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ملخ�ص:

يتناول هذا البحث مو�شوع االإطار النظامي للتجارة االإلكرتونية يف اململكة العربية 
ال�شعودية, من حيث بيان الواقع الفعلي لتنظيمها يف ظل م�شتجدات ومتطلبات التجارة 
ارتباطاً  ترتبط  التي  اململكة  يف  احلالية  االأنظمة  على  ال�شوء  ي�شلط  كما  االإلكرتونية, 
بالتجارة االإلكرتونية والتي �شنت الأجلها, وكذلك االأنظمة التي و�شعت �شابقاً  مبا�رشاً 
وال تزال �شارية واإن كانت ترتبط ارتباطاً غري مبا�رش بالتجارة االإلكرتونية يف اململكة. 
واأخرياً �شوف ي�شتمل البحث على بيان ما يجب على اململكة العربية ال�شعودية توفريه 
من اإ�شالحات يف البيئة التنظيمية احلالية يف توجهها نحو خلق مناخ منا�شب للتجارة 

االإلكرتونية والتي اأ�شبحت اأداة رئي�شية يف التجارة الدولية. 
 

م�صكلة الدرا�صة:

اإن وجود التقنية احلديثة وهيمنتها على اآلية انعقاد ال�شفقات التجارية واالنتقال من 
االأ�شلوب التقليدي اإلى االأ�شلوب االإلكرتوين الذي يتم عن بعد بني اأطراف التعامل 
ت�شاوؤالت  تطرح  اأن  بد  ال  كان  االإلكرتونية,  التجارة  ميدان  يف  و�رشورتها  التجاري 
عديدة ذات اأهمية كربى يف البيئة التنظيمية باململكة, ولهذا ي�شعى البحث لالإجابة على 

االأ�شئلة االآتية:
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التجارة  يف  التعامل  الأطـــراف  اململكة  يف  النظامية  احلماية  توفر  مــدى  ما   -1
االإلكرتونية؟

ما مدى توفر احلماية النظامية للملكية ال�شناعية والفكرية الأ�شحاب العالقة يف   -2
بيئة التجارة االإلكرتونية؟

كيفية انعقاد العقد االإلكرتوين امللزم للطرفني, وطرق اإثباته, واأ�شاليب التوقيع   -3
االإلكرتوين وحجيتها واإجراءات تاأمينها يف اململكة العربية ال�شعودية؟

ما مدى اإلزامية التعاقد املربم عرب التجارة االإلكرتونية؟  -4
تعامالت  عن  الناجمة  االإلكرتونية  للمحررات  النظامية  احلماية  توفر  مدى  ما   -5

التجارة االإلكرتونية؟
ما مدى حماية امل�شتهلك يف التعامل الذي يتم يف التجارة االإلكرتونية وحماية   -6

البيانات ال�شخ�شية له؟
ما هو االخت�شا�ض النظامي والق�شائي للمنازعات الناجمة عن تعامالت التجارة   -7

االإلكرتونية؟
ونظراً الت�شاع حجم االإجابة على هذه االأ�شئلة والذي يتطلب ذلك احتواء الكثري 
من االأنظمة مبا يتجاوز حدود هذا البحث, ف�شوف يقت�رش هذا البحث على مناق�شتها 
اأمثلة الأنظمة وقوانني بع�ض  القائمة واإعطاء  ال�شعودية  العربية  اأنظمة اململكة  يف �شوء 

الدول االأخرى يف هذا املجال وذلك من باب املقارنة.

اأهداف الدرا�صة:

ي�شعى البحث اإلى حتقيق االأهداف التالية:
لقد تناول بع�ض الباحثني اجلانب النظامي لهذا املو�شوع ب�شكل عام, اأما هذا   -1
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البحث ف�شوف يقت�رش على اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية, من خالل االأنظمة 
ذات العالقة يف هذا املجال. 

و�شائل  طريق  عن  التجاري  التعامل  يف  النظامية  االأبعاد  اأهــم  على  التعرف   -2
التعاقد عربها,  الفنية يف  اأبعادها  ومعرفة  االإنرتنت,  �شيما  ال  احلديثة  االت�شال 

وبيان االأحكام النظامية دون الفقهية لها يف ظل النظام ال�شعودي.
3-  تو�شيف الواقع الفعلي الأنظمة التجارة االإلكرتونية يف اململكة العربية ال�شعودية 
الق�شور مبا يتالءم مع  اأوجه  فيها وبيان  النق�ض والق�شور  اأوجه  للتعرف على 

الو�شع الراهن للمملكة واملعطيات امل�شتقبلة للتجارة االإلكرتونية.
االإ�شهام يف تقدمي تو�شيات ت�شاعد اأ�شحاب القرار يف تبنيها ملواجهة التحّديات   -4
مكانة  يدعم  مبا  املحلي  امل�شتوى  على  االإلكرتونية  التجارة  اأنظمة  مو�شوع  يف 
اململكة العربية ال�شعودية الدولية وان�شمامها للكثري من االتفاقيات الدولية يف 

هذا ال�شاأن.

اأهمية الدرا�صة:

تربز �أهمية �لبحث، وم�ضوغات �ختياره يف �لنقاط �لتالية:
اأن مو�شوع البحث له م�شا�ض مبا�رش بواقع التاجر وامل�شتهلك واملتعاملني على   -1
ال�شبكة املعلوماتية, الأنه يتعر�ض لق�شايا يعي�شونها يومياً, ويتفاعلون معها عرب 
�شبكة االإنرتنت, وال بد واحلالة كذلك من بيان الو�شع النظامي يف اململكة يف 
يجهلها  والتي  حتميها  التي  ال�شعودية  النظامية  الن�شو�ض  وبيان  امل�شائل,  هذه 

الكثري من املتعاملني بهذا النمط من التجارة.
كذلك تربز اأهمية هذا البحث يف بيان مدى قدرة املنظم ال�شعودي على معاجلة   -2
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التطورات  اأو نق�ض ملواكبة  نظامية  االإلكرتونية من عراقيل  التجارة  ما يعرت�ض 
والت�شدي للم�شتجدات يف هذا املجال.

ب�شكل  اململكة  يف  االإلكرتونية  للتجارة  النظامي  الواقع  على  ال�شوء  ت�شليط   -3
خا�ض, ال �شيما واحلاجة ما�شة ملثل هذا املو�شوع يف احلياة اليومية, مبا ي�شهم يف 
اإثراء البحث العلمي, وخا�شة مع عدم وجود بحث متكامل اأو موؤلفات خا�شة 

باململكة يف هذا املجال. 
 

منهج الدرا�صة:

اأما املنهج الذي �شوف اأ�شتخدمه يف هذا البحث ف�شيكون التايل:
املنهج اال�شتقرائي: لالأنظمة املتعلقة بالتجارة االإلكرتونية.   -1

املنهج التحليلي: حيث اأقوم بتحليل االأنظمة مو�شوع البحث, ومقارنتها ببع�ض   -2
االأنظمة الدولية وما يعرتيها من نق�ض اأو عدم و�شوح, و�شواًل ملا اأراه �شواباً 

لتاأ�شيل بع�ض امل�شائل املتعلقة باأنظمة التجارة االإلكرتونية املختلفة يف اململكة.

الدرا�صات ال�صابقة:

نظراً حلداثة مو�شوع البحث وتركيزه على النظام ال�شعودي فقد بذلت جهداً كبرياً 
يف االطالع على الدرا�شات واالأنظمة التي كتبت يف التجارة االإلكرتونية بوجه عام, 
مما �ضاعدين على تفهم مو�ضوع �لبحث بطبيعته �لتقنية، كما �أطلعت على جانب كبري 
من الدرا�شات ال�رشعية والقانونية حول مو�شوع البحث, وموقف املنظم ال�شعودي 
من كيفية التعامل مع و�شائل االت�شال احلديثة, وكيفية تنظيمها مبا ال يتعار�ض مع قواعد 
ذلك  و�شاعدين  املجال,  هذا  يف  احلديثة  التطورات  ويواكب  االإ�شالمية,  ال�رشيعة 
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اأنه ال يوجد حالياً من بني  اإال  للمو�شوع.  املحلية والدولية  النظامية  الطبيعة  تفهم  يف 
الدرا�شات ال�شابقة ما تطرق ملو�شوع هذا البحث يف البيئة ال�شعودية تف�شيلياً ب�شكل 

كاٍف. وهذا ما دعاين لعمل هذا البحث.

خطة البحث:

اململكة  يف  االإلكرتونية  للتجارة  النظامي  “االإطار  البحث  مو�شوع  بتق�شيم  قمت 
العربية ال�شعودية اإلى اأربعة اأجزاء وهي: 

اأواًل: مقدمة و�شحت من خاللها اأفكاراً عامة واأ�شا�شية يف التجارة االإلكرتونية واأهمية 
و�شع اإطار نظامي متكامل لها يف اململكة. 

االإلكرتونية, والذي من خالله �شوف منّر برحلة  التجارة  ثانياً: مراحل تكوين عقد 
اأنظمة  لن�شوء  االأ�شا�ض  اأنه  باعتبار  االإلكرتوين, وذلك  التجارة  يف مراحل تكوين عقد 
االإلكرتونية  التجارة  يف  احلماية  مرتكزات  عن  احلديث  ومو�شع  االإلكرتونية  التجارة 
للمتعاملني فيها, ومن خالل هذا اجلزء �شوف اأقوم بت�شليط ال�شوء على الثغرات التي 
حتتاج اإلى التدخل املنظم لو�شع احلماية الالزمة مبا يكفل التكامل يف اأنظمة احلماية يف 

التجارة االإلكرتونية يف اململكة. 
با�شتعرا�ض الأهم االأنظمة الوطنية ذات العالقة  فيه  اأقوم  الثالث ف�شوف  اأما اجلزء 
الرئي�شية واملبا�رشة وغري املبا�رشة مبجال التجارة االإلكرتونية وقوفاً على مواطن ال�شعف 
واأهم  اخلامتة  ال�شتعرا�ض  يخ�ش�ض  �شوف  الرابع  اجلزء  يف  واأخــرياً  فيها,  والنق�ض 

التو�شيات التي خرجت بها. 
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اأوًل/ املقدمة:

تتنوع التعامالت االإلكرتونية بني ما يكون منها غري ربحي وهي احلكومة االإلكرتونية, 
التي اأحدثت نقلة نوعية كبرية يف تعامالت القطاع احلكومي ب�شكل خا�ض, وبني التجارة 
تُعدُّ  والتي  االإلكرتونية  البنكية  واخلدمات  امل�رشفية  االأعمال  ذلك  يف  مبا  االإلكرتونية 
الطريقة االأ�شهل واالأ�رشع واالأكرث رواجاً وربحية يف عامل التجارة )جريدة عامل اليوم: 
2000/12/18(, كما تُعدُّ االأ�شلوب اجلديد للتاجر وامل�شتهلك للح�شول على املنتج 
باأقل تكلفة ووقت واأ�رشع و�شيلة, واأ�شبحت مالذ ال�رشكات والتجار على  اأو اخلدمة 

حدٍّ �شواء كو�شيلة جديدة من اأجل رفع مبيعاتهم واجتذاب امل�شتهلك. 
وامل�شتهلك  التاجر  بني  ا�شتخدامها  يقت�رش  ال  الو�شيلة  هذه  اأن  اإلى  االإ�شارة  وجتدر 
 Business to( مبعناها الب�شيط, واإمنا �شملت تعامالت التجار فيما بينهم, والتي تعرف
Business(, بل زاد ات�شاعها لت�شمل ا�شتخدامات االإدارة, واالإدارة هنا املق�شود فيها 

اأجهزة الدولة املختلفة وذلك لتاأمني احتياجاتها, �شماناً للح�شول على ما حتتاجه باأ�رشع 
وقت واأقل تكلفة, فاأ�شبح باإمكان الفرد اأن يقارن بني �شعر وجودة ال�شلعة املوجودة لدى 
بذلك حدود  العنكبوتية متجاوزاً  ال�شبكة  املنت�رشة على  املواقع  اآخر على  تاجر وتاجر 
�لدول و�الأنظمة مما �ضاعد يف �نت�ضار �ملو�قع �الإلكرتونية ذ�ت �لطابع �لتجاري )�ل�ضوق 

االإلكرتوين( وتو�شع مال املناف�شة التجارية يف البيئة االإلكرتونية.
ورغم ذلك االنت�شار يف ا�شتخدام التجارة االإلكرتونية اإال اأنه ال يخفى على اأحد اأن 
تو�شع ا�شتخدام التجارة االإلكرتونية والثقة فيها كو�شيلة جتارية جديدة, يتوقف ب�شكل 
التجارة. والذين  النوع من  العالقة يف هذا  اأطراف  اأ�شا�شي على وجود نظام يحمي 
التجاري  للتعامل  اآمنة  بيئة  وجود  ميكن  ال  بدونها  والتي  والغري,  وامل�شرتي  البائع  هم 
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االإلكرتوين, كما ال ميكن الأحد اأن يثق بالتعامل بهذه الو�شيلة اجلديدة دون وجود اإطار 
نظامي يحمي املتعاملني بوا�شطتها. ف�شاحب ال�شوق االإلكرتوين كيف ي�شمن ح�شوله 
كيف  املقابل  اجلانب  ويف  االإلكرتوين!  موقعة  وحماية  باعها!  التي  �شلعته  قيمة  على 
ال�شلعة  اأن ي�شمن ح�شوله على  اإدارة- يف  اأو  اأو �رشكة  فرداً  للم�شرتي - �شواء كان 
اأنظمة تكفل  اإذا مل يوجد  اأو اخلدمة و�شمان �شالحيتها لال�شتعمال, و�شمان عيوبها, 
احلماية لهم, وجترم بع�ض االأعمال التي تخل ب�رشف وم�شداقية املناف�شة امل�رشوعة يف 

التعامل التجاري االإلكرتوين والتجارة ب�شكل عام.
لذلك �شعت الدول واملنظمات الإيجاد البيئة النظامية التي توفر احلماية لهذا النوع 

من التجارة واملتعاملني فيها التي جتاوز التعامل فيها حدود الدولة الواحدة.
وجود  تكفل  التي  االأنظمة  لو�شع  ال�شعودية  العربية  اململكة  ومنها  الدول  ف�شعت 

احلماية الكافية لبيئة التجارة االإلكرتونية وللمتعاملني بها. 
بالتجارة  العالقة  ذات  ال�شعودية  االأنظمة  البحث,  هذا  يف  ا�شتعر�ض  �شوف  لذا 
املقارن,  والفقه  الع�رش  وم�شتجدات  بها,  املعمول  االأنظمة  �شوء  على  االإلكرتونية, 
يف هذا املجال, مبا يعود بالفائدة يف تطوير اأنظمة التجارة االإلكرتونية ويرقى مب�شتوى 

التعامل فيها يف اململكة العربية ال�شعودية.
اإن التجارة االإلكرتونية تبدو الأول وهلة اأنها ال تختلف كثرياً عن التجارة التقليدية اإال 
من حيث الو�شيلة امل�شتخدمة فيها. اإال اأن ا�شتخدام و�شائل ونظم معاجلة املعلومات عرب 
�ضبكات �ملعلومات قد طبع هذ� �الأ�ضلوب بطابع مميز و�ضمات فريدة كان لها �ضدى يف 

خمتلف فروع القانون العام ب�شكل عام, والقانون اخلا�ض ب�شفة خا�شة.
ظاهرة  اأن  اإال  التجاري,  النظام  بقواعد  االإلكرتونية  التجارة  م�شائل  تعلق  فرغم 
االأمر  فتطلب  االأنظمة  مفاهيم  من  الكثري  على  بظاللها  األقت  قد  االإلكرتونية  التجارة 
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اإعادة النظر فيها, ومن ذلك على �شبيل املثال نظرية االأعمال التجارية التي ن�شت عليها 
ُيعدُّ  والذي  عام 1350هـ,  ال�شادر  ال�شعودي  التجارية  املحكمة  نظام  من  الثانية  املادة 
النظر يف مواده,  اإعادة  يتطلب  االأمر  فاإن  وبالتايل  ال�شعودية,  التجارية  االأنظمة  اأقدم 
تلبي  العالقة, وذلك حتى  التجارية واالأنظمة االأخرى ذات  الكثري من االأنظمة  ومواد 
باملعامالت والعقود التجارية  متطلبات احلماية للتجارة االإلكرتونية, وخا�شة ما يتعلق 
التي اأظهرت اأ�شاليب جديدة الإجرائها وهي التجارة االإلكرتونية, ف�شاًل عن العمليات 
املثال  �شبيل  فعلى  اإلكرتونية,  باأ�شاليب  تتم  بداأت  التي  التجارية  واالأوراق  امل�رشفية 
كما  االإلكرتونية,  امل�رشفية  والتعامالت  املمغنطة  والبطاقات  االإلكرتوين  ال�شيك  هناك 
واملكان  الزمان  عن�رشي  يف  النظر  اإعــادة  تطلب  قد  االإلكرتونية  التجارة  ظهور  واأن 
فيها  النظر  اإعادة  االأمر  يتطلب  نظامية  اإلكرتونياً, وغريها من م�شكالت  املتعاقَدْين  بني 

لتتواكب من معطيات التجارة االإلكرتونية.
اإيجاد  النظامية  الناحية  من  تتطلب  املتغرّيات  تلك  جميع  اأن  علمنا  اإذا  وخ�شو�شاً 
وعاء اأو اإطار نظامي للت�شدي ملا ميكن اأن تفرزه هذه التجارة والتقنيات امل�شتخدمة فيها 
من م�شكالت, ال �شيما واأن هذا االأ�شلوب من التجارة ي�شتند اإلى مرتكزات اإلكرتونية 
غري مادية �أو حم�ضو�ضة مما يعني وجوب �أن تكون �لقاعدة �لنظامية �لتي حتكمها مالئمة، 
وقادرة على خلق بيئة اآمنة, يتحقق فيها االأمان واالطمئنان للمتعاملني يف هذا النوع من 

التجارة.
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ثانيًا/ مراحل تكوين عقد التجارة الإلكرتونية:

ُيعدُّ مبداأ احلرية التعاقدية يف اإبرام العقود وتكوينها يف اململكة العربية ال�شعودية 
هي القاعدة مبا ال يتعار�ض مع اأحكام ال�رشيعة االإ�شالمية, وذلك يف ظل غياب وجود 
نظام مدين اأو مدونات ق�شائية حتكم العقود يف النظام ال�شعودي, وينظم العالقة 
�لتعاقدية يف �لتجارة �الإلكرتونية ب�رشوط �ضكلية ومو�ضوعية، وعلى هذ� فاإن �أحكام 
بخالف  وهذا  اململكة,  يف  املجال  هذا  يف  احلاكمة  هي  وقواعده  االإ�شالمي  الفقه 
ما هو معمول به يف كثري من الدول التي تاأخذ بقانون مدين يحكم جميع امل�شائل 
التجارة االإلكرتونية  بالتعاقدات والذي مّكنها ذلك من تطبيقها على عقود  املتعلقة 

يف تلك الدول.
وكقاعدة عامة ووفقاً لنظام التعامالت االإلكرتونية ال�شعودي ال�شادر عام 1428هـ, 
باإلقاء ال�شوء عليه, فقد اأقر املنظم بنظاميته واأعطاه احلجية  والذي �شوف نقوم الحقاً 
وفق ما ن�شت عليه املادة العا�رشة واملادة احلادية ع�رشة من نظام التعامالت االإلكرتونية, 
ل�ضحة  و�رشوط  �أركان  تو�فر  ي�ضتلزم  �ل�ضعودي  و�لق�ضاء  �الإ�ضالمي  �لفقه  كان  و�إذ� 
اأياً كان نوع العقد وطريقة انعقاده, فاإن تلك االأركان بال �شك متوفرة يف عقد  العقد 
مراحل  ن�رشحه يف  �شوف  ملا  وفقاً  وذلك  التقليدي,  بالعقد  قيا�شاً  االإلكرتونية  التجارة 
تكوينه, وهذا بالتايل �شوف يك�شب عقود التجارة االإلكرتوين القيمة النظامية وال�رشعية 

الأطراف العالقة وحجيته اأمام الغري يف ظل النظام ال�شعودي. 
لذا فاإن معرفة واقع اأنظمة التجارة االإلكرتونية يف اململكة العربية ال�شعودية ي�شتتبع 
اململكة  يف  االإلكرتونية  التجارة  اأنظمة  بيان  يف  امل�شي  قبل  مبدئي  ت�شور  و�شع  بدايًة 
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االأولى  مراحلها  من  االإلكرتونية  التجارة  عقد  تكوين  مراحل  ال�شعودية, على  العربية 
بني  اأو  واحــدة  دولة  حدود  يف  اأطــراف  بني  يتم  العقد  هذا  كان  �شواًء  نهايتها  وحتى 
اأطراف من دول خمتلفة, وبناًء على تلك املراحل ميكن اأن نحدد امل�شائل والت�شاوؤالت 
واملعوقات النظامية التي تثري اهتمام كاًل من املتعاملني يف بيئة التجارة االإلكرتونية يف 

ال�شوق ال�شعودي, وهم اأطراف العقد, واملنظم, ومقدم خدمات االإنرتنت. 
اأ�شا�شية,  اإلى ثالث مراحل  االإلكرتوين  التجارة  تق�شيم مراحل تكوين عقد  وميكن 
يات النظامية التي تواجه التجارة االإلكرتونية  وهذه املراحل �شوف يربز من خاللها التحدِّ

يف اململكة العربية ال�شعودية وبيان االأنظمة ذات العالقة:

املرحلة االأولى: املرحلة ال�صابقة على التعاقد:

يف هذه املرحلة يقوم فيها ال�شخ�ض بالبحث عن �شلعة اأو خدمة ل�رشائها عن طريق 
يتنقل من موقع جتاري )�شوق جتاري  االإلكرتونية, وهو يف ذلك  ال�شبكة  البحث يف 
اإلى اآخر حتى ي�شتقر على ما يريد �رشاءه, مقارناً يف ذلك ب�شعر ال�شلعة,  اإلكرتوين( 
االأمان  وم�شتوى  املقدمة,  وال�شمانات  االإلكرتوين  التجاري  املوقع  و�شمعة  وجودتها, 

واحلماية لطريقة دفع القيمة. ويف هذه املرحلة تثور الت�شاوؤالت القانونية التالية: 
مدى  ما  اخلدمة؟  اأو  الب�شاعة  اأو  االإلكرتوين(  )ال�شوق  املوقع  م�شداقية  مدى  ما 
التجارية  العالمة  ذلك  وي�شمل  االإلكرتوين  للموقع  الفكرية  للملكية  املقّررة  احلماية 
واملحل التجاري واال�شم التجاري للموقع االإلكرتوين وغريه من اأمور ذات عالقة باملنتج 
وامل�شرتي(  )البائع  االإلكرتوين  العقد  الأطراف  النظامية  احلماية  مدى  ما  البيع؟  مكان 
من احتماالت وجود ن�شب اأو احتيال اأو غ�ض جتاري اأو عدم توفر ال�شمانات الالزمة 
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لل�شلعة اأو اخلدمة؟ وما هي اآلية دفع ال�رشائب املقررة على عائدات التجارة االإلكرتونية 
عرب اخلط وخ�شو�شاً التجارة االإلكرتونية عرب احلدود؟ وما هي معايري ح�شابها؟ ومدى 
اعتبارها قيداً مانعاً وحاداً من ازدهار التجارة االإلكرتونية؟ ويظهر اأهمية هذا ال�شوؤال يف 
الدول التي تاأخذ بنظام ال�رشيبة على الدخل وكذلك الزكاة وفق ال�رشيعة االإ�شالمية, 
اإبرام  مراحل  جلميع  مرافقة  �شك-  -بال  وغريها  يات  والتحدِّ الت�شاوؤالت  هذه  وتُعدُّ 

العقد االإلكرتوين يف التجارة االإلكرتونية.

)Contracting( املرحلة الثانية: مرحلة اإبرام العقد

ويف هذه املرحلة ي�شتقر امل�شرتي )امل�شتهلك( على اأحد مواقع الت�شوق االإلكرتونية 
ال�شلعة  االإلكرتوين, وقراءة معلومات  البائع  الفعلية مع  املفاو�شات  ويبداأ يف مرحلة 
اأو اخلدمة حمل عقد البيع االإلكرتونية. وتتمّيز هذه املرحلة بتالقي االإيجاب والقبول 
على �خلط يف كثري من �الأحيان، و�لذي يتم ذلك ب�ضور عدة بح�ضب حمتوى �لن�ضاط 
التجاري, وو�شائل التعاقد املقررة على املوقع, واأهمها ثالثة طرق رئي�شية: الطريقة االأولى 
العقود االإلكرتونية على الويب وهي عقود منوذجية موجودة على املوقع االإلكرتوين 
تت�ضمن �ل�رشوط و�اللتز�مات بني �أطر�ف �لعقد ولي�س �أمام �مل�ضرتي �إال �لقبول بها دون 
اإبداء اأي مالحظات اأو حتفظات )�رشف الدين: 2003,16( وهنا تثور م�شاألة اعتبار اأن 
عقد �لبيع �الإلكرتوين هنا هو عقد �إذعان وهذ� مما حد� ببع�س �رش�ح �لفقه و�لقانون �إلى 
ت�شنيف هذا النوع من العقود االإلكرتونية اإلى اعتبار اأنه من عقود االإذعان مثل بع�ض 
فقهاء القانون الفرن�شي وامل�رشي, وذلك باعتبار اأن من خ�شائ�ض عقد البيع اأنه عقد 
ر�شائي يقوم على ر�شاء تام بني اأطراف العقد)الرومي:55, 2004(. اإال اأننا نرى اأنه 
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حتى نكون �أمام عقد �إذعان فيجب �أن تتوفر �رشوط �الإذعان وهي �أن تكون �ل�ضلعة �أو 
اخلدمة مهمة و�رشورية للم�شرتي, واأن يكون البائع هو املحتكر الوحيد لهذه ال�شلعة, 
وهذه �ل�رشوط جمتمعة قد ال تتوفر غالباً يف �لبيع بطريق �الإنرتنت لتوفر غالباً �خلدمات 
باملرا�شالت  فهي  التعاقد  الثانية يف  الطريقة  اأما  مناف�شة.  اإلكرتونية  مواقع  وال�شلع يف 
والقبول  االإيجاب  م�شاألة وقت �شدور  تثور  االإلكرتوين, وهنا  الربيد  االإلكرتونية عرب 
والذي ُيعدُّ عن�رشاً مهماً لتحديد وقت انعقاد العقد. واأخرياً الطريقة الثالثة وهي التعاقد 
االآراء  بع�ض  ذهبت  الطريقة  العقد, ويف هذه  اأطراف  بني  الدرد�شة  عن طريق غرف 
التعاقد بني  ي�شدق على  ما  التعاقد  الطريقة يف  ي�شدق على هذه  اأنه  باعتبار  الفقهية 
حا�رشين, وخ�شو�شاً ما يتعلق بتطبيق القاعدة الفقهية )خيار املجل�ض( للعاقَدْين, بينما 
يرى البع�ض االآخر اعتبار اأنه ميكن اأن يطبق على هذه الطريقة ما يطبق من قواعد يف 

التعاقد بالتليفون ومدى �شحته )اأبو العز: 193, 2008(. 
امل�شرتي  اإرادة  مع  البائع  اأو  املنتج  اأو  املزود  اإرادة  تتالقى  عندما  املرحلة,  هذه  يف 
زمان  ما هو  التالية:  الت�شاوؤالت  تظهر  فهنا  اخلط,  العقد على  اإبرام  ويتم  )امل�شتهلك(, 
االإلكرتوين  التعاقد  اأطراف  كان  اإذا  وخ�شو�شاً  االإلكرتوين  التجارة  عقد  انعقاد  ومكان 
يقعان يف مكانني خمتلفني اأو دولتني خمتلفتني؟ وما يلحق ذلك من االأخطاء التعاقدية 
التعاقد  اجلادة يف  ال�شليمة  التعاقد  اإرادة  توفر  مدى  االأطراف يف  الأحد  اخلاطئ  والفهم 
اأطراف  اأحد  الر�شا لدى  مع الطرف االآخر؟, وكذلك ما مدى وجود عيب من عيوب 
العالقة التعاقدية من خطاأ اأو غنب اأو تدلي�ض اأو غرر الأحد االأطراف ال �شيما لدى امل�شرتي 
)امل�شتهلك(؟ )�رشيفات:2005, 61(, وكذلك ما مدى توثق كل طرف من �شفة ووجود 
على  احلل  هو  وما  العقد؟  اإطراف  لدى  للتعاقد  القانونية  االأهلية  وتوفر  االآخر  الطرف 
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�شبيل املثال لو قام اأحد ناق�شي االأهلية وهو ذلك ال�شخ�ض الذي مل يبلغ ال�شن النظامي 
ل�شالحيته للتعاقد با�شتخدام بطاقة االئتمان لوالده بدون اإذنه وقام ب�رشاء �شلعة من موقع 
اإلكرتوين موهماً الطرف الثاين اأنه كامل اأهلية فهل يحق لويل هذا القا�رش اإبطال العقد مع 
البائع الذي يجهل نق�ض اأهلية امل�شرتي؟ وما هو احلل لو مل يلتزم هذا القا�رش بالتزاماته 
كم�شرٍت! فهل يحق للبائع الرجوع على ويل اأمره )والدة مثاًل( اأم على امل�شرتي ناق�ض 
اأهلية التعاقد �شواًء وفق قواعد امل�شوؤولية التعاقدية اأو وفق قواعد امل�شوؤولية التق�شريية؟ 
وما هو احلل لو ح�شل خطاأ يف نظام الرد االآيل للموقع االإلكرتوين, فهل يتحمل �شاحب 
التعاقدية عن  امل�شئولية  قواعد  وفق  م�شئواًل  ويكون  الكمبيوتر؟  اأخطاء  )البائع(  املوقع 

ذلك اخلطاأ يف مواجهة امل�شرتي رغم اأن اإرادته مل تتجه اإلى التعاقد؟ 
ومن االأ�شياء التي تثري الت�شاوؤل يف اإبرام تعاقدات التجارة االإلكرتونية, هو ما مدى 
جلهة  الو�شيطة(  ال�شهادات  )�شلطات  املتعاقَدْين  بني  تتو�شط  حمايدة  جهات  وجود 
تتبادل  التي  املعلومات  اأن  و�شمان  العقد؟  اأطراف  من  كاًل  وجود  من  التوثق  �شمان 
بينهما حقيقية, وتتم بوا�شطة جهات رقابية, ومتار�ض عملها على اخلط من خالل اإر�شال 
ر�شائل التاأكيد اأو �شهادات التوثيق لكل طرف توؤكد فيها �شفة الطرف االآخر؟ وكذلك 
ما مدى نظامية العقد االإلكرتوين, وقوته االإلزامية بني اأطراف العقد االإلكرتوين اأو قوة 
االحتجاج به يف مواجهة الغري؟ وهذه امل�شاألة قد عاجلتها معظم القوانني واالأنظمة يف 
الدول يف مال عقود التجارة التقليدية, والتي اعتربت اأن التعبري عن االإرادة بالكتابة 
املذاهب  كتب  فيها  وف�شلت  وااللتزامات,  للحقوق  االإثبات  و�شائل  من  و�شيلة  تُعدُّ 
العقود  م�شائل  يف  احلقوق  الإثبات  الو�شائل  اإحدى  اأنها  واعتربت  االإ�شالمية,  الفقهية 
)اأبو العز: 304, 2008(, ولكن ال�شوؤال الذي يظهر يف مو�شوع التجارة االإلكرتونية 
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االإثبات,  و�شائل  من  كو�شيلة  االإلكرتونية  بالطرق  تتم  التي  الكتابة  ما مدى حجية  هو 
ومدى قبولها كبينة ي�شتند اإليها القا�شي واالأطراف يف اإثبات احلقوق وااللتزامات؟ وما 
هي اآليات تقدميه كبينة وخ�شو�شاً اأنها مرد وثائق وملفات خمزنة يف نظام؟ وما مدى 
اأخذ الق�شاء ال�شعودي مبخرجات التجارة االإلكرتونية التي اأوجدت و�شائل اأخرى يف 
اإثبات احلقوق والتعاقدات تختلف عن الطرق التقليدية يف اإثبات احلقوق مثل و�شيلة 

التوقيع الرقمي )Digital Signature( والوثائق االإلكرتونية؟ ومدى حجيتها؟

)Implementation of Contract Terms( املرحلة الثالثة: مرحلة اإنفاذ العقد

وتاأتي هذا املرحلة كمرحلة الحقة بعد اإبرام العقد االإلكرتوين والذي على اأ�شا�شه 
ترتتب التزامات متبادلة على طريف العقد االإلكرتوين, ففي عقد البيع يقع وفقاً لالأحكام 
العامة لعقد البيع التزامات على البائع بنقل ملكية املبيع )ال�شلعة اأو اخلدمة(, والتزام 
بت�شليمها, والتزام ب�شمان عدم التعر�ض واال�شتحقاق, واأخرياً التزام ب�شمان العيوب 
اخلفية, اأما امل�شرتي فيقع عليه التزاماً بت�شليم الثمن, والتزاماً بت�شلم املبيع )ال�شلعة اأو 
اخلدمة( )من�شور: 2006, 159(. واإذا نظرنا اإلى مدى تنفيذ االأطراف اللتزامات العقد 
يف البيئة االإلكرتونية لوجدنا اأنها تواجه م�شكالت قد تختلف عن تنفيذ االلتزامات يف 
العقود التقليدية. فااللتزام مثاًل بالت�شليم يثري م�شكالت التخلف عن الت�شليم اأو تاأخره 
اأو ت�شليم حمل تختلف فيه موا�شفات )ال�شلعة اأو اخلدمة(, و�شمان العيوب اخلفية من 
يات م�شابهة لتلك احلا�شلة يف حقل العقود التقليدية, ولكن يف  قبل البائع, وهي حتدِّ
بيئة التجارة االإلكرتونية قد تكون اأكرث �شعوبة لعدم معرفة االأطراف لبع�شهم البع�ض 

ووجودهم يف دول خمتلفة يف كثري من �الأحيان )ممدوح: 2008, 12(.
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يثري  فاإنه  االإلكرتوين,  العقد  يف  امل�شرتي  على  االأول  االلتزام  وهو  الثمن  دفع  اأما 
اإ�شكالية و�شائل الدفع التقنية كالدفع مبوجب بطاقات االئتمان وتزويد رقم بطاقة االئتمان 
على اخلط, وهو حتٍد قد ن�شاأ يف البيئة التقنية ووليد لها, والذي يثري هذا االأ�شلوب يف 
الدفع, م�شكلة اأمن املعلومات املنقولة, و�شهادات اجلهات التي تتو�شط عملية الوفاء 
يات االأن�شطة االإجرامية يف  من الغري اخلارج عن عالقة التعاقد اأ�شاًل, اإلى جانب حتدِّ
ميدان اإ�شاءة ا�شتخدام بطاقات االئتمان واأن�شطة اال�شتيالء على رقمها واإعادة ا�شتخدام 

البطاقة لغر�ض غري م�رشوع. 
التي  العامة  بامل�شكالت  و�شفها  ميكن  م�شكالت  امل�شكالت,  هذه  اإلى  ي�شاف 
تتعلق بالن�ضاط ككل؛ الأنه يتم خالل �لبيئة �الإلكرتونية، ال مبر�حل تنفيذه، مثل حتدي 
ومدى  بينهما,  املتداولة  املعلومات  وخ�شو�شية  املتعاقَدْين,  بني  العالقة  خ�شو�شية 
حماية �لن�ضاط �لتعاقدي يف �لتجارة �الإلكرتونية ككل من �الأن�ضطة �الإجر�مية ملخرتقي 
يتعلق  وحتٍد  املعلوماتية,  باجلرائم  عموماً  يعرف  ما  اأو  وال�شبكات  الكمبيوتر  نظم 
العالقة  اأطراف  بني  تظهر  التي  املنازعات  نظر  يف  الق�شائي  االخت�شا�ض  مب�شكالت 
بيئة االإنرتنت, تزول احلدود والفوا�شل اجلغرافية,  التعاقدية االإلكرتونية, حيث يف 
واأي  النزاع  يحكم  ق�شاء  فاأي  الق�شاء,  املكانية جلهات  االخت�شا�شات  معها  وتزول 
قانون اأو ت�رشيع يطبَّق عليها عند اختالف جن�شية املتعاقَدْين, وهو الو�شع ال�شائع يف 

حقل التجارة االإلكرتونية.
وبا�شتعرا�ض لهذه املراحل الثالث يف انعقاد العقد االإلكرتوين, جند اأن هناك عدة 
جوانب نظامية تتعّلق بالبيئة االإلكرتونية والتي تهم بالدرجة االأولى جميع املتعاملني يف 

التجارة االإلكرتونية وتتطلب و�شع اإطار للحماية وهي ما يلي:
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عناوينها  وت�شجيل  االإنرتنت  على  التجارية  املواقع  الإن�شاء  النظامية  احلماية   -1
االإنرتنت  حقول  اأو  النطاق  واأ�شماء  لها  التجاري  واال�شم  التجارية  والعالمة 

وحقوق امللكية الفكرية.
اإثباته,  وطرق  للطرفني,  امللزم  االإلكرتوين  التعاقد  تكوين  يف  النظامية  االآلية   -2

واأ�شاليب التوقيع االإلكرتوين وحجيتها واإجراءات تاأمينها.
تكييف التعاقد يف التجارة االإلكرتونية: هل هو تعاقد بني غائبني اأم بني حا�رشين,   -3
ونتيجة لذلك تتحدد القواعد اخلا�شة بكل نوع, واملحكمة املخت�شة بنظر النزاع 

يف هذه العقود.
احلماية النظامية الإلزام اأطراف التعاقد بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية يف التجارة   -4

االإلكرتونية.
التجارة  تعامالت  عن  الناجمة  االإلكرتونية  للمحررات  النظامية  احلماية   -5

االإلكرتونية, وكيفية اإيداعها وت�شجيلها والت�شديق عليها ومدد حفظها.
حجية املحررات االإلكرتونية والتوقيعات االإلكرتونية اأمام الق�شاء ال�شعودي.  -6

م�شتوى االأمان يف �شداد املدفوعات على �شبكات االت�شال االإلكرتونية وقواعد   -7
م�شاركة وم�شئولية البنوك يف هذا ال�شاأن يف مال التجارة االإلكرتونية.

حماية امل�شتهلك يف التجارة االإلكرتونية.  -8
نظم فر�ض الر�شوم ال�رشيبية واجلمركية يف التجارة االإلكرتونية.  -9

10- االخت�شا�ض النظامي والق�شائي مبنازعات عقود التجارة االإلكرتونية.
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ثالثًا/ الواقع النظامي للتجارة الإلكرتونية يف اململكة العربية ال�صعودية:

“ثانياً”,  الذكر يف  ال�شابقة  االإلكرتوين  التجارة  تكوين عقد  مراحل  املتاأمل يف  اإن 
يجد اأن جانب احلماية النظامية للتجارة االإلكرتونية ال يقت�رش على و�شع تنظيم خا�ض 
بالتجارة االإلكرتونية يكون م�شتماًل على جميع عنا�رش احلماية, واإمنا ي�شمل مموعة 
االقت�شاد  عامل  الدخول يف  اإن  االإلكرتونية, وحيث  بالتجارة  ذات عالقة  االأنظمة  من 
الرقمي يتطلب توفري البيئة النظامية املنا�شبة للتجارة االإلكرتونية, وبناء على ذلك �شوف 
اأقوم يف هذا اجلزء, با�شتعرا�ض الأنظمة اململكة العربية ال�شعودية ذات العالقة املبا�رشة 

وغري املبا�رشة بالتجارة االإلكرتونية:
 

 اأ- االأنظمة ذات العالقة املبا�صرة بالتجارة االإلكرتونية يف النظام ال�صعودي:

1- نظام التعامالت الإلكرتونية ولئحته التنفيذية:
ب�شدور نظام التعامالت االإلكرتونية عام 1428هـ يف )31( مادة, والئحته التنفيذية 
عام 1428هـ يف )24( مادة فقد و�شع املنظم ال�شعودي اأ�شا�شاً قوياً ملا ي�شمى بالتجارة 
وانت�شار  تو�شع  من  االإلكرتونية  التجارة  ت�شهده  ما  على  بناًء  جاء  والذي  االإلكرتونية, 
ملنظمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ان�شمام  مع  ان�شجاماً  النظام  هذا  اأتى  وقد  قويني, 
االإلكرتونية  بالو�شائل  االعــرتاف  هو  النظام  هذا  من  الهدف  وكان  الدولية.  التجارة 
دعم  االإلكرتونية, وكذلك  بالطرق  مدنية  اأو  اأكانت جتارية  �شواء  املعامالت  اإجراء  يف 
اال�شتثمار التجاري من خالل ت�شهيل عمليات االت�شال والتعاقد يف بيئة اآمنة للمتعاملني 

فيها �شواًء جتاراً اأم م�شتهلكني, و�شواء اأحد اأجهزة الدولة اأو اأفراداً.
االإلكرتونية,  التعامالت  يف  املهمة  اجلوانب  تنظيم  على  النظام  هذا  حر�ض  حيث 



191
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

وحتديد  التعاقد,  كيفية  وحتديد  النظام,  هذا  اأحكام  تطبيق  بنطاق  منه  تعلق  ما  �شواء 
والر�شالة  االإلكرتوين,  والعقد  االإلكرتوين,  ال�شجل  م�شطلحات  من  بكل  املق�شود 
االإلكرتونية, والتوقيع االإلكرتوين, و�شهادات الت�شديق الرقمي, ومدى حجية االإثبات 

بوا�شطة الوثائق االإلكرتونية.
 لذا يجد الباحث يف نظام التعامالت االإلكرتونية, اأن هذا النظام قد ا�شتفاد وحر�ض 
على االأخذ من جتارب الدول االأخرى يف مال قوانني التجارة االإلكرتونية وقوانني 
املنظمات الدولية يف هذا ال�شاأن, كما حر�ض على و�شع بع�ض التف�شيالت التنظيمية 

يف الالئحة التنفيذية مراعاة لطبيعة البيئة التي يتعامل معها النظام. 
وبا�شتعرا�ض ملا ورد يف مواده ذات العالقة الوطيدة مبو�شوعنا جند اأن النظام والئحته 
االإلكرتونية,  التعامالت  الق�شايا يف مال  لبع�ض  �شليم  تنظيم  قد حر�ض على و�شع 
ويت�شح ذلك جلياً على �شبيل املثال يف تنظيمه الإجراءات حفظ ال�شجالت والبيانات 
واملــواد  النظام  من  و)13(   )12( و   )8( و  و)7(   )6( املــواد  يف  وذلــك  االإلكرتونية 
املنظم  املواد حر�ض  للنظام, والذي يظهر يف هذه  التنفيذية  الالئحة  من )2-9( من 
كما  االإلكرتوين,  التعامل  االأطراف يف  واالآمنة جلميع  الالزمة  االإجراءات  تاأمني  على 
النظام, واملواد  املادة )14( من  االإلكرتوين يف  التوقيع  يظهر ذلك جلياً يف مو�شوع 
الت�شديق  مثل  عالقة  ذات  بالت�شديق  تتعلق  مو�شوعات  من  وغريها   ,)12-10( من 
ومن خالل,  �شابقة,  وقائية  اإجراءات  و�شع  على  املنظم  يظهر حر�ض  الرقمي, حيث 
اأهمية كربى لدعم  والحقة يف مو�شوع التعامل االإلكرتوين, والتي تعترب ق�شايا ذات 

الثقة واالئتمان للتعاطي مع خمرجات التعامالت االإلكرتونية.
دليل  اأنها  واعترب  االإلكرتونية  وال�شجالت  بالوثائق  االعــرتاف  النظام  دعم  لقد 
اإثبات يجوز لالأطراف اال�شتناد اإليها, وبذلك يكون النظام قد عالج اخلالف الفقهي 
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والق�شائي يف الكثري من اأنظمة الدول حول مدى اعرتاف الق�شاء بحجية املحررات 
االإلكرتونية باعتبار اأنها قد تكون عر�شة للتزوير, ويت�شح هذا االعرتاف من ن�شو�ض 
املواد )7, 8, 9(, ويظهر ذلك كذلك يف االعرتاف يف ن�ض الفقرة )1( من املادة )9( 
ا�شتوفى  طاملا  االإثبات  دلياًل يف  االإلكرتونية  والتواقيع  االإلكرتونية  ال�شجالت  بقبول 
املتطلبات التي ن�شت عليها املادة )8( من النظام وهذه املتطلبات هي اأهمية �شالمة 
التي  باأنه: )البيانات  النظام  املادة االأولى من  ال�شجل االإلكرتونية والذي عرفته  ذلك 
تن�شاأ اأو تر�شل اأو ت�شلم اأو تبث اأو حتفظ بو�شيلة اإلكرتونية, وتكون قابلة لال�شرتجاع 
�آمنة ن�ضت  فنية  توفر �رشوط  �لنظام  فهمها( وتطلب  ب�ضكل ميكن  �أو �حل�ضول عليها 
عليها الئحة النظام وفق ما �شوف نرى, حلفظه من اأي حتريف اأو تزوير, واإال فاإنها ال 
تكون لها حجية اأمام الق�شاء, ورغم اأنه اعرتاف ن�شبي يجوز اإثبات العك�ض واإثبات 
العك�ض باإثبات من يقع عليه عبء االإثبات وجود تزوير اأو حتريف يف هذه ال�شجل 
�الإلكرتوين �أو عدم حفظه وفق �ل�رشوط �لفنية �لتي ن�ضت عليها �ملادة )5( من الالئحة 

التنفيذية لهذا النظام وهي:
اإتباع قواعد واإجراءات وا�شحة وموثقة حلفظ ال�شجالت االإلكرتونية.   .1

النظام  مع  يتنا�شب  مبا  �شيغة  اأي  يف  االإلكرتونية  والبيانات  ال�شجالت  حفظ    .2
املعمول به لدى من قام باحلفظ.

االإلكرتونية  ال�شجالت  �شالمة  ل�شمان  وموثقة  وا�شحة  ومعايري  قواعد  اإتباع    .3
تلك  ت�شمل  بحيث  بهما,  امل�رشح  والتعديل غري  عليها  االطالع  من  املحفوظة 

القواعد التطبيق, والتدقيق, وخطط اال�شتعادة عند الكوارث.
اإذا تطلبت اأي فقرة يف هذه الالئحة حتديد التاريخ والوقت اأو حفظه اأو اإبرازه,    .4

فيجب االلتزام بالتايل بو�شفه احلد االأدنى:
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اإذا  الهجري  التقومي  اإ�شافة  مع  االأقل,  على  امليالدي  التقومي  وفق  التاريخ  حتديد  اأ( 

تطلب ذلك اأي ن�ض نظامي, واأن يحدد الوقت بال�شاعة والدقيقة والثانية كحدٍّ اأدنى.

ما مل  املركز,  قبل  املعتمد من  الر�شمي  الوقت  التاريخ والوقت مع  يتفق  اأن  ب( 

يتفق الطرفان على خالف ذلك.
الإثبات �شحة الوقت يجب اأن يحتوي ال�شجل على اخلتم الزمني املعتمد من    .5
قبل املركز )كما يرد يف الئحة القواعد واالإجراءات املنظمة لعمل املركز(, اأو 
اأي ختم زمني مت االتفاق عليه ب�شكل �رشيح من قبل اأطراف التعامل االإلكرتوين.
نف�شه  بال�شكل  االإلكرتوين  ال�شجل  حفظ  ل�شمان  املنا�شبة  التقنيات  ا�شتخدام    .6
الذي اأن�شئ اأو اأر�شل اأو ت�شلم به, اأو �شمان اأن حمتواه مطابق للمحتوى الذي 
اأن�شئ به, اأو اأر�شل اأو ت�شلم به. ويجب على الطرف امللزم بحفظ ال�شجالت 
مبا  دوري,  ب�شكل  االحتياطي  واحلفظ  )االأر�شفة(  عمليات  اإجراء  االإلكرتونية, 
من   )6( املادة  ت�شمنت  كما  ال�شجالت.  هذه  على  يعتمد  من  حقوق  ي�شمن 
�لنظام �رشوط عر�س �ل�ضجل �الإلكرتوين، و�لنظام بذلك يحقق �أعلى درجات 
التوثيق لل�شجالت االإلكرتونية التي مت مبوجبها توثيق التعامل االإلكرتوين والتي 
بدون حتقق ما ورد يف هذه املواد ال ميكن اال�شتناد للوثيقة االإلكرتونية كو�شيلة 

وحجية يف اإثبات احلقوق )اجلنبيهي:2006, 56(. 
الفقرة  ن�ض  اإلى  نظرنا  فلو  النظام.  من   )2( املــادة  يف  اأهدافه  النظام  عك�ض  كما 
)1( من املادة )4(, والتي ن�شت على اأنه: »ال يلزم هذا النظام اأي �شخ�ض بالتعامل 
االإلكرتوين دون موافقته, وميكن اأن تكون هذه املوافقة �رشيحة اأو �شمنية«. ولكن هنا 
يثور الت�شاوؤل يف ظل غياب وجود قانون مدين اأو مدونات ق�شائية للعقود يف النظام 
ال�شعودي يف املق�شود باملوافقة ال�شمنية وخا�شة اأن اأطراف التعامل يف بيئة اإلكرتونية 
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يحتاجون اإلى تو�شيح ملا هو املق�شود باملوافقة ال�شمنية )الرومي: 2004, 34( والتي مل 
ت�رش الالئحة التنفيذية للنظام يف املق�شود باملوافقة ال�شمنية يف بيئة التعامل االإلكرتوين, 
والذي ال يظهر ذلك جلياً يف نظام التعامالت االإلكرتونية, الذي يرتبط التعامل فيها 

بالقيام بعمل غري مادي وغري حم�شو�ض من خالل احلا�شوب.
 اأما الفقرة )3( من نف�ض املادة جتد اأن النظام قد اأعطى الأحد االأطراف يف التعامل 
و�لتوقيعات  �لتعامالت  لقبول  به  خا�ضة  �إ�ضافية  �رشوٍط  و�ضع  يف  �حلق  �الإلكرتوين 
�الإلكرتونية، ب�رشط عدم تعار�س تلك �ل�رشوط مع �أحكام هذ� �لنظام، ولكن ما يثور 
�لت�ضاوؤل هنا: هو مدى حق �أحد �أطر�ف �لتعاقد يف و�ضع �رشوط مبح�س �إر�دته �ملنفردة؟ 
)�رشيفات:2005, 7(, والذي قد يخرج هذا العقد من تكييفه كعقد ر�شائي اإلى عقد 
اإذعان يف عقد البيع االإلكرتوين وهي اإحدى خ�شائ�ض عقد البيع التي متيز بها عن الكثري 
من اأنواع العقود, وخا�شة بالنظر يف حال احتكار املوقع اأو ال�شوق االإلكرتوين لل�شلعة 
اأو اخلدمة حمل التعاقد, وكان من االأجدر اإبقاء البيع االإلكرتوين لل�شلع واخلدمات يف 
خ�شم خ�شائ�شه التي متيزه بها وهي خا�شية الر�شائية كاأبرز خ�شائ�شه التي متيزه عن 

غريه من العقود.
فقد  االإلكرتوين(  التعامل  )انعقاد  النظام  من  الثالث  الف�شل  من   )10( املادة  ويف 
لهذه  با�شتقراء  ولكن  والقبول,  االإيجاب  مبجرد  االإلكرتوين  العقد  بانعقاد  اعرتفت, 
املادة جند اأن نظام التعامالت االإلكرتونية هو النظام ال�شعودي الوحيد الذي ي�شري اإلى 
كيفية اإبرام العقد بالتعبري عن طريق االإيجاب والقبول رغم عدم وجود نظام للعقود اأو 
قانون مدين اأو مدونات يف النظام ال�شعودي لال�شتناد عليه يف ذلك, كما اأن هذه املادة, 
والئحتها التنفيذية مل تبني الكثري من امل�شائل التعاقدية الإبرام العقد فيما يتعلق بعن�رشي 
االإيجاب والقبول, فعلى �شبيل املثال مل يبني النظام وال الئحته احلكم يف حال عدم 
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تطابق القبول مع االإيجاب؟ وهل من املمكن اأن ي�شدر قبواًل مقدماً؟ اأو اإيجاباً متاأخراً؟ 
وهل يعترب العقد االإلكرتوين هنا قد انعقد �شليماً؟ )�رشاج:1998, 45( حيث اإن ن�ض 
الت�شاوؤالت يف  من  الكثري  وراءها  تاركة  كبري  ب�شكل  قد جاءت خمت�رشة  املادة )10( 
تكوين العقد االإلكرتوين يف ظل غياب وجود نظام للعقود يف النظام ال�شعودي حتيل 
اإليه, وهذا قد يثور اإ�شكاليات كثرية يف انعقاد العقد االإلكرتوين, وكذلك مدى انعقاد 
العقد االإلكرتوين من عدمه, وهو االأمر الذي يرتتب عليه اآثار كبرية يف اإن�شاء التزامات 

العقد االإلكرتوين.
التعاقد من  يتم  اأن  اإلى جواز  النظام  املادة )11( من  الفقرة )1( من  اأ�شارت  وقد 
خالل منظومة بيانات اإلكرتونية اآلية بني منظومتي بيانات اإلكرتوين اأو اأكرث تكون معدة, 
ومربجمة م�ضبقاً، للقيام مبثل هذه �ملهمات بو�ضفها ممثلة عن طريف �لعقد �الإلكرتوين، 
واأعترب النظام اأن التعاقد يكون �شحيحاً ونافذاً ومنتجاً الآثاره النظامية على الرغم من 
عدم التدخل املبا�رش الأي �شخ�ض ذي �شفة طبيعية يف عملية اإبرام العقد االإلكرتوين. 
ولكن هذه املادة مل ت�رش مل�شاألة غاية يف االأهمية وهي اأخطاء الكمبيوتر التعاقدية التي قد 
حتدث وتكون خمالفة الإرادة �شاحب الكمبيوتر اأو �شاحب ال�شوق االإلكرتوين, وهو 
ما يعرّب عنها باأخطاء الكمبيوتر التعاقدية, والتي كانت مثار جدال يف كثري من قوانني 
الدول )Campbell: 2002, 25(. والتي رمبا يدرجها فقهاء الفقه االإ�شالمي والقانوين 
العز:73, 2008(,  )ابو  االأ�شياء(  احليوان وحار�ض  ي�شمى )م�شئولية حار�ض  ما  حتت 
ولعل ما نريد اأن نبينه هنا اأن نظام التعامالت االإلكرتونية ال�شعودي مل يعالج ذلك ب�شكل 
يكون اأكرث و�شوحاً واإمنا خل�شت تلك امل�شئولية فيما ن�شت عليه املادة الثانية ع�رشة من 
النظام والتي اعتربت اأن ال�شجل االإلكرتوين والتي هي ر�شالة �شادرة من املن�شئ وهو 
ال�شخ�ض نف�شه يف حال مت اإر�شالها من قبل منظومة اآلية تعمل مل�شلحة ال�شخ�ض كما هو 
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احلال فيما ي�شمى بالوكيل االإلكرتوين والذي يعترب مركزه النظامي مثل مركز الوكيل. 
ومما يجدر �الإ�ضارة �إليه �أنه مل يتم تبيان �حلكم يف حالة �لتعاقد من قبل �لقا�رشين �لذين 
مل يبلغوا ال�شن النظامي الإبرام التعاقدات )B.Meyer:1997, 6(, ولي�ض لهم اأهلية 
للتعاقد لو قام باإبرام تعاقد مع موقع اإلكرتوين, والذي يرتب على عاتق ذلك القا�رش 
التزامات دون علم ويل اأمره, فهل يعترب العقد هنا باطاًل رغم عدم االإ�شارة اإلى ذلك 
يف النظام اأو قاباًل لالإبطال وفق ما تن�ض عليه القواعد الفقهية, حيث اإن ما يظهر يف 
عن  النظر  بغ�ض  ملزماً  يعترب  العقد  هذا  اأن  هو  النظام,  من   )11( املــادة  ن�ض  ظاهر 
يف  العامة  القواعد  مع  يتعار�ض  وهذا  االإلكرتوين,  التعاقد  اأطراف  اأحد  اأهلية  كمال 
ن�شوء امل�شئولية التعاقدية, التي ن�شت عليها املذاهب الفقهية والت�رشيعات املدنية, يف 
وال�شبب  واملحل  الر�شا  رئي�شية هي  اأركان  ثالثة  بتوافر  تن�شاأ,  التعاقدية  امل�شوؤولية  اأن 
)العاقد, واملعقود عليه, وال�شيغة(, واعتربت االأهلية جزًءا مهًما من الر�شا )�رشاج: 
االإلكرتوين,  املوقع  �شاحب  م�شلحة  تقدمي  اإما  راأيني  اأمام  نحن  وهنا   .)39  ,1998
باأحد  واإ�رشار  امل�شوؤولية,  العقود ون�شوء  اإبرام  العامة يف  للقواعد  ويف ذلك خمالفة 
االأطراف. واإما تقدمي م�شلحة القا�رش ناق�ض االأهلية, ومن ثم اعتبار العقد االإلكرتوين 
االإلكرتوين  املوقع  �شاحب  وهو  الثاين,  بالطرف  اإ�رشار  فيه  يكون  هنا  ولكن  باطاًل, 
الذي ال يعلم بنق�ض اأهلية الطرف الثاين. وبا�شتعرا�شنا لنظام التعامالت االإلكرتونية, 
التعاقد االإلكرتونية  باإبرام  اأنهما مل تعاجلا هذه امل�شائل املتعلقة  التنفيذية, جند  والئحته 
ومل حتيل للقو�عد �لفقهية �لعامة يف هذ� �ملجال مما يثري �جلدل حول هذه �مل�ضاألة، رغم 
اأهميتها الكبرية باعتبار اأنها املرحلة االأولى الذي ينطلق منها االأطراف يف تكوين العقد 

االإلكرتوين وترتتب عليها االآثار التعاقدية.
تن�شاأ  اأ�شا�شها  فعلى  االأهمية  يف  غاية  مرحلة  هي  العقد  انعقاد  زمــان  اإن  وحيث 
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يف  وخا�شة  تنفيذه,  يف  العمل  ويبداأ  اآثــاره,  وترتتب  العقد  اأطــراف  بني  االلتزامات 
العقود التي يلعب زمن انعقاد العقد دوراً مهماً يف ن�شوء االلتزامات فيها مثل عقود 
اأنها  جند  النظام  من   )13( املادة  ن�ض  اإلى  نظرنا  ولو  وغريها,  العمل  وعقود  التاأمني 
اإر�شال ال�شجل االإلكرتوين, وهو مبعنى اآخر و�شيلة التخاطب بني  اإلى مرحلة  اأ�شارت 
اأطراف العقد االإلكرتوين للتعاقد, حيث اأ�شارت هذه املادة اإلى اأن ال�شجل االإلكرتوين 
يكون قد اأر�شل مبجرد دخوله منظومة البيانات التي ال ي�شتطيع املر�شل, وهو قد يكون 
عقد  لها يف  املورد  اأو  احلكومية  واجلهة  االإلكرتوين,  البيع  عقد  امل�شرتي يف  اأو  البائع 
التوريد االإداري على �شبيل املثال, وهنا يثور الت�شاوؤل التايل: من يحدد هذا الوقت؟ 
هل هم اأطراف العقد اأم طرف ثالث؟ وما هو وقت انعقاد العقد االإلكرتوين؟ هل هو 
مبجرد االإر�شال اأو ا�شتالم املر�شل اإليه ال�شجل االإلكرتوين وعلمه؟ وماذا لو مل ي�شتطع 
فهل  تقني,  املر�شل خلطاأ  قبل  من  اإر�شاله  االإلكرتوين رغم  ال�شجل  ا�شتالم  اإليه  املر�شل 
يعترب ملزماً بالعقد رغم عدم علمه بذلك؟ ولقد كانت هذه امل�شائل حمل خالف بني 
املنظمني يف القانون املدين والعقود التقليدية, فهل ميكن معاجلة العقد االإلكرتوين وفق 

نف�ض النظريات التقليدية؟! 
واأما املادة )15( من نظام التعامالت االإلكرتونية فقد اأ�شارت اإلى اخت�شا�ض وزارة 
االت�شاالت يف ال�شعودية بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية لتطبيق هذا النظام, وهنا ال 
�الأخرى يف  باجلهات  �لنظام و�لعالقة  لتنفيذ هذ�  بالوز�رة  �ملنوط  �لدور  بد من معرفة 
الدولة, وخا�شة اإذا علمنا اأن هذا النظام مرتبط يف تنفيذه بالكثري من االأنظمة االأخرى, 
حيث يتطلب االأمر تعديلها على �شوء هذا النظام ومنها نظام العالمات التجارية ونظام 
مكافحة الغ�ض التجاري وغريها من اأنظمة لها عالقة وثيقة مب�شائل التجارة االإلكرتونية.

وبالنظر اإلى ن�شو�ض نظام التعامالت االإلكرتونية ال�شعودي, جند اأن املادة )27( من 
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اإلى حق ال�شخ�ض الذي حلقه �رشر ناجت من املخالفات املن�شو�ض  اأ�شارت  النظام قد 
عليها يف هذا النظام, اإلى رفع دعوى اأمام اجلهة الق�شائية املخت�شة وذلك من اأجل طلب 
تعوي�شه عن االأ�رشار التي حلقت به, وال�رشر عادة الذي قد ي�شيب ال�شخ�ض ب�شكل 
نتيجة  يكون  وقد  فكرية,  ملكية  حقوق  على  تعدًيا  يكون  وقد  جنائياً,  يكون  قد  عام 
غ�ض جتاري مار�شه �شاحب املوقع التجاري, وقد يكون ب�شبب عدم تنفيذ االلتزامات 
النا�شئة عن العقد االإلكرتوين من قبل البائع اأو امل�شرتي )اجلريديل: 34, 2008(. اإال اأنه 
وفقاً لنظام املرافعات ال�شعودي والذي �شوف نتحدث عنه الحقاً, يتم حتديد املحكمة 
املخت�شة للنظر يف النزاع وفقاً ملعايري مكانية ونوعية, يطلق عليها يف النظام مب�شطلح 
االخت�شا�ض املكاين والنوعي للمحكمة للنظر يف الدعاوى النا�شئة ولكنه مل ياأخذ يف 
االإلكرتونية  التجارة  يف  تظهر  التي  والنزاعات  بالتعامالت  املحيطة  الظروف  االعتبار 
وطبيعة البيئة التي تتم فيها. فعلى �شبيل املثال قد يكون الق�شاء العام )ال�رشعي( هو 
الق�شاء املخت�ض, وذلك بالنظر اإذا كان نوع النزاع هو نتيجة اإخالل اأحد اأطراف العقد 
النزاع  التعاقدية, وقد يكون  التزاماته يف العقد وفقاً لقواعد امل�شئولية  اأو كل  ببع�ض 
ال�شعودي اجلديد ال�شادر يف  الق�شائي  للتنظيم  التجارية وفقاً  من اخت�شا�ض املحاكم 
)1428/9/19هـ( تخت�ض املحاكم التجارية بالنظر يف مثل هذا النوع من النزاعات. 
من  يكون  وقد  اإلكرتوين,  ملوقع  مثاًل  جتارية  بعالمة  متعلقاً  النزاع  مو�شوع  كان  اإذا 
نظام  خمالفات  يف  النظر  جلنة  مثل  الق�شائي  االخت�شا�ض  ذات  اللجان  اخت�شا�ض 
املطبوعات والن�رش, وذلك اإذا كان النزاع متعلقاً بحقوق املوؤلف, اأو اأياً من اللجان اأو 

اجلهات الق�شائية االأخرى يف الدولة, وذلك بح�شب نوع النزاع وطبيعته. 
اإن النظر اإلى طبيعة النزاعات يف التعامالت االإلكرتونية �شواًء التجاري منها واملدين 
يجد اأنها بحاجة اإلى نظام ق�شائي ي�شتهدف احل�شم الفوري للنزاع, ويهدف اإلى و�شع 
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ناحية,  من  بياناتها  �شالمة  وتكفل  االإلكرتونية  التجارة  لطبيعة  ت�شتجيب  اآمرة  قواعد 
وت�شوية منازعاتها من ناحية اأخرى يف وقت �رشيع يتالءم من طبيعة البيئة االإلكرتونية, 
والتي قد تكون املحاكم االإلكرتونية والتحكيم االإلكرتوين تلك الطرق لف�ض نزاعات 
هذا  بنزاعات  يتعلق  ما  جميع  اإيكال  يتم  اأن  االأجدر  اإن  وحيث  االإلكرتونية.  التجارة 
مكافحة  نظام  اأو  االإلكرتونية  التعامالت  بنظام  منها  تعلق  ما  �شواًء  االإلكرتونية  البيئة 
املمار�شة  بحكم  قادرة  تكون  واحدة,  ق�شائية  جلنة  اأو  حمكمة  اإلى  املعلوماتية  اجلرائم 
من  م�شتمدة  نظامية  قواعد  اإيجاد  اإلى  الق�شايا  من  النوع  هذا  يف  للف�شل  امل�شتمرة 
ال�شوابق الق�شائية, بحيث توفر بيئة اآمنة للمتعاملني فيها, وتدعم حقوق املتعامني يف 
التعامالت االإلكرتونية عامة والتجارة االإلكرتونية ب�شفة خا�شة, رغم عدم االأخذ بهذا 

امل�شار الق�شائي يف معظم االأنظمة الدولية عامة ويف ال�شعودية ب�شكل خا�ض. 

2- نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية:
باملر�شوم امللكي رقم 79 وتاريخ 3/7/  �شدر نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
1428هـ وذلك من اأجل توفري احلماية التي ت�شتهدف �شيانة بيانات واأموال التعامالت 
االإلكرتونية �شواًء املدين اأو التجاري منها, وكل من يتعامل يف البيئة االإلكرتونية من 
اأن تطالها اأيدي العابثني واملخالفني من التج�ش�ض اأو التعدي عليها باالأخذ اأو اال�شتفادة 
ارتكابها من خالل  يتم  التي  اجلرمية  اإن  ا�شم. حيث  اأو  �شكل  اأي  التخريب حتت  اأو 
الو�شائط االإلكرتونية ويف بيئة االإنرتنت هي جرمية جديدة تتطلب من املنظم الوقوف 
االعتداء على  البيئة من  تلك  للمتعاملني يف  احلماية  توفر  نظامية  بيئة  الإيجاد  بحزم 

حقوق االآخرين.
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وحيث اإن اجلرمية املعلوماتية تختلف يف فهمها عن اجلرائم التقليدية, والتي عرفتها 
التي  اجلرمية  تلك  باأنها:  اجلديد,  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  نظام  املادة )1( من  ن�ض 
تقرتن عند ارتكابها با�شتخدام احلا�شب االآيل وتقنية املعلومات, وتوفر اأركانها يف بيئة 

افرتا�شية ي�شعب حتديد اأركانها. 
وبالنظر اإلى اأ�شخا�ض اجلرمية الواقعة يف البيئة االإلكرتونية فاإننا �شوف نلحظ اأنه ال 
الواقعة  اأن يكون مرتكب اجلرمية  اإما  التالية:  االأ�شخا�ض يف احلاالت  اأحد  يخرج عن 
على التجارة االإلكرتونية اأحد اأطراف العقد التجاري االإلكرتوين وهما البائع وامل�شرتي, 
اأو اخلداع على  اأو الن�شب  البائع كما لو قام على �شبيل املثال مبمار�شة الغ�ض  فيكون 
امل�شرتي, وقد يكون ارتكابه جرمية ال�رشقة اأو اخليانة �شد امل�شرتي, وذلك كون �شداد 
الثمن لل�شلعة اأو اخلدمة يف العقد يتم دفعها بطريقة اإلكرتونية غالباً, م�شتخدماً يف ذلك 
امل�شرتي بطاقته االئتمانية, اأو اأن يقوم بتزوير التوقيع االإلكرتوين اخلا�ض بامل�شرتي اأو 

تغيري يف البيانات ال�شخ�شية للم�شرتي.
 واإما اأن يكون امل�شرتي هو من قام بارتكاب اجلرمية يف العقد االإلكرتوين كما لو قام 
بيانات ذلك ال�شخ�ض  اآخر عند ال�رشاء م�شتخدماً يف ذلك  بانتحال �شخ�شية �شخ�ض 

دون اإذنه اأو اإ�شاءة ا�شتخدام بطاقة االئتمان ل�شخ�ض اآخر.
االأطــراف  غري  من  االإلكرتونية  التجارة  يف  الواقعة  اجلرمية  مرتكب  يكون  وقد 
املبا�رشين يف العقد االإلكرتوين, كما لو قام اأحد املتدخلني يف ت�شغيل اخلدمة التقنية 
اأو ت�شغيل ال�شبكات التقنية كاالإنرتنت, وهم ما يطلق عليهم الو�شطاء, والذي يظهر 
دورهم يف متكني امل�شتخدمني من الدخول لل�شبكة والتجول فيها, اأو نقل اخلدمة, 
اأو قد يكون دور ذلك الو�شيط يف تخزين املعلومات, وهوؤالء قد يرتكب اأحدهم 
تلك اجلرمية عن طريق دخوله على اأنظمة وبيانات املواقع التجارية, والعبث بها, اأو 
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اأن يطلع على معلومات هو غري مرخ�ض لالطالع عليها, وهوؤالء االأ�شخا�ض هم اإما 
اأن يكونوا مزودي اخلدمة وهي ال�رشكة التي تقدم خدمة االإنرتنت, اأو متعهد االإيواء 
االإنرتنت  يف  لال�شت�شافة  مكاناً  يوفر  الذي  الفرد  اأو  ال�رشكة  وهي  )امل�شت�شيف( 
ال�شبكة  خمرتقي  مثل  هــوؤالء  غري  من  اجلرمية  مرتكب  يكون  وقد  بها,  للمتعاملني 

.)Crackers M.Lokerby:1999.17 ( والقرا�شنة )Hackers(
ميكن  فاإنه  االإلكرتونية  التجارة  بيانات  على  الواقعة  اجلرائم  تلخي�ض  اأردنــا  واإذا 
ا�شتعرا�شها وفق ما ن�ض عليه نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف املادة )3( اإلى املادة 

)9( يف اجلرائم التالية:
امل�رشوع  غري  الدخول  مثل  االإلكرتونية  التجارة  مواقع  على  االعتداء  جرائم   -1
للموقع االإلكرتوين, اأو البقاء بدون اإذن �شاحب املوقع, اأو التالعب بالبيانات, 
على  االعتداء  اأو  تعديلها  اأو  مثبتة  بيانات  اإلغاء  اأو  جديدة,  بيانات  اإدخال  اأو 

حقوق امللكية الفكرية.
جرمية االعتداء على البيانات ال�شخ�شية, فالتعامل التجاري االإلكرتوين يتطلب   -2
نظام  وخا�شة  االأنظمة  جند  لذا  العقد,  اأطراف  بني  ال�شخ�شية  البيانات  تبادل 
باتخاذ  ال�شاأن  اأ�شحاب  اإلزام  اإلى  اأ�شار  قد  ال�شعودي  االإلكرتوين  التعامالت 
االحتياطات الالزمة الفنية والتقنية, حلفظ بيانات املتعاملني يف البيئة االإلكرتونية 
و�الحتيال  �لن�ضب  ممار�ضة  �أو  عليها  �لت�ضنت  �أو  باإف�ضائها  عليها  �العتد�ء  من 

والتزوير اأو خيانة االأمانة على �شبيل املثال. 
جرمية االعتداء على بيانات ومعلومات وخدمات الهاتف اجلوال الرقمي وهنا   -3
قد يكون االعتداء ب�رشقة خدمات الهاتف اجلوال اأو اإتالف املعلومات وتعطيل 
اخلدمات وذلك باإر�شال فريو�شات تعمل على اإتالف تلك االأجهزة والبيانات, 
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اأو �رشقة بيانات ومعلومات الهاتف اجلوال.
بناًء على تلك االعتداءات, جاء نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ال�شعودي ملعاقبة 
نظام  النظام  هذا  على  يطلق  اأن  ي�شدق  والذي  مواده,  يف  االإجرامية  االأعمال  تلك 
تختلف  التي  املتنوعة  العقوبات  وو�شع  اجلرائم,  حدد  الأنه  االإلكرتوين,  العقوبات 
باختالف مدى ج�شامة اجلرمية االإلكرتونية الواقعة. واإن كنت اأرى اأهمية اأن يتم التوفيق 
بني ما �شدر فيه من عقوبات وما �شدر من عقوبات يف اأنظمة اأخرى تتعلق بنف�ض الفعل 
الفقرة )4( من  املادة  املثال ن�شت  �شبيل  فعلى  اختلف مكان وقوعه,  واإن  االإجرامي, 
املادة )6( من النظام بعقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على خم�ض �شنوات وبغرامة ال تزيد 
على ثالثة ماليني ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�ض يقوم باإن�شاء موقع على 
ال�شبكة املعلوماتية من اأجل االجتار باملخدرات, رغم اأن هذه الفعل االإجرامي قد قام 
ت�شل  والتي   )37( املادة  املخدرات يف  مكافحة  نظام  عليه يف  عقوبة  واإيقاع  بتجرميه 
العقوبة فيه اإلى حد القتل تعزيزاً ملروجي املخدرات, وكذلك ما �شدر يف نظام حقوق 
امللكية الفكرية, وكان االأولى التوفيق بني ما �شدر يف هذا النظام وغريه من اأنظمة واإن 

اختلفت البيئة التي مت فيها الفعل االجرامي. 

ب – االأنظمة غري املبا�صرة للتجارة االإلكرتونية يف النظام ال�صعودي:

نظام واحد م�شتقل  يقت�رش على و�شع  االإلكرتونية ال  للتجارة  النظامي  اإن اجلانب 
ينظمها, واإمنا يتطلب تعديل بع�ض االأنظمة االأخرى ذات العالقة بالتجارة االإلكرتونية, 
التعاقدية  العالقة  كون  وذلــك  االإلكرتونية,  وبيئتها  متطلباتها  مع  يتوافق  مبا  وذلــك 
ومتطلبات  احلقيقي  العامل  عن  مكوناته  يقل يف  ال  افرتا�شي  عامل  تتم يف  االإلكرتونية 
االأنظمة  هذه  اأ�شتعر�ض  �شوف  وهنا   ,)T.Brown:2000,439( النظامي  اإطــاره 
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من  االأ�شا�ض  اإن  حيث  تف�شيالتها.  يف  متعمق  ب�شكل  اخلو�ض  دون  �رشيعاً  ا�شتعرا�شاً 
ذلك العر�ض لكي يتم تاأملها يف و�شعها الراهن وما يعرتيها من نق�ض ملتطلبات تو�شع 
التجارة االإلكرتوين يف النظام ال�شعودي, وذلك حتى ال تكون عائقاً اأمام تقدم التجارة 

االإلكرتونية وهذه االأنظمة هي:
نظام االأ�شماء التجارية ال�شادر عام 1420هـ, ونظام العالمات التجارية ال�شادر   -1
عام 1423هـ, ونظام الدفاتر التجارية ال�شادر عام 1409هـ والتي حتتاج هذه 
االأنظمة الثالثة تعدياًل يف موادها, ويف �شياغتها حتى توائم متطلبات التجارة 
وحماية  ت�شجيل  التالية:  املو�شوعات  فهم  التعديل  هذا  لي�شمل  االإلكرتونية 
اأ�شماء املواقع, والنطاقات والعالمات التجارية على ال�شبكة املعلوماتية, بحيث 
يدرج يف هذه �الأنظمة ما يبني وينظم �رشوط وكيفية �لت�ضجيل للعالمة �لتجارية 
واال�شم التجاري وبيان ملكية �شاحب املوقع لال�شم التجاري له على االإنرتنت, 
وعدم ت�شجيله وا�شتخدامه من غري �شاحبه, والعقوبات املقررة لتلك يف حال 
على  التجارية  املواقع  اأ�شماء  بني  تربط  التي  العالقة  تنظيم  وكذلك  املخالفة, 
ومن  الت�شجيل  اأ�شبقية  حيث  من  امل�شجلة  التجارية  العالمات  وبني  االإنرتنت 
اأحكام  لبيان  امل�رشع  تدخل  من  بد  ال  حيث  املوقع.  ا�شم  ت�شجيل  يف  حق  له 
ت�شجيل املواقع والعالمات التجارية االإلكرتونية على االإنرتنت مقارنة بت�شجيلها 
وحمايتها,  لت�شجيلها  وا�شحة  نظامية  اإجراءات  وو�شع  التقليدية  احلاالت  يف 
اإلى  التجارية  الدفاتر  نظام  عليه  ن�ض  ما  وكذلك  دائم.  نزاع  مثار  هي  والتي 
املايل  الو�شع  تعك�ض  والتي  التجارية,  الدفاتر  مب�شك  التاجر  اإلــزام  وجوب 
التي يعقدها ب�شكل يومي, والتاجر هنا �شواًء  التاجر  للتاجر, وتظهر �شفقات 
التقليدي  الواقع ومبفهومه  املوجود يف  التجاري  ن�شاطه يف حمله  ميار�ض  كان 
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اأو يف حملة االفرتا�شي يف البيئة االإلكرتونية يجب اأن يكون ملزماً مب�شك هذه 
الدفاتر التجارية وهو التزام من االلتزامات التي فر�شها النظام على التاجر يف 

ممار�ضته لن�ضاطه �لتجاري. 
نظام البيانات التجارية ال�شادر عام 1423هـ, وهو النظام الذي و�شع حلماية   -2
امل�شتهلكني فيما يتعلق باأحكام البيانات التي تكتب على ال�شلع واملنتجات يف 
تطبيقه  يتم  اأن  يجب  الذي  الو�شع  نف�ض  وهو  العادية,  بالطرق  �رشائها  حالة 
يف  وال�شلع  املنتجات  على  �شورها  و�شع  يتم  اأو  تكتب  التي  البيانات  على 
التجارة االإلكرتونية, وذلك حلماية امل�شتهلكني عرب ال�شوق االإلكرتوين, حيث 
فر�شة  للم�شتهلكني  توفر  ال  االإلكرتونية,  البيئة  يف  وال�رشاء  التعاقد  عملية  اإن 
يف معرفة بيانات وخ�شائ�ض ال�شلعة واملنتج ب�شكل اأكرث وبو�شوح وم�شداقية 
لو�شع  املنظم  تدخل  يحتاج  الذي  االأمــر  وهو   ,)C.Thorup:1999,30(

احلماية الكافية واملالءمة للبيئة االإلكرتونية فيما يتعلق يف هذا ال�شاأن.
بن�شخته  اأتى  اأنه  ورغم  1429هـــ,  عام  ال�شادر  التجاري  الغ�ض  مكافحة  نظام   -3
اجلديدة عن النظام القدمي ال�شادر عام 1404هـ, اإال اأن النظام اجلديد مل يكن 
عرب  للغ�ض  النظام  هذا  �شمول  على  مواده  �شياغة  عند  �رشيح  ب�شكل  �شاماًل 
واأ�شهل  اأو�شع  البيئة مااًل  تعترب هذه  االإلكرتونية, والتي  التجارية  التعامالت 
امل�شتهلك,  على  كاذبة  دعائية  وحمالت  وت�شليلية  احتيالية  و�شائل  ال�شتخدام 
لذا من املهم و�شع حد لهذه املمار�شات التي من �شاأنها اإ�شعاف ثقة امل�شتهلك 
اإلى  توؤدي  االإلكرتونية, وبالتايل �شوف  الو�شائط  ال�رشاء عرب  االإقبال على  يف 
اإ�شعاف الثقة يف مال التجارة االإلكرتونية. اإن من املهم تدخل املنظم لتعديل 
الغ�ض  م�شائل  ويعالج  االإلكرتونية  البيئة  مع  متوائماً  يكون  حتى  النظام  هذا 
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الت�رشيعات  من  الكثري  مع  متا�شياً  وذلك  االإلكرتونية.  الو�شائط  عرب  التجاري 
الدولية يف هذا املجال ومن ذلك ما �شدر عن االحتاد االأوربي عام 1997م باأهمية 

و�شع الو�شائل القانونية املنا�شبة حلماية امل�شتهلك يف التعامالت االإلكرتونية 
 .)on remote-selling  1997  ,The European directive of May 20(
تنظيمات  باأهمية عمل   )OECD( والتنمية االقت�شادي  التعاون  منظمة  وما �شدر عن 

خا�شة بحماية امل�شتهلك يف البيئة االإلكرتونية 
 Organization for Economic Co-Operation and Development(:
التجارة  يف  امل�شتهلك  حلماية  دول  عدة  قوانني  يف  �شدر  ملا  باالإ�شافة   )1998,53.
�الإلكرتونية مثل �لقانون �لفرن�ضي من خالل �ل�رشوط �لتي و�ضعها �ملنظم �لفرن�ضي يف 
عملية الت�شديق الرقمي والتي تهدف حلماية امل�شتهلك يف قانون التوقيع االإلكرتوين 
الفرن�شي ال�شادر عام 2000 وكذلك مموعات القوانني الفرن�شية التي ت�شري حلماية 
امل�شتهلك ولو يف بيئة التجارة االإلكرتونية )النكا�ض: 1989, 2(. وكذلك بع�ض القوانني 
العربية مثل قانون التعامالت التجارية االإلكرتونية التون�شي ال�شادر عام 2000 يف املادة 
به  اخلا�شة  البيانات  وا�شحة  وبطريقة  يبنّي  بان  البائع  اإلزام  على  ن�شت  والتي   )25(

وبال�شلعة و�شماناتها وطرق الدفع االإلكرتونية.
مو�شوع  يكت�شب  حيث  1424هـــ:  عام  ال�شادر  املوؤلف  حقوق  حماية  نظام   -4
�شوء  يف  خا�شة  متزايدة  اأهمية  االإنرتنت  �شبكة  على  املوؤلف  حقوق  حماية 
يوؤّثر  مبا  ال�شبكة-  -على  امل�شتخدمني  اأعداد  وتزايد  الرقمية  التقنيات  انت�شار 
امل�شنفات  بن�شخ  ت�شمح  التقنية  الأن  نظراً  املوؤلف,  حقوق  على  �شلبي  ب�شكل 
االأدبية  املوؤلف  حقوق  �شياع  وبالتايل  �شاحبها  من  اإذن  بدون  بيعها  وكذلك 
تاأثري  اإن  حيث  واملنظم,  الرقيب  فيه  يغيب  قد  افرتا�شي  عامل  يف  معاً  واملادية 
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فح�شب,  االأدبية  امل�شنفات  على  فقط  يقت�رش  ال  املوؤلف  حق  على  االإنرتنت 
بيعها يف  يتم  اأنه  االأخرى, وخا�شة  امل�شنفات  من  اإلى غريها  ذلك  يتجاوز  بل 
مواقع االإنرتنت دون اإذن اأ�شحابها, مع مالحظة اأن ظاهرة القر�شنة يف تزايد 
م�شتمر )G-De foesgtraets:2000, 390(, وهو االأمر الذي حدا بكثري من 
الدول اإلى الت�شدي لتلك الظاهرة وذلك عن طريق �شن االأنظمة الكفيلة بحماية 
للمعلوماتية حتتاج  االأخرى  اجلرائم  كانت  فاإذا  االإلكرتونية.  البيئة  احلقوق يف 
من مرتكبيها درجة من الذكاء واالحرتافية, فاإن انتهاك حقوق املوؤلف هو اأمر 
�شهل يف بيئة االإنرتنت, وي�شتطيع اأي �شخ�ض ارتكابها �شواء كان مورد املعلومة 
عليها  نطلق  اأن  ميكن  ولذلك  خا�شة  مهارة  اإلى  حتتاج  ال  فهي  امل�شتخدم,  اأو 
اجلرمية ال�شهلة, وبالتايل كان ال بد من الت�شدي لهذه الظاهرة من خالل اإعادة 
امل�شنفات  احلماية  هذه  لت�شمل  ال�شعودي  املوؤلف  حقوق  حماية  نظام  �شياغة 
�شنت  قد  الدول  من  عدداً  هناك  جتد  لذلك  االإنرتنت.  على  باحلماية  امل�شمولة 
ت�رشيعات خا�شة بحماية امللكية الفكرية وحقوق املوؤلف, ومثال ذلك القانون 
االأملاين ال�شادر عام 2001م )Federal Data Protection Act(, والقانون 
 EU Data Protection( 1995م  عام  ال�شادر  االأوربي  االحتاد  من  ال�شادر 
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  يف  االأكرب  االأثر  له  كان  والذي   .)Directive

التعامالت  زيــادة  يف  مبا�رش  ب�شكل  و�شاهم  االإنرتنت,  عرب  املوؤلف  وحقوق 
.)Dennis Campbell: 2002, 198( االإلكرتونية

نظام املرافعات ال�رشعية ال�شادر عام 1421هـ, والذي اآن االأوان من اأجل اإعادة   -5 
اأكرث مواءمة مع بيئة التعامالت االإلكرتونية,  النظر يف مواده, وتكييفه ليكون 
عدم  اإلــى  الكتابي  بالدليل  واملتعلقة   )138( املــادة  ت�شري  املثال  �شبيل  فعلى 
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ا �شدر  االعرتاف باحلجية الكاملة للدليل الكتابي يف االإثبات, بغ�ض النظر عمَّ
يف املادة )5( من نظام التعامالت االإلكرتوين ال�شعودي اإال عندما حتمل توقيع 
من يحتج بها عليه, وهذا التوقيع حدده نظام املرافعات باالإم�شاء اأو الب�شمة اأو 
اخلتم, وبالتايل فاإن هذا التحديد الأنواع التوقيع الذي من املمكن اأن يحتج به, 
اأو ب�شمة  اإم�شاء  اأن التوقيع االإلكرتوين الذي ال يكون يف �شكل  قد يفهم منه 
�أو ختم ال يحتج به يف ن�ضبة �ملحرر �الإلكرتوين �إلى �ضاحبه، مما ي�ضتلزم تعديل 
ذلك  ليتما�شى  التوقيعات,  اأنواع  كاأحد  االإلكرتوين  التوقيع  باإ�شافة  املادة  هذا 
مع نظام التعامالت االإلكرتونية. وخا�شة اأن ا�شتخدام �شبكة االإنرتنت يف اإجناز 
التعامالت االإلكرتونية قد اأثار عدة ق�شايا مرتبطة باالخت�شا�ض الق�شائي وطرق 
ت�شوية منازعاتها, وذلك من حيث اختيار و�شيلة ت�شوية املنازعات التي حتدث 
من خاللها, وحتديد املحكمة املخت�شة بنظر النزاع من بني حماكم الدول التي 
التعامالت  نظام  اإن  حيث   ,)11  ,2003 الدين:  )�رشف  االخت�شا�ض  تتنازع 
االإلكرتونية, ال�شعودي اأخذ يف املادة )3/8( من نظام التعامالت االإلكرتونية 
التعامل  يف  )املوجب(  املن�شئ  موطن  اأو  مبكان  املخت�شة  املحكمة  بتحديد 
االإلكرتوين بغ�ض النظر عن املكان الذي يوجد فيه نظام املعلومات الذي تلقى 
الر�شالة, وهو املكان الذي يقرتن فيه القبول باالإيجاب ما مل يكن هناك اتفاق 
اأن  اإذا علمنا  القوانني  تنازع  نزاعات يف  تثور  قد  الطرفني. وهنا  بني  خمالف 
اأطراف التعامل يف التجارة االإلكرتونية يكونون عادة يف معظم ال�شفقات من 
اأن  امل�شاألة يف ظل ظروف تدل على  اأهمية معاجلة هذه  دول خمتلفة. وتزداد 
بها  اأطراف ذات �شلة  بني  ملنازعات  تكون م�شدراً  االإلكرتونية �شوف  التجارة 

ب�شبب كرثة وتنوع التعامالت االإلكرتونية يف امل�شتقبل. 
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ومع التو�شع يف اإجناز معامالت التجارة اإلكرتونياً, �شواء فيما يتعلق بطرق اإبرامها 
اأو تنفيذها, عرب �شبكة االإنرتنت, يفرت�ض اخرتاقها حدود الدول والثقافات, االأمر الذي 
يجعلها مااًل خ�شباً لتنازع االخت�شا�ض الق�شائي والقوانني مبنازعاتها. باالإ�شافة اإلى 
مادية  واإجراءات  طرق  وهى  الق�شائي,  التنازع  ف�ض  الإجراءات  التقليدية  الطرق  اأن 
االإلكرتونية,  التجارة  ت�شتجيب ملتطلبات وطبيعة  اإقليمية تقوم على روابط مكانية, ال 
وذلك من حيث قيامها على معطيات غري حم�شو�شة وبطيئة, وبالتايل فاإن تلك الطرق 
�شوف تكون يف حاجة اإلى اإعادة نظر عند تطبيقها على منازعات التجارة االإلكرتونية مبا 

يتالءم مع طبيعة البيئة االإلكرتونية.
 ويرجع �شعوبة ف�ض منازعات التجارة االإلكرتونية اإلى عدة اأ�شباب لعل من اأهمها: 
اإلكرتونية  بيئة  وهي  النزاع  حمل  التعامل  اإجناز  خاللها  من  يجرى  التي  البيئة  طبيعة 
املت�شلة  الفكرية  امللكية  حقوق  مثل  عليها,  املتنازع  احلقوق  وطبيعة  حم�شو�شة,  غري 
قوانني  تختلف  والتي  االإنرتنت  ملواقع  االأول  امل�شتوى  على  امل�شجلة  احلقول  باأ�شماء 
 E.( ال�شاأن  هذا  يف  الت�رشيعات  ي�شن  مل  من  الدول  من  وهناك  الدول,  بني  تنظيمها 
بع�شها  يت�شل  اأخرى  اأ�شباب  هناك  اأخرى  ناحية  من   ,)39  ,36  ,Casey lide:1998

مبدى اخت�شا�ض كل حمكمة من املحاكم الوطنية اأو االأجنبية بنظر النزاع, وهو ما يربز 
بتلك  والتعامل  الفكرية  امللكية  حلقوق  والدولية  االإقليمية  احلماية  نطاق  بني  التناق�ض 
لتنظيم  �الإلكرتونية بحاجة ما�ضة  �لتجارة  بيئة  �لدويل مما يجعل  �مل�ضتوى  �حلقوق على 

تلك احلقوق للمتعاملني يف التجارة االإلكرتونية.
وبناء على ذلك فاإنه يت�شح اأن الطرق التقليدية لت�شوية املنازعات, املتمثلة يف طرح 
النزاع على املحاكم الوطنية للنظر يف النزاع, �شوف تفتح املجال لربوز م�شائل عديدة 
عند ا�شتخدام هذه الطرق يف ت�شوية منازعات التجارة االإلكرتونية نظراً الختالف البيئة 
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فيما  �شواء  النزاع,  واأطراف  النزاع  فيها  الذي ح�شل  االإلكرتونية  البيئة  عن  التقليدية 
يتعلق باأعمال معايري حتديد املحكمة املخت�شة اأو فيما يت�شل بحدود �شلطتها ومدى فاعلية 

ما توفره اأحكامها اأو اأوامرها من حماية للحقوق املتنازع عليها املرتبطة بتلك البيئة.
الدول  حماكم  اخت�شا�ض  بتحديد  تتعلق  التي  وامل�شاكل  ال�شعوبات  لهذه  نتيجة   
اآليات  اإيجاد  يتطلب  الذي  االأمر  االإنرتنت,  طريق  عن  تتم  التي  التعامالت  مبنازعات 
جديدة لت�شوية تلك املنازعات, تتفادى اال�شطدام باالخت�شا�ض االإقليمي ملعايري ف�ض 
التنازع الق�شائي, وتكفل ت�شوية غري مكلفة و�رشيعة وفعالة دولياً, وهو ما توفره بع�ض 
تقوم على  التي  االآليات  االإلكرتوين وغريه من  التحكيم  مثل  املتداولة حديثاً  االآليات 

االختيار احلر الأطراف النزاع مبا تالءم هذه البيئة )�رشف الدين:2003, 12(. 
النزاع,  التطبيق يف نظر  القاعدة يف حتديد املحكمة املخت�شة والقانون واجب  )اإن 
فيما عدا حالة وجود بند خا�ض يف العقد يحدد املحاكم اأو اجلهة املخت�شة بنظر منازعاته 
�رتباط  بالنز�ع وجود  تتطلب الخت�ضا�س حماكم دولة معينة  �ل�ضعودي قد  �لنظام  فاإن 
�أو نقاط �ت�ضال، بني �لعقد وهذه �لدولة، كاأن يجرى �إبر�م �لعقد �أو تنفيذه على �إقليمها 
اأو اأن يكون الأحد اأطرافه وجود قانوين )املوطن مثاًل(, على هذا االإقليم. فاملبداأ ال�شائد 
فيما يتعلق بتحديد اخت�شا�ض املحاكم يقوم على الوجود املادي لالأ�شخا�ض اأو االأ�شياء 
املادي  الوجود  انتفاء  حالة  فاإنه يف  االآخر  اجلانب  وعلى  املحكمة.  اخت�شا�ض  دائرة  يف 
املذكور, واأي�شاً غياب قبول اأطراف النزاع الخت�شا�ض حمكمة معينة, فقد درجت اأنظمة 
�لتقا�ضي �أمام �ملحاكم على ��ضرت�ط وجود �ضلة مقبولة بني �ملعاملة و�ملكان �لذي متار�س 

فيه اخت�شا�شها )Lokerby:1999, 24( وهذا ما اأخذ به نظام التقا�شي ال�شعودي.
نظام االإجراءات اجلزائية ال�شادر عام 1422هـ, وذلك الأن اجلرمية االإلكرتونية   -6
تاأخذ اأ�شكااًل خمتلفة عن اأ�شكال اجلرمية التقليدية وذلك يف طبيعتها, واالأدوات 
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اجلرمية  وتكون  ارتكابها  ومكان  االرتكاب,  ودوافع  واالأ�شخا�ض  امل�شتخدمة, 
غري حم�شو�شة قائمة على بيانات, وت�شتخدم اأموااًل اإلكرتونية )ال�شدي:133, 
2007(, وهذا يتطلب تعدياًل على نظام االإجراءات اجلزائية, يف جميع االأمور 
مبا  فيها,  احلكم  وتنفيذ  والعقوبات  واملحاكمة  واملتابعة  ال�شبط  بطريقة  املتعلقة 
يتالءم مع طبيعة اجلرمية االإلكرتونية, وهذا التعديل �شوف يكون له دور فاعل 
يف حتديد امل�شوؤولية اجلنائية االإلكرتونية, مبا ي�شهم يف دعم وتوفري احلماية والثقة 
واالطمئنان على التعامالت والتجارة االإلكرتونية, ويحقق احلماية الكفيلة بدعم 

البنية النظامية للتجارة االإلكرتونية.
نظام التزوير ال�شادر عام 1382هـ, وهو من االأنظمة ذات العالقة غري املبا�رشة   -7
بتوفري احلماية للمتعاملني يف بيئة التجارة االإلكرتونية, اإال اأن النظام يف �شورته 
االإلكرتونية,  والتجارة  للمعامالت  الالزمة  اجلنائية  احلماية  يوفر  ال  الراهنة 
وذلك فيما يتعلق بجرائم التزوير املعلوماتية للمعلومات والبيانات, ونلحظ اأن 
التعدي  املادية يف حالة  االأ�شياء  قد و�شعت حلماية  النظام  مواد هذا  ن�شو�ض 
بالطرق �لتقليدية، مما قد يتعذر تطبيقه على �ضور �لتعدي يف �لبيئة �الإلكرتونية 
ذات الطابع غري املادي, مثل تزوير املحررات االإلكرتونية والتوقيع االإلكرتوين. 
والذي يجدر االإ�شارة اإلى اأنه قد مت ت�شكيل جلنة فرعية من عدة جهات للنظر يف 

ق�شايا التزوير االإلكرتونية لبطاقات االئتمان ونحوها.
اأو البطاقات   هذا وقد قامت باإ�شافة مادة تتعلق بتقليد االأوراق اخلا�شة بامل�شارف 
امل�رشفية اأو تزويرها اأو اإحداث اأي تغيري غري م�رشوع يف الوثائق والو�شائل واملعلومات 
االإلكرتونية املالية بجميع �شورها, باالإ�شافة اإلى ما مت االإ�شارة اإليه يف نظام التعامالت 

االإلكرتونية ونظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ال�شعودي.
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رابعًا/اخلامتة والتو�صيات:

يتعني علينا يف نهاية هذا البحث الذي تعر�شنا فيه ملفهوم التجارة االإلكرتونية واالإطار 
النظامي لها يف اململكة العربية ال�شعودية, اأن نبنّي ما يعرت�ض م�شتقبلها من نق�ض نظامي 
العربية  اململكة  االإلكرتونية يف  بالتجارة  النهو�ض  اأن  لنا  يتبنّي  لذا  ال�شعودية.  البيئة  يف 
ال�شعودية يتطلب تكاتف اجلهود الوطنية والدولية لتجاوز ما يعرتيها من قيود وعقبات 
للقواعد  االإلكرتونية  والعقود  التعامالت  اإخ�شاع  ي�شلح  ال  اأنه  يتبني  حيث  لتو�شعها, 
ونق�ض  �شمولية  وعدم  اململكة  يف  بالعقود  خا�ض  تنظيم  غياب  مع  وخا�شة  التقليدية 
القواعد التي حتكم العقد يف نظام التعامالت االإلكرتونية ال�شعودي. وعليه فاإنه ال بد من 
البحث عن حلول نظامية تكون اأكرث مرونة تتالءم مع طبيعة التجارة االإلكرتونية, والتي 
يتجلى فيها دور االإرادة للمتعاقدين, ونتجاوز بها م�شاكلها بدءاً باإن�شاء املوقع االإلكرتوين 
ونظاميته وكيفية حمايته من االعتداءات, وحماية االأطراف االأخرى يف العملية التعاقدية 
النظر لعمل  اإعادة  يتطلب  االإلكرتونية, وذلك  بالتجارة  الالزمة والثقة  مبا يحقق احلماية 
على  االعتداءات  لوقف  العالقة  ذات  ال�شعودية  االأنظمة  لبع�ض  جديد  نظامي  اإطار 

احلقوق والتي منها امللكية الفكرية وحقوق املوؤلف والعالمة التجارية...اإلخ.
 من ناحية اأخرى تفعيل دور املنظمات العاملية العاملة يف هذا املجال )مثل اتفاقية روما 
ب�شاأن القانون الواجب التطبيق على االلتزامات العقدية ال�شادرة عام 1980م, واتفاقية 
واتفاقية  1968م,  عام  ال�شادرة  االأحكام  وتنفيذ  الق�شائي  االخت�شا�ض  ب�شاأن  بروك�شل 
ولوجانو ب�شاأن االخت�شا�ض الق�شائي عام 1988م, واتفاقية الوايبو ب�شاأن حماية امللكية 
اإطار  لو�شع  منها  بع�ض  يف  ع�شواً  اململكة  تعترب  والتي  2000م(  عام  ال�شادرة  الفكرية 
وا�شح يف تنازع االأنظمة وحتديد االخت�شا�ض الق�شائي يف تعامالت التجارة االإلكرتونية.

وبعد عر�شنا لهذا البحث واأهم نتائجه, فاإنه ال بد من عر�ض لبع�ض التو�شيات التي 
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ناأمل من املنظم ال�شعودي اأن ياأخذها بعني االعتبار وهي:
اإعادة النظر يف �شياغة معظم ن�شو�ض نظام التعامالت االإلكرتونية ال�شعودي   -1
اأخرى  ب�شكل خا�ض, ملا اعرتاها من عدم الدقة يف ال�شياغة والغمو�ض اأحياناً 

وتعديل بع�ض الن�شو�ض التي ال تتفق مع بيئة التجارة االإلكرتونية.
االإلكرتونية  التعامالت  نظام  من  الرابعة  املــادة  من   )1( الفقرة  �شياغة  اإعــادة   -2
ال�شعودي حيث اإن �شياغتها تثري اإ�شكااًل من حيث نطاق تطبيق نظام التعامالت 
االإلكرتوين وتوحي باأنه يتطلب لتطبيقه وجود اتفاق م�شبق بني املتعاقدين على 

ا�شتخدام الو�شائل االإلكرتونية يف التعاقد.
تكييف الو�شع النظامي للو�شائط االإلكرتونية باعتبارها وكياًل عن املتعاقد اأ�شوة   -3
التعاقد مع  تنتج عن  التي  الفنية  االأخطاء  بالت�رشيعات االأخرى ومعاجلة م�شاألة 
اإلغاء  يف  احلق  االإلكرتوين  الو�شيط  مع  املتعاقد  ومنح  االإلكرتونية,  الو�شائط 
ي�شمح  ال  االإلكرتوين  الو�شيط  كان  اإذا  فني  خطاأ  يف  وقوعه  حال  يف  التعامل 
بتعديل هذ� �خلطاأ ب�رشط �أن يخرب هذ� �ملتعاقد مالك �لو�ضيط �الإلكرتوين فور�ً 

بوقوع اخلطاأ عرب الر�شالة االإلكرتونية.
زمان ومكان  القبول يف حتديد  ت�شلم  نظرية  ال�شعودي  املنظم  يتبنى  اأن  اأهمية   -4
انعقاد العقد االإلكرتوين الأنها النظرية االأكرث مالءمة لطبيعة التعامل عرب االإنرتنت 
كونها توفر حلواًل عملية وتقنية للعيوب التي وجهت اإلى النظريات االأخرى, 
الطرفني فهي  اإرادة كال  تعاملها مع  النظرية عادلة يف  اإلى كون هذه  باالإ�شافة 

تاأخذ يف االعتبار م�شلحة كال الطرفني يف التعاقد.
الالئحة  من  التا�شعة  املــادة  من   )1( الفقرة  يف  الــوارد  احلكم  يف  النظر  اإعــادة   -5
التنفيذية لنظام التعامالت االإلكرتونية واملت�شمن اإلزام املر�شل اإليه بان يعترب باأن 
ر�شالة البيانات مل ت�شدر من املن�شئ مبجرد ا�شتالمه الإ�شعار االأخري يفيد بذلك, 
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حيث اإنه يف حال ا�شتخدام املر�شل اإليه و�شيلة متفقاً عليها مع املن�شئ الإثبات اأن 
ر�شالة البيانات قد �شدرت عن املن�شئ, فكيف ي�شمح املنظم للمن�شئ اأن ينكر 

�شدور هذا الر�شالة عنه على الرغم من اإثبات �شدورها عن املن�شئ؟!
االإلكرتونية  التعامالت  نظام  من  العا�رشة  املــادة  من   )1( الفقرة  ن�ض  تعديل   -6
بتو�شيع مفهومي االإيجاب والقبول لي�شمل اإ�شافة اإلى اللفظ الو�شائل االأخرى 

للتعبري عن االإرادة ومنها ر�شائل املعلومات االإلكرتونية.
اإليه املنظم يف التعامالت االإلكرتونية بخ�شوع العقود التي تتم  نوؤيد ما ذهب   -7
عرب ال�شبكة االإلكرتونية اإلى قانون املكان الذي يقع فيه موطن املورد )املزود( 
الذين  للم�شتهلكني  ال�شخم  للعدد  نظراً  وذلك  االإلكرتوين  العقد  اإبرام  عند 
يدخلون املوقع لل�رشاء من �شتَّى الدول, وهو ما ي�شعب على �شاحب املوقع 
ماألوفة يف  بنود غري  �أي  بذكر  �ملوقع  يقوم  �أن  و�أنظمتها ب�رشط  قو�نينها  معرفة 

قانونه ك�شمان العيوب اخلفية مثاًل وحقوق االأطراف.
�شعوبة تطبيق قواعد االإ�شناد التقليدية على االأعمال التي تتم عرب �شبكة االإنرتنت   -8
وحتديد �لقانون و�جب �لتطبيق، مما يدفعنا �إلى �أهمية و�ضع تنظيم دويل م�ضرتك 
القانون  به الدول واملنظمات ل�شياغة ن�شو�ض قانونية موحدة لتحديد  ت�شاهم 

واجب التطبيق على املنازعات االإلكرتونية الدولية اخلا�شة.
االهتمام باجلرمية االإلكرتونية وو�شع تقنني وا�شح لها يف جميع مراحلها و�شفاً   -9
ومتابعة وحتقيقاً وحماكمة وعقوبة, وخا�شة اأن نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
ال�شعودي جاء لر�شد اجلرائم وبيان العقوبة املقررة فقط! دون تبيان ما �شبق, 
وزيادة الوعي بهذه اجلرمية التي تختفي معاملها يف بيئة غري مادية ي�شعب تتبعها.
االإلكرتونية  التعامالت  ويف  عام  ب�شكل  امل�شتهلك  بحماية  خا�ض  نظام  اإيجاد   -10
البيئة  يف  والتزاماته  وحقوقه  النظامي  امل�شتهلك  مركز  وبيان  خا�ض  ب�شكل 
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�الإيجاب و�لقبول  توفرها يف  �لالزم  �ل�رشوط  بو�ضع  �لتعاقد  قبل  �الإلكرتونية 
وكيفية  الثاين  الطرف  على  الرجوع  يف  امل�شتهلك  حق  بتقرير  التعاقد  وبعد 

ممار�ضة ذلك �حلق وحمايته من �لغ�س �الإلكرتوين و�لن�ضب و�الحتيال. 
اإعادة النظر يف �شياغة معظم ن�شو�ض نظام املحكمة التجارية ونظام العالمات   -11
التجارية, ونظام البيانات التجارية, ونظام االأ�شماء التجارية, ونظام املرافعات, 
الأطــراف  االئتمانية  باملعلومات  يتعلق  وما  الفكرية,  امللكية  حقوق  وحماية 
اأكرث  تكون  حتى  االإلكرتونية  بالتجارة  عالقة  ذات  اأنظمة  من  وغريها  العالقة, 
م�شتقبلية  احتياجات  من  تتطلبه  وما  االإلكرتونية  التجارة  تعامالت  مع  مالءمة 

وفق ما مت اإي�شاحه يف ال�رشح من ق�شور يف هذه االأنظمة.
اآلية للف�شل يف نزاعات التجارة االإلكرتونية تتنا�شب مع طبيعة ال�رشعة  اإيجاد   -12
وظروف االأطراف يف التجارة االإلكرتونية ولعل التحكيم االإلكرتوين والت�شوية 
اإطار  و�شع  على  واحلث  املجال,  هذا  يف  الو�شائل  اأف�شل  االإلكرتوين  بالطرق 

دويل موحد لت�شوية منازعاتها.
عقد املزيد من املنتديات واملوؤمترات الوطنية والدولية يف مال مو�شوعات التجارة   -13

االإلكرتونية, ودعم التعاون الدويل يف هذا املجال للخروج بقانون موحد لها.
يتعلق  ما  جميع  عن  م�شئواًل  يكون  االإلكرتونية  للتجارة  وطني  مركز  اإن�شاء   -14
بالتجارة االإلكرتونية من تنظيم واأنظمة واإجراءات, وتطوير التعامل بها, وذلك 

باعتبار اأنها م�شدر جديد للنماء واال�شتثمار.
احلقوق  وبيان  االإلكرتونية  التجارة  يف  املتعاملني  بني  النظامية  الثقافة  15- ن�رش 

وااللتزامات يف تعامالتهم من خاللها.


