظـ الكاليات المتحدة األمريكيّ  لتشمؿَ 

 .(13)ت في أكركبا كمنطقة الشرؽ األكسطالمنازعا في أيرلندا، كآخر في دبي لمتعاكف في مجاؿ فّض 

 
 
 

                                                        
 /http://www.adr.orgلمجمعية  اإللكتركنيالمكقع ( 13)
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 ثانيًا: مهام جمعية الّتحكيم األمريكّية:

كات التي تقيميا لؤلشخاص، عمى ة مف خبلؿ الندتقكـ الجمعية بنشر الثقافة التحكيميّ  -1
  .(14)لتشجيعيـ عمى تسكية منازعاتيـ عف طريؽ الّتحكيـاختبلؼ فئاتيـ، كذلؾ 

 ة.الدَّكليّ المنازعات التجارية  كتأىيميـ لفّض  يفالُمحكِّمتعمؿ الجمعية عمى تدريب  -2
ة فات القانكنيّ ف الكتب كالمؤلَّ ة كبيرة تتضمّ لجمعية التحكيـ األمريكية مكتبة قانكنيّ  -3

  .(15)نازعاتـ كالكسائؿ البديمة في حؿ المُ قة بالتحكيالكتب المتعمّ  كباألخّص  ،عةالمتنكّ 

    عاـ نازعات فيالمُ  لحؿِّ  الدَّكليّ الجمعية قامت بإنشاء المركز  باإلضافة إلى أفَّ  -4
1996 (The International Center for Dispute Resolation) 

المنازعات الناشئة  فيك يقكـ بحؿِّ  ،ة مستقمةة قانكنيّ ع بشخصيّ تمتّ تة ة مستقمّ عّد ىذا المركز منظمة دكليّ كيُ 
 بيف أشخاص ينتمكف إلى دكؿ مختمفة حكؿ العالـ.

 إلكتركنيان،المنازعات  لفضِّ  تحكيـ األمريكّية خدمة الّتحكيـ اإللكتركنيمت جمعية القدَّ  -5
حؿِّ منازعاتيـ عف طريؽ التحكيـ بيدؼ تمكيف األطراؼ عمى اختبلؼ جنسياتيـ كمكاقعيـ مف 

 دكف حاجتيـ إلى السفر كاالنتقاؿ. اإلنترنتباستخداـ شبكة  اإللكتركني

زعات المعركضة عمييـ يف عمى اختبلؼ مكاقعيـ يمكنيـ النظر في المناُمحكِّمة لمككذلؾ بالنسب
 .(16)دىـ مشقة االنتقاؿ كالسفردكف تكبّ  عمى شبكة اإلنترنت

مريكّية بالنظر في نكع معّيف مف كال تختّص ىيئة التحكيـ اإللكتركني التابعة لجمعية التحكيـ األ
 المنازعات.

، كأطمقت عمييا اسـ اإللكتركنيـ التحكيـ ة قكاعد خاصة تنظّ كقد كضعت جمعية التحكيـ األمريكيّ 
ة قابمة لمتطبيؽ عمى قانكنيّ  إذا لـ تتضّمف تمؾ اإلجراءات قكاعدف لمتحكيـ اإللكتركني،ة اإلجراءات التكميميّ 

جراءات الكساطة و يتـّ نازعة، فإنَّ المُ  ألفَّ نظاـ التحكيـ كذلؾ  ،الرجكع إلى القكاعد العامة في التحكيـ كا 
جراءات الكساطة التي كضعتيا جمعية حكيـ التّ ما يخضع لقكاعد التّ التابع لمجمعية إنّ  اإللكتركني جارم كا 

 ة. حكيـ األمريكيّ التّ 

 عدّ : "يُ التحكيـ اإللكتركني بأفتكميمّية لمجمعّية بشأف /أ( مف اإلجراءات ال1كتقضي المادة )
النزاع القائـ بينيـ، قد اتفقكا عمى اعتبار ىذه اإلجراءات  د لجكئيـ إلى الجمعية لفّض األطراؼ بمجرّ 

حكـ مف أحكاـ تمؾ  عمى تغيير أمِّ  كلؤلطراؼ االتفاؽ كتابةن  جزٍء ال يتجزأ مف اتفاؽ الّتحكيـ، بمثابة
 اإلجراءات". 

                                                        
 / .http://www.adr.sp.asp?id=22036&printable=trueاإللكتركنيالمكقع  (14)

 // .http://www.adr.sp.asp?id=22440&printable=true اإللكتركنيالمكقع  (15)

 معية التحكيـ األمريكيةالتابع لج اإللكتركنيالخاص بقكاعد ىيئة التحكيـ  اإللكتركنيالمكقع  (16)

http://www.adr.org/sp.asp?id=22015(26/8/2010)   http://www.adr.sp.asp?id=22003 
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جزءان مف اتفاؽ  عدُّ المنازعة إلى اإلجراءات التكميمية لمجمعية التي تُ  كبناءن عميو يخضع طرفا
كىذا ما  نو.اتفاؽ التحكيـ ال يتضمّ  طالما أفَّ  ،تعديؿ يطرأ عمييا إلى أمِّ  فيـ ال يخضعك إال أنّ  التحكيـ،

 أ،ق( مف اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية. -1دتو المادة )أكّ 

يف التحكيـ التقميدم كالتحكيـ اإللكتركني فيما يتعمؽ باستقبلؿ بند التحكيـ األمريكية ب لـ تمّيز جمعية
يمكف ؽ باستقبلؿ ىذا البند، كبالتالي ف ما يتعمّ تتضمّ لـ ة اإلجراءات التكميميّ ذلؾ أفَّ  ،التحكيـعمى  االتفاؽ

ت المادة كقد نصّ  ،التحكيـ األمريكيةالرجكع إلى القكاعد القانكنية العامة الناظمة لمتحكيـ في جمعية 
د أك مشركعية العقد سمطة الفصؿ في كجك  ُمحكِّـ"لمالتحكيـ التجارم لمجمعية عمى أّنو: /ب( مف قكاعد 7)

كال  ،اتفاقان مستقبلن عف بنكد العقد األخرل الذم يشكؿ بند االتفاؽ عمى التحكيـ جزءان منو، كُيعّد ىذا البند
 ػ بمفرده ػ إلى عدـ مشركعية بند االتفاؽ عمى لصادر ببطبلف أك إلغاء العقد األصميا الُمحكِّـيؤدم قرار 
  التحكيـ".

 ثالثًا: إجراءات التحكيم:

 الموقع اإللكتروني الخاص بالمنازعة: -1

يتقدـ الُمدَّعي بطمب التحكيـ اإللكتركني عمى المكقع اإللكتركني الخاص بالجمعية، فقد بّينت اإلجراءات 
التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية الخاصة بالتحكيـ اإللكتركني ضركرة إنشاء المكقع اإللكتركني لتتـّ 

مف تمؾ اإلجراءات، كالتي تنّص عمى  /أ(4إجراءات التحكيـ اإللكتركني مف خبللو، كذلؾ كفقان لممادة )
 أّنو: 

"يجب عمى الجمعية بمجّرد تمقي مصاريؼ طمب التحكيـ مف الُمدَِّعي أف تقكـ بمراجعة الطمب لمتأّكد مف 
تكافر الشركط المنصكص عمييا في المادة الثالثة، فإذا تأّكد لمجمعية استيفاء الطمب ىذه الشركط، فإّنو 

ـ عمؿ رسمّية أف تقكـ بإنشاء مكقع الدعكل عمى شبكة اإلنترنت، ثَـّ تقكـ يجب عمييا خبلؿ خمسة أيا
 بنشر طمب التحكيـ عميو مباشرة". 

كيختّص ىذا المكقع بالُمنازعة المنظكرة بأسمكب التحكيـ اإللكتركني دكف غيرىا، فيتـّ تبادؿ المستندات 
كىيئة التحكيـ في جميع مراحؿ التحكيـ كالكثائؽ كالدفكع المرتبطة بالمنازعة بيف األطراؼ المتنازعة 

اإللكتركني، كُيعدُّ تاريخ إنشاء المكقع اإللكتركني لممنازعة عمى شبكة اإلنترنت ىك تاريخ رفع الدعكل، 
كقد اعتبر ىذا التاريخ ىك التاريخ المذككر في الرسالة اإللكتركنية التي يتـّ إرساليا لؤلطراؼ لمتأكيد عمى 
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/أ مف اإلجراءات التكميمّية لجمعية التحكيـ األمريكّية بشأف التحكيـ 4مادة إنشاء ىذا المكقع )ال
 اإللكتركني(، فبل ُيعتّد بتاريخ تقديـ طمب التحكيـ اإللكتركني، كما في المحكمة اإللكتركنية الكندّية.

 طمب التحكيم: -2

يانات التالية في طمب بفر الة لمجمعية عمى ضركرة تكات المادة الثالثة مف اإلجراءات التكميميّ نصّ 
 :التحكيـ اإللكتركني

 أسماء األطراؼ كعناكينيـ كأرقاـ الياتؼ كالفاكس الخاصة بيـ. -1

 البريد اإللكتركني لمُمدَِّعي. -2

 البريد اإللكتركني لمُمدََّعى عميو. -3

 بياف اتفاؽ التحكيـ اإللكتركني. -4

العدد أك اليكية أك  بياف أمِّ اتفاؽ بيف األطراؼ فيما يتعّمؽ بييئة التحكيـ مف حيث -5
 المكاصفات أك أسمكب اختيار أعضاء ىيئة التحكيـ.

 بياف مكضكع المنازعة. -6

 بياف الحجج القانكنّية لطمب التحكيـ اإللكتركني. -7

 المستندات الُمرفقة. -8

 بياف قيمة المبالغ المطمكبة. -9

 بياف الحمكؿ الُمقترحة. -10

 الرّد عمى طمب التحكيم: -3

عمى  الردّ مف اإلجراءات التكميمّية لمجمعّية عى عميو كفقان لممادة الخامسة دَّ ب عمى المُ كبالمقابؿ يترتّ 
يف يكمان مف تاريخ كذلؾ خبلؿ ثبلث ،كبياف الدفكع كالمستندات كالكثائؽ التي يعتمد عمييا ،طمب التحكيـ

ؤيده، كفيما لك عى عميو كالمستندات كالكثائؽ التي تالمدَّ  ف ردّ يتضمّ إنشاء المكقع اإللكتركني لمجمعية، ك 
أك  تيـيف أك ىكيّ الُمحكِّمؽ بعدد ، أك ما يتعمّ ُمحكِّـكاف ىناؾ اعتراض عمى االختصاص القضائي لم

، كما يجب عائؽ أماـ تطبيؽ اإلجراءات التكميمية كفيما إذا كاف ىناؾ أمُّ  مكاصفاتيـ أك كيفية اختيارىـ،
 الذم سيككف كسيمة االتصاؿ بينو كبيف الجمعية. عميو بياف البريد اإللكتركني

 ، كىي بذلؾ تختمؼ عفلـ تشر اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية إلى السكرتاريةك 
 ان كبيران في التحكيـ اإللكتركني.دكر التي تمنح السكرتارية الكندية  المحكمة اإللكتركنية
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 رابعًا: هيئة التحكيم:

ة قكاعد ناظمة لتشكيؿ أيَّ  بالتحكيـ اإللكتركني اإلجراءات التكميمية لمجمعية الخاصةلـ تتضمف 
و يمكف الرجكع إلى قكاعد التحكيـ التجارم في جمعية التحكيـ ىيئة التحكيـ، كبناءن عمى ذلؾ فإنّ 

فؽ األطراؼ عمى : "إذا اتّ أّنو ( مف قكاعد التحكيـ التجارم لمجمعية عمى12المادة ) حيث تنّص  ،األمريكية
جب عمى األطراؼ فيما اللتزاـ بيذا االتفاؽ، كيو يجب اينو، فإنَّ بعة لتعيّ أك عمى الطريقة المتّ الُمحكِّـ تعييف 

 كعنكانو".  الُمحكِّـف إخطار الجمعية باسـ معيّ  ُمحكِّـلك اتفقكا عمى تعييف 

كا بإرادتيـ الحرة إلى لككنيـ لجؤ  ؼ في اختيار الُمحكِّـد ىذه المادة عمى احتراـ إرادة األطراتؤكّ 
 بعة لتعيينو.دت عمى احتراـ إرادتيـ في اختيار الطريقة المتّ كما أكّ  ،التحكيـ لتبلفي عيكب القضاء العادم

 ُمحكِّـتعييف ال فإفَّ  ،يف أك تحديد الطريقة المتبعة الختيارىـُمحكِّمتحديد ال ف اتفاؽ التحكيـا إذا لـ يتضمّ أمّ 
 ( مف قكاعد التحكيـ التجارم لجمعية التحكيـ األمريكية:11المادة ) يككف كما حددتو

عميو أك مف تاريخ  مف الطرفيف بعد تقديـ طمب التحكيـ أك تمقي الردّ  ترسؿ الجمعية لكؿٍّ  -"أ
يف مف القكائـ المعتمدة لدييا، ُمحكِّمعمى الطمب، قائمة مطابقة بأسماء عشرة  ة المحددة لمردّ انقضاء المدّ 

مف  ُمحكِّـجب عمى األطراؼ االتفاؽ عمى اختيار ة أّف عددان آخر أكثر مبلءمة، كيلـ تقرر الجمعيما 
 ىذه القائمة مع إخطار الجمعية بذلؾ.

ذا تعذّ  -ب  ان يكم 15منيـ خبلؿ  و يجب عمى كؿّ ، فإنَّ ُمحكِّـر عمى األطراؼ االتفاؽ عمى تعييف كا 
ترتيب األسماء شطب األسماء التي يعترض عمييا، ك  ة معمف تاريخ استبلـ القائمة أف يعيدىا لمجمعي

د، اعتبرت جميع األسماء المتبقية باألفضمية. فإذا لـ يقـ أحد الطرفيف بإعادة القائمة خبلؿ المكعد المحدّ 
مف بيف األسماء التي اعتمدىا الطرفاف  الُمحكِّـف تعيِّ  الكاردة فييا مقبكلة بالنسبة لو، كعمى الجمعية أفْ 

ذا تعذّ  ،لترتيب األفضمية الكارد في القائمتيف كفقان  الذم  الُمحكِّـر الكصكؿ إلى اتفاؽ، أك إذا لـ يستطع كا 
باتباع ىذه الطريقة، قامت الجمعية  الُمحكِّـسبب آخر تحديد  ر ألمّ تحديده القياـ بميمتو، أك إذا تعذّ  تَـّ 

في القكائـ المعتمدة لدييا دكف حاجة إلى  مف بيف األعضاء اآلخريف المسجمة أسماؤىـ ُمحكِّـبتعييف ال
 تقديـ قكائـ أخرل لؤلطراؼ".

يا ال فإنَّ  ،فمعيّ  ُمحكِّـو إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى اختيار الجمعية كفقان ليذه المادة بّينت أنَّ  نجد أفّ 
نّ ك  ُمحكِّـ،تنيي دكرىـ في اختيار ال األسماء التي يف ليشطبكا ُمحكِّمما تعرض عمييـ قكائميا بأسماء الا 

يف الذيف ُمحكِّمة الة كالمرتبة كفقان لترتيب األفضميّ فتختار الجمعية مف األسماء المتبقيّ  ،عمييا فيعترضك 
الذم تريده  ُمحكِّـتختار العندئٍذ الجمعية  د األطراؼ تمؾ األسماء فإفَّ فإذا لـ يحدّ  ،نازعةفي المُ  فسينظرك 

 لمسير في إجراءات التحكيـ.
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 ،يفُمحكِّمفاقيـ عمى عدد الرادة أطراؼ المنازعة أيضان االعتراؼ باتّ إلحتراـ الجمعية د اكمما يؤكّ 
، كالتي ( مف قكاعد التحكيـ التجارم التقميدم فييا15المادة ) ت نّص دتو الجمعية عندما تبنّ كىذا ما أكّ 

 تنّص عمى أّنو: 

لـ تقرر ا كاحد، م ُمحكِّـلنزاع ى الفصؿ في ايف، تكلّ ُمحكِّمد اتفاؽ التحكيـ عدد ال"إذا لـ يحدّ 
، في طمب يطمبَ  طرؼ أفْ  كيمكف ألمِّ ، يفُمحكِّمتعييف ثبلثة  - كفقان لسمطتيا التقديرية - الجمعية

لمجمعية الفصؿ في ىذا الطمب كفقان  يككفَ  يف عمى أفْ ُمحكِّمعميو، تعييف ثبلثة  التحكيـ أك في الردّ 
  لسمطتيا التقديرية".

مزمان فيما بينيـ كبالنسبة لمجمعية فاقيـ مُ يف كاف اتّ ُمحكِّمف لماألطراؼ عمى تحديد عدد معيّ فؽ فإذا اتّ 
ى ميمة يتكلّ  و كفقان ليذه المادةيف فإنّ ُمحكِّمف لما إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى تحديد عدد معيّ أمّ ، أيضان 

 كاحد إال في حالتيف: ُمحكِّـالتحكيـ 

 التقديرية، أّنو مف األفضؿ تعييف ثبلثة ُمحكِّميف. إذا كجدت الجمعية، كفقان لسمطتيا -1

إذا طمب أحد األطراؼ تعيّيف أكثر مف ُمحكِّـ عمى أف يككف القرار لمجمعية كفقان لسمطتيا  -2
 التقديرية، فإّما أف تقبؿ الطمب أك ترفضو.

ـ األطراؼ فإذا قا ،كما تعتمد الجمعية عمى إرادة األطراؼ المتنازعة في تعييف رئيس ىيئة التحكيـ
كف بذلؾ خبلؿ تمؾ المدة، ُمحكِّمة معّينة، كلـ يقـ اليف سمطة تعييف رئيس الييئة خبلؿ مدّ ُمحكِّمبتخكيؿ ال

 ة المتفؽ عمييا.فيمكف لمجمعية أف تعّينو ما لـ يتقرر تمديد المدّ 

س الييئة كف باختيار رئيُمحكِّمة معينة، كلـ يقـ األطراؼ أك الأما إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى مدّ 
 13عندئٍذ أف تقكـ بتعيينو )المادة  فيمكف لمجمعية تعييف آخر ُمحكِّـ، تاريخ مف ان يكم خمسة عشرخبلؿ 

 .(ةمف قكاعد التحكيـ التجارم التقميدم في جمعية التحكيـ األمريكيّ 

لمتحكيـ مكضكع الحياد كالنزاىة لدل أعضاء ىيئة التحكيـ إلى القكاعد العامة في ترجع الجمعية ك 
 ،مف ىذه القكاعد( 16) قد اشترطت المادة، فناظـ ليذه المسألة خاّص  التجارم التقميدم لعدـ كجكد نّص 

ه ادة ظركؼ مف شأنيا أف تثير شكككان حكؿ حيبإخطار الجمعية بأيّ ك بالحياد كاالستقبلؿ  ُمحكِّـالتزاـ ال
ىذا  ممّثمييـ، كيبقى مع األطراؼ أك عبلقةة أك أيَّ  ةشخصيّ  أك ةمصالح ماليّ  كاستقبللو بما في ذلؾ أمّ 

أك مف  الُمحكِّـجب عمى الجمعية بمجرد تمقييا ىذه المعمكمات مف ، كيحكيـااللتزاـ في جميع مراحؿ التّ 
 كالغير بمضمكنيا. ُمحكِّـمصدر آخر أف تخطر بيا األطراؼ، كيمكنيا عند المزكـ إخطار ال أمِّ 

ادان ليذه المادة ال يكفي و إلى الجمعية استناإلخطار المكجّ  مى أفَّ د الفقرة )ج( مف ىذه المادة عكتؤكّ 
نّ ك  ،أك استقبللو ُمحكِّـاس بحياد السممكحده ل ما يحيط بو مف  ما تقكـ الجمعية بالبحث في المكضكع ككؿّ ا 
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تشجيع  كىذا يؤدم إلىاستقبللو.  المساس بحياد الُمحكِّـ أك الظركؼ كالكقائع لمتكصؿ إلى ما يثبت
 استقبللو. أك ُمحكِّـشككؾ مف شأنيا المساس بحياد ال ة ظركؼ أكأيّ  الُمحكِّميف عمى اإلفصاح عف

مف القكاعد العامة الناظمة لمتحكيـ التجارم التقميدم ( 17) المادة أما بالنسبة لرّد الُمحكِّـ فقد نّصت
كما يجب عميو  ،حايدان كمستقبلن أف يككف م ُمحكِّـ "يجب عمى كؿّ ة عمى أّنو: في جمعية التحكيـ األمريكي

 غير صالح لمتحكيـ في األحكاؿ التالية: ُمحكِّـة، كيككف الأف يؤدم كاجباتو باجتياد كحسف نيّ 

 المحاباة أك عدـ االستقبلؿ. -1

 عجز الُمحكِّـ أك رفضو القياـ بكاجباتو باجتياد كحسف نّية. -2

 نكف كاجب التطبيؽ.أّم سبب آخر مف أسباب عدـ الصبلحية التي ينّص عمييا القا -3

في أداء ميامو أك  ُمحكِّـف عمى الجمعية بمجرد اعتراض أحد األطراؼ عمى استمرار الكيتعيّ 
مع إخطار أف تحدد إذا ما كاف غير صالح لمفصؿ في الدعكل كفقان ألحد األسباب السابقة،  ،بمبادرة منيا

 ىذا القرار نيائيان". األطراؼ بقرارىا، كُيعدّ 

 ىـ أكيف أك ردّ ُمحكِّمالتحكيـ األمريكية لـ تنظـ قكاعد خاصة بشأف تعييف الجمعية نجد أّف 
يف التحكيـ التقميدم كالتحكيـ اإللكتركني،  فاالختبلؼ تمؾ المسائؿ ال تختمؼ ب استبداليـ عمى اعتبار أفَّ 

المسائؿ  في ركىذا ال يؤثِّ  ؿ االتصاؿ الحديثة في التحكيـ اإللكتركني،بينيما ىك استخداـ كسائ الرئيس
 كمكاصفاتو كرده كاستبدالو. ُمحكِّـالمتعمقة بتعييف ال

إلى القكاعد التجارية الناظمة  لة استبداؿ الُمحكِّـ في التحكيـ اإللكتركنيكيؤكد ىذا إسناد مسأ
( مف قكاعد الجمعية الخاصة بالتحكيـ التجارم التقميدم 19فقد عالجت المادة ) ،لمتحكيـ التجارم التقميدم

                                           المسألة كفقان لما يمي: ىذه

ـإذا لـ يستطع  - أ د مف ذلؾ، جب عمى الجمعية بعد التأكّ سبب، ي القياـ بميمتو ألمِّ  الُمحكِّ
 كتكممة ىذا النقص كفقان ألحكاـ ىذه القكاعد. الُمحكِّـإعبلف خمك مكاف 

يف كخبل مكاف أحدىـ أك بعضيـ أثناء ُمحكِّمفي حالة تشكيؿ ىيئة التحكيـ مف ثبلثة  - ب
لـ يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ، ما يف الباقيف االستمرار في المرافعةُمحكِّمأك ال ُمحكِّـو يمكف لمالمرافعة، فإنَّ 

 ذلؾ.

ذا تـّ  -ج إذا ما كاف  - كفقان لسمطتيا التقديرية -ىيئة التحكيـ تحدد  البديؿ، فإفّ  ُمحكِّـتعييف ال كا 
 ". ياأك بعض المرافعات التي سبؽ انعقادىا الضركرم إعادة كؿّ مف 

، كعجز عف االستمرار في القياـ بميمتو  لسبٍب ما، كاحد ُمحكِّـفإذا كانت ىيئة التحكيـ مؤلفة مف 
كفقان التفاؽ األطراؼ المتنازعة، فإذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ تقكـ  و البدَّ مف تعييف ُمحكِّـ آخرفإنّ 

 لمنظر في المنازعة.بتعييف ُمحكِّـ ة الجمعي
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و يمكف فإنَّ  ،كاحد أك اثنيف منيـ ُمحكِّـأما إذا كانت الييئة مؤلفة مف ثبلثة أعضاء كخبل مكاف 
ذا  ،لـ يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ ما نازعة مف قبؿ الباقي مف الُمحكِّميف،النظر في المب االستمرار كا 

النظر في المنازعة مف قبؿ ىيئة التحكيـ الجديدة حتى إصدار الحكـ  البديؿ، يتـّ  ُمحكِّـتعييف ال تَـّ 
 .التحكيمي
 

 خامسًا: مكان الّتحكيم:
( مف اإلجراءات 10حّددت المادة )

التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكّية بشأف 
الّتحكيـ اإللكتركني مكاف التحكيـ، كنّصت 
عمى أنو: "لطرفي التحكيـ االتفاؽ كتابة 

  التحكيـ،  مع ذكر الُمحّكـ ليذاعمى مكاف 

الُمحّكـ تحديد مكاف الحكـ مع ذكره في الحكـ، كفي حالة غياب مثؿ ىذا االتفاؽ، يتكجب عمى المكاف 
 في الحكـ".

نجد أف استناد جمعية التحكيـ األمريكّية إلى إرادة األطراؼ في تحديد مكاف التحكيـ يؤكد تبّنييا لممفيكـ 
القانكني لمكاف التحكيـ، الذم ال يجعؿ مكاف التحكيـ اإللكتركني مرتبطان بمكقع جغرافّي معّيف، كيمكننا 

( مف اإلجراءات التكميمية لتمؾ الجمعية 10صياغة النص القانكني الكارد في المادة ) مبلحظة ذلؾ مف
نَّما ذكرت مصطمح مكاف الحكـ أْم  بشأف التحكيـ اإللكتركني، فيي لـ تذكر مصطمح مكاف التحكيـ، كا 

القياـ  مكاف صدكر الحكـ كليس المكاف الذم تتـّ فيو إجراءات التحكيـ بأكمميا، كبالتالي ال يتـ فرض
نما قد تتـ في عدة أماكف.  بتمؾ اإلجراءات كّميا في مكاف محدد، كا 
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 سادسًا: لغة التحكيم:

( مف اإلجراءات التكميمية لمجمعية بشأف 8أّكدت المادة )
التحكيـ اإللكتركني عمى أنَّو مالـ يتـ االتفاؽ عمى غير 
ذلؾ، فإفَّ لغة التحكيـ ىي لغة المستند أك المستندات التي 

 تتضمف اتفاؽ التحكيـ، مالـ يقرر المحكـ خبلؼ ذلؾ.
فيمكف االتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة عمى لغة معّينة 
لمتحكيـ اإللكتركني، كيككف ىذا االتفاؽ ممزمان فيما بينيـ، 

 كبالنسبة لييئة  التحكيـ أيضان.
  فإفَّ أما إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى تحديد لغة معّينة، 

لغة التحكيـ بالمغة التي استخدمت في اتفاؽ التحكيـ كالتي اختارىا األطراؼ ابتداء عند  الجمعية تحّدد
كفقان لسمطتيا  -االتفاؽ عمى تسكية منازعاتيـ بأسمكب التحكيـ اإللكتركني، مالـ تجد ىيئة التحكيـ 

 كني.استخداـ لغة أخرل غير المغة المستخدمة عند االتفاؽ عمى التحكيـ اإللكتر  -التقديرية 

 سابعًا: اإلثبات:

/ب( مف اإلجراءات التكميمّية 9أّكدت المادة )
لمجمعّية بشأف التحكيـ اإللكتركني عمى أنَّو يمكف 
لممحكَّميف أثناء المرافعة االستماع إلى الشيكد 
كاستجكابيـ، كليـ كذلؾ قبكؿ أم كسائؿ إثبات 
إضافية يتـّ تقديميا مف قبؿ األطراؼ. كقد عّرفت 

كانت أك جماعّية تمؾ اإلجراءات، المرافعة فردّية 
 المحكـبأّنيا: "جمسة أك جمسات لؤلطراؼ أماـ 

 

 .(17)سكاء تّمت ىذه الجمسة بشكٍؿ شخصّي أك بالياتؼ أك بأيَّة كسيمة أخرل"

                                                        
 ( مف مقدمة اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية.5التعريؼ ) (17)
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حيث يمكف استخداـ الكسائؿ المختمفة في المرافعة اإللكتركنية، لمكصكؿ إلى النتائج المرجّكة، كبالتالي 
كسائؿ االتصاؿ بما فييا المؤتمرات الصكتية كالمرئية، مع الحفاظ عمى يمكف اإلثبات باستخداـ أحدث 

 خصكصّية المعمكمات، كالّسرّية لتحقيؽ األماف البلـز في العممية التحكيمّية.
كما يمكف لؤلطراؼ المتنازعة طمب إجراء الُمرافعة مع مكافقة الُمحّكـ عمى ذلؾ، كىذا ما أّكدتو الفقرة 

سعة مف اإلجراءات التكميمّية لجمعية الّتحكيـ األمريكّية بشأف التحكيـ اإللكتركني، األكلى مف المادة التا
 كالتي نّصت عمى أنو:

"لمُمحّكـ أف يصدَر الحكـ استنادان إلى المستندات الُمقدَّمة مف األطراؼ، مالـ يطمب أحد الطرفيف إجراء 
 المرافعة مع مكافقة المحكـ عمى ذلؾ".

كَّـ حكمو دكف مرافعة، باالعتماد عمى المستندات كالكثائؽ كالدفكع المتبادلة بيف فاألصؿ أْف يصدَر المح
 األطراؼ، إال أفَّ األطراؼ يمكنيـ طمب المرافعة، كيخضع ىذا الطمب إلى السمطة التقديرّية لمُمحّكـ.

 ثامنًا: القانون الواجب التطبيق:

األمريكية بشأف التحكيـ اإللكتركني، القانكف الكاجب التطبيؽ لـ تحّدد اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ 
عمى مكضكع النزاع، كبالتالي يمكننا الرجكع إلى القكاعد العامة في التحكيـ التي تقكـ عمى إرادة األطراؼ 
كاّتفاقيـ عمى تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع، فإذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ، 

 دئٍذ لييئة التحكيـ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع.فيمكف عن

 تاسعًا: الحكم التحكيمي:
ُتطّبؽ القكاعد العامة لمّتحكيـ التجارّم التقميدّم الُمعتمَدة مف قبؿ الجمعية عمى الحكـ الصادر في التحكيـ 

العائدة لمجمعية بشأف التحكيـ اإللكتركني، كذلؾ لعدـ كجكد أحكاـ خاصة ضمف اإلجراءات التكميمية 
( مف القكاعد العامة لمجمعية بشأف التحكيـ التجارّم التقميدّم عمى أنَّو 35اإللكتركني، فقد أّكدت المادة )

يتكجب عمى المحكَّـ التأكد مف أف األطراؼ قّدمكا كؿ دفكعيـ كمستنداتيـ ككثائقيـ في المنازعة، ليقرر 
 ر الحكـ التحكيمّي. عندئٍذ قفؿ باب المرافعة إلصدا

إال أنَّو يمكف لممحّكـ إعادة فتح باب المرافعة، بناءن عمى طمب أحد األطراؼ أك مف تمقاء نفسو، إذا 
( مف قكاعد 36ظيرت ظركؼ أك كقائع جديدة تبّرر إعادة فتح باب المرافعة، كىذا ما أّكدتو المادة )

 التحكيـ التجارم التقميدم الصادرة عف الجمعية.
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بؽ نجد أف جمعية التحكيـ األمريكية تختمؼ عف المحكمة اإللكتركنية الكندية في ىذه المسألة، مما س
 فالمحكمة اإللكتركنية الكندية لـ تبيف حالة إعادة فتح باب المرافعة، كلـ تقِض بأم حكـ يتعمؽ بذلؾ.

ـ األطراؼ لممطالبة باتخاذ كتحدد جمعية التحكيـ األمريكية مدة ثبلثيف يكمان تبدأ مف تاريخ قفؿ الباب أما
 /أ مف اإلجراءات التكميمية بشأف التحكيـ اإللكتركني(.9أمِّ إجراء )المادة 

كمف ثـ تتـ المداكلة بيف المحكميف في حالة تعددىـ، كيتكجب ترجيح رأم األغمبية، مالـ يتطمب القانكف 
 يـ التجارم التقميدم.مف قكاعد الجمعية بشأف التحك 40أك اتفاؽ التحكيـ غير ذلؾ )المادة 

كلـ تحّدد اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكّية شكبلن محددان لمحكـ التحكيمي، لذا سيتـ الرجكع 
( مف تمؾ القكاعد 42إلى القكاعد الناظمة لمتحكيـ التجارم التقميدم السارية في الجمعية، فنجد أف المادة )

 أنو:تحدد شكؿ الحكـ التحكيمّي كتنص عمى 
 "أ ػ يجب أف يصدر حكـ التحكيـ كتابةن، كأف يككف مكقعان مف أغمبية المحّكميف. 
ب ػ كيجكز إصدار الحكـ غير مسبب إال إذا اتفؽ األطراؼ كتابة قبؿ تعييف المحكميف عمى ضركرة  

 تسبيب الحكـ، أك إذا كجدت الييئة مف تمقاء نفسيا ضركرة التسبيب".
ابة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني، فإنَّنا نؤّكد عمى التشابو الكبير بيف التحكيـ كمع االعتراؼ الدكلي بالكت

 التقميدم كالتحكيـ اإللكتركني مف حيث الشكؿ الذم سيفرغ فيو الحكـ التحكيمي.
( مف اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية بشأف التحكيـ اإللكتركني أنَّو يجب 11كتبّيف المادة )

عمى الُمحّكـ إعبلف الحكـ عمى مكقع الدعكل، كيعد الحكـ قد صدر مف تاريخ إعبلنو عمى المكقع، 
كيتعيف ذكر ىذا التاريخ في الرسالة اإللكتركنية التي يتـ إرساليا لؤلطراؼ مف مكقع الدعكل لمتأكيد عمى 

إعبلف الحكـ عمى  صدكر الحكـ، كيظؿ مكقع الدعكل متاحان لؤلطراؼ خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ
 المكقع.

كبناءن عميو فالمحّكـ ىك مف يقكـ بإعبلف الحكـ، كليس السكرتارية، كما ىك الحاؿ في المحكمة 
اإللكتركنية الكندية، كما أفَّ ىذه المادة حددت تاريخ صدكر الحكـ بتاريخ إعبلنو عمى مكقع المنازعة، 

 صدكر الحكـ.بينما لـ تحدد المحكمة اإللكتركنية الكندية تاريخ 
كأكدت المادة السابقة أيضان عمى ضركرة إرساؿ رسائؿ إلكتركنية لؤلطراؼ عبر البريد اإللكتركني، تبيف 

 تاريخ صدكر الحكـ، كذلؾ ألفَّ الجمعية تفترض أف األطراؼ قد ال يدخمكف إلى مكقع المنازعة.
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رسالة بريدية عبر البريد العادم  إال أّننا نجد أنَّو كاف عمى الجمعية مف باب أكلى أف ترسؿ لؤلطراؼ
إلخطارىـ بتاريخ صدكر الحكـ، ألنو يفترض أنيـ قد ال يدخمكف إلى بريدىـ اإللكتركني ليتمكنكا مف 

 معاينة الرسائؿ اإللكتركنية المرسمة ليـ.
نكنية كلـ تتضمف اإلجراءات التكميمية لجمعية التحكيـ األمريكية بشأف التحكيـ اإللكتركني أيَّة قكاعد قا

تتعمؽ بتنفيذ الحكـ التحكيمي، كلكف بالعكدة إلى قكاعد التحكيـ التجارم التقميدم السارية في الجمعية، 
 /أ( نصت عمى أنو:42نجد أف المادة )

"يتـ تنفيذ حكـ التحكيـ كفقان لمطريقة التي يحددىا القانكف" كبالتالي يمكف أف نطّبؽ عمى الحكـ التحكيمي  
 كاعد الُمطّبقة عمى الحكـ التحكيمي التقميدم.اإللكتركني ذات الق
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 (virtual magistrate project)مشروع القاضي االفتراضي 

أفرزت التجارة اإللكتركنية كالتطكر التكنكلكجي كالتقني المرافؽ ليا نكعان جديدان مف الُمنازعات، األمر الذم 
التكنكلكجية التي تتناسب كطبيعتيا، بعيدان عف أّدل إلى ضركرة التصّدم لتمؾ المنازعات بالكسائؿ 

 الكسائؿ التقميدّية المعركفة.
كفي ىذا اإلطار، تحّركت ىيئات كمنظمات عديدة إليجاد أساليب جديدة بديمة تتكلى النظر في المنازعات 

امت الناشئة عف التجارة اإللكتركنية، أك عف استخدامات شبكة المعمكمات عمكمان، فعمى سبيؿ المثاؿ ق
جمعية التحكيـ األمريكية بإعداد مشركع التحكيـ المباشر عبر شبكة المعمكمات، كالذم ُكصؼ بأّنو 
طميعّي، كأطمؽ عميو مصطمح )مشركع القاضي االفتراضي(، كذلؾ بيدؼ تقديـ كسيمة سريعة لحؿ 

ا منازعات المنازعات التي تتكلد عف استخداـ األنظمة كالخدمات مباشرة عبر شبكة المعمكمات كمني
 .(18) التجارة اإللكتركنية

كيقكـ مشركع القاضي االفتراضّي عمى فكرة قبكؿ 
الشكاكل المتعّمقة بالتبادؿ اإللكتركني لمبيانات، كرسائؿ 
البريد اإللكتركني، أك الممفات المتعمقة بالتعّدم عمى 
العبلمات الّتجارية، أك حقكؽ الطبع كالنشر، أك إفشاء 

أك التشيير، أك االحتياؿ، أك مخالفة األسرار الّتجارية، 
األعراؼ التجارية، أك القضايا التي تتعمؽ بالمكاد المخّمة 
 باآلداب العامة، أك التعّدم عمى حؽ الخصكصّية،

 .(19) كالتصرفات األخرل غير المشركعة
 

ككذلؾ األمر فيتـ تبادؿ الطمبات كالدفكع مف خبلؿ المكقع اإللكتركني المخصص لمقاضي االفتراضي، 
بالنسبة إلجراءات التقاضي المختمفة كالتي تنتيي بإصدار الحكـ كتبميغو لؤلطراؼ المتنازعة بأسرع كقٍت 

 .(20) ممكفٍ 

                                                        
 .122مرجع سابؽ، صد. ىادم مسمـ يكنس البشكاني،  (18)

 .387سابؽ، ص، مرجع د. محمد سعيد اسماعيؿ (19)

، بحث مقدـ في المؤتمر المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية اإللكتركنيةفي حؿ منازعات التجارة  اإللكتركنيىند عبد القادر سميماف، دكر التحكيـ  (20)
 :اإللكتركنيكالقانكف، أكاديمية الدراسات العميا، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى. متاح عمى المكقع 

 www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1158&d=1257713712 
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د  (Tierny)كقد صدر أّكؿ األحكاـ عف القاضي االفتراضي في المنازعة القائمة بيف أحد المشتركيف  كمكرِّ
عندما طمب المشترؾ في اّدعائو، كقؼ الرسالة الدعائية ، كذلؾ (American online)خدمة االتصاؿ 

، التي تعرض بيع خمسة مبلييف مف عناكيف البريد (e-mail American)الكاردة بالبريد اإللكتركني
اإللكتركني، ألفَّ ىذا اإلعبلف يؤّدم إلى التركيج لبيع عناكيف البريد اإللكتركني، كىذا يتعارض مع 

معمكمات، كيشّكؿ مخالفة لمشركط العامة لمشركة المذككرة، كقد بّيف الُمدَِّعي أفَّ السياسة العامة لشبكة ال
ىذا اإلعبلف ىك مف اإلعبلنات المخادعة ألنَّو ييدؼ إلى تحقيؽ أرباح كبيرة بشكؿ ضمني، كأفَّ مف 

ضّي، شأنو التعّدم عمى حؽ المشتكي في الخصكصّية، كبعد النظر في المنازعة مف قبؿ القاضي االفترا
تبّيف أفَّ اإلعبلف مف اإلعبلنات المخادعة، كبناءن عميو أصدر القاضي االفتراضي قراره بإلزاـ شركة 

(American online) (21) بإزالة اإلعبلف. 
ّنما ىك أقرب إلى القضاء العادم أماـ المحاكـ  إال أفَّ ىذا النظاـ ال ُيعد مف قبيؿ التحكيـ اإللكتركني، كا 

 يد أنَّو يتُـّ باستخداـ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية الحديثة. العادية بفارٍؽ كح
، الذم بّيف أف أىـ ما يميز أسمكب التحكيـ اإللكتركني عف (22)كقد أّكد ىذا الرأم جانب مف الفقو

األساليب األخرل لمقضاء االفتراضّي، ىك أفَّ المجكء إلى األسمكب األكؿ يتطمب رضا األطراؼ المتنازعة 
ى الّتحكيـ، كىك ما يتجّسد في اتفاؽ التحكيـ، في حيف أفَّ األسمكب اآلخر المقترح، كالذم تبنَّتو بالمجكء إل

 بعض الييئات، ال يحتاج إلى اتفاؽ بيف األطراؼ باعتبارىا جيات قضائّية ال تحكيمّية.
 :(23)أواًل: أهداف مشروع القاضي االفتراضي

 إثبات جدكل تسكية المنازعات إلكتركنيان. -1
دم خدمات اإلنترنت. -2  تحديد مسؤكليات مزكِّ
دم خدمات اإلنترنت بأحكاـ محايدة عف  -3 تزكيد مزكِّ

 الشكاكل الخاصة بالبريد اإللكتركني.
تخفيض التكاليؼ الناجمة عف الشكاكل الخاصة  -4

 بالرسائؿ البريدّية.
 بياف مدل فعالّية المشركع في تسكية المنازعات  -5

                                                        
 .483، ص2001، الطبعة األكلى، دار صادر ناشركف لبناف، اإلنترنتد. طكني ميشاؿ عيسى، التنظيـ القانكني لشبكة  (21)

 .126صمرجع سابؽ، راجع د.ىادم مسمـ يكنس البشكاني،  (22)
(، القاىرة، أكؿ 202، كتاب األىراـ االقتصادم، العدد)إلكتركنيان د. نبيؿ محمد أحمد صبيح، كسائؿ تسكية منازعات التجارة الدكلية  راجع (23)

 .13، ص2004أكتكبر، 
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 المتعمقة بشبكات الكمبيكتر.
 ثانيًا: إجراءات التحكيم:

يتقّدـ المشتكي بطمبو إلى المكقع اإللكتركني المخّصص لمقاضي االفتراضي، متضّمنان المعمكمات  -1
 المتعّمقة بتحديد ىكيتو الشخصّية كعنكانو التفصيمّي.

يقكـ القاضي االفتراضي بتبميغ الُمدََّعى عميو بالشككل، كذلؾ لمحصكؿ عمى قبكلو بالمجكء إلى  -2
 كيـ، كلتقديـ رّده كدفكعو عمى الشككل.التح

 يبّيف الُمشتِكي في الشككل المعمكمات المتعمقة بالمنازعة، كاألسباب المؤّدية إلى نشكء المنازعة. -3
يتـّ إنشاء المكقع اإللكتركني المخّصص لمشركع القاضي االفتراضي، الستقباؿ الشكاكل كالدفكع  -4

المقدمة مف قبؿ األطراؼ المتنازعة، كإلتماـ إجراءات التقاضي المختمفة حّتى صدكر الحكـ في 
 المنازعة المعركضة أماـ القاضي االفتراضّي. 

ّكـ كاحد أك مف ثبلثة ُمحّكميف تبعان لظركؼ المنازعة، تتشّكؿ الييئة الناظرة في المنازعة مف ُمح -5
كذلؾ عف طريؽ جمعية التحكيـ األمريكية التي تعّد قائمة مف األشخاص المؤىميف لمعمؿ 

 .(24)كُمحّكميف يممككف الخبرة التي تمّكنيـ مف اإلحاطة بالمشاكؿ المتعّمقة بالبيئة اإللكتركنية
 .(25)ة كفقان لظركؼ المنازعة كالكقائع الُمرتبطة بياتصدر ىيئة التحكيـ حكميا في المنازع -6

كعميو يجّسد مشركع القاضي االفتراضي تجربةن فعالةن في مجاؿ تسكية المنازعات إلكتركنيان، بما فييا تمؾ 
 المنازعات المرتبطة بالرسائؿ كالممفات الُمرَسمة عبر البريد اإللكتركني.

 
 
 
 

  

                                                        
 .264، ص، مرجع سابؽد. خالد ممدكح ابراىيـ (24)
منشكر في مجمة الحقكؽ، المجمد الثاني، العدد األكؿ، البحريف،  ، بحثاإللكتركنيد. مصمح أحمد الطراكنة ك د. نكر حمد الحجايا، التحكيـ  (25)

 .230ص، 2005
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 تمارين:
لتحكيـ اإللكتركني ككسيمة لتسكية الييئات الدكلية التي تستخدـ نظاـ ا مفاختر اإلجابة الصحيحة: 

 المنازعات الناشئة عف معامبلت التجارة اإللكتركنية:
 

 .المحكمة اإللكتركنية الكندية .1
 .جمعية التحكيـ األمريكية .2
 .مشركع القاضي االفتراضي .3
 .كؿ ما تقدـ .4

 
 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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