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( )2
المحور الثانً  -:العقود االلكترونٌة – انظمة الدفع والسداد االلكترونً
مقدمة -:
ان انشطة التجارة االلكترثنية ثالعالقات القانثنية الناشئة في بيئتتا تثير العديد من
التحددديات القانثنيددة ل ددن

القانثنيددة القائمددة م تتمحددثر فددي مجمثاتددا حددث اثددر

اسددتادا الثسددائ االلكترثنيددة فددي تنطيددل االنشددطة التجاريددة م فالعالقددات التجاريددة
التق يدية قامت منل فجر النشاط التجاري ا د اسداا االيجداا ثالقبدث با دث
أي تعاقد ثا

اساا التزا البائع مثال بتسد ي المبيدع بشدك مدادي ثندمن نشداط

ايجابي م مثا م ثان يقث المشتري بالثفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) اث باسدتادا
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ادثات الثفدداء البدددي اددن الدددفع المباشددر مددن اددال االثراا الماليددة التجاريددة اث
ثسائ الثفاء البنكية التق يدية م ثال ةلا الحدد فدان قثاادد تن دي النشداط التجداري
سدددثاء الداا يدددة اث الاارجيدددة م ثبدددرت تطثرةدددا م بقيدددت قدددادرة ا ددد االحاطدددة
بمتط بات تن ي التجارة م ال بالرت من تطثر نشاط الادمات التجارية ثالادمات
الطنيددة ثات ددا االنشددطة التجاريددة بعالقددات العم د ثااللتزامددات المتع قددة باالمددداد
ثالتزثيددد ثنقد المعرفددة اث التكنثلثجيددا م فددان القثااددد القانثنيددة النا مددة لشنشددطة
التجاريددة ثالعقددثد امكنتددا ان ت د حانددرة ثقددادرة ا د محاكدداة الثاقددع المتطددثر
ثالمتغير في اال التجارة م لكن االمر يات ف بالنسبة ل تجارة الكترثنية فالتغير م
ليا بمطتث النشاط التجداري م ثانمدا بدادثات ممارسدتب ثطبيعدة العالقدات الناشدئة
في

ب م كيف ال م ثيتثسط ك نشاط مدن انشدطة التجدارة االلكترثنيدة الكمبيدثتر

ثاالنترنددت اث شددبكة المع ثمددات م ان اثددر ثجددثد التقنيددة ثةيمنتتددا ا د

ليددة انطددال

النشدداط التجدداري فددي ميدددان التجددارة االلكترثنيددة م بد نددرثرتتا لثجددثد التجددارة
االلكترثنية م كان ال بد ان يا ا تحديا جديدا امدا الدن

القانثنيدة القائمدة .ثلديا

مددن شدد ان ابددرز ةددلا التحددديات يتمثدد بالتعاقددد االلكترثنددي ثحجيددة التبددادالت
االلكترثنية ثن ا الثفاء في بيئة التجارة االلكترثنية.
 1-2المشكالت القانونٌة فً ضوء مراحل التجارة االلكترونٌة .
ان تحديد تحديات التجارة االلكترثنية القانثنية م يست ز ت ثر العم ية من بدايتتا
ثحتددد نتايتتدددا بشدددك ادددا ال تط دددي ي م ثمدددن ثددد تثجيدددب م شدددر البحددد نحدددث
استاال

اناثين التحديات ثمن ث بيدان محتدثا التحددي ثمدا تقدرر مدن ح دث

مقارنة لمثاجتتب .
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التجارة االلكترثنية في

دثرتتا العامدة م ط بدات بندااة اث اددمات يكدثن فيتدا

الطالددا فددي مكددان تيددر مكددان المط ددثا منددب الادمددة اث البنددااة م ثتددت االجابددة
بشان تثفر الادمة اث البنااة ا

الاط م ثقد يكثن الثنع  -كما فدي المتداجر

االفترانددية  -ان تكددثن البنددااة اث الادمددة معرثنددة ا د الاددط يتبعتددا ط ددا
الادمددة اث ط ددا الشددراء مددن الزبددثن المت ددطع ل مثقددع م ثا دد الاددط اينددا م
ثبالتددالي يمث د المثقددع المع ثمدداتي ا د الشددبكة م ثسددي ة العددر
التعاقد ثثمنب اث بدلب في حالة الادمات ا
 .ثتثير ةلا المرح ة (السابقة ا

المحددددة لمح د

الاط (أي ابر شبكات المع ثمدات)

التعاقد فع يا) مشكالت ثتحديات اديددة م اثلتدا

م تثثددا المسددتاد اث الزبددثن مددن حقيقددة ثجددثد المثقددع اث البنددااة اث الادمددة .
ثثانيتما مشرثاية ما يقد في المثقع من حي م كية مثادا لات الطبيعة المعنثية
( مشدددكالت الم كيدددة الطكريدددة )  .ثثالثتدددا تحدددديات حمايدددة المسدددتت

مدددن انشدددطة

االحتيا ا د الادط ثمدن المثاقدع الثةميدة اث المحتدثا تيدر المشدرثت ل اددمات
ثالمنتجددات المعرثنددة  .ثرابعتددا  -النددرائا المقددررة ا د اائدددات التجددارة
االلكترثنية ابر الاط م ثمعايير حسابتا م ثمددا ااتبارةدا قيددا مانعدا ثحدادا مدن
ازدةار التجارة االلكترثنية  .ثةلا التحديات اينا ترافا المراح التالية مدن ادط
نشاط التجارة االلكترثنية م فالمثثثقية ثحماية المستت

تحديان يسيران بتثاز مع

سائر مراح انشطة التجارة االلكترثنية .
المرحلة التالٌة تتمث في ابرا العقد م بحي

يتالق االيجاا ثالقبدث ا د الادط

اينا م ثيت لل ب دثر اديددة بحسدا محتدثا النشداط التجداري ثثسدائ التعاقدد
المقددررة ا دد المثقددع م اشددترةا العقددثد االلكترثينددة ا دد الثيددا م ثالتعاقدددات
بالمراسددالت االلكترثنيددة ابددر البريددد االلكترثنددي م ثبثجددب اددا م تتالق د ارادة
المددزثد اث المنددت اث البددائع مددع ارادة الزبددثن م ثيبددر االتطدداا ا د الاددط م ثةنددا
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ت تدر مشددك تين رئيسدتين  -اثلتمددا تثثددا كد طددرف مددن
الطددرف االاددر م بمعن د التثثددا مددن سددالمة

دطة ثشددا

ثثجددثد

ددطة المتعاقددد  .ثحي د ان مددن بددين

ثسددائ ح د ةددلا التحدددي ايجدداد جتددات محايدددة تتثسددط بددين المتعاقدددين (س د طات
الشدددتادات الثسددديطة) لجتدددة ندددمان التثثدددا مدددن ثجدددثد كددد منتمدددا ثندددمان ان
المع ثمدات تتبدداد بينتمدا حقيقيددة م ثتمددارا ام تدا ا د الاددط مدن اددال ارسددا
رسدائ التأكيددد اث شددتادات التثثيددا لكد طدرف ت كددد فيتددا

ددطة الطددرف االاددر .

ثثانيتما  -حجيدة العقدد االلكترثندي اث القدثة القانثنيدة االلزاميدة لثسدي ة التعاقدد م
ثةلا ينمنتا في التجارة التق يدية اقرار القانثن ب حة ثسي ة التعبير ادن االرادة
ثمن جتة حجية العقد الكتثا ينمنتا ان ر الكتابة المعترف بب ثان در تثقيدع
الشا

ا

العقد المكتثا اث ا

ط ا البنااة اث نحثا اث البيندة الشا دية

( الشتادة ) في االحثا الجائز اثبات التعاقد بغير الكتابة ممن شتد الثقائع المادية
المت

ة بالتعاقد إن في مج ا العقد اث فيما يت

ابرا العقد م فكيف يت التثقيع في ةدلا الطدر

بانطال االطراف لاللتزامات بعد
م ثمدا مددا حجيتدب ان تد بثسدائ

الكترثنية م ثمدا مقبثليتب بينة في االثبات م ث ليدات تقديمدب كبيندة ان كدان مجدرد
ثثائا ثم طات مازنة في الن ا ؟؟؟؟
ان بيئة التجارة االلكترثنية تثجد ثسائ تتطا ثطبيعتتا م ثمن ةندا ثجددت ثسدي ة
التثقيددع الرقمددي (  )Digital Signatureالددلي يعددد ااحددد ثسددائ ثانمدداط
التثاقيع االلكترثنية ثلل لتحقيا ث يطة التثقيع العادي ا

نحث ما سنثنع فيما

ياتي .
والمرحلة الثالثة تتمث في انطال المتعاقددين اللتزاماتتمدا م البدائع اث مدثرد الادمدة
الم ز بتس ي المبيع اث تنطيل الادمة م ثالزبثن الم ز بالثفاء بالثمن م ثلك التزا
منتمددا تحددد اددا

بددب م ف دااللتزا بالتس د ي يثيددر مشددكالت التا ددف اددن التس د ي اث
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تأارا اث تس ي مح تتا ف فيب مثا دطات االتطداا م ثةدي تحدديات مشدابتة لت د
الحا د ة فدي ميددان االنشددطة التجاريدة التق يديدة م أمدا دفدع البدد اث الدثمن م فانددب
يثير اشكالية ثسائ الدفع التقنية كالدفع بمثجا بطاقات االئتمان م اث تزثيدد رقد
البطاقة ا

الاط م ثةث تحد نشأ في بيئة التقنية ثثليد لتا م ال يثير اس ثا الدفع

ةلا مشك ة امن المع ثمات المنقثلة م ثشتادات الجتات التي تتثسط ام يدة الثفداء
من الغير الاارج ان االقة التعاقد ا ال م ال جانا تحديات االنشدطة الجرميدة
في ميدان اساءة استادا بطاقات االئتمدان ثانشدطة االسدتيالء ا د رقمتدا ثاادادة
بناء البطاقة لغر

تير مشرثت.

يناف ال ةدلا التحدديات م تحدديات يمكدن ث دطتا بالتحدديات العامدة التدي تتع دا
بالنشددداط ككددد ال بمراحددد تنطيدددلا كتحددددي ا ث دددية العالقدددة بدددين المتعاقددددين
ثا ث دددية المع ثمدددات المتداثلدددة بينتمدددا ( )1ثتحدددد حمايدددة النشددداط ككددد مدددن
االنشددطة الجرميددة لماترقدددي ن دد الكمبيدددثتر ثالشددبكات م اث مدددا يعددرف امثمدددا
بجدددرائ الكمبيدددثتر ( )2م ثتحددددي مشدددكالت االات دددا

القندددائي فدددي ن دددر

المنازاات التي ت تر بين اطدراف العالقدة التعاقديدة ( المحدثر الثالد تاليدا ) م ال
فددددي بيئددددة االنترنددددت م تددددزث الحدددددثد ثالطثا دددد الجغرافيددددة م ثتددددزث معتددددا
االات ا ات المكانيدة لجتدات القنداء م فداي قنداء يحكد المنازادة ثاي قدانثن
يطبا ا يتا اند ااتالف جنسية المتعاقدين م ثةث الثنع الشائع في حق التجدارة
االلكترثنية .
ثيثنع الشك  3االطار العا لتحديات التجارة االلكترثنية ثالثسائ التقنية لحد
ةلا التحديات .
شك رق 3
اطار توضٌحً للتحدٌات القانونٌة للتجارة االلكترونٌة
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 2-2عقوووود التجوووارة االلكترونٌوووة وسانونٌوووة وسوووائل التعاسووود ووثائقووو وحجٌوووة
التواسٌع االلكترونٌة
لما كانت ط بيات البنااة اث الادمات تت ابر الشبكة م أما بالداث ال المثقع
المعني من قب المستاد اث ابر تقنية البريد اإللكترثني م ثلما كان ابرا العقدد
يت ا

الشبكة م فان اث مدا اثيدر فدي ةدلا الميددان مددا حجيدة ةدلا المحدررات

ثالعقثد التي ال تتنمن تثقيعا ماديا ا يتا من قب أطرافتا اث م دريتا م ثكح
يتطا مع الطبيعة التقنية النشطة التجارة االلكترثنية م اسدتادمت تقنيدات التثاقيدع
االلكترثنية م أما ك ثر تنا رية م اث رمثز رقمية م ثال تعرف الدن

القانثنيدة

القائمة التثاقيع االلكترثنية ثال تألطتدا م لدلا كدان لزامدا ثندع القثاادد التدي تكطد
قبث ةلا التثقيعات ثتنمن حجيتتا ثقثتتا القانثنية فدي االثبدات م ثامدا قثاادد
االثبددات بثجددب اددا م التددي ال تقبد بالنسددبة ل مسددتندات تيددر المسددتندات الرسددمية
بدثن حاجة داثة من متدا ل شدتادة م ثالمسدتندات العرفيدة المثقعدة المبدرزة ابدر
من متا م ثال تقب المستندات تير المثقعة اال كمبدا ثبثت بالكتابدة يسدت ز بيندة
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اارا الا ما ااترف بتا كمبدا ثبثت بالكتابة ابتداء  -بحسا ندثت الندزات  -فدان
قبددث القندداء ل تعاقدددات االلكترثنيددة م يتط ددا اقددرار حجيددة العقددثد االلكترثنيددة
ثالمراسدددالت االلكترثنيدددة ( البريدددد االلكترثندددي مدددثال ) ثالتثاقيدددع االلكترثنيدددة
ثمثثثقيتتددا كبينددة فددي المنازاددات القنددائية  .ثقددد تنددمن القددانثن النمددثلجي
ل تجارة االلكترثنية اللي ثنعتب ( اليثنسترا ) م ثكلل التشريعات التي سدنت
في الدث المتقدمة م قثااد تقني بالمساثاة في القيمة ما بدين التعاقددات التق يديدة
ثالتثاقيع العاديدة ثبدين رسدائ البياندات االلكترثنيدة ثالعقدد االلكترثندي ثالتثقيدع
االلكترثنددي الرقمددي م ثقددررت ادددد مددن التشددريعات معددايير ل حجيددة تقددث ا د
اثبددات ح ددث االت ددا ثمثثثقيددة المددثقعين المت د ين م كمددا اجددازت بعنددتا
ام يددات التشددطير التددي تكط د حمايددة التثقيددع مددن االلتقدداط تيددر الم ددر بددب ( .
سٌصار فً المحاضرة الى عرض امثلة من احكام التشرٌعات الوطنٌوة االجنبٌوة
والعربٌة فً هذا الحقل ) .
ثتثير العقثد االلكترثنية تحديا ار م يتمث بالعقثد النمثلجية ل تعاقدد المثجدثدة
أ دددال ا ددد المثقدددع م ثيمكدددن ان ننددديف اليتدددا م راددد
بالمنتجات لات الحقثا المعنثية ال حابتا ( را

االسدددتادا المتع قدددة

الم كية الطكرية ) فطدي كثيدر

مددن الحدداالت تكددثن شددرثط التعاقددد مثجددثدة ا د مثقددع النشدداط التجدداري ا د
الشبكة م ثتتنمن شرطا

ريحا بان مجرد ط ا البنااة اث الادمة يعدد قبدثال

ثاقرارا بتلا الشرثط م أي ان القبث مربثط بثاقعة ماديدة اارجدة ادن ت دريع
القبث م تماما كما ةث الحالة في ار

البنااة مع تحديد سعرةا المعرثفة في

القثانين المدنية السائدة م ثاما بالنسبة ل س ع التي تت

بحقثا الم كية الطكريدة م

كشراء حزمة برام الحاسثا مثال م ثةي ما اثارت جددال قانثنيدا بشدان قانثنيدة
ثحجية را

ف

العبثة اندما تتنمن العبدثة المثندثت بتدا البرندام ابدارة
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تطيد ان ف

العبثة بنزت الغالف يعد قبثال لشرثط التعاقدد الدثاردة فدي الرا دة

النمثلجيددة  -تيددر المثقعددة م اث تنزي د البددرام
المط ثا م حيد

ابددر الشددبكة بعددد أداء المقابدد

يترافدا تشدغي البرندام فدي ةدلا الحالدة مدع تدثر الرا دة

المازندددة ( تقنيدددا ) داا دددب م ثةدددي را دددة تتندددمن شدددرثط الم كيدددة الطكريدددة
ثمتط بددات التسددجي م ثتتنددمن ان مجددرد تنزي د البرنددام يعددد اقددرارا بشددرثط
الرا ة ثقيثد االستادا نقث اثير جدا حث مدا حجية مثد ةدلا العقدثد اث
الدرا

المازندة كنمدالج شددرطية دااد الثسدائ التقنيدة م ةد تعدد حجدة ا د

االطدددراف م المندددت اث البدددائع بث دددطب مدددداال لتدددا ندددمن الثاسدددطة التقنيدددة م
ثالمستاد لتحقا القبث من ثبثت ثاقعة الط ا اث اث استادا المنت ؟؟
ان مشددكالت اددد االطددالت فع يددا ا د ةددلا الشددرثط فددي كثيددر مددن الحدداالت م
ثمشكالت اد معرفة قثااد االثبات القائمة لتلا الشرثط المازندة دااد الدن
كشرثط نمثلجية تثبدت انا در ثالتزامدات التعاقدد م بسدبا ادد التثقيدع ا يتدا
ثاد ثبثت تثجيتتا لشا

بعينب م ثثبثت ادد مناقشدتتا بدين االطدراف م كد

لل ثتيرا استثجا التدا التشريعي لتن دي ليدة ابدرا العقدد التقندي اث شدرثط
حجيتددب ثمثثثقيتددب م سددثاء نتحددد اددن العقددد المت د بددالمبيع اث اددن را د
االسدددتادا بث دددطتا التزامدددا بدددين جتتدددين  .ثنثندددع فيمدددا ي دددي ابدددرز العنا دددر
ثالمسائ المت

ة بالعقثد االلكترثنية.

 العقوووووود اولكترونٌوووووة

Agreement

Clickwrap Contracts.
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Wrap

 Webاو

دطحات إنترندت  web pagesم كدان ةندا البرمجيدات م

قبد أن يكدثن ةندا

ثتمامدا كمدا ا دبع ل دطحات الثيدا اقدثد ثيدا ( ) web wrap agreements
(

فقدددد كدددان ل برمجيدددات الجددداةزة ( )softwareاقدددثدا مشدددابتة سدددميت

 ) shrink wrap agreementثاقدثد ( )shrink wrap agreementم ةدي
اتطاقيات الرا
ا

التي ترافا البرام م ثةي ا

الشاشة أثناء ام ية تنزي البرنام ا

شك ين م األث م را

ت تدر

الجتاز م ثاادة ال يقر ةا المسدتاد

م بدد يكتطددي بمجددرد النددغط ( أنددا اقبدد  )I agreeأث ( )acceptم ,ةددي العقددد
اإللكترثندددي الدددلي يجدددد ثجدددثدا فدددي ثاجتدددة أي برندددام ثيسدددبا ام يدددة التنزيددد
( . )Install
أما ال ثرة الثانية (  ) shrink wrap agreementثةي السدبا فدي أادلةا ةدلا
االسد ( الددلي يعنددي را ددة فد

العبددثة ) فلنتددا الددرا

التددي تكددثن مددع حزمددة

البرنام المعرثنة ل بيع في محالت بيع البرمجيات م ثاادة ت تر ةلا الرا ة
تحت الغالف البالستيكي ا
م فان تثافا ا
ف

الحزمة ثاادة تبدا بعبارة (بمجرد فد

ةدلا العبدثة

الشرثط الثاردة فدي الرا دة) ثمدن ةندا شدات تعبيدر (را دة

العبثة) .

ثكانت ةلا الطريقة في حقيقتتا طريقة مقنعة ل تعاقدد م لكنتدا لد تكدن يثمدا طريقدة
ثانحة م ثل تكن تشعر أن العقد م ز م الن أحددا لد يكدن يتدت لقدراءة الرا دة
قب ف

العبثة م ثال حت بعدد فندتا م ثربمدا اددد محددثد مدن االشداا

ممدن

احتط ثا بالرا ة نطستا م ثمن ةنا رفندتتا المحداك فدي المرح دة األثلد  .لكدن
ثفي الطترة األايرة م ثتحديدا في اا  1998ثفي إحدا القندايا م ثةدي األشدتر
مدن بدين قندايا راد

فد

العبدثة م ثةدي قندية  Pro CD v. Zeienbergم

قنددت محكمددة االس دتئناف االمريكيددة  /الدددائرة السددابعة م بقبددث حجيددة ةددلا العقددد
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العقثد التي ال يجري معرفة شدرثط التعاقدد إال بعدد الددفع فعدال كتدلاكر

قياسا ا

التامين.

الطائرة م ثبثال
ةددلا العقددد  -اقددد فد

العبددثة  -مثد األسدداا التددارياي ثالعم ددي لعقددثد الثيددا أث

العقثد اإللكترثنية م ثسيكثن لتلا العقد دثر ار في حق العقد اإللكترثني اندما
يكددثن محد القيدداا لدددا بحد قانثنيددة العقددثد اإللكترثنيددة ثسدديجري قيدداا العقددد
اإللكترثني في قيمتب القانثنية أما المحاك األمريكية .
ثيعد العقد  C lick Wrap Contractال ثرة االكثر شيثاا ل عقد
االلكترثني م ثةث اقد م م لبيئة النشاط (ا
ثلل

بثجثد (ثثيقة) العقد مطبثاة ا

الاط) كما في حالة االنترنت م

المثقع متنمنة الحقثا ثااللتزامات

لطرفيب (المستاد ثجتة المثقع) منتتية بمكان مترث لطبااة ابارة القبث اث
ل نغط ا

احدا العبارتين ( اقب ) اث ( ال اقب ) اث ابارات شبيتة م ثترجع

تسميتب المشار اليتا ال حقيقة ان ابرا العقد يت بالنغط ( )clickا
الماثا م اما ا
الما

اداة

ايقثنة المثنع المتنمنة ابارة ( انا اقب ) اث في المساحة

ة لطبع ةلا العبارة لغايات ثنع الم شر فيتا ابر النغط بالماثا ..

ثيستاد العقد االلكترثني لكافة الت رفات مح االتطاقات ا
رئيا  -انزا البرام اث الم طات ان الشبكة م الداث ال
ثتحديدا التي تتط ا اشتراكا اا ا في بع
الح ث ا

الشبكة م ثبشك
ادمات المثقع

االحيان اث مقاب مالي اث لغايات

الادمة ( كالمحادثة ثمجمثاات االابار اث االاالن ثاالدلة) اث

لغايات التسجي ثااللتزا العقدي بانطال الادمة المعرثنة مجانا بشرثط المثقع
كادمات البريد المجاني ثاالستنافة المجانية ثتيرةا م ثكلل البرا الت رفات
القانثنية ا

الاط كالبيع ثالشراء ثاالستئجار ثط ا القر

حثالة م رفية ثابرا بثال

التأمين ثدفع الثمن ثتيرةا .
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ثاجراء ام ية

ثمن حي

أةمية العقد اإللكترثني م فان تقنية العقثد االلكترثنية تثفر قدرة

التعاقد ا

الادمات ثالبنائع ثالم نطات

بارا

الشبكة ثفي بيئتتا ثالح ث ا

االسعار ثمن اال قثائ ااتيار معرثفة ثثاسعة ثمن أي مثقع اث

م در ل مثردين ا

الاط م كما تتيع ل مثرد تحديد التزاماتب بثنث ثتحديد

نطاا المس ثلية ان الاطا ثاالنرار جراء التعاقد اث بسبا مح
كأاطاء البرمجيات ثمشاك تا م ثتساة في تستي

التعاقد

المقاناة بين الطرفين لما

تقررا من قثااد شام ة بالنسبة ل حقثا ثااللتزامات .
ثتتعدد انثات العقثد اإللكترثنية من حي

لية ابرامتا  -ثيمكن ردةا بثجب اا

ال طائطتين م اما اقثد تت بمجرد النغط ا
ثتسم

ايقثنة (مربع /مستطي ) القبث

(  . )Icon Clickingاث اقثد تت بطبااة العبارة التي تطيد القبث

(  . )Type & Clickاما من حي

المح فتمتد ال

انثات تير ح رية

بااتبارةا تتع ا بمنتجات ثادمات ثط بات  .ثيثنع الشك  4الشك الدراج
ل عقد االلكترثني ا

مثاقع االنترنت.
شكل 4

نموذج اٌضاحً للعقد االلكترونً على االنترنت
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القانثنية المقارنة حجية ةلا العقثد م

ثقد بحثت العديد من المحاك في الن

ثتباينت االتجاةات بشانتا قب ان يت تن ي حجيتتا قانثنا في ادد من الدث اث
قب مرح ة ما يمكن تسميتب االستعداد التشريعي تمتيدا لقبثلتا ثاقرار حجيتتا
نمن شرثط ثمعايير معينة م ثيمكن القث
التشريعي اجاز قبث ةلا التعاقدات قياسا ا
البرمجيات م ثلل
ا

ان االتجاا العا قب
ترااي

ف

التدا

العبثة في حق

نمن شرثط اةمتا ثاثلتا ان يكثن متاحا بيسر االطالت

شرثطتا ثقراءتتا ثتثفر ايارات الرف

باجراء اكثر من مجرد النغط ا

ثالقبث

ثان يتعزز القبث

الماثا في حالة النثت االث من ةلا العقثد

المشار اليب ااالا  .ثانافت بع

المحاك شرط ااتمادية ثسائ التعريف

بشا ية المستاد ال جانا ثسائ االمان ( لضيخ Hotmail Corp v.
 Van Money Pic 1998و لضيخ ProCD, Inc. v. Zeidenberg
 1996ولضيخ Hill v. Gateway 2000 Inc. 1997 & Brower v.
)3( )Gateway 2000 Inc. 1998
 التوسٌع الرسمً وتشفٌر البٌانات المرسلة .
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التثقيع اإللكترثني ابارة ان جدزء

دغير مشدطر مدن بياندات ينداف الد رسدالة

إلكترثنية كالبريدد اإللكترثندي أث العقدد اإللكترثندي م ثثمدة ا دط كبيدر فدي مطتدث
التثقيع الرقمي م حي

ي ن البع

ثةددث لدديا كددلل م إل ال تعددد

انب أرقا ثرمثز أث

دثرة ل تثقيدع العدادي .

ددثرة التثقيددع العددادي بثاسددطة السددكانر (الماسددحة

النثئية) تثقيعا رقميا ثان كان يمكن ااتبارةا تثقيعا الكترثنيا .
فالتثقيع اإللكترثني ا
(جزء
من

رسدالة مدا ابدارة ادن بياندات مجتدزأة مدن الرسدالة لاتتدا

غير من البيانات) يجري تشطيرا ثإرسالب مع الرسدالة .بحيد يدت التثثدا
دحة الرسدالة مدن الشدا

اندد فد التشدطير ثانطبداا محتدثا التثقيدع ا د

الرسالة.
ثيددت التثقيددع اإللكترثنددي (الرقمددي) بثاسددطة برنددام كمبيددثتر اددا
ثباستعمالب فان الشا

لتددلا الغايددة

يكثن قد ثقدع ا د رسدالتب تمامدا كمدا يثقدع ماديدا ( فدي

اال األثراا ثالثثدائا الثرقيدة ) م ثيسدتاد التثقيدع الرقمدي ا د كافدة الرسدائ
اإللكترثنية ثالعقثد اإللكترثنية .
ثةنا نثادان شدائعان مدن التثاقداي الرقميدة فدي ةدلا المرح دة مدن مراحد تطدثر
التقنية-:
 -التوسٌووع المفتوواحى

Key-Based Signature

 -:ثتقددث ةددلا التقنيددة

بتزثيدد الثثيقدة اإللكترثنيدة بتثقيدع مشدطر مميدز  Encryptedيحددد ةدلا التثقيدع
الشا
ان

اللا قا بتثقيع الثثيقدة ثالثقدت الدلا قدا فيدب بتثقيدع الثثيقدة ثمع ثمدات
احا التثقيع .ثيت تسجي التثقيع الرقم بشك رسم اند جتدات تعدرف

بلس  Certification Authorityثة طرف محايدد متمتدب التأكدد مدن
م كيددة التثقيددع الرقمدد لششدداا

دحة

الددلين يقثمددثن بتثقيددع الثثددائا اإللكترثنيددة .
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ثلتسددددجي

التثقيددددع المطتدددداح انددددد الدددد Authority.

Certification

تقددث الدد  Certification Authorityبجمددع مع ثمددات مددن حامدد التثقيددع
اإللكترثن المراد تسجي بم بعد لل ت در الد  Certification Authorityلتدلا
الشددا

شددتادة  Certificateتمكنددب مددن التثقيددع اإللكترثن د ا د الثثددائا

اإللكترثنية .ثيزثد ةلا الشا

بعد إاطائب الشتادة بك مة سر اا دة تمكندب مدن

استادا التثقيع اإللكترثن
ثلتثنديع متمدة الد  Certification Authorityنأادل المثددا التدال  -:يمكددن
لشددركة معينددة أن تتطددا مددع ال د  Certification Authorityمعينددة مث د
VeriSignلتكدددثن الجتدددة الرسدددمية الماثلدددة بالتأكدددد مدددن
اإللكترثنيةم بعد لل يمكن لششاا

دددحة التثقيعدددات

العام ين ف ةلا الشدركة تسدجي تثقيعداتت

اند  Certification Authorityم ثك ما أراد أحددةما أن يثقدع ثثيقدة معيندةم
يقددث

بلداددا ك مددة السددر الت د أاطيددت لت د مددن قب د ال د Certification

Authority,ثددد تقدددارن ك مدددة السدددر التددد أدا تدددا مدددع قااددددة بياندددات الددد
Certification

Authorityل تأكد من أن

احا ةدلا الك مدة السدرية يحمد

شدتادة مددنت بددالتثقيعم فدللا تد التأكددد اسددتطات ةدلا الشددا
ث ارت الثثيقة تحم تثقيع ةلا الشا

التثقيددع ا د الثثيقددة

.

 التوسٌوع البٌوومترى -: Biometric Signatureيعتمدد التثقيدع البيدثمتراا

تحديد نمط اا

تتحر بب يد الشا

ق إلكترثن بجتداز الكمبيدثتر ثيقدث الشدا
يسج حركات يد الشا
شددا

المثقع أثناء التثقيع .إل يدت تث دي
بدالتثقيع باسدتادا ةدلا الق د الدلا

أثناء التثقيع كسمة مميزة لتدلا الشدا

حيد أن لكد

س د ثكا ي معين دا ي أثندداء التثقيع.كمددا يدددا ف د التثقيددع البيددثمترا الب ددمة
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اإللكترثنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة أينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي.
ثيت تسج التثقيع البيثمترا أينا ي اند ال  Certification Authorityكما ةث
الحا ف التثقيع المطتاح .
أما ث يطة التثقيع الرقمي م فيمكن من الثجتة القانثنية تبين ثال ث دائف رئيسدة
لتا ةي -
 -1التثقيع الرقمي يثبت الشا

اللي ثقع الثثيقة.

 -2يحدددد التثقيددع الرقمددي الشدديء (الثثيقددة) التددي تد تثقيعتددا بشددك ال يحتمد
التغيير .
 -3ياد التثقيع الرقمي
وٌثور التساؤول  ،هل ٌحقق التوسٌع الرسمً الوظٌفة التً ٌحققها التوسٌع
العادي ؟
مت ما كان ل تثقيع الرقمي القددرة ا د إثبدات الشدا

الدلي ثقدع الثثيقدة م فاندب

يحقدددا ث يطدددة التثقيدددع العدددادي التق يددددي أث المدددادي ( Traditional penned
 ) signatureم ثالحقيقددة أن التثقيددع الرقمددي مددن زثايددا متعددددة يطن د التثقيددع
العادي م كيف؟؟
لل ان التثقيع العادي ابارة ادن رسد يقدث بدب الشدا

م اندب فدن ثلديا ا د م

ثمن ةنا يست تزثيرا أث تق يدا أما التثقيع الرقمي م فتث من حٌث األصول وفوً
حوودود نموون اسووتخدام برنامجوو موون سبوول صوواحب البرنووام م ا دد ثلدديا فنددا م
ثبالتدالي ي دعا تزثيدرا م ثان كدان ةدلا ال يعنددي اندب يمكدن اندد اادتال معددايير
االمددن المع ثمدداتي ان يددت اسددتادا تثقيددع الغيددر االلكترثنددي م ثتكمددن
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ددعثبة

(التزثير) في ااتيار اجزاء من الثثيقة المرس ة لاتتا ثمن ث تشطير ةلا االجدزاء
م ثةث ما يقث بب برندام الكمبيدثتر ثلديا الشدا

م ثتح دين التثقيدع الرقمدي

رةن بحماية سرية ك مة السر ثمطتا التشطير .
ثفي بيئة التثقيع العادي ا

األثراا أث المحدررات م يمكدن اقتطدات الثثيقدة ادن

التثقيددع الددثارد انتددا أث اقتطددات جددزء منتددا ثاسددتبدالب م فددي حددين للد لدديا أمددرا
متاحا في الثثيقة اإللكترثنية المثقعدة رقميدا م فدالتثقيع الرقمدي ال يثبدت الشدا
من

الثثيقة فقط م ب يثبت بشك محدد الثثيقة مح ةلا التثقيع م أنب جزء منتا

ثرمثز مقتطعة ثمشطرة م ثلدا فد التشدطير يتعدين أن ينطبدا التثقيدع لاتدب ا د
الثثيقة  .إنتا مسالة أشبب بنمدثلج التثقيدا الدلي يسدتاد لمعرفدة

دحة اإلجابدات

النمثلجيددة فددي امتحانددات الايددارات المتعددددة م ان د تنددع الكددرت المثقددا ا د
اإلجابة فتحدد فثرا ال ثاا ثالاطدا  .ثةندا يتعدين أن ينطبدا النمدثلج (التثقيدع)
ا د الرسددالة فددللا تا ددف لل د كانددت الثثيقددة تيددر المرس د ة ثكددان ثمددة تالاددا
بالمحتثا  .ثمن ةنا أينا يطن التثقيع الرقمي التثقيع العادي.
ثيددرتبط التثقيددع االلكترثنددي بالتشددطير ارتباطددا انددثيا م ثالتشددطيرencryption
ام ية تغيير في البيانات م بحيد

ال يدتمكن مدن قراءتتدا سدثا الشدا

المسدتقب

ثحدا م باستادا مطتا ف التشطير  .ثفدي تقنيدة المطتدا العدا يتدثفر المطتدا لاتدب
لدا المرس ثالمستقب

ثيستاد في ام يتي التشطير ثف التشطير .

ثالطريقددة الشددائعة ل تشددطير تتمثد بثجددثد مطتاحددان م المطتددا العدا public-key
ثةددثمعرثف ل كافددة م ثمطتددا اددا

 private-keyم يتددثفر فقددط لدددا الشددا

الددلي أنشددأا  .ثيمكددن بتددلا الطريقددة الي شددا

يم د المطتددا العددا م ان يرس د

الرسدائ المشدطرة م ثلكددن ال يسدتطيع ان يطد شدديطرة الرسدالة  .اال الشدا
لديب المطتا الاا

(. )4
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الددلي

مما تقد م ت تر العالقة بين التثقيع الرقمي ثالتشطير م فدالتثقيع الرقمدي ةدث ادت
رقمددي مشددطر م يم د مطتاحددب
الرقمي ا

دداحا الاددت  .ثيعنددي تطددابا المطتددا مددع التثقيددع

الرسالة االلكترثنية ان مرس الرسالة ةث من ارس تا فعدال م ثليسدت

مرس د ة مددن قب د شددا

اددر كتددا انثان د البريددد لتبدددث كانتددا مرس د ة باسددم .

ثينمن التثقيع الرقمي اد تعدر

الرسدالة الي ندثت مدن اندثات التعددي م بداي

طريقة  .طبعدا كد للد فدي حددثد ااتمداد معدايير االمدن ثثسدائ ثادثات الحطدا
ا

المع ثمات من انشطة االاتراا ثالعب ثسثء االستادا .
 موثوسٌووووة التجووووارة اولكترونٌووووة وتحوووودٌات اثبووووات الشخصووووٌة
ومسؤولٌة الشخص الثالث .

اندما يدا مستاد ما ا

مثقع يباشر انشطة التجارة االلكترثنيدة ا د الادط

م يبدددأ بط ددا الس د عة اث المنددت اث الادمددة م ثبالنسددبة ل قددائ ا د مثقددع التجددارة
االلكترثنيددة م فددان المتد لديددب التثثددا مددن

ددحة الط ددا م ثيتط ددا لل د ابتددداء

التثثا من ان من يااطبب ةث فعال من قد اسدمب اث اندثان بريددا االلكترثندي اث
تير لل من مع ثمدات تط بتدا مثاقدع التجدارة االلكترثنيدة م فكيدف يمكندب للد م
اا ة في

تنامي اجراءات االاتراا ثاساءة استادا اسماء الغير في انشطة

جرميدة ا د الشدبكة م ثبددنطا الثقدت سدديجيا مثقدع التجددارة االلكترثنيدة الط ددا
ثتحديدا االلتزا بتس ي مح التعاقد م فما اللي ينمن ل مستاد ان ما ث

ب من

مع ثمة انما جاءتدب مدن ةدلا المثقدعم ثمدا الدلي يندمن لدب ايندا ان ةدلا المثقدع
حقيقي ثمثجثد ا

الشبكة م ان ح ةدلا المعند ة اسدتتبع ايجداد ح دث تقنيدة (

كثسددائ التعريددف الشا ددية ابددر ك مددات السددر ثاالرقددا السددرية م اث ثسددي ة
التشطير ابر ما ارف بثسي ة المطتا العا ثالمطتا الاا
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م ثثسدائ التعريدف

البيثلثجيدددة ل مسدددتاد كب دددمات اال دددابع المنقثلدددة رقميدددا اث تنا ريدددا ثسدددمات
ال ددثت اث حدقددة العددين اث تيرةددا ) م ثةددي ثسددائ اريددد منتددا نددمان تأكيددد
االت ا ثاثبات

حة

دثر المع ثمة ادن الن دا التقندي ال دادرة اندب م لكدن

لك منتا ثغراتب االمنية ثتعد بدالعمث تيدر كافيدة  -لديا دائمدا طبعدا  -ثةدلا مدا
استتبع ال جثء لطكرة الشا

الثسيط في العالقة م ثةث جتة ت كد

حة التعام

ا د الاددط م ثةددي شددركات ناشددطة فددي ميدددان ادددمات التقنيددة تقددد شددتادات
تتنمن تأكيدا ان الط ا اث الجدثاا قدد
ثثقددت

ددر ادن المثقدع المعندي ثتحددد تداري

دددثر الط ددا اث الجددثاا ثحت د تنددمن شا ددية المااطددا تددثفرت

تقنيددات التعريددف ا د الشددا

م بدددأ بك مددة السددر ثانتتدداء بالب ددمة ال ددثتية م

انف ال لل تقنيدات التشدطير التدي يدزداد الجدد حدث مشدرثايتتا م سديما فدي
اثرةا المانع ثالمقيد لحرية تددفا البياندات ثانسديابتا ثمساسدتا فدي كثيدر مدن
الحاالت بالا ث ية م سيما اند اجراء ام ية التثثا ثتطتيش الن
اطالاا ا

التي تتط ا

مع ثمات مازنة في الن ا اارجة ان العالقة العقدية المعنية .

ثقددد اثيددر فددي ميدددان العالقددات القانثنيددة ل تجددارة االلكترثنيددة م مسددألة مس د ثلية
الشا

الثال

م ثتحديدا مزثدي ادمات االنترنت م ثجتات استندافة المثاقدع

اث الجتات المناط بتا تسجي المثقع م ة تسأ ان انشدطة المثاقدع التدي تحتدا
ابر االيتا بثجثد نشاط تجاري الكترثني م سثاء اكان تير قائ اث تير محقدا
لمدددا يع دددن اندددب مم ثتتجدددب التشدددريعات نحدددث ابدددراء الشدددا

الثالددد مدددن ةدددلا

المسددد ثليات بكثندددب تريبدددا ادددن العالقدددة العقديدددة ثلتدددثفر ثسدددائ االمدددن التقنيدددة
ثشركات المثثثقية المشار اليتدا التدي تعطدي اطدراف العالقدة قددرة ا د ندمان
حقدددثقت بعيددددا ادددن الشدددركات المدددزثدة ل اددددمات التقنيدددة م لكدددن للددد اسدددتدا

19

ن ث ددا قانثنيددة

ددريحة م ن ددرا لمددا تطالددب القثااددد العامددة احيانددا فددي ميدددان

المس ثلية التق يرية التي تمتد ال المتسبا في الاطأ ال ال المباشر فقط .
أما ان مس ثلية الشركات المتعاقد معتا لندمان اثبدات شا دية الطدرف االادر
ث دددحة االت دددا م فدددان االتجددداا الغالدددا يدددلةا الددد مسددد ثليتتا اندددد ايرادةدددا
مع ثمات ااطئدة اث تيدر دقيقدة م بااتبدار ان التعاقدد انبند ا د ةدلا المع ثمدات
ثسندا لثجثد التزا قانثني ا يتدا م فدي الغالدا يكدثن لقداء مدا يدفعدب الزبدثن لتدا
لنمان

حة تعامالتب التجارية ا

الاط .

 3-2انظمة الدفع والسداد االلكترونً
 مفاهٌم وادوات الكترونٌة الداء مالً الكترونً
 القٌمة المخزونة وننظمة بطاسة السحب :يمث ن ا القيمة المازنة المغ ا أبسط نثت من أن مة النقدد االلكترثندي  .فدي ةدلا
الن ا م فلن القيمة المالية المازثنة سابقا في ةلا البطاقة تاث

داحا البطاقدة

شراء حاجيات أث ادمات مقدمة من قب ُم ِّدر البطاقة .فع د سدبي المثدا م فدلن
الكثيدر مدن المكتبدات فدي الجامعدات الغربيدة تحدثي الت لنسد األثراا مدن أجد
راحدة الط بدة ثالمدرسدين فدي نسد األثراا .ةدلا اتالت تعمد مدن ادال ادادا
بطاقات بالستيكية تحثي شريط مغناطيسدي با طتدا .فدي كد مدرة يقدث الطالدا أث
المدرا بنس ثرقةم فلن لة النس تقتطع ك طة النسد لكد ثرقدة ب دثرة ت قائيدة.
فالا قاربت قيمة البطاقة من االنتتاءم فلن بثسع الطالا أن يدا ةدلا البطاقدة فدي
لة أارا ثينع امالت نقدية أث ثرقية في ت

اتلة من أج زيادة مح د ب فدي

البطاقة .ثاتلة تازن قيمة لل النقد في البطاقة  .ثبع

بطاقدات القيمدة المازندة

دداحا البطاقددة يددتا

منتددا بالقائتددا فددي س د ة

المغ قددة قاب ددة ل رمددي بحي د أن
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المتمالت أث ما شابب بعد أن تنتتي القيمة النقدية المازندة فدي ت د البطاقدة .ثلكدن
حاليا فلن بع

البنث ثالم درين ي ددرثن بطاقدات قاب دة لالسدتعما أكثدر مدن

مرة ثتسم بأن مدة القيمدة المازندة المطتثحدة .فدي ةدلا األن مدةم ةندا أكثدر مدن
جتة م درة ثمستت كة .
ثةندا ندثت ادر مدن البطاقدات التدي تعمد فدي األن مدة المطتثحدة ثةدي بطاقدة
السحا  .ثبطاقة السحا أث  Debit Cardةدي بطاقدة بالسدتيكية تادث

داحا

البطاقة بتحثي قيمة مالية معينة من حسابب إل حساا البائع من اال تقدي دليد
اثبات التثية .ثبطاقة السحا ي درةا البن ألحدد المتسدت كين .ث داحا البطاقدة
يستطيع أن يستعم ةلا البطاقة من أج نق النقد ثالما من حسابب الشا ي في
البن الم ددر إلد بند البدائع .ثاندد الشدراءم فدلن مسدج النقدد االلكترثندي يقدث
بتسجي قيمة البيع ثتازينتا مع تسجي اسد الجتدة الم ددرة ل بطاقدة .ثفدي ثقدت
ار  -اث في نطا الثقت أث في ثقت متأار من يدث البيدع -يقدث البدائع بارسدا
بيانات المعامالت المسج ة إل بنكب اللي يمت
بمطالبددة المسددتحقات مددن بن د المسددتت
المستت

أث

حسابب .ثمدن ثد يقدث بند البدائع
دداحا البطاقددة .ثاندددما يرس د بن د

مثافقتب لرد المستحقاتم فلن بن البائع يزيد ر يد الحساا ل بائع .

المنت أث الطريقة التي تنتتجتا أن مة بطاقات السحا من أجد تدأمين المعدامالت
الم درفية تجعد ةدلا الطريقددة أكثددر
ثالمعدنية .فعندما يقث

دعثبة فددي التعامد مددن العمددالت الثرقيدة

احا البطاقة بتقدي بطاقتب إلد البدائع مدن أجد الشدراءم

فلن مسج النقد االلكترثندي التدابع ل بدائع يقدث بارسدا رسدالة ط دا التاثيد إلد
بن المستت

م ثمن ث يقث بن المستت

بالكشف ان حساا المسدتت

ثالتأكدد

مددن ثجددثد ايدددات م ددرفي كددافي مددن أج د إنجدداز المعام ددة م ثأينددا يق دث البن د
بالكشف ا

سج من األرقا من أج التأكد من أن ت د البطاقدة ليسدت مسدرثقة
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أث نائعة م فلن كانت األمثر ا
البائع ت كد لب قدرة المستت
المستت

ا

ما يرا م فلن بن المسدتت

الددفع  .ثن دا التأكيدد ةدلا مدا بدين البدائع ثبند

يعزز من أمن الن ا ل الع

االت االت من أج تأكيد

يرسد رسدالة إلد

احا البطاقة ثل الع البائع .ثلكدن ك طدة

الحية البطاقة تب غ حدثالي  15سدنت لكد معام دة فدي

حين أن ك طة التعام مع العمالت المعدنية ثالثرقية تكثن أق بكثير .
 البطاسات الذكٌة:ةنا تقنية ادلة باالنتشدار لمزاياةدا التطندي ية تسدم بالبطاقدة اللكيدة أث Smart
 Card.م ثالبطاقة اللكية ةي ابارة ان بطاقة تحثي معال دقيا يسمع بتادزين
األمددثا مددن اددال البرمجددة األمنيددة ثةددلا البطاقددة تسددتطيع التعامدد مددع بقيددة
الكمبيثترات ثال تتط ا تطثي

دالحية البطاقدة مدن أجد نقد األمدثا

أث تأكيد

من المشتري إل البائع .
ان القدددرة االت ددالية ل بطاقددات اللكيددة تمنحتددا أفند ية ا د الشددريط المغناطيسددي
لبطاقات القيمة المازثنة التي يدت تمريرةدا ا د قدارب البطاقدات م للد ان نسدبة
الاطأ ل شريط المغناطيسي ت

إل إل  251لكد م يدثن معام دة .ثنسدبة الاطدأ

ةدي اددد األاطداء أثنداء تمريدر كد معام دة م فدي حدين أن نسدبة الاطدأ ل بطاقدات
اللكية ت

إل  111لك م يثن معام ة م كما ان التطثيرات المستمرة في تقنيدة

المعالجات في المستقب القريا ستاط

قيمة نسبة الاطأ ب ثرة مستمرة.

ثالمعالجات المثجثدة في البطاقات اللكية تستطيع أن تتأكد من سالمة كد معام دة
من الادات م فعندما يقد

احا البطاقة بطاقتب إلد البدائع م فدلن المعدال الددقيا

المثجددثد فددي مسددج النقددد االلكترثنددي ل بددائع يتأكددد مددن جددثدة البطاقددة اللكيددة مددن
اال قراءة التثقيع الرقمي المازثن في معال البطاقدة .ثيدت تكدثين ةدلا التثقيدع
الرقمدي مدن ادال برندام يسدم بالاثارزميدة الشدطرية أث Cryptographic

22

 Algorithm.م ثالاثارزمية الشدطرية ةدي ابدارة ادن برندام

مدن يدت تازيندب

فددي معددال البطاقددة م ثةددلا البرنددام ي كددد لمسددج النقددد االلكترثنددي بددأن البطاقددة
اللكية أ

ية ثل يت العب بتا أث تحثيرةا.

ثللل م فلن في ن ا البطاقدات اللكيدة المطتدث لتحدثيالت األمدثا االلكترثنيدةم ال
يحتدداج

دداحا البطاقددة أن يثبددت ةثيتددب مددن أج د البيددع ثالشددراء م فتددي تماث د

األمثا المعدنية من ةلا الجتة ثيمكن لمستاد البطاقة اللكية أن ي د مجتدثال م
ثال يثجد أي دات ل تاثي باجراء المعامالت مدن ادال اددمات ات دالية مك طدة م
فعندما يستاد

احا البطاقة بطاقتب اللكيةم فلن قيمة الشراء يت نق تا بطريقدة

أثتثماتيكية من بطاقة المشتري ثيت ايدات ةلا القيمة في أجتزة الكترثنيدة طرفيدة
ل بائع م ثمن ث يستطيع البائع أن يحث نات ام يات البيع ثالشراء اليدثمي إلد
بنكب ان طريا الث الت الت طثنيدة م ثةدلا يسدمع لعم يدات البيدع ثالشدراء أن تدت
فدددددددددددددددددددددددددددددددي ثدددددددددددددددددددددددددددددددثاني معددددددددددددددددددددددددددددددددثدة

.

 النقد الرسمً:ان البطاقات اللكية تسمع باستعما النقد الرقمي م ثالنقدد الرقمدي ةدث ابدارة ادن
نقد يت تازينب بثاسطة الاثارزميات في المعالجدات ثأجتدزة كمبيثتريدة أادرا م
فمعالجات البطاقات اللكية تسدتطيع التعامد ثاالت دا مدع أي جتداز يحدثي ا د
برمجيات تتناسا معتا م ثبثساطة النقدد الرقمدي المادزن فدي البطاقدات اللكيدة أث
في أجتزة أارا تم

معالجات شبيتة بمعالجدات البطاقدة اللكيدة نسدتطيع أن ننطدل

ام يددات الثفدداء ابددر شددبكة االنترنددت كبيددد ل عمددالت المعدنيددة ثالنقديددة التددي ال
نستطيع بالطبع أن نرس تا ابر االنترنت .
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 البنوك االلكترونٌة وشمولٌة الخدمة المالٌة الرسمٌة -:
االن امكددن ان يكدددثن ةنددا بنددد دثن مكاتدددا ثمبددان يرتادةدددا الجمتدددثر م ثدثن
مث طين يت

ثن مباشرة بالزبثن في اطار العالقات الطيزيائية المعرثفة م ثامكدن

ج ا الف الزبائن من دث اديدة دثن الحاجة لالنتقا ثفتع فرثت حقيقيدة فيتدا م
ثامكن ان يمارا البن انافة ل بعد الادمي الم رفي بعدا ادميا مع ثماتيا يتطدا
ثسمة اقت اد الع ر القائ ا

المعرفة  .ان االنترنت ال تزي الحدثد فقط م بد

تغير في نمط اجتيازةا ثتنعنا ثجتا ال ثجب مع فكرة االنتساا ال بيئة تاي يدة
ثتجع نا نطكر جادين في استحقاقات الجنسية الجديدة – مثاطنة العدال االفتراندي
.
يرجددع تدداري البنددث االلكترثنيددة اث بنددث اإلنترنددت ال د اددا  1995الددلي شددتد
ثالدة اث بن ا

الشبكة ( ثةث نت بان  ) Net.B@nkم ثقد تثقع المح ثن

اا  2111ان ك بن كبير سيقد الادمات المالية ابر االنترنت بشدك اث بدرار
اال اامي  2111ث 2112مع تطاثت في نطداا الادمدة ثمشدتمالتتا  .ثمدن ةندا
فان الثقت قد حان ليتحر

انعث القرار في البنث العربية اطثة نحث الشدبكة م

ثلتتب ددثر الاطددثة ال د اطددة محكمددة الجتيدداز اددثال الادددمات الماليددة ا د الاددط
بنجددا ثاقتدددارم ثالحقيقددة انتددا اطددثة ليسددت سددت ة م ثتكمددن ال ددعثبة فددي ثنددع
استراتيجية

حيحة لتحقيا لل ثانطال االستراتيجية بطريقدة سد يمة م ثاالةد مدن

ك لل م القنااة ان المط ثا ليا مجرد الثجثد ا

الشبكة بقددر الحطدا ا د

االستمرارية ثتطثير األداء لمثاجتة المستجدات المتساراة .
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 مفهوم البنوك اولكترونٌة وخٌارات القبول والرفض .يستاد تعبير اث ا دطال البندث اإللكترثنيدة (  ) Electronic Bankingاث
بندث اإلنترندت (  ) Internet Bankingكتعبيدر متطدثر ثشدام ل مطداةي التدي
تدددرت مدددع مط دددع التسدددعينات كمطتدددث الاددددمات الماليدددة ادددن بعدددد اث البندددث
االلكترثنيددة اددن بعددد (  ) Remote Electronic Bankingأث البند المنزلددي
( )Home Bankingاث البند ا د الادط (  )Online Bankingاث الاددمات
المالية اللاتية (  )Self – Service Bankingم ثجميعتا تعبيدرات تت د بقيدا
الزبددائن بددادارة حسدداباتت ثانجدداز اامددالت المت د ة بالبند اددن طريددا المنددز اث
المكتدا اث أي مكددان اددر ثفددي الثقددت الدلي يريددد الزبددثن م ثيعبددر انددب بعبددارة (
الادمددة الماليددة فددي ك د ثقددت ثمددن أي مكددان ) م ثقددد كددان الزبددثن اددادة يت د
بحسداباتب لددا البند ثيدتمكن مدن الدداث اليتدا ثاجدراء مدا تتيحدب لدب الادمدة ادن
طريددا اددط اددا

م ثتطددثر المطتددث ةددلا مددع شدديثت االنترنددت ال امكددن ل زبددثن

الداث من اال االشترا العا ابر االنترنت م لكن بقيت فكدرة الادمدة الماليدة
ان بعد تقث ا

اساا ثجثد البرمجيات المناسبة داا ن ا كمبيثتر الزبدثن م

بمعنددد ان البنددد يدددزثد جتددداز العميددد ( الكمبيدددثتر الشا دددي

 ) PCبحزمدددة

البرمجيات – اما مجانا اث لقاء رسث مالية – ثةلا تمكنب من تنطيل ام يات معينة
اددن بعددد ( البندد المنزلددي ) م اث كددان العميدد يح دد ا دد حزمددة البرمجيددات
الالزمة ابر شدرائتا مدن الجتدات المدزثدة م ثارفدت ةدلا الحدز باسد برمجيدات
االدارة الماليددة الشا ددية () PFM Personal-Financial-management
مث حزمة (  ) Microsoft’s Moneyثحزمدة (  ) ntuits Quickenثحزمدة
(  ) Meca’s Managing Your Moneyثتيرةدا م ثةدلا المطتدث ل اددمات
الماليددة اددن بعددد ةددث الددلي يعبددر انددب ثاقعيددا ببند الكمبيددثتر الشا ددي (
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PC

 ) bankingثةددث مطتددث ثشددك قددائ ثال يددزا االكثددر شدديثاا فددي اددال العم د
الم رفي اإللكترثني .
وفي

التطثر

ثجثد شبكة االنترنت ثشيثاتا ثازدياد مستادميتا م ثفي

التائ في تقنيات الحثسبة ثاالت ا التي حققت تبادال سريعا ثشامال ل مع ثمات
نمن سياسة ثاطط االنسياا الس ا ل بيانات ثمطتث المع ثمة ا

الاط م

ثترافا لل مع استثمار االنترنت في ميدان النشاط التجاري اإللكترثني نمن
مطاةي االاما االلكترثنية ثالتجارة االلكترثنية م ثمع االاتماد المتزايد ا
ن

الحثسبة في ادارة االنشطة ثازدياد القيمة االقت ادية ل مع ثمات ككيان

معنثي امس

ةث المحدد االستراتيجي ل نجا

ثاالستثمار المالي م في

لل ك ب م تطثر مطتث الادمات المالية ا

لتتحث الطكرة من مجرد تنطيل ااما ابر اط اا
كمبيثتر العمي م ال

في قطااات االاما

بن

البرمجيات الالزمة لالاما

لب ثجثد كام ا

ثالما
الاط م

ثمن اال برمجيات ن ا
الشبكة ثيحتثا مثقعب كافة

الم رفية م ثفثا لل

تطثر مطتث العم

الم رفي من اداء ادمات مالية اا ة بحسابات العمي ال القيا بادمات الما
ثاالستشارة المالية ثادمات االستثمار ثالتجارة ثاالدارة المالية ثتيرةا .
ان البندددث االلكترثنيدددة  -ثتعدددرف ايندددا ببندددث االنترندددت اث بندددث ( الثيدددا )
( Internet Bankingاث  - ) Web Bankingبددرت االقتتددا بددالكمبيثتر
الشا ددي م فانتددا لدد تااددل كافددة سددماتتا ثمحتثاةددا مددن مطتددث بندد الكمبيددثتر
الشا ي المتقد االشارة اليب م فالبرمجيدات التدي تشدغ البند االلكترثندي ليسدت
مثجددثدة فددي ن ددا كمبيددثتر الزبددثن م ثالطائدددة مددن لل د كبيددرة م فالبند اث مددزثد
البرمجيددات لدديا م زمددا بارسددا اال دددارات الجديدددة ثالمتطددثرة مددن البرمجيددات
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ل عمي

ك ما ت تطثيرةا م ثيمكن بطن لل اينا ان يدا العمي الد حسداباتب

ثال مثقع البن ثادماتب من أي ن ا ار فدي أي مكدان اث أي ثقدت ثلديا فقدط
من اال كمبيثترا الاا

كما ةث الحا فدي فكدرة البند المنزلدي اث البند ا د

الاط  .كما ان تع استادا البرمجيات ل يعد متط با كالتزا ا

البن م فالمثقع

يتيع لل ثالعديد مدن مثاقدع البرمجيدات الشدبيتة تقدد مثد ةدلا التعريدف م ثفدثا
لل ك ب فان البن ابر االنترندت م اث بند المثقدع م يتديع مدداا ل زبدثن باتجداا
مثاقع ح يطة اث شبيتة اث مكم ة لادماتب م كمثاقع ا دار ثادارة البطاقدات الماليدة
م اث امن المع ثمات المتبادلة م اث مثاقع م سسات شدتادات التعاقدد ثالتثثيدا م اث
مثاقع تداث االست اث أي مثاقع اارا تقد أي نمط اث نثت من الادمات الماليدة
اث االستشارية ابر البن المستنيف اث شركائب .
ثالبنث االلكترثنية بمعناةا الحدي ليست مجرد فرت لبن قائ يقد ادمات مالية
ثحسا م ب مثقعا ماليدا تجاريدا اداريدا استشداريا شدامال م لدب ثجدثد مسدتق ا د
الاط م فدالا اجدز البند نطسدب ادن اداء ادمدة مدا مدن بدين ةدلا االطدر كدان الحد
ال جثء ال

المثاقع المرتبطة التي يت اادة التعاقد معتا ل قيا باددمات ابدر نطدا

مثقع البن م بد ان احدد اةد تحدديات المنافسدة فدي ميددان البندث االلكترثنيدة ان
م سسات مالية تقد ا

الشبكة ادمات كانت حكرا ا

البنث بمعناةا التق يددي

اث بمعناةدا المقددرر فدي تشددريعات تن ددي العمد الم ددرفي م ثلديا تريبددا ان نجددد
م سسات تجارية اث م سسات تسثيقية تمدارا اامداال م درفية بحتدة نتجدت ادن
قدددراتتا المتميددزة ا د ادارة مثقددع مددالي ا د الشددبكة م ثا ددبحت بنكددا حقيقيددا
بالمعن المعرثف بعد ان كانت تعتمد – ابر اطثط مرتبطة بتدا – ا د البندث
القائمة م فبع

مثاقع التسدثا االلكترثندي م كمتداجر بيدع الكتدا م ااتمددت ا د

بنث تجارية قب ت انطال ام يدات الددفع النقددي ثتحثيد الحسدابات م ثثجددت ةدلا
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الشركات نطستا بعد حين تمت

ثسائ الدفع النقدي التقنية ثتسدتطيع انشداء قثاادد

حسابات بنكية اا ة بعمالئتا م ثتمنحت نمن سياساتتا التسثيقية تسدتيالت فدي
الثفاء بالتزاماتت نحثةا م ثمن حي ل تكن تريد امست م سسات تمارا ااماال
م رفية م فتع الحساا م ثمنع االاتماد م ثادارة الدفع النقددي م ثنقد االمدثا م
ثا دار بطاقات االئتمدان ثالثفداء الاا دة بزبائنتدا م ثتيرةدا .ثةدلا  -مدن جتدة
اارا  -ا ا اما الم سسات التشدريعية القائمدة تحدديا كبيدرا حدث مددا السدما
ل م سسات تير الم رفية القيا باامدا م درفية م ثمدا الا كاندت قثاادد الرقابدة
ثاجراءاتتا المناطة اادة بم سسات الرقابة الم رفية كدالبنث المركزيدة ثنحثةدا
م تنطبا ا

ةلا الم سسدات م الد جاندا تحددي الدزا ةدلا الم سسدات بمرااداة

المعايير ثالقثااد المقررة من جتات االشراف الم رفي .
ثا يب م ثثفقا لما تقد فان البن االلكترثني يشدير الد الن دا الدلي يتديع ل زبدثن
الث ث ال حساباتب اث ايدة مع ثمدات يريددةا ثالح دث ا د مات دف الاددمات
ثالمنتجددات الم ددرفية مددن اددال شددبكة مع ثمددات يددرتبط بتددا جتدداز الحاسددثا
الاا

بب اث اية ثسي ة اارا(.)5

 فً انماط البنوك االلكترونٌة وخدماتها .ليا ك مثقع لبن

ا

شبكة االنترنت يعني بنكا الكترثنيا م ثسي

تحديد البن االلكترثني مثار تسا

معيار

في بيئتنا العربية ال ان يت تشريعيا تحديد

معيار مننبط في ةلا الحق .
ثثفقا ل دراسات العالمية ثتحديدا دراسات جتات االشراف ثالرقابة االمريكية
ثاالثرثبية م فان ةنا ثالثة

ثر اساسية ل بنث االلكترثنية ا
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االنترنت -

االول  -:الموسع المعلوماتً  Informational ،ثةث المستثا االساسي ل بنث
االلكترثنية اث ما يمكن تسميتب ب ثرة الحد االدن

من النشاط االلكترثني

الم رفي م ثمن االلب فان البن يقد مع ثمات حث برامجب ثمنتجاتب ثادماتب
الم رفية.
الثانً  -:الموسع التفاعلً او االتصالً  Communicativeبحي
بنثت ما من التباد

االت الي بين البن

ط بات اث نمالج ا

الاط اث تعدي مع ثمات القيثد ثالحسابات .

يسمع المثقع

ثامالئب كالبريد االلكترثني ثتعبئة

الثالث  -:الموسع التبادلً  Transactionalثةلا ةث المستثا اللي يمكن
القث ان البن فيب يمارا ادماتب ثانشطتب في بيئة الكترثنية م حي

تشم ةلا

ال ثرة السما ل زبثن بالث ث ال حساباتب ثادارتتا ثاجراء الدفعات النقدية
ثالثفاء بقيمة الطثاتير ثاجراء كافة الادمات االستعالمية ثاجراء الحثاالت بين
حساباتب داا البن اث مع جتات اارجية .
 4-2التحدٌات القانونٌة فً حقل التعاسدات االلكترونٌة وانظمة الدفع االلكترونٌة
اثبات الشا ية م التثاقيع االلكترثنيدة م ان مدة الددفع النقددي م المدا الرقمدي اث
االلكترثنددي اث القيدددي م سددرية المع ثمددات م امددن المع ثمددات مددن مادداطر اجددرا
التقنيددة العاليددة م ا ث ددية العميد م المسد ثلية اددن االاطدداء ثالمادداطر حجيددة
المراسالت االلكترثنية م التعاقدات الم رفية االلكترثنية م مسائ الم كية الطكرية
لبرمجيات ثقثااد مع ثمات البن اث المستادمة من مثقدع البند اث المرتبطدة بتدا
 .االقات ثتعاقدات البن مع الجتات المزثدة ل تقنيدة اث المدثردة لاددماتتا اث مدع
المثاقدددع الح يطدددة م مشددداريع االنددددماج ثالمشددداركة ثالتعددداثن المع ثماتيدددة م ةدددلا
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ثالكثير من تطرااتتا مثاطن اةتما ثبح قانثني متثا

لغايات تدثفير االطدار

القانثني ل تعاقدات االلكترثنية ثالبنث االلكترثنية.
 1-2-4تحدٌات التعاسدات االلكترونٌة ومشكالت االثبات
اث المطاةي المتعين ابرازةا ان الكثير يا ط بين مطتثمين في حق العقثد ثتقنية
المع ثمات م لل ان تأثر العقثد بمدا افرزتدب تقنيدة المع ثمدات يتحقدا فدي طدائطتين
مددن العقددثد م اثلتددا  -العقووود التقلٌدٌووة المبرمووة بالوسووائل االلكترونٌووة ( التعاسوود
عبر شبكات المعلومات )  ،حٌث تقث العقدثد بثجدب ادا مدن حيد اركانتدا ا د
نرثرة تثفر ركن الرنا ثتثافا ارادتي المتعاقدين م ثالسبا المشرثت ثالمح
المشرثت م ثتكتطي القثانين المسدتندة الد الشدريعة االسدالمية كالقدانثنين المددنيين
االردني ثالعراقي بركن الرنا ثتثافا االرادتين كركن ثحيد النعقاد العقد م اما
بقية االركان فتي انا ر ثشرثط انعقداد م ثقدد اثدارت ثسدائ االت دا الحددي
التسددا

حددث مدددا

ددحة انعقدداد العقددد بثاسددطتتا م كمددا فددي الددت كا ثالطدداكا م

ثتثار في الثقت الحانر  -منل مط ع التسدعينات ا د االقد  -مسدألة انعقداد العقدد
بثاسددطة ن د الكمبيددثتر ثشددبكات المع ثمددات ثمددا يت د بتددا مددن حيد مثثثقيددة
ثحجية الرسدائ اإللكترثنيدة ثالبريدد االلكترثندي المتع دا بالعالقدات محد التعاقدد
ا

نحث ما اثنحنا فيما تقد لدا استعرا

مطتث العقد االلكترثني  .ثالحقيقدة

ان ثسائ االت ا التقنية تثير اددا من المسائ اثلتدا ثاةمتدا بد تعدد مثندثت
ةدددلا االشدددكا م مسدددألة اثبدددات االنعقددداد ثمسدددائ التعاقدددد ( ثقدددد اتجتدددت المثاقدددف
القانثنيددة ثالقنددائية ثالطقتيددة ال د قبددث الثسددائ التعاقديددة التددي تددثفر مددن حي د
طبيعتتا مثثثقية في اثبات الثاقعة ث الحية الدلي مح االحتجداج ثتحقدا فدثا
لل ث يطتين  -امكان حط المع ثمات لغايات المراجعة اندد التندازت م ثالتثسدط
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في االثبات ان طريا جتات المثثثقية الثسيطة اث س طات الشدتادات التعاقديدة م
ثمددن ةنددا قب د ن ددا

( سددثيطت ) التقنددي لغايددات الحددثاالت البنكيددة  -ثكددلا

ن ددامي شدديبا ثشددابا ثنحثةمددا  -ثكددلل قب د الددت كا لتحقيقتمددا ةددلا الطبيعددة
ثالث ائفم في حين بقي الطاكا اارج ةلا االطار ثمجرد دلي ثبثت بالكتابة اث
بيندددة مقبثلدددة ندددمن شدددرائط اا دددة م ثمدددن ةندددا ايندددا اثدددارت ثتثيدددر الرسدددائ
االلكترثنية ابر شبكات المع ثمدات كاالنترندت ثالرسدائ المتبادلدة ابدر الشدبكات
الاا ة ( االنترانت ) ثالبريدد االلكترثندي مشدك ة ادد تحقيدا ةدلا الث دائف فدي
د تيدداا المعددايير ثالمثا ددطات ثالتن ددي القددانثني الددلي يتدديع تددثفير الطبيعددة
المقبثلة ل بينات ثتحقيا الث ائف التي تجيز قبثلتا في االثبات .
ال جانا مشدك ة االثبدات اثدارت ثسدائ االت دا امثمدا مسدألة
ثثجثدا م ثتت

دحة االنعقداد

ةلا المسالة باالثبدات ا د نحدث ي دعا كثيدرا الطد

بينتمدا .

ال د جانددا مشددكالت ثامددن ثسددائ االت ددا ثمدددا قدددرة الغيددر ا د التالاددا
بالمحتثا ثمشكالت ثقت ثمكان االبدرا ثات دا للد بالقدانثن الثاجدا انطباقدب
ا

العقد اند المنازاة ثجتة االات ا

القنائي في ن ر النزات .

ثال د حددين كانددت ةددلا المشددكالت ليسددت لات اثددر اق يمددي اث دثلددي اال فددي حدددثد
العقثد التجارية الدثلية التي جرا تن ي الكثير من قثاادةا نمن اتطاقيدات دثليدة
اث ابر م سسة العقثد النمثلجية ثالقثااد المثحدة لعدد مدن العقدثد م لكدن شديثت
التجارة االلكترثنية بثجب ادا م ثات دا ةدلا التجدارة بمحتدثا التعاقدد مدن حيد
امس الشائع ان تكثن الادمات مح ب ثليا البندائع ( التدي تسدت ز تسد يما ماديدا
يساة في تاطيف اشكاالت التعاقد االلكترثني ا

ادالف الاددمات ا د الادط )

ثبسبا ممارسة انشطة التجارة االلكترثنية من الكافة ثليا بين التجار فقط ( مما
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يمنددع االسددتطادة مددن انا ددر المرثنددة ثالحريددة التددي تتمتددع بتددا العالقددات التجاريددة
بالنسددبة لالثبددات ثتيددرا ) م انددافة ال د ااتمدداد التجددارة االلكترثنيددة ا د ان مددة
الدفع االلكترثندي امثمدا ( كبطاقدات االئتمدان ا د الادط اث ابدر التطدثي

اد

التاتف ثالحدثاالت الماليدة الرقميدة م ثالبطاقدات المداةرة ثنحثةدا ) ثمدا ادا اليدب
لل من اتمتة العم يات ثالادمات الم رفية ثاتمتدة التعاقدد بشدانتا ندمن مطتدث
بنددث الثيددا اث البنددث االلكترثنيددة اث البنددث ا د الاددط اث البنددث االفترانددية
المتقد ارنب.
الن م نحددن امددا ام يددة تقيددي لقثااددد التعاقددد فددي سددائر التشددريعات لات العالقددة
(المدني م التجارة م البنث م … الد ) لغايدات تبدين مددا تدثا

الن دث

القائمدة

مددع مددا افرزتددب ثسددائ االت ددا الحديثددة ثتحديدددا شددبكات المع ثمددات بانثااتددا (
انترنددددت م انترانددددت م اكسددددترانت ) م بااتبددددار ان القثااددددد القائمددددة فددددي نطدددداا
التشريعات امثما ثفي تيدر فدرت مدن فدرثت القدانثن تتعامد مدع انا در الكتابدة
ثالمحددرر ثالمسددتند ثالتثقيددع ثال ددثرة طبددا اال د ث … الد مددن مطدداةي لات
مدلث مادي .
ثبثجب اا فان البناء القدانثني ل تشدريعات فدي حق دي التعاقدد ثاالثبدات لد يعدرف
الثسائ االلكترثنية ثتحديدا ت

التي ال تنطثي ا د مارجدات ماديدة كدالثرا م

ثجاء مبناا قائما  -بثجب اا مع ادد من االستثناءات  -ا

الكتابدة م المحدرر م

التثقيع م ال دثرة م التثثيدا م الت دديا م السدجالت م المسدتندات االثراا …..
ال م ثجميعتا انا ر لات مدلث مادي ثان سدع الدبع

الد تثسديع مطتثمتدا

لتشم الثسائ التقنيدة م ثةدي ثان كدان مدن الممكدن شدمثلتا الثسدائ التقنيدة لات
المسددتارجات التددي تتددثفر لتددا الحجيددة م فانتددا ال تشددم الثسددائ لات المحتددثا
االلكترثني البحت ( طبعا بشك مجرد بعيدا ادن الح دث المقدررة تقنيدا ثتشدريعيا
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في الن

المقارنة التي ن مت ةدلا الحقد )  .ثامكدان تدثا

التشدريع الدثطني مدع

ةددلا التطددثر يتط ددا دراسددة مسددحية لكافددة التشددريعات دثن اسددتثناء لنددمان اددد
تناق

احكامتا م ثال تكطي الح ث المبتسدرة الن مدن شدانتا احددا ثغدرات ثفدتع

الباا اما احتماالت التناق

في اتجاةات القناء .

 2-2-4تحدٌات وسائل الدفع -:
ثةلا تحد قدي جديد م ال تتسارت ثسدائ الادمدة االلكترثنيدة مندل سدنثات دثن ان
يثاكبتا في العديد من الدن

القانثنيدة تن دي قدانثني يناسدا تحددياتتا م فدالا كاندت

بطاقددات االئتمددان قددد حققددت رثاجددا ثمقبثليددة االيددة فانتددا لددالن تثيددر العديددد مددن
المسائ القانثنية في حق ي الحماية المدنية ثالجزائية ثمسد ثليات اطدراف العالقدة
فيتا م ثالا كدان مقبدثال فيمدا سدبا االرتكدان ل عقدثد المبرمدة بدين اطدراف االقدات
البطاقددات االئتمانيددة لتن ددي مسددائ تا فانددب لدديا مقبددثال التعام د بددلات الثسددي ة مددع
تحددديات المطتددث الجديددد ل مددا ثلثسددائ الثفدداء بددب بعددد ان بدددا االتجدداا نحددث المددا
الرقمددي اث القيدددي اث االلكترثنددي كبدددي اددن المددا الددثرقي م فالمعددايير ثالقثااددد
ثالن ريات تات ف ثتتغير شيئا فشيئا م ثةنا ت تر اةميدة البندث كم سسدات لات
اثر في تثجيب الم سسة التشدريعية الد تبندي تشدريعات متثائمدة مدع مطداةي المدا
االلكترثني ثثسدائ ب ثقثاادد ثاحكدا التعامد مدع مشدكالتب القانثنيدة م كمدا ت تدر
االةمية ال تتيئة بناء قانثني الدارات البنث القانثنية يتيع لتدا مكندة التعامد مدع
تحديات البنث االلكترثنية ان ااتارت دادث ةدلا الميددان م ثال نبدالغ الا ق ندا ان
جاةزية التعام القانثني مع تحديات ةلا النمط المسدتجد تمثد اةد ندمانة لنجدا
المسيرة م النب ان كان يعتقد ان ثسائ التقنية ستمنع مشكالت القانثن فانب محد
ثةدددد م ال تاطددددي اددددثال البنددددث االلكترثنيددددة ثتحديدددددا مشدددداك الدددددفع ثالثفدددداء

33

بااللتزامات ثمشاك تقدي الادمة ثمدا تثيدرا مدن مسد ثليات م حزمدة معتبدرة مدن
المشكالت ثالنزااات المتثقعة تتط ا جاةزية تتطدا مدع مااطرةدا ثاايدرا ربمدا
يكثن من المطيد ان نتلكر ان القثالا الجداةزة مدن االتطاقيدات ثالعقدثد ثالتع يمدات
ثالقثانين المنقثلة ان ن

قانثنية اارا ثم سسات اارا ال تطي دائما بالغر

لما لك ساحة من ا ث ياتتا ثلما لك منشأة من ااتباراتتا ثاثلثياتتا الاا دة
م ثبقدر اةمية االطالت ا

تجارا الغير فان االةمية في قدرةا االكبر تكمن في

فت االحتياجات الداا ية ثمثائمة الح ث مع ةدلا االحتياجدات مسدتطيدين ممدا لددا
الغير من ح ث ثثسائ .
 3-2-4تحدٌات األعمال المرتبطة والمعاٌٌر واوشرافٌة -:
ارفنددا ان البنددث االلكترثنيددة ليسددت مجددرد مثقددع بن د ثامي د م انتددا بيئددة مددن
العالقات المتعددة جزء منتا مرتبط بالزبثن ثجزء ار مرتبط بجتات االامدا م
اما ت

التي يعتمد البن ا يتا في ادمة البنث االلكترثنية اث تعتمد ةي ا يب في

ادددمات تددرتبط بنشدداطتا  .ثلنسددأ انطسددنا ثنحددن نتجددب لبندداء البند االلكترثنددي اث
تطثير ام ب ان كنا قد شرانا في انشائب م ة حققندا ثندثحا ثدقدة ثشدمثلية فدي
تحديدددد المعدددايير ثااللتزامدددات ثالحقدددثا فدددي االقدددة البنددد بمدددزثدي التقنيدددة اث
مستنيطي المثقع اث جتات االت دا اث جتدات تطدثير الشدبكة اث الجتدات التقنيدة
الداا ية ثالاارجية ؟؟؟ ة العالقدة بجتدات التسدثيا ثالتطدثير فدي بيئدة االامدا
ثانحة ؟؟؟ ة ثفرنا نمن االقاتنا القانثنية بجتات االاما اطثطا فاا ة من
الدفات اند حدث اية منازاة ؟؟ ة اجبرتنا ندرثرة الثجدثد ا د الشدبكة ا د
قبث

اتطاقيات ل تدتع لندا فر دة معرفدة ثغراتتدا اث ااتمداد االفند منتدا ل دالع

البن ؟؟ اليسدت العالقدات التعاقديدة فدي تالبيتتدا نشدأت بينندا ثبدين جتدات اجنبيدة م
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فتد ااددددنا اططددا ناجعددة ثفاا ددة لحمايددة ثجثدنددا اا ددة ان ةددلا الجتددات ةيددات
لم الحتا ثسائ تعاقدية فاا ة ؟؟؟
ثتثير مسائ االشدراف الم درفي تحدديات قانثنيدة جديددة م اثلتدا تحددي المعدايير
التي تندع البند ندمن بيئدة التدثا
ثا ينا ان ن

مدع تشدريعات ثتع يمدات جتدات االشدراف م

متيق ين ال ان محتثا تع يمات جتات االشراف في حقد البندث

االلكترثنية اما انتا تائبة في ةلا الثقت اث تير ثانحة المعدال م ثفدي كد ثقدت
يمكن ان تكثن ثمة معايير ال نجد انطسنا متيئين بشك

حيع ل تثائ معتا .

( )4
المحثر الرابع
التنظٌم الضرٌبً والجمركً لصفقات التجارة االلكترونٌة

ة تانع التجارة االلكترثنية ل نرائا ثالرسدث القائمدة ؟؟ ثةد يتعدين فدر
نددرائا ا د النشدداط التجدداري االلكترثنددي تيددر النددرائا القائم دة ؟؟ مددالا اددن
الرسث ثاالجراءات الجمركية بشان البنائع مح التداث ابر تطبيقدات التجدارة
االلكترثنيددة ؟؟ ثمددالا اددن اتجاةددات السياسددة النددريبية ثالجمركيددة فددي نطدداا
تشجيع االستثمار في المشرثاات المع ثماتية ثتطبيقات تقنية المع ثمات المات طدة
؟؟

 1-4التحدٌات الضرٌبٌة والجمركٌة بشان صفقات التجارة االلكترونٌة -:
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نددرائا ا د النشدداطين المددالي ثالتجدداري االلكترثنددي تيددر

ة د يتعددين فددر

النرائا القائمة.؟؟؟؟ ان االاما االلكترثنية كما سبا ثاثندحنا لددا ادر
مطتثمتددا فددي المحددثر االث ااددالا م تعددد تجددارة فددي الادددمات تانددع مددن حي د
قثااددد التجددارة الدثليددة ال د اتطاقيددة الجدداتا الاا ددة بالادددمات مددن بددين اتطاقيددات
التجارة الدثليدة م ثةدي ت غدي فكدرة المثقدع اث المكدان بالنسدبة ل نشداط التجداري م
ثةلا يعني احتمدا ادد الكشدف ا د م ددر النشداط  .ثةدي تثيدر مشداك تحديدد
الن ا القانثني المات

في اكثر من مسالة ثمن ندمنتا القدانثن المادت

بحكد

العالقة النريبية اث المركز النريبي الطراف التعاقدات االلكترثنية  .كلل فدان
االاما االلكترثنية المتحركة من حي اثادمتا التقنية قد تتاجر نحث الددث لات
الن

النريبية االست ثاالكثدر تشدجيعا م ثةدلا االمدر تنبتدت لدب امريكدا فقدررت

اددد فددر

نددرائا ا د انشددطة االامددا ثالتجددارة االلكترثنيددة م ثتتنبددب االن

اثرثبا لاطثرة التثجدب االمريكدي فدي ةدلا ال ددد مدن حيد امكانيدة تداثيرا ا د
اجتددلاا نشدداط الشددركات العام ددة فددي حق د اددثاد التجددارة االلكترثنيددة  .كمددا ان
فر

النرائا ا

ةلا النمط الجديد يتط ا اسدتراتيجيات ندريبية مات طدة فدي

المتابعة ثالكشف ثالجمع لما تثيرا قثااد محاسدبتتا ثالتعدرف ا د حقدائا الددا
المتاتي منتا من تحديات ثمشكالت م ةلا ال جانا حاجة مسائ النريبية ا
التجددارة االلكترثنيددة ال د تعدداثن ثتنسدديا اق يمددي ثدثلددي بسددبا الطبيعددة العددابرة
ل حدثد ل طقات التجارة االلكترثنية .
الن يمكن ت اي

الحدثد العامة ل مشك ة  /الثاقع ثالتحديات بما ي ي -

 -1التجددارة االلكترثنيددة ت غددي فكددرة المثقددع اث المكددان بالنسددبة ل نشدداط التجدداري م
ثةلا يعني احتما اد الكشف ا

م در النشاط .
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بالعالقات ثااللتزامات النريبية .

 -2ثتثير مشك ة الن ا القانثني المات
 -3التجارة االلكترثنية المتحركة من حي
لات الن
 -4فر

اثادمتا التقنية قدد تتداجر نحدث الددث

النريبية االست ثاالكثر تشجيعا .
النرائا ا

ةلا النمط الجديد يتط ا اسدتراتيجيات ندريبية مات طدة

في المتابعة ثالكشف ثالجمع ثاالة تعاثنا ثتنسيقا اق يميا ثدثليا .
 2-4اتجاهات منظمة التجارة العالمٌة والدول المتقدمة -:
 1-2-4االتجوواب بشووان فوورض ضوورائب ورسوووم جمركٌووة علووى انشووطة التجووارة
االلكترونٌة ذاتها -:
ان اتجدداا من مددة التجددارة العالميددة ( )WTOفددي ةددلا الحق د ابددر انددب الت ددريع
الثزاري ال ادر في نيسان  1998ان مج ا من مة التجارة العالمية اللي ط دا
من المج ا العا ل من مة اجراء دراسة شدام ة ثبنداء برندام بحثدي لمعالجدة ةدلا
المسددألة م ثكانددت نتيجددة تثجتددات المج ددا العددا ثنشدداطب االتطدداا ا د ان " ال
َتفرض رسوم جمركٌة على التبادل اولكترونوً ،".ثالمط دثا مدن االسدتراتيجية
الثطنيددة لالامددا ثالتجددارة ثالبن دث االلكترثنيددة م دراسددة تددأثير النددرائا ا د
النشدددداط االلكترثنددددي م ثحالددددة التعددددار

بددددين مثاقددددف المتحمسددددين لالامددددا

االلكترثنية ثحرا االاما التق يدية م ثمعالجة ما تطرنب الن دث

القائمدة مدن

نرائا ثرسث في مات ف المناحي ثات التا باالاما االلكترثنية بالنسبة ل بائع
ثالمشتري ثمقد الادمدة ثمت قيتدا م ثاالةد مدن للد المثازندة بدين حمايدة جتدات
الادمة الثطنية ثجتات الادمة الدثلية التي تم
اكثر من الم سسات الثطنية في الدث النامية .
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قدرات تقدي الادمة االلكترثنيدة

ان م شدددرات التح يددد الطدددار ثمحتدددثا السياسدددة الندددريبية يكشدددف ان الموسووو
(( اامدددا ثتجدددارة الكترثنيدددة دثن

األمرٌكوووً ٌقووووم علوووى ساعووودة

نرائا )) م فقد تأسست ال جنة االستشارية ل تجدارة اإللكترثنيدة فدي أمريكدا ادا
 1998ثمنحت مت ة ثالثة سنثات انتتت في اكتثبر  2111لكافة الشدركات ل عمد
ا

اإلنترنت دثن نرائا م ث ما لبثدت مجدددا ان مدددت المت دة م ثبدالرت مدن

ااادة طر المثندثت ا د الكدثنجرا اال ان ةدلا الدداثات يعثزةدا الحمداا ال
االتجاا الغالا ال يزا ند فر

اي نثت من النرائا ا

التجارة االلكترثنية

 .نما فً نوروبا فقد حاث اجتمات برثكسد المنعقدد فدي ندثفمبر  1999أن ي د
ال مثقف مثحد من مسألة النريبة بسبا ااتالف قثانين أثرثبا من ةدلا الجتدة
م ثل يتحقا بعد التثا

المط ثا بين دث االتحاد االثرثبي في ةلا الشان .

ان أي تن ي ل معامالت اإللكترثنية مت ال بالعالقة مدع تن يمدات التجدارة الدثليدة
ثالتددددابير الثطنيدددة المنسدددجمة معتدددا يتط دددا سدددتة انا دددر ةدددي ا ددد التدددثالي -
االلتزا بقثااد التجارة الدثلية حسبما أقرتتدا دثرة أثرثجدثاي .6884 - 6896
ثاد المغايرة في المعام ة بين الدثطني ثاألجنبدي م ثالحيددة التقنيدة بحيد ت دا
األحكا المن مة ل معامالت اإللكترثنية في ابارات اامة لمجداراة التطدثر التقندي
المتندددامي م ثاتبدددات المرثندددة فدددي

دددياتة التشدددريع ( )Forbearanceلتيسدددير

المعامالت اإللكترثنية دثن اكتطاء باحترا ما ةث من مبادب فحسا م ثتبني أدندي
قيثد تجارية في التشريعات المعنية بالمعامالت اإللكترثنية م ثأايراي الشطافية فيمدا
ي در ان قثااد تن يمية ثالئحية بحيد يتسدني ل جمتدثر اإلطدالت ا يتدا ثإبدداء
التع يقدددات المناسدددبة ادددال مت دددة معقثلدددة قبددد اإل ددددار ثتسدددمي ةدددلا المرح دددة
االسددتطالاية  - )Standstill period( -أي مرح ددة الثبددات  -ثلل د إحترام دا ي
لقاادة الشطافية في التعام السيما مع مث ةلا المثنثاات الشائكة.
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ثالحقيقة العامة التي ترد اينا فدي ةدلا المقدا ان مشدك ة التعريطدة الجمركيدة ا د
المعامالت اإللكترثنية ال تدزا محد ن در ثادالف بدين مدن يطالدا اإلاطداء منتدا
ك يةم ثمن يطالا بطرنتا ا ي أي معام ة تت مدن ادال اإلنترندتم ثقدد تعدر
المد تمر الددثزاري الرابددع (الدثحددة نددثفمبر  /تشددرين ثدداني  )1006لشاندداء فددي
من مة التجارة العالمية في اإلاالن ال ادر لتلا المسألة تحديداي م حي أشدير إلد
أن األاناء قد أحيطثا ا ما ي بمدا تد مدن أامدا بثاسدطة المج دا العدا ثالجتدات
المعنية األارا منل اإلاالن الثزاري في  10من مايث  /يار سنة  6889ثاتطقثا
ا د االسددتمرار فددي برنددام العمد فددي شددأن التجددارة اإللكترثنيددة ثأن مددا تد مددن
أاما حت اتن دل ا
ثفر

أن التجارة اإللكترثنية قد ترتدا ا يتدا تدثر تحدديات

جديدة في التجارة لشاناء في ك مراح التنميةم ثيقر االاناء بأةمية

إنشاء ثرااية أفن بيئة مشجعة ل تطثر المستقب ي ل تجدارة اإللكترثنيدة ثيك طدثن
المج ا العا بدراسة االتطاقات الم سسية المناسبة ل تعام مدع برندام العمد ثأن
يعد تقارير حث التطثر الالحا يقد إل الم تمر الثزاري فدي دثرتدب الاامسدة م
ثأن األاناء سيستمرثن في ممارستت الحالية بعد فر

رسدث جمركيدة ا د

النق اإللكترثني حت الم تمر الاامام ثجددير بالدلكر أن المد تمر الدثزاري فدي
سيات  Seattleبالثاليات المتحدة األمريكية ل يكن قد أف ع في التث

إل ةدلا

النتيجة.
 2-2-4موس

منظمة التجوارة العالمٌوة مون احتٌاجوات البنٌوة االساسوٌة للتجوارة

االلكترونٌة – منتجات وخدمات تقنٌة المعلومات .
ةنا أمثر مات طة بحاجة إل الطحد

فدي نطداا الن دا القدانثني ل تجدارة الدثليدة

المقدددرر بمثجدددا اتطاقيدددات من مدددة التجدددارة العالميدددة ثمدددا يدددرتبط مندددب بالتجدددارة
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االلكترثنيددة م ثةددي تتع ددا بددأمثر البنٌووة األساسووٌة ،ثاألمددثر المتع قددة بالنطددال إلد
األسدددثاا ثالمنتجدددات المرسددد ة إلكترثنيدددايم ثتحريدددر التجدددارةم ثتيسدددير التبددداد
التجددداريم ثاالتجددداا نحدددث المشدددتريات الحكثميدددة مدددن ادددال اسدددتادا التقنيدددات
اإللكترثنيةم ثكلل األمثر لات العالقة بحقثا الم كية الطكرية ثاألمثر التن يميدة
من من ثر من مة التجارة العالمية.
فتنا حاجة لالت دا بالبنيدة االساسدية ن دراي الاتمداد التجدارة االلكترثنيدة جزئيدا ي
ا

االلتزا بقثااد معينة ت درةا من مة التجارة العالمية ادن طريدا االانداء

ثالتزامتا بالشرثط المحددة ل نطدال إلد األسدثاا .ثتتندمن بعد

االتطاقيدات التدي

ت تز بتا من مة التجارة العالمية كاتطاقية تقنيدة المع ثمدات التدي تدن

ا د إزالدة

مجمثاة من الرسث الجمركية ا د منتجدات تقنيدة المع ثمدات ت د إلد حدثالي
 189س عة.
ثلقددد بدددأت فكددرة اتطاقيددة تقنيددة المع ثمددات فددي االجتمددات الددثزاري األث لمن مددة
التجارة الدثلية في سدنغافثرةم حيد ثقدع ا د البيدان الدثزاري أانداء  28دثلدة
تستحثل ا

حدثالي  %91مدن حجد سدثا منتجدات تقنيدة المع ثمدات فدي العدال .

ثتد التركيدز فدي للد ا د أةميدة المنتجدات التقنيدة لتطدثير
ثالتثسع الديناميكي لالقت اد الدثلي ثقد

درت التأكيدات ا

دنااات المع ثمددات
ندرثرة تشدجيع

التجارة الدثلية في منتجات تقنية المع ثمات .كما تقرر تطبيا ن ا تاطيف ثإلغداء
القيثد الجمركيدة ثالرسدث ا د نطداا ثاسدع مدن المنتجدات لات ال د ة .ثبالتدالي
اننمت  14دثلة أارا لجزء من االتطاقية .
ثت د تشددكي لجنددة لتثسدديع نطدداا منتجددات تقنيددة المع ثمددات ثبح د السددب الكطي ددة
بالتثسددع فددي ت ددنيف المنتجددات التددي تنددمنتتا االتطاقيددة .إنددافة إل د المراجعددة
المستمرة ل عثائا تير الجمركية التي ت ثر ا
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تجارة منتجات تقنيدة المع ثمدات.

ثكان من المتثقع اداا تعتدات من مة التجارة العالمية التي تمت بمثجا اتطاقيدة
الادمات تحت شعار تحرير التجدارة فدي اددمات االت داالت االساسدية إلد البيئدة
االساسددية النددرثرية ل تجددارة االلكترثنيددة .أمددا اتطاقيددة االت دداالت األساسددية فقددد
ثقعت في فبراير  1997من قب  69دثلةم ثتندمنت الكثيدر مدن التعتددات التدي
شم ت اتطاقيات مسبقة لعم يات تحرير التجدارة فدي المسدتقب م ثةدي حقيقدة ركدزت
ا

كيطية استادا مباحثات اتطاقية التجارة في الاددمات (الجداتا) لتثحيدد جتدثد

ام يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة تحريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر التجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارة.
إن تغطية ام يات تأمين ادمات االت ا ابر االنترندت فدي التعتددات التدي تمدت
بمثجددا اتطاقيددة الجدداتا ل نطددال فددي األسددثاا ثالتعامد الددداا ي سددثف يحتدداج إل د
إينددا  .ثال يددن
األحيان ا

تددأمين ادددمات االت ددا ابددر االنترنددت بثنددث فددي بع د

الطارا بين تأمين ادمات االت دا ابدر اإلنترندت ثتدأمين الاددمات

األارا باستعما اإلنترنت كثسيط في التثريد .ثفدي ةدلا الا دث

فقدد أ ددر

رئيا فريا العم المعني باالت االت االساسدية مدلكرة إيندا فدي ينداير 1997
فحثاةا أنب في حالة اد ثجثد إشارة إل تير لل م فلن االلتزا المأاثل ا
قطات يطتدر

أي

أن يغطدي الاددمات المح يدة ثاددمات المسدافات البعيددة ثالاددمات

الدثلية المقدمة الستادا العامة ثتيدر العامدة ا د المرافدا أث ا د أسداا إادادة
البيددددددددددددددع ثاسددددددددددددددتادا أي ثسددددددددددددددائ تكنثلثجيددددددددددددددة فددددددددددددددي التثريددددددددددددددد.
ثيتنددمن الم حددا الاددا

باالت دداالت ا د بنددثد تد ثنددعتا لحمايددة مسددتادمي

ادددمات االت دداالت .ثيتع ددا لددا ةددلا البنددثد المثجددثدة فددي الم حددا باالت ددا
بشبكات ثاددمات نقد االت داالت ثاسدتادامتا .ثةدلا يتط دا مدن كد اندث فدي
االتطاقيددة التأكددد بددأن أي مددثرد الادددمات لديددب يسددمع لددب باسددتادا الشددبكة المح يددة
لالت االت في دثلة أارا انث في نطا االتطاقية.
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ثةنا نقطتين إنافيتين في منتت األةمية في الم حام األثلد أن ةدلا الثاجبدات
تنطبدددا بغددد

الن دددر امدددا إلا كدددان العندددث قدددد تعتدددد بتحريدددر االت دددا بقطدددات

االت دداالت االساسددية لديددب بمثجددا اتطاقيددة الجدداتا .ثالثدداني أنددب فددي حالددة ثجددثد
التددزا مددن قطددات االت دداالت لاتددبم اندئددل فددلن مددثرد ادددمات االت دداالتم سددثاء
كانت أساسية أث لات القيمة المنافة يستطيد من مث ةلا التعتدم سديكثن مدن حقدب
االت ددا ثاسددتادا الشددبكات ثالادددمات المتددثفرة بددنطا طريقددة مددثرد أي مددن
الادددمات األاددرا .ثمددع لل د فددلن المددادة رق د ( )8المتع قددة باالحتكددار ثمددثردي
الادمات الح ريين تمنع المثرد المحتكر من الت رف بشك يحر المعام ة تير
التطني ية بالنسبة لجميع االاناء اتارين.
 3-2-4اهوووم المسوووائل ذات االثووور علوووى النظوووامٌن الضووورٌبً والجمركوووً للتجوووارة
االلكترونٌووة فووً اتفاسٌووات التجووارة الدولٌووة ومسووائل النفوواذ الووى االسووواق ( النقوول
والتبادل ) -:
ثمة تطريا بين االتطاقية العامة ل تجارة ثالتعرفة (الجات) المن مة لشد ثن التجدارة
في البنائع م ثبين اتطاقية الاددمات (الجداتا) بشدان النطدال الد االسدثاا م ثةدث
تطريددا لث اثددر ا د التجددارة االلكترثنيددة بث ددطتا اتجددارا فددي الادددمات كمددا سددبا
ثاثنحنا فيما تقد ( لططا ان ر المحثر االث ااالا ) م ثمن أةمتا
 -1تحتددثي اتطاقيددة الجددات ا د ثاجبددات اامددة فيمددا يتع ددا بالمعام ددة الثطنيددة
بشددك ماددالف لت د التددي تعتمددد ا د أي مددن االلتزامددات المحددددة التددي ت د
ادراجتا ا

مستثا القطات كما ةث الحا في الجاتا.
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 -2تتنمن اتطاقية الجاتا ح راي ااما ي ا

القيثد الكميةم بينما تسدمع اتطاقيدة

الجددات باسددتعما القيددثد الكميددة فددي الحدداالت التددي ترتددا الحكثمددات فيتددا
الحطا ا

بع

حقثقتا .

 -3تركز اتطاقية الجات ا

التجارة في الس ع ابدر الحددثد م ثتغطدي اتطاقيدة

الجاتا أينا مثنثت التجارة ابر الحدثد ثلكنتدا ادالثة ا د للد تندع
فدددي االاتبدددار التثاجدددد التجددداري فدددي الدثلدددة االجنبيدددة ثحركدددة االشددداا
الطبٌعٌٌن كجزء من التجارة فً الخدمات .
 تحرٌر التجوارة بموجوب اتفاسٌوة التجوارة الدولٌوة الخاصوة بالخودمات
(الجاتس)
توجد نربع فئات متباينة في قطااات الادمات تتع ا بالتجارة االلكترثنية
-1القطااددات التددي تسددااد ا د تطددثير البنيددة االساسددية ل تجددارة االلكترثنيددة مث د
االت االت ثالادمات المرتبطة بتا .
-2القطااات التي يمكن فيتا التثريد الطع ي ل ادمات الكترثنيا مث قطات األامدا
ثالترفيب ثالادمات المالية.
-3القطااات التي تكثن مكم ة لكافة انثات التجارة بما في لل التجارة االلكترثنية
مث الادمات البريدية ثالنق .
-4القطااددات التددي يمكنتددا االسددتطادة مددن تدددفا المع ثمددات االلكترثنيددة مددن اددال
تك طددة بح د مناطنددة ثالتراس د السددريع ل مع ثمددات ثالمعالجددة اتليددة ل نمددالج
اإلدارية  .ثما يتمنا ةنا من بنثد اتطاقيدة الجداتا ةدي ت د المتع قدة فدي األسداا
بالتثريددد اإللكترثنددي ل ادددمات  .ثطريقتددي التثريددد لات العالقددة الثثيقددة بتثريددد
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الادددمات ابددر االنترنددت ةمددا التثريددد ابددر الحدددثد Cross-border Supply
ثاالستتال الاارجي . Consumption abroad
 التجارة االلكترونٌة واتفاسٌة الملكٌة الفكرٌة (تربس)
ةنددا اام د اددر بحاجددة الد انايددة ثةددث تددأثير التقنيددة الرقميددة ا د حددا الطبددع
ثالحقثا األارا لات العالقة  .ثالمشك ة التي يمكن أن تبدرز ةدي إنتداج ثتثزيدع
التسجيالت ثال ثتية ثاألفال ثالبرام ثاسطثانات ال يزر ابر االنترنت م ثمث
ةددلا المنتجددات تكددثن سددت ة التعددر

ل قر ددنة بسددبا اناطددا

تك طددة ثسددتثلة

ام يات النس الرقمدي م حيد ان المع ثمدات الرقميدة يمكدن نسداتا مدرات اديددة
دثن ان تطقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أي مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن جثدتتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا .
اإلنترنت العديد من التسدا التم منتدا

ثقد ابرز استادا العالمات التجارية ا

تحت أي رثف ثبمثجا أية قثانين تحتثي ةلا العالمدات ا د ماالطدة ل عالمدة
التجارية المسج ة ؟ فللا كانت العالمة التجارية مزثرة في ب دةا م فمدا ةدث العدالج
المتددثفر اندددما ي دددر التراس د فددي ب ددد اددر؟ ثة د األن مددة اإلق يميددة لتسددجي
العالمة التجارية كافية لتمكينتا من ال تثر إلكترثنيا في االسثاا اارج الحدثد ؟
 االمور ذات الصلة بالخدمات المالٌة والشؤون التنظٌمٌة -:
ثفيما يتع ا بثندع الاددمات الماليدة م فدلن أبسدط اتجداا تن يمدي سديكثن المثافقدة
ا

أن تتثل الس طات في ب دد المدثرد المسد ثلية التن يميدة ألي

دطقة م بشدرط

أن تتعدداثن الحكثمددات لنددمان تقدددي كافددة المع ثمددات النددرثرية ل مسددتت كين .
ثةنا ثجتة ن ر اادرا ثةدي قيدا مقددمي اددمات االنترندت فدي نطداا السد طة
لدا المستت

بتحم مس ثلية ثندع السياسدات المتع قدة بال دطقات فدي الاددمات
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الماليددددددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددددي تددددددددددددددددددددددددددت ابددددددددددددددددددددددددددر شددددددددددددددددددددددددددبكاتت .
ثتثير ةلا االتجاةات المتغايرة س االي ةاما ي ان مدا قبث الحكثمات بأن يسدمحثا
لبعندددت الدددبع

بتن دددي ال دددطقات اإللكترثنيدددة ابدددر الحددددثد التدددي تددد ثر ا ددد

المسددتت كين لددديتا م ثمددن المحتمد أن يتطدداثت المثقددف ةنددا مددن ناحيددة الحكثمددات
ثفقا ي لطبيعة النشاط لث العالقة .
فللا كانت الحكثمات ال تتثفر لدديتا الرتبدة فدي قبدث سد طة تن يميدة أجنبيدة بتدلا
الشك م فالس ا ةنا يكثن ان كيطية نمان اإلشراف ثالمراقبة التن يميدة الطعالدة
ابر الحدثد .
ثقد تكثن فكرة جع مقدمي ادمات االنترنت لثي دثر تن يمي أحدد الايدارات .
ثةنددا مسددئثليات قنددائية محدددثدة ثبع د

التعقيدددات تتع ددا بمسددئثليات مقدددمي

ادمات االنترنت في حالة قيامتا بدثر الس طة التن يمية  .ثيمكن ان يكثن التدا
التن يمي لنطاا ثاسع من الادمات مقت راي ا

نمان مراااة القثااد الاا دة

بمحتثا المع ثمدات .ثبثندع ةدلا القثاادد مثندع التنطيدلم يمكدن أن يكدثن ةندا
أينا ي دثر ةا يتع ا بالرقابة اللاتية اندد مقددمي اددمات االنترندت .فتندا بعد
ادمات االت داالت المعتمددة ا د األقمدار ال دنااية تسدتغني ادن االاتمداد ا د
الشبكات المح ية بشك كام جاا دة التجدارة االلكترثنيدة أكثدر بعدداي ادن أن تكدثن
داا حدثد معينة.
ثفي حالة رتبة الحكثمات في الحطا ا

السد طة التن يميدةم فتندا اتجداا ثاحدد

يتمثددد فدددي محاثلدددة جعددد المدددثردين االجاندددا ارندددة ل مسددداءلة القانثنيدددة لددددا
السد طات فددي ب ددد المسددتت

بغد

الن ددر اددن حقيقددة أن المددثرد مثجددثد فددي د

س طة أارا.
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إن التجددارة االلكترثنيددة ثاا ددة ت د التددي تكددثن مددن اددال أدثات أكثددر حداثددة
ثتطثراي مث اإلنترنتم من المحتم أن ينت انتا الكثير من الطر
ل

الجيدة القيمة

دطقات االقت دادية المربحدة ثالتجدارة الدثليددة .ثقدد يندت ادن اناطدا

تكدداليف

المع ثمددات ثاالت دداالت ثسددتثلة الددداث إلدد االسددثاا ثالمنافسددة تنددثت أكبددر
ثنثايددات أفن د ثأسددعار أق د لمات ددف البنددائع ثالادددمات الناتجددة اددن التجددارة
االلكترثنيةم ثنتيجة للل يمكن تثقع النمث السريع ل تجارة االلكترثنية.
ثسددثف تحدددد معالجددة االمددثر المشددار اليتددا أاددالا القدددر المحتم د مددن النمددث فددي
التجدددارة الدثليدددة الدددلي سددديت تحقيقدددب بشدددك فع دددي ثكيدددف سددديت تثزيدددع المندددافع.
ثسيتط ا ا ا بيئة مالئمة للل التركيز ا

اتتي

-1تأمين بنية أساسية ثمعايير مالئمة.
-2تعزيز إمكانية الث ث إل ةلا البنية االساسية.
-3تأمين تنب ات تتع ا بالشئثن القانثنية ثالس طة القنائية.
-4تأكيد أمن ثا ث ية المع ثمات.
-5ثنع إجراءات ثقثانين نرائا مالئمة.
-6تبني إاطداء الطدر

المتسداثية مدن ادال ثندع السياسدات المالئمدة ل نتدث

بالتع ي ثإمكانية االت ا ثاا ة في البالد النامية.
 4-4المالمح العامة لمحددات ومحتوى نظام الضرائب والنظام الجمركً فً بٌئة
التجارة االلكترونٌة .
 1-4-4المشكالت المثارة والتحدٌات -:
-1

البنائع التي تبات ابر الشدبكة يدت تسد يمتا ماديدا بدالطرا التق يديدة ل شدحن
ثالتسددد ي  .ثبانتقالتدددا ابدددر الحددددثد تاندددع لقثاادددد الجمركدددة ثالتعريطدددات
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ثالرسث القائمة في الدثلة التي يثجد بتا المشتري م ثةلا ال تثير اشكاالت
م ثان كان االةتما الدثلي ثسياسات المن مة العالمية تقث ا د التاطدي
المتتالي ل جمار نمن سياسة تحرير التجارة .
-2

ما يثير اشكاال م ثما يمث فدي الحقيقدة مثندثت الندرائا بالنسدبة ل تجدارة
االلكترثنية يتمث ب -
أ .المنتجددات ثالادددمات التددي تتددداث الكترثنيددا م كالبرمجيددات ثمددثاد النشددر
االلكترثني ثالمثسيق ثبدرام التددريا ثتيرةدا م ال ةدي المعنيدة بطكدرة
النرائا مم
ا .ادارة النشاط من جتة التسثيا ثتقدي الادمة اينا (نرائا الددا ا د
مشاريع التجارة االلكترثنية).
ج .ثمع شيثت قثانين النريبة المنافة ا

المبيعات ثتحث ثااء االلتدزا

من الرسث الجمركية ال بدالت نرائا المبيعدات فدان المبيعدات امثمدا
مح ل نرائا حت لث كانت معطاة من الجمار .
 -3ان فر

نرائا في بيئدة التجدارة االلكترثنيدة قدد يكدثن مدن اكثدر العثامد

المعيقة لتشجيع ةلا االنماط المستجدة من النشاط التجاري م ثةدلا مدا ت تدرا
الدراسات البحثية المات طة م فقد ا ترت دراسدة أجرتتدا م سسدة BizRate
منت ددددف  1999ان ¾ المشددددترين مددددن اددددال الشددددبكة سيق

ددددثن حجدددد

مشدددددترياتت الا فرندددددت الحكثمدددددات ندددددرائا ا ددددد ةدددددلا المشدددددتريات (
 . ) www.bizrate.comثتبعددا ل دراسددة التددي اجراةددا ارنسددت انددد يددثن
ل جنة االستشارية االمريكية ثالتي شم ت  7111مستط ع م جميعت من قامثا
بالشراء ابر الشبكة اجاا -

47

 %33 منهم انهم دفعوا ضورٌبة للحكوموة عون مشوترٌاتهم فوً المراحول
اولى فً تجربتهم فً الشراء االلكترونً ،
 %33 من هؤالء لم ٌدفعوا الضرٌبة على مشترٌاتهم بعد ذلك .
 %50 اكد على ان سٌلغً سرار الشراء عبر الشوبكة اذا علوم ان اسوعار
المشترٌات تشتمل على ضرٌبة من ني نوع .
 %46 اكدوا انهم لم ٌدفعوا مطلقا اٌة ضرٌبة على مشترٌاتهم .
 %55 مووونهم ٌعلوووم ان الكوووونجرس االمرٌكوووً ٌووودرس امكانٌوووة فووورض
الضرٌبة على التجارة االلكترونٌة.
 %3 لن ٌشتروا مجددا وبصورة سطعٌة من خالل الشبكة اذا ما فرضوت
الحكومة اٌة ضرائب .
 -4ان ل عثلمب ثمايتبعتا من اندماج دثلي الي جانا التقد التكنثلدثجي السدريع
اثددر كبيددر ا د تح ددي النددرائا ثا ددي تثزيددع االابدداءم ثيددرا الددبع
ل عثلمب اثار س بية ا

ان

تح ي النرائا ثسدثف تحدد اندرارا فادحدة فدي

البنيان النريبي م ثلكن البع

االادر يدرا انتدا قدد تدثدي الدي طدرا جديددة

مبتكرة في زيادة ايرادات النرائا .فكيدف يمكدن ل عثلمدة ان تدثثر سد با ا دي
ايرادات النرائا ثكيف يمكن االستطادة منتا في زيادة ت

اإليرادات ؟؟؟؟

ان تحديد التحديات الرئيسة التدي تثاجدة جبايدة الندرائا ثالتددابير الجمركيدة
فددي بيئددة التجددارة االلكترثنيددة ثمددن ث د التعددرف ا يتددا جيدددا ثدراسددة اثرةددا
ثالمثقددف منتدددا مدددن شددانب ان يسددداة فدددي تحديددد مالمدددع الن دددامين الندددريبي
ثالجمركدددي المط دددثبين ثالمناسدددبين مدددن ادددال مثاجتتتمدددا بتشدددريع يثاكدددا
مسيرتتا ثيثاكا المتغيرات المتثقعة مستقبال م ثنشير ةنا انب ليا بالنرثرة
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القائمدة ال بدرت الحاجدة الد االنسدجا

ان تكثن التدابير ثاحدة في كافة الن

فددي ح ددث التجددارة االلكترثنيددة لطبيعتتددا العالميددة م فددان التدددابير التددي ترااددي
الن امين االقت ادي ثالقدانثني القدائمين فدي الدثلدة المعنيدة تحقدا اثدرا ايجابيدا
ثلددث مرح يددا فددي تجدداثز اثددرات ثمشددكالت الح ددث المستنسدداة الغريبددة اددن
اطارةا التطبيقي المعني م ثثاة ةلا التحديات -
 تحدي البٌئة الرسمٌة ذاتها  -االنترنت .يري البع

ان االنترنت ستجع ث يطة الجبايدة الندريبية

دعبة ابدر ثدال

طرا مات طة
 6انتا سثف تزيد ستثلة التم

من دفع الندرائا ا د المبيعدات م فعنددما

يشتري مثاطن مثال اسطثانة من احدد محدالت بيدع االسدطثانات المثسديقية
فانة يدفع ت قائيا نريبة قيمدة مندافة امدا لدث اشدتراةا ابدر شدبكة االنترندت
فالمرجع ان يتا

من النريبة ث المطتر

ان يدفعتا م ثمدن المسدتحي

ا ددد االجتدددزة الندددريبية اقتطددداء اثدددر المنتجدددات الرقميدددة م ثتالبدددا اليددددفع
المشترثن ابر االنترنت اية نرائا م بد انتد يحجمدثن – كمدا اسد طنا –
ان الشراء في حدا الدزامت بددفع ندرائا م ثيحقدا تتدربت الدثاقعي مدن
دفع النرائا ان نرائا المبيعات تجبي من قب البائع اند نقطة البيع.
 1كلل تزيد االنترنت حركدة الشدركات ثتنق تدا مدع اندثات معيندة مدن االيددي
الماةرةم فاالاما اث االفراد العام ثن ا

الشبكة يستطيعثن االنتقدا الدي

الب دددان المناطنددة النددرائام كمددا انت دا سددتزيد مددن
االفراد اث الشركات العام ة في االنشطة القاب ة لطر

ددعثبة تحديددد ةثيددة
نرائا ا يتا.

 3كلل تزيد االنترنت من ال عثبات التي تثاجتتا االجتزة الندريبية ثللد
ان طريا تعطيد قددرة التجدار ثالم درفيين ثتيدرة مدن الثسدطاء الدلين
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ي عبثن اليث دثرا ةاما في جباية النرائا اث في تثفير مع ثمدات التجدارة
االلكترثنيددة  .ثقددد شددتدت التجددارة االلكترثنيددة نمددثا سددريعا ل غايددة اددال
السنثات االايرة م ثمع مراااة التباين في ارقا االح اءات المت

ة بتلا

االنشطة م فان اي مثا الية دراسة اح ائية ي تر تناميدا م حث دا م فمدثال
ب غددت قيمددة التجددارة االلكترثنيددة ثفقددا لتقددديرات مج ددة ايكثنثمسددت مايزيددد
ا ددي 650م يددار دثالر اددا  6888ثيتثقددع ان ت د الددي مايزيددد ا ددي3
تري يثنات دثالر مع نتاية ةلا العدا م فدي ثقدت ت تدر دراسدات اادرا ان
المتثقددع يقددارا نددعف ةددلا الددرق م ثيقدددر بعدد

الابددراء ان الثاليددات

المتحدة قد تطقد مايعداد  %4مدن ايراداتتدا مدن ندريبة المبيعدات مدع نتايدة
ةلا العا ثال يثجد تثجب سياسي – كما ق نا  -لطر

نرائا ا د نشداط

االنترنت ا ي االق في االج الق ير م ثثمة متغيدرات اديددة ناجمدة ادن
التجارة االلكترثنية حي

ستثاجة س طات النرائا تحدديات اطيدرة اثلتدا

التحث من المعامالت الثرقية التدي تسدمع لسد طات الندرائا بتعقدا اثدار
ةلا المعامالت مث الطثاتير الي معامالت رقمية م ثيتمث التغير الثاني فدي
التحث التكنثلثجي من انتاج ثبيع منتجات مادية الي انتاج منتجات رقميةم
ثةنا ادد من المنتجدات مثد ال دثر الطثتثترافيدة ثاالستشدارات الطبيدة
ثالماليدددة ثالاددددمات التع يميدددة يمكدددن الح دددث ا يتدددا مباشدددرة مدددن ادددال
االنترنت ثيعني ةلا ان ةنا
التعامددد معتدددا التدددرا

عثبة متزايدة في تحديد الم سسة التدي يدت

الندددرائام ثمدددع تمدددث

فكدددرة االات دددا

النددريبي سددثف ي ددعا تحديددد مددن يجددا ا يددب دفددع النددريبة اث تح ددي
االمثا .
 تحدي النقود االلكترونٌة51

ثالنقثد االلكترثنية – السابا ار

مطتثمتا ثتطبيقاتتا الشائعة  -سثف تح

بمددرثر الددزمن مح د النقددثد الحقيقيددة فددي معددامالت االفددرادم حي د سددتحتثي
الرقائا المثجثدة في البطاقات االلكترثنية ا ي ار دة امثا االفراد ثسدثف
تستاد في دفع المسدتحقات ثتسدثية الحسدابات م االمدر الدلي سدثف يزيدد مدن
ال عثبات التي تثاجتتا الس طات القائمة ا ي النرائا م ثيمكدن تدثفير ةدلا
النقثد االلكترثنية اما من اال ن

يت تع ي تا اث ن

دثن تع ي م ثفي حالدة

الن ا االث تحتط الجتة الم درة ل نقدثد االلكترثنيدة بسدج لمراجعدة ثتتبدع
العم يددات مددن اددال امسددا سددجالت مركزيددة ل معددامالت م ثيات ددف ةددلا اددن
الن

تيدر الم دحثبة بتع يد ثالتدي ليسدت لتدا حسدابات ممسدثكة لددا الجتدة

الم دددرة ثال تثجددد لتدددا سددجالت مركزيددة ل معدددامالت م االمددر الددلي يشدددك
مااطرة في تح ي ك من ندريبة الددا ثندريبة المبيعدات م ثتتطداق ةدلة
المشك ة لدث

دار ممكندا تسد ي المددفثاات بدالنقثد االلكترثنيدة ابدر االنترندت

كما تتجب التطبيقات الحديثة لطكرة الما الرقمي.
 التحدي الناشًء عن طبٌعة عمل وادوات الشركات متعددة الجنسٌةثالنثت االار من التحديات التي تثاجدة السد طات الندريبية ثالجمركيدة يكمدن
في المعدامالت التجاريدة دااد الشدركات متعدددة الجنسدية التدي تعمد فدي دث
مات طةم ثقد تزايدت اةمية ةلا المشك ة م ارا ن را ل نمث السريع في التجدارة
الدثليددة ثالسدديما فددي المعددامالت التجاريددة داا د الشددركات متعددددة الجنسددية م
ثيثير ةلا النثت من التجارة مشكالت لس طات النرائا بسدبا احتمدا اسداءة
اسددتادا اسددعار التحثيدد مددن جانددا ةددلا الشددركات بمددا فددي للدد القددرث
المتبادلة فيما بينتا ثتثزيع الم اريف الثابتة ثتحديدد قيمدة العالمدات التجاريدة
ثبراءات االاتراتم ثةنا شثاةد ا دي قيدا بعد

51

الم سسدات بالتالادا فدي

االسعار لنق االربدا مدن اثايدة االيدة الندريبة الدي اثايدة اادري مناطندة
النريبة.
 2-4-4محتوووى النظووام المطلوووب موون حٌووث الحلووول ٌحووددب الموسو

العووام موون

فووورض او عووودم فووورض الضووورائب علوووى صوووفقات التجوووارة االلكترونٌوووة
والموس

مون االجوراءات التنظٌمٌوة النشوطة تبوادل المنتجوات والخودمات

محل هذب الصفقات
ان محتووووى االطوووار التشووورٌعً المووونظم لمسوووائل الضووورائب والقواعووود واالحكوووام
الجمركٌووة ذات الصوولة بالتجووارة االلكترونٌووة ٌتوسو

علووى الموسو

موون فوورض او

عدم فرض سٌود وتدابٌر تنظٌمٌة او فرض او عدم فرض ضرائب  ،وكما اسولفنا
فان التباٌن ال ٌزال حوادا فوً هوذا الشوان  ،ونعورض تالٌوا لوبعض المحوددات التوً
تعكوس موسو

االتجوواهٌن القوائمٌن فووً هووذا المضومار  ،االتجوواب االول الووذي وان

كووان ٌوورى مخوواطر عوودم التوودخل التنظٌمووً لهووذا الموضوووع فووان سناعت و بمخوواطر
فرض القٌود والضرائب على تشوجٌع التجوارة االلكترونٌوة ٌدفعو اموا لورفض اي
تدخل فً هذا الشان او سبول حود ادنوى مون التودخل ال ٌوؤثر علوى تشوجٌع االتجواب
نحووو التجووارة االلكترونٌووة  .واالتجوواب الثووانً الووذي ٌفكوور بتوووفٌر ادوات لمواجهووة
التحدٌات المتقدمة وتحقٌق سٌطرة فعلٌوة علوى حوق الدولوة فوً استضواء ضورائب
ورسوم عن االنشطة القائمة فً بٌئة التجارة االلكترونٌة
مالمح االتجاب االول -:
كددان

ددندثا النقددد الدددثلي قددد تثقددع انحسددار النددرائا الحكثميددة مسددتقبال معددددا

الكثير من االسباا التي تدا ثجتدة ن درة مدن بينتدا تزايدد ام يدات التسدثا ابدر
الحدثد ثانتشار اةرة انتقا العمالة الماةرة ثالتثسع في التجارة االلكترثنية الي
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جانا انتشار الماللات النريبية ث تثر االدثات المالية الجديددة ثنمدث الحركدات
التجارية بين الشركات المتعددة الجنسية ث تثر النقثد االلكترثنية.
ةلا القائمة الطثي ة التي ارابت الحكثمدات كدان لتدا تدأثير ثاندع لجتدة االةتمدا
الددلي ابدتددب من مددة التعدداثن االقت ددادي ثالتنميددة ثمعتددا االتحدداد االثرثبددي تجدداا
الماللات النريبية ثتباد المع ثمات باالنافة الدي تدأثيرات التجدارة االلكترثنيدة
ثمن ث ا
ثيري البع

الحكثمات اال تجنع ل مبالغة في تقديرةا ل تتديدات المنت رة.
ان ةنا مغاالة في تقديرات تأثيرات التطثرات الحادثة فدي العدال م

فالنرائا متما كانت االية لن تقثد باي حا من االحدثا الدي الندزث الجمدااي
ل عمددا ثاقددرا مثددا لددلل نجددد دثالي اسددكندنافيا التددي تتميددز بنددرائبتا المرتطعددة م
ثمن ناحية ااري يمكن ل حكثمات ان تتبداد المع ثمدات فيمدا بينتدا فد شدك مدن
اشكا التعاثن االارا لكي تزيد ح ي تتا من النرائا ثيمكنتا في ةدلا االطدار
ان تجبر الشركات المساةمة العامة التي لتا معامالت تجارية في االسثاا العالمية
سثاء كانت مباشرة ا ا

شبكة االنترنت ا

التعاثن مدع السد طات الماليدة فدي

دثلتا.
ثقدددد اسدددتحدثت بعددد

الحكثمدددات طرقدددا لمراقبدددة التجدددارة االلكترثنيدددة ثالنقدددثد

االلكترثنيددة بقدددر ال ي د حددد التدداثير ا د اطددط تشددجيع ال جددثء اليتددا م اث قددد
تطدددر

ندددرائا محدددددة ثمدرثسدددة ( لات طبيعدددة جديددددة ) ا ددد المعدددامالت

االلكترثنية م كما يمكن القناء تماما ا ي المراكز المالية اارج الحدثد ثماللات
النرائا من اال اجراءات اقابية قثية تتالةا الدث ال ناايةم ثتقدث من مدة
التعاثن ثالتنمية في الميدان االقت ادي بااداد دلي ارشادي ل تعرف ا ي ماللات
النرائا اكدت فيب افتقارةا الي الشطافية ثادد تدثافر اي تبداد فعدا ل مع ثمدات
بينتا ثبين السد طات الندريبية االادري م ثمدن بدين االسداليا التدي طرحدت نشدر
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قائمددة بمدداللات النددرائا اث التجدداا استئ ددا ام يددات تسددي االمددثا ثالتتددرا
النريبي.
ثقد تثافا الدث من اال تكنثلثجيا الكمبيثتر ا د تبداد المع ثمدات بدال حددثد
ان دافعدي الندرائا ثيتندمن مع د االتطاقدات الندريبية الثنائيدة التزامدا لتبداد
المع ثمددات بددين الس د طات النددريبية م ثقددد ادت ال ددعثبات التددي تثاجددب تطبيددا
نددريبة شددام ة تح د انددد المنبددع ا ددي كثيددر مددن المشددتقات الماليددة الددي تددثر
داددثات لمعام ددة نددريبة الدددا معام ددة اكثددر شددمثال يددت بمثجبتددا فددر
يطر

تحط د

ا ي اساا مقدر االقامدة ا دي المعدامالت الماليدة التدي تدت ادارج الحددثدم

ثقددد يتددأتي لل د ابددر حسدداا اددا

ل دددا يددت بمثجبددة تحديددد ك د ان ددر مددن

انا ددر المشددتا ثيعام د نددريبيا ب ددثرة منط د ة قب د تجميددع الددربط النددريبي
الشام .
ثتجري حاليا ادة مبادرات متعددة االطراف لمثاجتة االثار الس بية ل عثلمدة ا دي
تح ي النرائا ثقد اادت من مة التعاثن ثالتنمية في الميدان االقت دادي ادلدة
ارشادية تثنع كيطية معالجة المنافسة النريبية النارة ا دي المسدتثيين الدثطني
ثالدثليم كلل يدرا االتحاد االثرثب اينا اثدر المنافسدة الندارة بمدا فدي للد
ثنع دلي ل س ث بشأن فدر

الندرائا ا د االامدا بمدا يسدت فدي الحدد مدن

التشددثةات داادد االتحدداد كمددا يدددرا احتمددا انشدداء من ثمددة دثليددة لاليددرادات
لتح دددي بعددد

الندددرائا اث انشددداء من مدددة دثليدددة ل ندددرائا لثندددع الح دددث

ثتنسيقتا.
وكما ٌالحوظ علوى هوذا االتجواب  ،فانو ٌسوعى لتحقٌوق تووازن فوً الحلوول موا بوٌن
التحوودٌات التووً تهوودد النظووامٌن الضوورٌبً والجمركووً وبووٌن ضوورورات تشووجٌع
التجارة االلكترونٌة والحد من سٌود انتشارها  ،ومع هوذا ثموة ضومن هوذا االتجواب
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ما ال ٌقبل اٌا من هذب الحلول وٌراها بذاتها سٌوودا فعلٌوة علوى مجتموع االسوتثمار
الرسمً الذي ٌامل بتعاون حكومً واسع ٌحورر انشوطت مون اٌوة سٌوود وٌتوٌح لو
تنفٌذ مشروعات فً تعظٌم اللجوء لالعمال االلكترونٌة بمختل

انواعها .

مالمح االتجاب الثانً الباحث بوضوع حلوول لمشواكل ضورائب التجوارة االلكترونٌوة
لصالح النظام الضرٌبً التقلٌدي
ينط ا ةدلا االتجداا مدن ان مشداك ندرائا ثرسدث

دطقات التجدارة االلكترثنيدة

تعددد احددد التحددديات امددا الطكددر النددريبي التق يدددي م كمددا انتددا تثيددر الكثيددر مددن
التسا الت التي تدثر حث المعام ة النريبية ل

طقات التي تت من اال التجارة

االلكترثنيدددة ثكيطيدددة اندددثاتا ثاالربدددا الناتجدددة منتدددا ل ندددرائا ا ددد الددددا
ثالنددريبة العامددة ا ددي المبيعددات ثالنددرائا الجمركيددة م ثلع د ايددر معبددر اددن
اال ة ةلا االتجاا ما تقد بب الدكتثر جال الشافعي (استال المراجعة ثالمحاسبة
بك ية تجارة الزقازيا) اال

اال ندثة اقدت بك ية التجارة في جامعة الزقازيا

لمناقشددة ةددلا المثنددع فتددث يددرا ان التجددارة االلكترثنيددة تعتبددر احددد األسدداليا
ثالددن

الحديثددة فددي اتمددا ثتنطيددل المعددامالت ثال ددطقات التجاريددة ممددا يغيددر مددن

طبيعدددة العالقدددات التنطيليدددة بدددين اطدددراف ال دددطقة .ثيشدددير إلددد أن ن دددا التجدددارة
االلكترثنية يسمع لبع

انثات معينة مدن السد ع ثالاددمات مثد الكتدا ثالبحدث

ثالرسثمات التندسية ثبرام الحاسا اتلدي امدا بقيدة السد ع ثالاددمات فدال بدد ان
يددت تبادلتددا ابددر الحدددثد الجمركيددة م ثبالتددالي فمشددك ة التتددرا النددريبي ابددر
التجددارة االلكترثنيددة تنطبددا ا د ادددد نددئي مددن السد ع ثالادددمات م ثالش د ان
التثسدددع فدددي اسدددتادا النقدددثد االلكترثنيدددة يددد دي إلددد سدددتثلة ثسدددراة تسدددثية
المددددفثاات فدددي ال دددطقات التدددي تدددت ابدددر البريدددد االلكترثندددي  .ثادددن المعام دددة
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النريبية ل

طقات ثالمعامالت التي تت من ادال التجدارة االلكترثنيدة ثاالربدا

الناتجة انتا يقث الدكتثر جال الشافعي ان ةنا نثاين مدن المعام دة الندريبية
فتنا المعام ة النريبية ل

طقات التي تت من اال التجارة االلكترثنيدة المح يدة

أث التجدددارة االلكترثنيدددة الاارجيدددة فبالنسدددبة ل تجدددارة المح يدددة فأرباحتدددا تاندددع
ل نددرائا ا ددي الدددا
النريبة ا

الطبيعيددين اث

 -النددريبة المثحدددة ا د داد االشدداا

اربا شركات االمثا حسا االحدثا  .امدا ال دطقات التدي تدت مدن

اددال التجددارة االلكترثنيددة الاارجيددة ثالتدددي تددت مددا بددين التجددار الم دددريين اث
المقيمددين فددي م ددر اث المنشددرت التجاريددة الم ددرية ثالمددثردين اث العمددالء فددي
الاارج في كافة ارجاء العال حي تكثن ةلا ال دطقات إمدا فدي

دثرة

دادرات

أث ثاردات ثتانع ةلا ال طقات ثاالربا الناتجة انتا ل نرائا ا د الددا م
ثألن االمددر

ددعا فددي التطبيددا حيد

تددرت ح ددث ثاقتراحددات كثيددرة ألسد ثا

المعام ة النريبية لمث ةدلا المعدامالت ثلكنتدا لد تقدد حدال جدلريا لتدلا المشدك ة
فمازا ةنا ااتالف ثجتات ن ر حث الدثلة التي لتا الحا في فر
ا

الدا التي تستحا ا

النريبة

األربا التي تنت من ال دطقات التدي تدت مدن ادال

التجارة االلكترثنية.
ثة ةلا الحا يكثن ل دثلة التي يثجد بتا البائع ا المشتري ا شبكة االنترندت ا
الحاسا اتلي ثيرا ان االمر اطير ثيحتاج إل دراسة متأنيدة ثبحد دقيدا ثان
كان في ت ثرا ثب طة مبدئية ان الدثلة التي يثجد بتدا البدائع ةدي
في فر

النريبة ا

داحبة الحدا

الدا ان االربا التي تنت مدن ال دطقات التدي تدت مدن

اددال التجددارة االلكترثنيددة ثفددي الثاقددع ان النددريبة الجمركيددة لنقد المنتجددات اث
البنائع من اال شبكة االنترنت تمث تحديا حقيقيا لتنمية التجارة االلكترثنية فال
يثجد لشبكة االنترندت تقسدي جغرافدي محددد ثثاندع النتقدا البندائع مثد مداةث
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مثجددثد مددن ثاقددع التجددارة الدثليددة الحاليددة ثفددي حددين انددب قددد يكددثن ممكنددا تحديددد
النريبة الجمركية ل بنائع المط ثبة من اال شبكة االنترنت ثالتدي يمكدن نق تدا
بثاسطة البحر أث الجث.
اال أنب ستكثن ةنا

عثبة حقيقيدة لتحديدد ةدلا الندريبة ثالدتحك فيتدا إلا كاندت

البنائع يدت نق تدا الكترثنيدا ابدر الشدبكة ممدا يحتداج الد رقابدة ثاجدراءات دقيقدة
لمتابعة ةلا ال طقات م ثيقتر فيما يتع ا باالجراءات الرقابية ل

طقات التي تدت

مددن اددال االنترنددت لانددثاتا ل نددرائا ثمنعتددا مددن التتددرا ان يددت تطددثير
التشدريعات النددريبية ل دددث ل ددياتة نمددثلج ندريبي يمكنتددا مددن تحديددد سدديادتتا
ا

الدا المحقا من ال طقات ثاليت التقيد بالتعريف المعمث بب حاليدا ل منشدأة

الدائمة اث اشتراط الثجثد المادي اث نرثرة تثافر مبدأ اق يميدة الندريبة اث مبددأ
االمية االيراد كأساا لطر

النريبة ا ي المعامالت الدثلية.

ثيقتر انشاء شبكة مثحدة ألجتزة الحاسا اتلي ا

مستثا م

حة النرائا

العامددة ثم د حة النددرائا ا د المبيعددات ثم د حة الجمددار ثربطتددا بشددبكة
االنترنت ثالتنسيا الكام بين ةلا الم دالع لتبداد المع ثمدات فيمدا بينتدا بالنسدبة
ل

طقات التي تت من اال التجارة االلكترثنية ثالزا البنث ثالم سسات المالية

بنرثرة ااطار م الع النرائا بالتحثيالت الماليدة التدي تدت ادن طريقتدا بدين
المشرثاات سثاء كان اطراف ةلا التحثيالت مقيمين داا الدثلة اث اارجتا.
ثالددزا البنددث ثالم سسددات الماليددة التددي تددت اددن طريقتددا التحددثيالت الماليددة بددين
المشددرثاات بددأن تحجددز نسددبة معينددة مددن ةددلا التحددثيالت تحددت حسدداا النددريبة
المسددتحقة ثتثريدددةا إلد م د حة النددرائا اددال امسددة اشددر يثمددا مددن تدداري
التحثي بحي

يجا أن يقترن السداد بتقدي بيان مثقع ا يب من البن اث الم سسة

المالية يثنع بب نثت ك من ةلا التحثيالت.
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كمدا يجددا ا د كد بند أث م سسددة ماليدة بتحثيد مبدالغ مددا بدين المشددرثاات أن
تك ددف طالددا التحثيدد بتقدددي بيددان مثقددع ا يددب منددب يثنددع نثايددة ثقيمددة ةددلا
التحثيالت ثاسبابتا كما يتعين ا

البنث ثالم سسات المالية ااطدار مأمثريدات

النرائا المات ة بتلا البيان.
هذا اٌجاز شدٌد لالطار العام لموضوع النظوامٌن الضورٌبً والجمركوً المتعلقوٌن
بالتجارة االلكترونٌة  ،وسو

نق

فً الندوة بواذن

علوى خالصوة التوجهوات

الحدٌثووة فووً المجتمووع الوودولً التووً عكسووها ملتقووى خبووراء التجووارة الدولٌووة الهووام
الووذي عقوود فووً نٌسووان موون هووذا العووام فووً جنٌو

( )6مووع تحدٌوود البوورز التحوودٌات

العملٌة والحلول المقترحة فً هذا النطاق .
ونكتفً فً هوذا المقوام بوالقول  ،ان المط دثا مدن االسدتراتيجية الثطنيدة ل تجدارة
االلكترثنيددة ثمددن االطددار التشددريعي المتعددين اقددرارا كتدددبير تن يمددي لش د ثن
التجارة االلكترثنية م دراسة تأثير النرائا ا

النشاط التجاري االلكترثندي

بشدددك شدددمثلي م ثالثقدددثف الدددثااي ا ددد مبدددررات التعدددار

بدددين مثاقدددف

المتحمسددين ل تجددارة االلكترثنيددة ثحددرا الن ددامين النددريبي ثالجمركددي م
ثمعالجدددة مدددا تطرندددب الن دددث

القائمدددة مدددن ندددرائا ثرسدددث فدددي مات دددف

المنددداحي ثات دددالتا بالتجدددارة االلكترثنيدددة بالنسدددبة ل بدددائع ثالمشدددتري ثمقدددد
الادمةم ثاالة من لل المثازنة بين حمايدة جتدات الادمدة الثطنيدة ثالجتدات
الدثليددة التددي تم دد قدددرات تقدددي الادمددة االلكترثنيددة اكثددر مددن الم سسددات
الثطنية في الدث النامية م طبعا ال جانا مراااة نطاا االلتزامات المقدررة

58

في االتطاقيات التجاريدة الدثليدة مدع التطكيدر الدثااي بكيطيدة االسدتطادة بحدا مدن
مزايا ب ثمنافل ةلا االتطاقيات ل

الع الثطني .
*** نهاٌة الوثٌقة ***

التثامش -
 .1ان ر كتابنا " دلي الا ث ية ثامن المع ثمات – الجزء االث –
الا ث ية ثحماية البيانات في الع ر الرقمي – منشثرات اتحاد
الم ارف العربية . 2112 -
 .2المرجع السابا .
 .3ان ر م لطنا " دلي االاما االلكترثنية " الكتاا الرابع من مثسثاة
يت تناث مات ف الدااثا بالتح ي

القانثن ثتقنية المع ثمات م حي

ثبيان اتجاةات القناء المقارن با ث

المسائ المت

ة باالاما

االلكترثنية.
 .4يعتبر برنام  pgpث (  )data encryption standardk,DESم االكثدر
انتشارا بين البرام التي تستاد التشطير بطريقة المطتا العا .
 .5ت اينا مطتث البنث االلكترثنية ثنشاطتا بشك مط

في كتاا بنث

االنترنت  Internet Bankingضمن مجموعة كتب Comptroller’s
 Handbookالصادر عن Administrator of National Banks
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 ومما جاء، October 1999  فيComptroller of the Currency
-: فيه
“Internet banking” refers to systems that enable bank
customers to access accounts and general information on
bank products and services through a personal computer
(PC) or other intelligent device".
6. 1 World Trade Organization ,Committee on Trade and
Development, Seminar on Revenue Implications of ECommerce for Development - Geneva, Switzerland 22
April 200

http://www.arablaw.org/Download/E-commerce_Contracts&Taxes_Article.doc

61

