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تنظيم العقد اإللكرتوني يف قانون املعامالت اإللكرتونية 
الكويتي رقم 20 لسنة 2014 

د. اليمامة خضير احلربي
أستاذ القانون اخلاص املساعد
كلية القانون الكويتية العاملية 

امللخص:
االعتراف  اإللكترونية  املعامالت  شأن  2014 في  لسنة  رقم 20  الكويتي  القانون  يقرر 
بحجية املعامالت اإللكترونية ومساواتها مع املعامالت الكتابية التقليدية وفًقا لضوابط 
املعامالت  في  األساسية  القانونية  األداة  اإللكتروني  العقد  وميثل  فنية،  ومعايير 
اإللكترونية، والهدف من البحث هو استخالص مالمح وسمات التنظيم التشريعي للعقد 
اإللكتروني، ووسيلة اعتماده وهي التوقيع اإللكتروني، ولقد تبنى املشرع املعايير الفنية 
لقانون األونسيترال النموذجي؛ ولهذا الغرض يقسم البحث إلى مبحثني يتقدمهما مبحث 
متهيدي يتعرض ملاهية العقد اإللكتروني وخصوصية أحكام انعقاده، ويتناول املبحث 
إشكاليات  الثاني  املبحث  يتناول  ثم  اإللكتروني،  العقد  حلجية  التشريعي  التنظيم  األول 
والتطبيقي.  التحليلي  املنهجني  اتباع  ومت  اإللكتروني.  للتوقيع  احلكومي  االستخدام 
اإللكتروني  العقد  إبرام  بأسلوب  تتعلق  القانون  أحكام  معظم  أن  إلى  الدراسة  وانتهت 
واقع  عن  احلقيقية  الصورة  لكن  موضوعية،  قواعد  يستحدث  ولم  اإلثبات،  وطريقة 
تطبيق هذا القانون في املمارسة العملية ليست واضحة. وتوصي الدراسة بإعادة النظر 
بالشروط الفنية الواردة في املادة (5) من الالئحة التنفيذية كي تتوافق مع أحكام الفصل 

اخلامس من القانون.
كلمات دالة: املستند اإللكتروني، السجل اإللكتروني، ختم الوقت، التوقيع اإللكتروني، 

مزود خدمات التصديق. 
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املقدمة:
عاًما  إطاًرا  ليكون  اإللكترونية؛  املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  صدر 
للمعامالت املدنية واإلدارية والتجارية التي جتري بأسلوب إلكتروني، وكان اللجوء إلى 
األسلوب اإللكتروني إلجناز املعامالت خياًرا موجوًدا في املجتمع الكويتي قبل صدور 
القانون، ومطروًقا من األفراد واجلهات املختلفة العامة أو اخلاصة، وخاصًة في املعامالت 
في  املستخدم  عرفها  التي  البنوك  قطاع  خدمات  أبرزها  ولعل  واالستثمارية،  التجارية 

السوق الكويتي قبل صدور القانون بسنوات.
ولصدور هذا القانون أهمية كبيرة بقدر األهمية املتنامية للتجارة اإللكترونية في احلياة 
الدراسات  ندرة  ُيالحظ  فإنه  القانون،  صدور  على  سنوات  مرور  ورغم  املعاصرة، 
القانونية التي اهتمت بتحليل أحكامه للوقوف على ما يضيفه من أحكام، وما يحتاجه من 

تطوير إذا اقتضى األمر.
املدنية  املعامالت  في  األساسية  القانونية  األداة  ميثل  اإللكتروني  العقد  إن  وحيث 
ما  الستخالص  القانون  أحكام  حتليل  إلى  تهدف  البحثية  الورقة  هذه  فإن  والتجارية، 
القانون من أحكام  يتعلق منها بالعقد اإللكتروني بصفٍة خاصة، وذلك ضمن ما يقرره 
عامة في املعامالت اإللكترونية، وضمن األحكام املنظمة للمستند اإللكتروني والتوقيع 
اإللكتروني على وجه اخلصوص، مع األخذ باحلسبان تأثر القانون الكويتي مبصدره 

املادي وهو قانون األونسيترال النموذجي(1).

إشكالية الدراسة:
تهدف الدراسة في األساس إلى حتليل النظام القانوني الذي أقامه املشرع الكويتي للعقد 
اإللكتروني، وتطرح أسئلة محددة عن مدى قربه أو بعده عن العقد الكتابي من حيث احلجية 
وفعاليته لترتيب آثار قانونية؟ واملعايير الفنية التي أخذ بها القانون للتعامل مع اإلشكاليات 
النابعة من طبيعته اإللكترونية، وعند استخالص ذلك يتضح ما يضيفه القانون للمنظومة 

تشير املذكرة اإليضاحية للقانون في الفقرة الرابعة منها إلى أن إعداد هذا القانون روعَي فيه االسترشاد   (1)
بالقانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة فضاًل عن قوانني أخرى عربية أو غربية تنظم املعامالت 

اإللكترونية.
وقد صدر عن األمم املتحدة في مجال التجارة اإللكترونية:

1- قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية 1996.
2- قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية 2001.

صدر  الذي   ،2017 للتحويل  القابلة  اإللكترونية  السجالت  بشأن  النموذجي  األونسيترال  قانون   -3
الحًقا على القانون.
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تهدف  لألسئلة  وبطرحها  حتديًدا،  اإللكترونية  والتجارة  باالستثمار  املتعلقة  التشريعية 
التجارة  معامالت  في  للثقة  تعزيزه  ومدى  النظام،  هذا  مالمح  استكشاف  إلى  الدراسة 
اإللكترونية ومنظومة االستثمار لدولة الكويت، علًما بأن القانون رقم 20 لسنة 2014 في 
الدراسة والتحليل  شأن املعامالت اإللكترونية في حد ذاته ال يزال بحاجة إلى مزيد من 
املدنية والتجارية واإلدارية،  املتنوعة  اإللكترونية  للمعامالت  العام  باعتباره ميثل اإلطار 

وهو أمٌر يسمح بدراسته من أكثر من زاوية لتأسيس فهٍم أفضل ألحكامه.
منظور  من  أحكامه  لتحليل  احلاجة  تبدر  القانون  لهذا  العملية  التطبيقات  ندرة  ومع   
تطبيقي(2) يكشف عما ميكن أن يثور من مشكالت عملية في مجال املعامالت اإللكترونية، 

وهو فرع حديث نسبيًا لم يستكمل بناؤه الفقهي والقضائي.
منهج الدراسة:

تتبع الدراسة املنهج التحليلي الوصفي لنصوص القانون في معظم أجزائها الستخالص 
وسجالت  ومراسالت  مستندات  من  به  يرتبط  وما  اإللكتروني،  للعقد  املنظمة  األحكام 
إلكترونية، وكذلك املعايير الفنية التي تبناها املشرع الكويتي، مع احلرص على الرجوع 
لذلك،  احلاجة  دعت  كلما  مادًيا  مصدًرا  باعتباره  املتحدة،  لألمم  النموذجي  القانون  إلى 

وفي حدود الهدف من الدراسة. 
ويتبع املنهج التطبيقي في املبحث الثالث من الدراسة ملناقشة بعض اإلشكاليات العملية التي 
يتوقع أن تثور في سياق االستخدام احلكومي للتوقيع اإللكتروني بسبب بعض املعايير 

الفنية التي تتطلبها الالئحة التنفيذية للقانون الصادرة في القرار رقم 48 لسنة 2014.
خطة الدراسة:

ولهذا الغرض تنقسم الورقة إلى مبحث متهيدي وثالثة مباحث كما يلي:
مبحث متهيدي: املالمح املميزة لقانون املعامالت اإللكترونية رقم 20 لسنة 2014

املبحث األول: ماهية العقد اإللكتروني وخصوصية أحكام انعقاده
املبحث الثاني: التنظيم التشريعي حلجية العقد اإللكتروني

املبحث الثالث: إشكاليات االستخدام احلكومي للتوقيع اإللكتروني

بأحكام  اخلاص  السياق  في  وذلك  القانون،  ألحكام  واقعية  تطبيقات  مع  التعامل  فرصة  للباحثة  كان   (2)
تلك  وعبر  اإللكترونية«،  والتوقيعات  للمستندات  احلكومي  »االستخدام  حتديًدا:  منه  اخلامس  الفصل 
التجربة المست الصعوبات التي تثور عند تفسير أحكام القانون في املمارسة العملية، وتربط الباحثة 
ذلك بندرة التطبيقات، وكذلك الدراسات التي تعتني بتحليل أحكام قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي 

وتؤسس لفهم أفضل لقواعده.
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مبحث متهيدي
املالمح املميزة لقانون املعامالت اإللكترونية رقم 20 لسنة 2014

املالمح  وعرض  األول(،  )املطلب  في  القانون  عن  نبذة  تقدمي  خالل  من  ذلك  سنتناول 
املمارسة  عن  املعلومات  غياب  مسألة  إلى  التطرق  ثم  الثاني(،  )املطلب  في  له  األساسية 

العملية في )املطلب الثالث(، وذلك على النحو التالي:

املطلب األول
نبذة عن القانون

جاء إصدار قانون املعامالت اإللكترونية رقم 20 لسنة 2014 ليسد فراًغا تشريعيًا في 
مجاٍل بقي خاليًا من أي تنظيم قانوني فعلي لفترٍة طويلة لم يصدر خاللها أي قانون 
تتوجه أحكامه ملا يجري من أنشطة عبر شبكة اإلنترنت(3)، فلقد ظهرت خدمات اإلنترنت 
الشركات  من  محدود  لعدد  الترخيص  مت  حني  املاضي  القرن  تسعينيات  منتصف  في 
احليوي  القطاع  هذا  فبقي  والشركات،  لألفراد  جتارية  إنترنت  خدمات  لتقدمي  املؤهلة 
اخلدمات  من  نصيب  خاصة  بصفٍة  للبنوك  وكان  تنظمه،  قواعد  دون  طويلة  لفترة 
القانون  قواعد  غياب  وبسبب  العمالء،  من  يرغب  ملن  تتوفر  أصبحت  التي  واملعامالت 
من  موضوعة  وضوابط  لشروط  وفًقا  يتم  األمر  كان  اإللكترونية  للمعامالت  املنظمة 
احلصول  قبل  استيفاؤها  يشترط  كتابية،  اتفاقيات  صيغة  في  اخلدمات  مزودي  قبل 
بعد  أما  القانون،  صدور  على  السابقة  الفترة  طوال  وذلك  اإللكترونية،  اخلدمات  على 
صدور القانون، فلقد أصبح باإلمكان االعتماد كليًا على األساليب اإللكترونية عند إبرام 

املعامالت بشرط أن تتم وفًقا ألحكامه(4).
إلى  الكويت  دولة  تسعى  التي  العامة  األهداف  إلى  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  وتشير 
حتقيقها من خالل إصداره، وهي تتمثل في تطوير أوجه النشاط االقتصادي والتجاري 
فيها، مبا يتناسب مع سمات املجتمع املعاصر الذي بات يعتمد على وسائل التكنولوجيا 
التعامل  منو  على  ذلك  وينعكس  احلياة،  جوانب  جميع  في  متنامية  بصورٍة  احلديثة 
سائر  في  جليًا  يظهر  والذي  التقليدية،  التواصل  أساليب  من  بداًل  إلكترونية،  بوسائل 
لالطالع على تطور التشريعات التي صدرت في الكويت في هذا الشأن، انظر: موقف املشرع الكويتي   (3)
من حوكمة اإلنترنت: اليمامة احلربي،  جوانب قانونية في احلوكمة التكنولوجية لإلنترنت، مجلة كلية 
الثاني  ربيع  األول-  ربيع   ،24 التسلسلي  العدد   ،4 العدد  السادسة،  السنة  العاملية،  الكويتية  القانون 

1440 هـ - ديسمبر 2018م، ص 83 و ما بعدها.
املرجع السابق.   (4)
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األنشطة اإلنسانية ومنها دون شك التجارية والصناعية واإلدارية.
 وتتلخص األهداف التي يسعى املشرع إلى حتقيقها من إصدار هذا القانون فيما يلي:

تهيئة البيئة التشريعية الالزمة لتكون الكويت مركًزا ماليًا عامليًا.  .1
مواكبة التطور في وسائل االتصاالت اإللكترونية لالستفادة منها في املعامالت   .2

التجارية.
استكمال العمل على تطبيق احلكومة اإللكترونية.  .3

مجاالت  كافة  وحتديث  تطوير  بغرض  الدولة  في  الشاملة  التنمية  مسيرة  دعم   .4
احلياة فيها.

وباإلضافة لألهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، ترى الباحثة أن إصداره يحقق أيًضا 
هدًفا آخر ذا أهمية للمستخدم، فهو يؤسس بيئة إلكترونية للمعامالت يسودها اليقني في 
حجية التصرفات التي يجريها املستخدمون عبر الشبكة، وإمكانية توقع أحكام القانون 
نزاعات،  من  يثور  قد  ملا  حلواًل  يوفر  ما  وهو  والضبابية،  الغموض  من  طويلة  فترة  بعد 
األمر الذي من شأنه أن يضفي االستقرار على هذا النوع من املعامالت، ويظهر ذلك بصفة 
إلى  بحاجة  هما  اللذين  اإلنترنت  عبر  واالستثمار  التجارة  قطاعي  معامالت  في  خاصة 
قدٍر عاٍل من اليقني حول األحكام املنطبقة على االتفاق، مبا يضمن ترتيب اآلثار القانونية 
التي يسعى إليها أطراف املعاملة ضمن إطار قانوني معّول عليه، خاصة وأنها بيئة عاملية 

لألعمال جتمع أطرافاً من حول العالم ومن خلفيات قانونية واقتصادية متباينة. 
فأحكام القانون نفسه تؤسس إطاًرا تنظيميًا يدعم بيئة جاذبة لألعمال، ميكن للمستثمر 
فيها - حتى لو كان من خارج الكويت - أن يتوقع املعايير السائدة، فيحرص على اتباعها 
يسبق  لم  أمور  في  أحكاًما  يقرر  وأنه  خاصًة  القانون،  حكم  مع  أنشطته  توافق  لضمان 
طلب  في  واحلق  اخلصوصية،  حماية  مثل  الوطنية  التشريعات  في  حسمها  أو  تنظيمها 

احلصول على معلومات.

املطلب الثاني
املالمح األساسية للقانون

املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  أحكام  على  عامة  إجماليٍة  نظرٍة  بإلقاء 
اإللكترونية من منظور تنظيمي، فإنه ميكن حتديد مالمحه األساسية مبا يلي:
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: يغلب على القانون وصف القانون اإلجرائي ال املوضوعي، إذ يعنى بتقرير احلجية  أولاً
بها  يرتبط  وما  اإللكترونية  املعاملة  في  املتطلبة  الفنية  والشروط  األساليب  ووصف 
أحكامه  وحتيل  املوضوعية،  األحكام  فيه  وتندر  إلكترونية،  ومستندات  سجالت  من 
الالئحة  أو  القانون  يتم تنظيمه في  لم  أمر  اإلثبات في كل  العامة في قانون  القواعد  إلى 
التنفيذية، إذا كان يتعلق بإثبات صحة املستندات اإللكترونية الرسمية والعرفية، وكذلك 
التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية، في حني لم يتعرض القانون إلى تنظيم اجلوانب 
خيارات  أو  نفاذها  أو  املعاملة  صحة  مثل  اإللكترونية  باملعامالت  املتعلقة  املوضوعية 

العدول(5).
األمم  الصادر عن  النموذجي  القانون  بأحكام  استرشاًدا  القانون  أحكام  ثانياًا: وضعت 
املتحدة، باإلضافة إلى عدد من التشريعات املقارنة العربية والغربية(6)، وهو نهج أسهم 
بتقديري في تخطي صعوبتني واقعيتني تثوران عند حتديد املعايير واملواصفات املطلوب 

توفرها لالعتداد باملعامالت التي جتري إلكترونيًا:
ضرورة  من  تتطلبه  مبا  اإللكترونية،  للبيئة  بالتشريع  املتعلقة  الفنية  التحديات   .1
البيئة اإللكترونية، انظر مثاًل: نسرين  ميكن مقارنة ذلك بأنظمة أخرى توفر حماية للمستهلك في   (5)
املعامالت  قانون  ضوء  في  دراسة  اإللكتروني:  العقد  عن  العدول  في  املستهلك  حق  محاسنة، 
القانون  كلية  مجلة  املستهلك،  حلقوق  األوروبي  بالتوجيه  مقارنًة  القطري  اإللكترونية  والتجارة 
 الكويتية العاملية، السنة السادسة، العدد 4، العدد التسلسلي 24، ربيع األول - ربيع الثاني 1440 هـ 
- ديسمبر 2018 م، ص 191؛ رضوان جيراني، احلق في التراجع كآلية حلماية املستهلك في عقود 
التجارة اإللكترونية، املجلة العربية للدراسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، 
أكادير، املغرب، مؤلف جماعي حول حماية املستهلك: تنسيق محمد بو جنون وكرمي الصبوجني، 

2020، ص 29-42. انظر كذلك: 
Qais Maaitah, Review of E-Commerce Legal Framework in Bahrain: Under the Perspective 
of Local and Global Consumer Protection, Kuwait International Law School Journal, 
Volume 6, Issue 2, Ser. No. 22, Ramadan/ Shawwal 1439 – June 2018, p. 61.

متثل االتفاقيات الدولية مصدًرا مادًيا مناسبًا لألحكام القانونية في املجاالت الفنية التي تتطلب معرفة أو   (6)
خبرات ال تتوفر لدى املشرع الوطني، كما أن اللجوء إليها مينع التضارب بني املعايير الوطنية واملعايير 
إلى  اإلشارة  وتقدمت  للحدود.  عابر  نطاق  على  متارس  أن  يغلب  التي  املجاالت  في  عامليًا  بها  املعمول 
اإللكترونية  التوقيعات  النموذجي بشأن  األونسيترال  قانون  اشتراع  »دليل  5 في:  إلى   3 الفقرات من 
عام 2001 باعتباره إطاًرا عاًما يهدف إلى توحيد املعايير الفنية وحتقيق االتساق فيما بينها بالنظر إلى 
الطبيعة الدولية للتوقيعات اإللكترونية، وذلك دون إغفال الرابط مع القانون النموذجي األسبق بشأن 

التجارة اإللكترونية عام 1996 وخاصًة أحكام املادة (7) منه وما تقرره بشأن التوقيعات اإللكترونية.
العنزي،  التالية: عيسى  للدراسة  الرجوع مثاًل  الوطني ميكن  التشريع  الدولية على  أثر االتفاقيات  في 
احلماية الدولية للعالمات التجارية وأثرها في النظم القانونية الوطنية لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
1440 هـ -  26، شوال  التسلسلي  العدد   ،2 العدد  السابعة،  السنة  العاملية،  الكويتية  القانون  مجلة كلية 

يونيو 2019م، ص 136-93. 
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اإلنترنت  شبكة  في  املوظفة  بالتكنولوجيا  املعرفي  اإلملام  من  أدنى  حٍد  توفر 
نقص  وكذلك  التطور،  دائم  حيوي  مجال  وهو  اإللكتروني،  التواصل  وأساليب 
أن  ميكن  التي  املختلفة  اإلشكاليات  مع  للتعامل  املتطلبة  الفنية  القانونية  اخلبرة 

تثور في املمارسة العملية.
اجلغرافية  باحلدود  تقيد  دون  املعامالت  إجراء  وقابلية  للشبكة  العاملية  السمات   .2
للدول أو النطاق الزمني الذي تتبعه مبا يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق باملعايير 

الفنية الالزم استيفاؤها أو بالقانون واجب التطبيق.
التباع  اجتاهها  عند  احلكومية  للجهات  خاصة  فنية  صالحيات  القانون  يقرر  ثالثاًا: 
بالواسعة  وصفها  ميكن  املراجعني،  جمهور  مع  تعاملها  في  اإللكتروني  األسلوب 
واملستقلة، وهو ما يسمح بتأسيس قاعدة مستقرة النطالق خدمات احلكومة اإللكترونية 

واملعامالت اإلدارية املرتبطة بها(7).
ا: من أهم األحكام التي يقررها القانون ومتثل إضافًة في مجال حقوق املستخدمني  رابعاً
ما ورد بشأن اخلصوصية وحماية البيانات، وكذلك تقرير احلق في طلب االطالع على 
دستورية  حقوق  وهي  إلكترونية(8)،  معاجلة  أنظمة  على  احملفوظة  والسجالت  البيانات 
لم يسبق تنظيمها أو حسمها في التشريعات الوطنية لدولة الكويت(9)، ومع منو التعامل 
اإللكتروني في مختلف مجاالت وقطاعات احلياة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من تعامل 
مستمر مع املعلومات والبيانات حفًظا أو استرجاًعا واستخدامات أخرى عديدة، فينتظر 
العملية، خاصة حني يتعلق األمر  املمارسة  أن يكون لهذه األحكام تطبيقات واسعة في 
مبعاملة ذات عنصر أجنبي من ثقافة قانونية تولي أهميًة كبيرة للحق في اخلصوصية 

واحلق في االطالع على البيانات مثل األنظمة األوروبية على سبيل املثال(10).

الفصل  هو  اإللكترونية  والتوقيعات  للمستندات  احلكومي  لالستخدام  خاًصا  فصاًل  القانون  يفرد   (7)
اخلامس.

انظر: الفصل السابع من القانون )املواد من 32 حتى 36(.  (8)
االجتاهات  العصار،  يسري  مثل:  املستخدم  خصوصية  بحماية  تتعلق  دراسات  على  االطالع  ميكن   (9)
 – )الكويت - مصر  الدستوري بشأن حماية احلق في اخلصوصية: دراسة مقارنة  للقضاء  احلديثة 

فرنسا(، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة الثالثة، العدد 10، يونيو 2015، ص 80-35. 

وفي شأن الفروقات الثقافية فيما يتعلق بحماية البيانات يراجع باإلجنليزية:   (10)
L. Floridi, Four challenges for a theory of informational privacy, Ethics Inf Technol 8, 
(2006), Pp. 109–119. https://doi.org/10.1007/s10676-006-9121-3; L. Edwards, Privacy, 
security and data protection in smart cities: A critical EU law perspective, Eur. Data Prot. 
L. Rev,2, 28, (2016). 
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املطلب الثالث
غياب املعلومات عن املمارسة العملية

ميثل غياب األحكام القضائية صعوبًة تعترض طريق الباحث الذي يرغب في استكشاف 
الواقع العملي للمعامالت اإللكترونية بعد صدور القانون، ولم يستدل حتى تاريخه على 
أي حكم نهائي صادر عن محاكم دولة الكويت، ويتضمن تطبيًقا عمليًا ألحكامه، وهو أمر 
يبعث على التساؤل عن السبب في ذلك، فهل تخلو املعامالت اإللكترونية من منازعات؟ 
املنازعات تثور في هذا املجال لكنها ال تعرض على القضاء وتتم تسويتها بطرٍق  أم أن 

أخرى موازية؟
والواقع أنه ليس من أغراض هذه الدراسة أن جتيب عن هذا التساؤل، لكن أحسب أن األمر 
بحاجة فعاًل لالستكشاف من قبل الباحثني املهتمني، فاالحتماالت املطروحة كثيرة، فهل 
ميثل األمر امتداًدا للحقبة السابقة على العمل بهذا القانون من ناحية االستمرار في تبني 
االتفاقيات التي كانت تبرم كتابيًا وتخضع للقواعد العامة، أم يتعلق األمر بنقص الوعي 
جتارية  معامالت  مع  يتعاملون  الذين  القانونيني  قبل  من  القانون  هذا  بأحكام  القانوني 
ومدنية ذات عنصر إلكتروني، وكالهما افتراضان يتعلقان بالثقافة القانونية السائدة، أم 

أن لذلك ارتباطاً ما بوجود آليات تسوية بديلة عن القضاء من حتكيم وغيره(11)؟
جديٌر  األمر  لكن  واالفتراضات،  التساؤالت  لهذه  حاليًا  جواب  يتوفر  ال  احلقيقة  في   
بالبحث وال سبيل إلى ذلك من دون اللجوء إلى استطالع منهجي يعتمد بشكل أساسي 
على االستبيان واملقابالت مع ذوي اخلبرة العملية في هذا احلقل، أما إذا كان لألمر عالقة 
بنقص الوعي القانوني بأحكام هذا القانون، فإن الباحثة تأمل أن توفر الدراسة تعريًفا 

بالقانون، وشرًحا مناسبًا ألهم أحكامه فيما يلي من أقسامها.

سبق وأن انتهى د. محمود عبد الرحمن محمد – رحمه الله - إلى نتيجة مماثلة في الدراسة املقارنة   (11)
التي أعدها حول القانون رقم 20 لسنة 2014، انظر: محمود عبد الرحمن محمد، مدى حجية الوسائل 
اإللكترونية في إثبات املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة 

السادسة، العدد1، العدد التسلسلي 21، جمادى اآلخرة/رجب 1439 هـ – مارس 2018 م، ص 144.
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املبحث األول
ماهية العقد اإللكتروني

املعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مع  ظهر  نسبيًا،  حديث  مفهوم  اإللكتروني«  »العقد  إن 
ومن  اإللكترونية.  التجارة  احلياة، وخاصًة في  جوانب  من  كثير  في  أسلوًبا  واعتمادها 
ناحية مضمون العقد أو مواصفاته الشكلية، فإنه في احلقيقة عقد عادي ال يختلف عن 
ومير  مكتوًبا،  أو  رضائيًا  عقًدا  يكون  أن  فيمكن  االلتزامات،  نظرية  في  املعروفة  العقود 
إنشاؤه باملراحل نفسها التي مير بها أي عقد يبرم باألساليب التقليدية: تفاوض ثم اتفاق 
ثم إبرام ضمن نظام قانوني ما، لكن ما يجعله مختلًفا هو األسلوب الذي يتم إبرام العقد 
من خالله، إذ يلزم أن يتم عبر وسائل إلكترونية إما كليًا أو جزئيًا في إحدى مراحله(12). 
والعقد اإللكتروني من حيث مضمونه، ميكن أن يكون أي نوع من أنواع العقود املعتادة 
التي يتم إبرامها بالتراضي بني األطراف، وقد يتطلب األمر اتباع شكليات معينة امتثااًل 

حلكم القانون. 

املطلب األول
التعريف بالعقد اإللكتروني

عنه  مستعيًضا  اإللكتروني«  »العقد  اصطالح  يستخدم  لم  الكويتي  القانون  إن  حيث 
املعاملة  ألن  املفهومني؛  تعارض  عدم  بيان  يستدعي  ما  فهذا  اإللكترونية«،  »املعاملة  بـ 
اإللكترونية مفهوٌم واسٌع يشمل »العقد اإللكتروني« وغيره من أفعال جتري عبر الشبكة 
القانون على  قانوني، كما يستدعي حتديد نطاق سريان  أثر  إحداث  اإللكترونية بقصد 

العقود اإللكترونية.

الفرع األول
العقد اإللكتروني واملعاملة اإللكترونية

  ُيعّرف فريق من الفقهاء العقد اإللكتروني بأنه: »عقد يخضع في تنظيمه للقواعد واألحكام 
العامة التي تنظمها النظرية العامة للعقد، ولكنه يتميز بأنه عقد يبرم عن بعد بني غائبني، 
ليسا حاضرين، باستخدام وسائط إلكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من 

(12) M. Kõlvart, M. Poola, A. Rull, Smart Contracts’ in: Kerikmäe T., Rull A. (eds) The Future 
of Law and eTechnologies, Springer, Cham, 133147-; K. Krishna and P.R., Karlapalem, 
and A. R. Dani, From Contracts to E-Contracts: Modeling and Enactment, Inf Technol 
Manage 6, (2016), Pp. 363–387.
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الوسائل التقنية احلديثة التي تعمل آليًا وتلقائيًا مبجرد إصدار أوامر التشغيل إليها«(13).
أو جزئيًا، وتتمثل  إلكترونية كليًا  انعقاده بوسيلة  الذي يتم  »العقد  وُيعّرفه فريٌق آخر بأنه: 
الوسيلة اإللكترونية في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية، 

أو أي وسيلة أخرى مشابهة صاحلة لتبادل املعلومات بني املتعاقدين«(14).
املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  من   (1) املادة  تعريفات  في  يرد  ولم 
إلكترونية«،  »معاملة  مصطلح  استخدم  املشرع  لكن  إلكتروني«،  »عقد  لفظ  اإللكترونية 
فها بـأنها: »أي تعامل أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كليًا أو جزئيًا بواسطة وسائل أو  وعرَّ
مراسالت إلكترونية«، وهو بذلك يعتد في تصنيفه للمعاملة محل االتفاق، أو العقد ألغراض 
هذه الدراسة، باألسلوب الذي اتبع في إبرام العقد، وال شك أن التعاقد الذي يجري إلكترونيًا 
األداة  هو  فالعقد  الكويتي،  املشرع  تبناه  الذي  اإللكترونية  املعامالت  مفهوم  ضمن  يدخل 
بعض  إجراء  يتم  أن  ميكن  وكذلك  والتجارية،  املدنية  املعامالت  في  األساسية  القانونية 
املعامالت اإلدارية بأسلوب التعاقد، وفي هذا السياق يشمل مفهوم العقد اإللكتروني كل 
عقد يبرم بشأن معامالت مدنية أو جتارية أو إدارية، سواًء أكان إبرام املعاملة يتم بالكامل 
عبر وسائل إلكترونية أم جزئيًا إذا تخلل املعاملة أو إحدى مراحلها إجراء يعتمد على وسيلة 
إلكترونية، بدًءا باملفاوضات وتبادل املعلومات، مروًرا باالتفاق، وانتهاًء بإبرام العقد في 
النهائية، وبذلك ال يشترط إمتام جميع املراحل املعتادة للعقد بوسائل إلكترونية  صورته 

حتى يكون العقد إلكترونيًا وفًقا للمفهوم الذي تبناه املشرع الكويتي. 

الفرع الثاني
العقود التي يجوز  إبرامها إلكترونياًا

املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  من   (2) املادة  من  األولى  الفقرة  تبنّي 
اإللكترونية نطاق سريان أحكامها بأنها تسري على: »السجالت والرسائل واملعامالت 
واملستندات والتوقيعات اإللكترونية ذات العالقة باملعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، 
أن  يتبني  أو  ذلك،  غير  على  األطراف  يتفق  لم  ما  استخدامها  عن  ينشأ  نزاع  كل  وعلى 
قانوًنا آخر هو الواجب التطبيق«، وبذلك يكون األصل سريان أحكام القانون على جميع 

املعامالت اإللكترونية املدنية والتجارية واإلدارية ماعدا احلاالت التالية:

القانونية  للجوانب  دراسة  اإللكترونية:  للتعامالت  القانونية  اجلوانب  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم   (13)
الكويت،  العلمي، جامعة  النشر  اإللكتروني«، مجلس  »التراسل  للتعامل عبر أجهزة االتصال احلديثة 

2003، ص 71.
ماجد سليمان أبا اخليل، العقد اإللكتروني، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 2009، ص 20.  (14)
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عند اتفاق أطراف املعاملة على استبعاد تطبيق أحكامه.  .1
في حال تبنيَّ أن قانوًنا آخر هو الواجب التطبيق على املعاملة.  .2

إذا تعلق ذلك بإحدى املعامالت واملسائل التي مت استثناؤها صراحًة على سبيل   .3
احلصر في الفقرة الثانية من املادة (2) من القانون وهي:  

املعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والوقف.  .1
أو  أصلية  عينية  حقوق  من  عنها  ينشأ  وما  العقارية  األموال  ملكية  سندات   .2

تبعية.
السندات اإلذنية والكمبياالت القابلة للتداول.  .3

أو ورد في  أو توثيقه،  إفراغه في محرر رسمي  القانون  أي مستند يستلزم   .4
تنظيمه نص خاص في قانون آخر.

لها  مبعامالت  تتعلق  أن  إما  االستثناءات  أن  إلى  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  وتشير 
الشخصية  باألحوال  املتعلقة  املعامالت  وهي  اخلاصة،  طبيعتها  بسبب  خصوصية 
والوقف، أو أن حتتوي على مستندات يشترط في إنشائها اتباع شكلية يتطلبها املشرع 

في قانون خاص(15). 

املطلب الثاني
خصوصية أحكام انعقاد العقد اإللكتروني

األول  فرعني:  في  اإللكتروني  العقد  بانعقاد  اخلاصة  األحكام  سنتناول  املطلب  هذا  في 
العقد  انعقاد  زمان  بتحديد  املتعلقة  األحكام  والثاني  اإلرادة،  عن  التعبير  أحكام  يتناول 

اإللكتروني ومكانه.
الفرع األول

التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني
إن تكوين فهم متكامل للنظام القانوني للعقود اإللكترونية في قانون املعامالت اإللكترونية 

يستدعي الوقوف على األحكام املنظمة للتعبير عن اإلرادة بصورة إلكترونية.

الظروف  في  االختالفات  اإللكترونية  التوقيعات  بشأن  النموذجي  القانون  يراعي  السياق  هذا  في   (15)
الوطنية لكل دولة، وحاجة كل منها لتقرير استثناءات من أحكام املادة (6)، انظر: دليل اشتراع قانون 

األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية 2001 الفقرة 130 االستثناءات من املادة (6).
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أولاً: اإليجاب والقبول اإللكترونيان
اإليجاب  اقتران  عند  ينعقد  إّنه  حيث  من  التقليدي  والعقد  اإللكتروني  العقد  بني  فرق  ال 
التي تنظم أحكام االنعقاد والتعبير عن  العامة  للقواعد  له، وإنه يخضع  املطابق  بالقبول 
إرادة التعاقد إيجاًبا وقبواًل، لكن التعامل عبر اإلنترنت والوسائل التكنولوجية له طبيعة 
جتري  متعددة  تكنولوجية  ووسائط  تطبيقات  عبر  يتم  اإللكتروني  فاإليجاب  مختلفة، 
املتصفحني  عموم  إلى  موجًها  عاًما  اإللكتروني  اإليجاب  يكون  وقد  تباعد،  على  غالبًا 
للموقع أو التطبيق، وقد يكون خاًصا يستهدف شخًصا محدًدا مثل العروض التي ترسل 

عبر اإلمييل الشخصي متضمنًة العناصر اجلوهرية للعقد وشروطه األساسية.
 ومن جانب آخر، يوجد أسلوب شائع في املواقع والتطبيقات التجارية اإللكترونية يتيح 
تلقائيًا، وتبدأ غالبًا برابٍط يحيل  لتعمل  أن يتم قبول املستخدم من خالل خطوات معدة 
إلى شروط وأحكام االتفاق، يطلب من املستخدم أن يضع عالمة في مربع للداللة على 

االطالع، ثم الضغط على أيقونٍة تظهر له للتعبير عن املوافقة والقبول النهائي(16). 
املعامالت  قانون  يقررها  التي  اخلاصة  األحكام  على  الدراسة  هذه  في  البحث  ويقتصر 
اإللكترونية في شأن إبرام العقد بوسائل إلكترونية من دون التعرض لألحكام العامة فيه 

إال بالقدر الذي يحقق أغراض الدراسة. 
جواز التعبير عن اإلرادة إلكترونياًا أ. 

والقبول  اإليجاب  عن  جزئيًا  أو  كليًا  التعبير  جواز  القانون  من   (5) املادة  أحكام  تقرر 
بوسيلة إلكترونية، ويشمل ذلك جميع األمور املتعلقة بالتعاقد، ويجوز أيًضا االتفاق على 
أي شأن يتعلق باإليجاب أو القبول، مبا في ذلك إجراء تعديالت أو الرجوع عن أي منهما 

من خالل معاملة إلكترونية.
ويقرر القانون صراحًة أن التعبير عن اإلرادة من خالل مراسلة إلكترونية ال يفقد التعبير 
صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ، علًما بأن القانون ال يشترط أن يجري ذلك عبر مراسلٍة 
واحدة، إذ يكون التعبير عن اإلرادة صحيًحا حتى لو مت عبر أكثر من مراسلة حلني إمتام 

االتفاق بصورته النهائية.
مبدأ سلطان اإلرادة في املعامالت اإللكترونية ب. 

2014 في شأن  20 لسنة  القانون رقم  فإن  اإللكترونية،  باملعامالت  اعترافه  بالرغم من 
اإلرادة، فال يجبر أي شخص على قبول  اإللكترونية يقوم على مبدأ سلطان  املعامالت 

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية...، مرجع سابق، ص: 98-86.   (16)
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التعامل بوسائل إلكترونية، ما لم يكن موافًقا على ذلك، ويستفاد ذلك من أحكام املادتني 
(2) و(4)، فاملادة (1/2) التي حتدد نطاق سريان القانون جاءت بقاعدٍة مكملة تقرر سريان 
أحكامه على جميع ما ذكر »ما لم يتفق األطراف على غير ذلك«، ومن مؤدى هذا احلكم 
املعاملة، ومت  إرادة أطراف  إليه  إذا كان ذلك هو ما تتجه  القانون،  جواز استبعاد تطبيق 
االتفاق عليه، أما إذا تبنيَّ عدم وجود اتفاق صريٍح أو ضمني بينهم على استبعاد أحكام 
القانون، وكان االتفاق قد تخلله إجراء أو مستنٌد إلكتروني على الوصف الذي تبيّنه املادة 

(1/2)، فإن القانون ر قم 20  لسنة 2014 في شان املعامالت اإللكترونية يسري وجوًبا.

ويظهر اعتراف القانون بحرية األشخاص في اختيار منط التعامل الذي يفضلونه فيما 
إذا كان باألسلوب التقليدي أو األسلوب اإللكتروني حني نص صراحًة في املادة (4) منه 
على حق أي شخص في االمتناع عن التعامل بوسائل إلكترونية، حيث جاء فيه بأنه: »ال 
يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل اإللكترونية من دون موافقته«، لكن القانون 
اإللكترونية  األساليب  اتباع  على  حكمهم  في  ومن  األفراد  موافقة  تكون  أن  يشترط  ال 
بصيغٍة صريحة، إذ يكفي أن يبدر من املتعامل أي سلوك يدل على موافقته الضمنية على 
ذلك، كأن يقوم مثاًل بالدخول إلى موقع أو تطبيق إلكتروني للحصول على خدمة تتوفر 
على  موافقته  على  دااًل  ذلك  ليكون  التفاق؛  التمهيد  بغرض  إمييل  إرسال  أو  إلكترونيًا، 

التعامل بالوسائل اإللكترونية.
على أن األمر يختلف إذا تعلق بجهٍة حكومية ترغب في اللجوء إلى التعامل اإللكتروني، إذ 
يلزم أن يكون قبولها صريًحا لكل أمٍر يتعلق ببيانات إلكترونية هي طرٌف فيها مبا يترتب 

على ذلك من آثار(17).
أما بالنسبة ألحكام الفقرة الثانية من املادة (2) من القانون، فهي حتدد على سبيل احلصر 
املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  أحكام  عليها  تسري  ال  التي  املعامالت 
اإللكترونية، ومن مقتضى إعمال هذا احلكم عدم خضوع أي مستند أو سجل إلكتروني 

ألحكامه، إذا ثبت أنه يتعلق بإحدى املعامالت املستبعدة وهي:
املعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والوقف والوصية.   .1

سندات ملكية األموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.   .2
السندات اإلذنية والكمبياالت القابلة للتداول.   .3

أي مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه، أو ورد في تنظيمه   .4
نص خاص في قانون آخر. 

املادة (4) من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن املعامالت اإللكترونية.   (17)
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وللعلم فإن أحكام املادة (2/2) جاءت بصيغٍة آمرة ال تسمح بوجود حكم يخالف ما ورد 
فيها من أحكام متنع من تطبيق القانون على املسائل احملددة فيها، مبعنى أن القانون يسمح 
باستبعاد تطبيق القانون على معاملة إلكترونية يرغب أطرافها في عدم اخلضوع له، لكنه 
ال يسمح باتفاق يقرر تطبيق أحكامه على مسألٍة مستبعدة من نطاق سريانه، فعلى سبيل 
املثال لو أبرم »عقد زواج إلكترونياً« عبر موقع يقدم خدمات للتعارف بغرض الزواج، فإنه 
لن يكون ذا حجية، ولن يرتب اآلثار القانونية املقررة في قانون املعامالت اإللكترونية؛ 
ألن موضوعه يتعلق باألحوال الشخصية ويخرج عن نطاق تطبيق القانون، وال ُيغيّر من 
إلكترونيًا يخضع ألحكام هذا  العقد مستنًدا  اعتبار  اتفاق بني األطراف على  ذلك وجود 

القانون، وإذا وجد فإنه يكون اتفاًقا باطاًل وال يحتج به أمام احملاكم الكويتية. 
ج. جواز التعاقد بني أنظمة مؤمتتة

جواز  اإللكترونية  املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  من   (8) املادة  تقرر 
(1) بأنه:  املادة  النظام املؤمتت في  القانون  إلكترونية مؤمتتة، ويعرف  التعاقد بني نظم 
»برنامج أو نظام إلكتروني حلاسب آلي مت إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكٍل 
مستقل، كليًا أو جزئيًا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه 

التصرف أو االستجابة له«. 
أكثر،  أو  إلكترونية  إلكترونية خالصة ما بني نظامي بيانات  فحني يجري تعاقد بطريقٍة 
النظام  كان  إذا   ،(8) املادة  ألحكام  وفًقا  القانونية  آلثاره  ومنتًجا  صحيًحا  االتفاق  يكون 
املؤمتت معًدا ومبرمًجا مسبًقا للقيام باملعاملة املطلوب إجنازها، وكان التعامل مستوفيًا 

للشروط التي يتطلبها القانون.
واملستفاد من أحكام هذه املادة أن القانون يتطلب توفر شروط معينة حتى يكون التعاقد 

الذي يتم بني األنظمة املؤمتتة صحيًحا، وتتمثل فيما يلي:
أن يكون النظام معًدا ومبرمًجا مسبًقا للقيام بوظائف ومهمات الزمة في عملية   .1

إبرام العقد.
في  منها  املطلوبة  الوظائف  أداء  على  الذاتية  القدرة  املؤمتتة  لألنظمة  يكون  أن   .2
عملية إبرام العقد على نحٍو مستقل، ودون احلاجة لتدخل مباشر من أي شخص 

طبيعي. 
املرتبات في مواعيد محددة مسبًقا  الشائعة في هذا السياق طريقة حتويل  ومن األمثلة 
البرمجة  لديه حني جتري عبر  العاملني  إلى حسابات  البنكي  العمل  من حساب صاحب 

اآللية.
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إلكتروني  التعاقد ما بني شخٍص طبيعي ونظام  باإلضافة إلى ذلك، يجوز أيًضا أن يتم 
الشخص  يكون  أن  يشترط  احلالة  هذه  وفي  معنوًيا،  أو  طبيعيًا  شخًصا  يتبع  مؤمتت 
الطبيعي على علم بأن الذي يجري التصرف القانوني هو نظام إلكتروني، أو أنه كان من 
املفترض به أن يعلم، فعلى سبيل املثال تتيح البنوك خدمات كثيرة لعمالئها عبر تطبيقات 
إلكترونية مبرمجة سلًفا، يستطيع العميل من خاللها أن يجري تعاقدات مثل طلب إنشاء 

وديعة عبر التطبيق، ومن دون احلاجة إلى تدخل شخص طبيعي ينوب عن البنك. 
ثانيااً: إسناد اإلرادة في العقد اإللكتروني

ينظم القانون أحكام إسناد اإلرادة في املعامالت اإللكترونية في املواد (11، 12، 13)، ومن 
فحص هذه األحكام يستفاد ما يلي: 
إسناد الرسالة إلى مرسلها أ. 

تقرر املادة (11) األحوال التي يعتبر فيها املستند حجًة على املنشئ، وتلك التي متنع من 
ذلك، وينطبق وصف املنشئ على من قام بتحرير املراسلة اإللكترونية، سواًء أكان مرساًل 
أم مستقباًل لها، وُيعّول القانون في الكشف عن إرادة التعاقد إلكترونيًا على حتديد الطرف 
الذي قام بإنشاء السجل أو املستند اإللكتروني، فيعتبر أنه صدر عن املنشئ في حالتني:

حسابه  من  إلكتروني  بريد  بإرسال  يقوم  كأن  شخصيًا،  املنشئ  عن  صدر  إذا   .1
وسائل  من  أي  عبر  نصية  رسالة  بإرسال  أو  مباشرًة،  بتحريره  قام  اخلاص 
الصوتية  الرسالة  على  أيًضا  ذلك  ويسري  احلديثة،  التكنولوجية  االتصاالت 
ورسالة احملتوى املرئي واملسموع، فكلها ميكن أن تكون وسيلة يعبّر بها املنشئ 

عن إرادة التعاقد بصورة شخصية مباشرة.
إذا صدر من الغير حلساب املنشئ عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيًا،   .2
ويستوي في ذلك أن يكون النظام قد أعد من املنشئ بنفسه، أو من قبل شخص 

آخر بالنيابة عنه.
حالت اعتبار املراسلة اإللكترونية حجةاً على املنشئ ب. 

حسب أحكام الفقرة الثانية من املادة (11)، فإن املستند أو السجل اإللكتروني يعتبر حجًة 
على منشئه لصالح من أرسل إليه في أٍي من احلاالت التالية:

رسالة  بإرسال  يقوم  من  على  ذلك  وينطبق  بنفسه،  أصدره  قد  املنشئ  كان  إذا   .1
واتساب Whatsapp على سبيل املثال من حسابه اخلاص املعرف لهويته.
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اتفق  أن  سبق  الذي  للبيانات  اإللكترونية  املعاجلة  نظام  إليه  املرسل  استخدم  إذا   .2
مع املنشئ على استخدامه لهذا الغرض، وميكن اعتبار النماذج اإللكترونية املعدة 
لالستخدام في تقدمي طلبات يتم تعبئتها من قبل املستخدم عبر املوقع اإللكتروني 
طلب  أو  السفارات،  إحدى  من  فيزا  على  احلصول  طلب  مناذج  مثل  لذلك،  مثااًل 

االلتحاق بجامعة أو معهد ما.
إذا كان املستند أو السجل اإللكتروني قد وصل إلى املرسل إليه نتيجة إجراءات قام   .3
بها شخص تابع للمنشئ أو نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة اإللكترونية 
املستخدمة من أي منهما لتحديد هوية املنشئ، ومثال ذلك الرسائل اإللكترونية 
التي يتم إرسالها باسم جهٍة ما لعمالئها تتضمن حتديثًا أو إعالًنا، وتكون معتمدًة 
من الشخص املمثل لتلك اجلهة، مثل رسائل البنوك لعمالئها، أو التعليمات التي 
اجلمهور،  لعموم   SMS النصية  الرسائل  عبر  حكومية  جهات  من  إرسالها  يتم 
نظامها  باستخدام  املخولون  اجلهة  تلك  موظفو  هم  فعليًا  بإرسالها  يقوم  فمن 

اإللكتروني.
عدم اعتبار املستند حجةاً على املنشئ ج. 

تبنّي الفقرة الثالثة من املادة (11) متى يكون املستند أو السجل اإللكتروني املرسل فاقًدا 
للحجية في مواجهة املرسل إليه، وذلك في حالتني:

احلالة األولى: في حالة استالم املرسل إليه إخطاًرا من املنشئ يبلغه فيه أن املستند 
أو السجل اإللكتروني غير صادٍر عنه، يوجب القانون على املرسل إليه أن يتصرف 
نتائج  أي  املنشئ هو املسؤول عن  اعتبار  املنشئ، مع  على أساس عدم صدوره من 
حدثت قبل أن يستلم املرسل إليه اإلخطار، وذلك جميعه بافتراض أن الرسالة األولى 
فال  املنشئ  غير  مصدر  من  له  واردة  كانت  إذا  أما  املنشئ،  من  فعاًل  صادرًة  كانت 

تسري بشأنها هذه األحكام.
السجل  أو  املستند  أن  يعلم  أن  بوسعه  كان  أو  إليه  املرسل  علم  إذا  الثانية:  احلالة 
األوضاع  من  ذلك  استشفاف  وميكن  املنشئ،  عن  صادًرا  ليس  الوارد  اإللكتروني 
مسائل  من  وهي  حالة،  كل  ومالبسات  ظروف  باختالف  تتفاوت  التي  الظاهرة 
إلكتروني  عنوان  من  اإللكتروني  املستند  إرسال  يتم  قد  املثال  سبيل  فعلى  اإلثبات، 
شبيه لعنوان املنشئ مع اختالف بسيط في معرف URL، وهو أمر ميكن االستدالل 

عليه لكن قد يخفى على املستخدم قليل اخلبرة.
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افتراض استقالل الرسالة د. 
من األحكام التي تقررها املادة (11) أيًضا، ما ورد من حق املرسل إليه في أن يعتبر كل 
آثار، فاستقاللية  مراسلة ترده من املنشئ مستقلًة عما سواها مبا يترتب على ذلك من 
املراسالت  حالة  في  وذلك  العكس،  يقبل  افتراٌض  لكنه  القانون  يفترضه  أمٌر  املراسلة 
املكررة، إذ ميكن للمنشئ أن يحتج بأن الرسالة كانت مكررة بحسب املظهر الذي أرسلت 
به والذي كان بوسع املستقبل أن يتبيّنه لو بذل عناية الشخص املعتاد، أو لو اتبع إجراء 

متفقاً عليه متفقاً بينهما.
ثالثااً: أحكام خاصة باملراسالت اإللكترونية

يتضمن القانون أحكاًما تنظم أوضاًعا خاصة في املراسالت اإللكترونية ذات صلة بإبرام 
العقد اإللكتروني، وتتبع رد فعل األطراف، وبيانها فيما يلي:

الرسالة املقترنة بإخطار أ. 
التكنولوجيا  بوسائل  املتعاملني  طريق  تعترض  ومتاعب  عيوباً  للتكنولوجيا  أن  شك  ال 
استالم  دون  فتحول  حتدث،  التي  األعطال  بذلك  ويقصد  املعامالت،  إبرام  عند  احلديثة 
املراسالت، أو متنع من استرجاع امللفات املرفقة بها؛ لذلك جند أن معظم خدمات البريد 
اإللكتروني قامت بتطوير خيارات عديدة ومتنوعة تسمح للمنشئ عند حترير املراسلة 
طلب  خالل  من  إليه  املرسل  فعل  رد  وتتبع  منه،  الصادرة  الرسالة  مبتابعة  يقوم  بأن 
اإلخطار باالستالم، أو باالطالع على محتوى املراسلة(18)، ويحرص كثير من املستخدمني 
عند إبرام معاملة إلكترونية على اتباع هذا األسلوب من املراسالت اإللكترونية، ويرتب 
القانون عدًدا من اآلثار عند توظيف مثل هذه اخليارات في مراسالت تتعلق مبعامالت 

إلكترونية وذلك في املادة (12) منه التي تقرر ما يلي:
يعترف القانون بحق املنشئ لسجل أو مستند إلكتروني في أن يطلب من املرسل    .1
أن  ميكن  إذ  معينة،  بصيغة  ذلك  ُيقيّد  ولم  بتسلمه،  يفيد  بإخطار  يوافيه  أن  إليه 

يجري طلبه إلكترونيًا أو مبوجب اتفاق صريح.
بأنه  أخرى  وسيلة  أي  أو  إلكترونية  بوسيلة  املنشئ  بإبالغ  إليه  املرسل  قام  إذا    .2
استلم املستند أو السجل اإللكتروني، أو بدر منه أي تصرف أو إجراء يشير إلى 

حتقق واقعة االستالم، فإن ذلك يعتبر استجابًة لذلك الطلب وتنفيًذا لالتفاق.
إذا علَّق املنشئ األثر القانوني للمستند اإللكتروني أو السجل املرسل على تسلم   .3

.Microsoft Office من مايكروسوفت أوفيس Outlook من ذلك على سبيل املثال نظام آوتلوك  (18)
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إخطاٍر من املرسل إليه يفيد بتمام االستالم، فال ينتج املستند أثره إال بتسلم هذا 
اإلخطار.

املستند  أثر  تعليق  أو مع عدم  لذلك،  أجل  في حال طلب اإلخطار مع عدم حتديد   .4
املرسل على اإلخطار، كان للمنشئ احلق إذا لم يتسلم اإلخطار خالل مدة معقولة 
أن يوجه إلى املرسل إليه تنبيًها بوجوب إرسال اإلخطار خالل مدة محددة، وإال 

اعتبر السجل أو املستند اإللكتروني الغيًا إذا لم يستلم اإلخطار خالل هذه املدة.
يدل  ال  ذاته  في  االستالم  إخطار  أن  القانون  يقرر  السابقة،  األحكام  مبراعاة   .5
بالضرورة على تطابق مضمون السجل أو املستند الذي مت إنشاؤه مع مضمون 

السجل أو املستند الذي مت استالمه إلكترونيًا.
ب. املستند غير امللزم

 وفًقا ألحكام املادة (13) من القانون، فإن املستند أو السجل اإللكتروني يكون غير ملزم 
للمرسل إليه، إذا تبني أن املنشئ قد أرسل املستند بطريقٍة متنع املرسل إليه من استرجاعه 
بتفعيل  املختلفة  اإللكترونية  التطبيقات  وتسمح  به،  االحتفاظ  أو  تخزينه  أو  طباعته  أو 
أو  أمٌر ينبغي مراعاته عند إنشاء مستندات  التحكم عند إنشاء املستندات، وهو  خيارات 

سجالت إلكترونية بغرض استخدامها في معامالت إلكترونية.   

الفرع الثاني
حتديد وقت إبرام العقد اإللكتروني ومكانه

 إن من أهم التساؤالت القانونية املرتبطة بالعقد اإللكتروني هو ذلك املتعلق بتحديد زمان 
اإلنترنت مبا  بيئة  أو جزئيًا عبر  كليًا  تبرم  إلكترونية  فباعتباره معامله  انعقاده،  ومكان 
املكان مع احتمال وجود  التباعد من حيث  لها من خصائص عاملية، فهو عقٌد يبرم على 
املتعلقة  األمور  تنظيم  إلى  احلاجة  تثور  لذلك  مختلفة؛  زمنية  نطاقات  ضمن  األطراف 
بزمان انعقاد العقد اإللكتروني ومكانه، فعليها يتوقف على سبيل املثال حتديد وقت بدء 
التطبيق على ما ينشأ من  الواجب  القانون  العقد، وحتديد  الناشئة عن  االلتزامات  تنفيذ 

منازعات تتعلق به واحملاكم املختصة بنظر املنازعات(19).
2014 في شأن املعامالت اإللكترونية أحكام حتديد وقت  20 لسنة  القانون رقم  وينظم 

العقد اإللكتروني ومكانه ضمن املواد (15، 16، 17).

ماجد سليمان أبا اخليل، مرجع سابق، ص 70-60.   (19)
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أولاً: حتديد وقت إبرام العقد
تتضمن  التي  اإللكترونية  الرسالة  إرسال  بوقت  اإللكتروني  العقد  إبرام  وقت  يتحدد 
التعبير عن اإلرادة، ويخضع األمر ملعايير بيَّنتها املادة (1/15) من القانون، وتنص على 
معاجلة  نظام  إلى  دخوله  وقت  من  أرسل  قد  اإللكتروني  السجل  أو  املستند  »يعتبر  أن: 
بيانات ال يخضع لسيطرة املنشئ أو الشخص الذي أرسل املستند أو السجل اإللكتروني 

نيابًة عنه، ما لم يتفق املنشئ أو املرسل إليه على خالف ذلك«.
وعلى ذلك مير إرسال الرسالة اإللكترونية بخطوتني: األولى، عملية إعداد الرسالة ببثها 
إلكترونيًا من نظام معاجلة البيانات التابع للمنشئ، والثانية، هي عملية دخول الرسالة 
إلى نظام معاجلة بيانات ال سلطة للمنشئ عليه، ويتحدد الدخول في الوقت الذي تكون 
فيه الرسالة متوفرة للمعاجلة داخل نظام املعلومات، فاملعيار املعول عليه هو وقت الدخول 
إلى ذلك النظام، أما وصول املستند للنظام فليس كافيًا في ذاته؛ إذ قد يعوق دخوله عطل 
أو خلل أو عارض يتعلق بكفاءة النظام الذي يستخدمه املرسل إليه، ويتعني دخوله لنظام 
املعلومات بصورة فعلية مبا يفيد تلقي الرسالة أو استالمها بحسب املنصوص عليه في 
الذي  الوقت  النموذجي األونسيترال في حتديد  القانون  القانون، وهو بذلك يتبع توجه 

تعتبر فيه الرسالة قد استلمت(20).
(1/15)، فإن   وفي شأن حتديد الفعل الذي ُيعد استالًما معوالً عليه حسب أحكام املادة 

القانون ُيفّرق بني فرضني بحسب ما يتم االتفاق عليه:
في حال وجود اتفاق مسبق لتحديد كيفية استالم الرسالة أ. 

إذا تبنيَّ أن األطراف قاموا باالتفاق على نظام معاجلة إلكترونية للبيانات معني خصيًصا 
اإللكترونية بوقت  الرسالة  يتم حتديد وقت استالم  احلالة  املستندات، ففي هذه  لتسلم 
املعني  النظام  إلى  اإلرسال  أن  باعتبار  األطراف،  بني  عليه  املتفق  املعاجلة  نظام  دخولها 
سيحقق التزامن بني فعل املنشئ حني يقوم ببث الرسالة وتلقيها في نظام املعاجلة التابع 
اإللكترونية، واملقصود من  للمعاجلة  النظام، وتصبح متوفرة  إليه حني تدخل  للمرسل 
ذلك أن تصبح الرسالة بعد معاجلتها قابلة لالسترجاع من جهة املرسل إليه، فإذا مت على 
املعاملة،  أو  بالعقد  املتعلقة  البيانات  إليه رسالة  الذي ترسل  العنوان  املثال حتديد  سبيل 
التابع  الوارد  صندوق  في  ستظهر  فإنها  عليه،  املتفق  للعنوان  بإرسالها  املنشئ  وقام 
مضمونها،  على  ويطلع  املرسلة  البيانات  يسترجع  أن  بإمكانه  ويصبح  إليه،  للمرسل 

انظر في ذلك: نص املادة (15) من القانون النموذجي بشأن التجارة الدولية 1996، والفقرات من 100   (20)
إلى 104 من الدليل االشتراعي املرافق له، وبصفة خاصة الفقرة 101.
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وفي هذا الفرض يتعني حتديد العنوان الذي يرسل إليه القبول حتديًدا صريًحا، وال ُيعد 
من  املستند  سياق  في  عَرًضا  اإللكتروني  البريد  لعنوان  اإلشارة  ورود  صريًحا  تعيينًا 

دون تخصيص صريح.
فإذا حتقق ذلك، فإن ما يتعني إدراكه هو أن االطالع على الرسالة ليس شرًطا في ذلك، بل 
ُيعد الدخول للنظام املتفق عليه قرينًة على استالمها والعلم مبحتواها(21)، فما يعول عليه 
القانون في العقد اإللكتروني هو استالم الرسالة ال االطالع عليها باعتباره قرينًة على 
العلم مبضمونها، ومن هذه الناحية، يتوافق احلكم املعتمد في قانون املعامالت اإللكترونية 
أو بني  باملراسلة  يبرم  الذي  العقد  املدني بشأن  القانون  يقررها  التي  العامة  القواعد  مع 
غائبني، والذي ُيعد قد أبرم في الوقت الذي يتصل فيه القبول بعلم املوجب، وُيعد وصول 

الرسالة قرينًة على العلم مبضمونها ما لم يثبت خالف ذلك(22).
 أما إذا تبنيَّ أن الرسالة اإللكترونية قد أرسلت إلى نظام معاجلة آخر غير الذي مت تعيينه، 
أن  العتبار  الزًما  إليه  املرسل  قبل  من  اإللكترونية  الرسالة  على  االطالع  يكون  فعندها 
الرسالة قد استلمت، وفيما يتعلق بالقبول فإن االطالع الذي يعتد به هو اطالع املوجب 

على الرسالة املعبرة عنه ألول مرة.
وعلى سبيل املثال، إذا كان النظام الذي يوفره موقع أو تطبيق إلكتروني للبيع بالتجزئة 
يقتضي أن يقوم املشتري بإمتام الطلب من خالل املوقع أو التطبيق مباشرًة عبر اخلطوات 
الطلب  بتأكيد  قام  ثم  املعروضة،  السلع  من  املشتريات  باختيار  املشتري  وقام  احملددة، 
عبر مربع املوافقة احملدد لذلك، وانتهى بدفع قيمة الفاتورة باستخدام بطاقة مصرفية، 
الدفع  خطوة  من  املشتري  انتهاء  حلظة  أبرم  قد  العقد  يكون   (1/15) املادة  حكم  فحسب 
معاجلة  نظام  إلى  الطلب  بدخول  عليها  املتفق  اآللية  عبر  متت  ألنها  بنجاح؛  اإللكتروني 

البيانات اإللكترونية اخلاص باملتجر اإللكتروني.

انظر في ذلك: الفقرة 102 من الدليل االشتراعي املرافق للقانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية   (21)
.1996

تنظم املادة (49) من القانون املدني الكويتي أحوال التعاقد باملراسلة بأن: »يعتبر التعاقد باملراسلة أنه   (22)
قد مت في الزمان واملكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم املوجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقضي 

القانون أو العرف بخالفه«.
ويختلف الفقه حول حتديد الوقت باعتبار أن كل طرف ال يعلم بصدور التعبير من اآلخر إال في وقٍت 
الحق، ولكن ميكن اعتبار وصول الرسالة التي تتضمن القبول إلى املوجب قرينًة على العلم مبضمونها 

ما لم يثبت عكس ذلك.
انظر: نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، ج1، مصادر االلتزام في القانون اللبناني والتشريعات 

العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1995، ص 114 وما بعدها.
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وحيث إنها عملية مؤمتتة جتري عبر النظام اإللكتروني للبائع، فال توجد حاجة لالطالع 
على الطلب من القائمني على املوقع، أما ما يرسل عادًة إلى بريد العميل اإللكتروني من 
رسائل تأكيد استالم الطلب وحتديد رقم مرجع للعملية، فهو من باب اإليصال اإللكتروني 
إلثبات املعاملة اإللكترونية، وما يتعلق بها من شروط، لكن ال ُتعد هي مصدر نشأة العقد 

اإللكتروني. 
في حال عدم التفاق مسبقاًا على نظام معاجلة ب. 

املقصود هو عدم وجود اتفاق صريح بني األطراف على نظام معاجلة محدد لتسلم رسائل 
البيانات، ففي هذه احلالة تكون الرسالة قد استلمت في وقت دخولها إلى نظام املعاجلة 
اإللكترونية للبيانات الذي يستخدمه املرسل إليه حتديًدا، وفي هذا الفرض يتحدد وقت 
إليه من دون اشتراط االطالع  انتباه املرسل  الرسالة بلحظة دخول األمر حليز  استالم 

عليها.
ويتيح كثير من مزودي خدمات التراسل اإللكتروني إمكانية متييز الرسائل ذات األهمية 
إيصال  بطلب  منه  الصادرة  للرسائل  التعقب  ميزة  بتفعيل  احلساب  لصاحب  بالنسبة 
أوتوماتيكي فور وصول الرسالة للمرسل، بل وطلب إيصال يفيد االطالع على محتواها، 
وهي من املسائل التي تخضع لقواعد اإلثبات، وميكن االستعانة مبزود خدمة التصديق 

عند احلاجة للحصول على ختم الوقت.
تعوق  فنية  أعطال  لوقوع  قائًما  يبقى  االحتمال  فإن  إليها،  املشار  األحوال  جميع  وفي 
عملية اإلرسال واالستالم دون أن يكون ألطراف املعاملة يد في ذلك، وحيث إن القانون 

ال يتعامل مع مثل هذه الفرضيات فتخضع للقواعد العامة.
احلجية القانونية خلتم الوقت ج. 

عن  توفيرها  يتم  »معلومات  بأنه:   (1) املادة  تعريفات  ضمن  الوقت  ختم  القانون  ُيعّرف 
طريق مزود خدمات التصديق يتم مبوجبها حتديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم 
املستندات والرسائل اإللكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة«، أما مزود خدمات 
التصديق فهو: » الشخص الطبيعي أو املعنوي املعتمد واملرخص له من اجلهة املختصة 
بها وبالتوقيعات  أو مهمات متعلقة  أية خدمات  أو  إلكترونية  بإصدار شهادات تصديق 

اإللكترونية واملنظمة مبوجب أحكام القانون«(23).

ملزاولة  الالزمة  التراخيص  إصدار  على  باإلشراف  املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي  اجلهاز  يختص   (23)
خدمات التصديق والتوقيع اإللكتروني وغيرها من أنشطة تتعلق باملعامالت اإللكترونية واملعلومات 

استناًدا لقرار مجلس الوزراء رقم 1659 لسنة 2014 الصادر في 2015/01/11.
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وتقرر املادة (17) من القانون حجية ختم الوقت في إثبات البيانات التالية:

تاريخ إنشاء املستند أو السجل اإللكتروني.  .1

وقت إنشاء املستند أو السجل اإللكتروني.  .2

تاريخ إرسال املستند أو السجل اإللكتروني.  .3

تاريخ تسلم املستند أو السجل اإللكتروني.  .4

ثانيااً: حتديد مكان إبرام العقد اإللكتروني

القانون في  (16) من  املادة  العقد اإللكتروني ما تقرره  إبرام  ينطبق بشأن حتديد مكان 
شأن حتديد مكان إرسال املستند أو السجل اإللكتروني، وذلك وفًقا ملا يلي:

الفرض األول: في حالة وجود مقر عمل

ُيعد املستند أو السجل قد أرسل من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املنشئ له، وأنه استلم 
في املكان الذي يقع فيه مقر عمل املرسل إليه.

الفرض الثاني: عند تعدد املقرات

ُيعد العقد مرساًل من املقر األقرب صلًة باملعاملة، فهو املكان الذي يعتد به القانون، سواًء 
تعلق األمر بتحديد مكان املرسل أو مكان املستلم للعقد.

الفرض الثالث: في حالة انعدام املقر

صعوبة  ثم  ومن  باملعاملة،  صلًة  األقرب  هو  فرع  أي  الترجيح  تعذر  عند  هنا  ويقصد 
االستدالل على مكان محدد ملرسل العقد أو مستلمه، فيعتد القانون في هذه احلالة مبقر 

العمل الرئيسي بالنسبة ألي منهما مكاًنا إلرسال العقد واستالمه.

وما يستخلص من أحكام املادة (16) أن القانون يعتد مبعيار حكمي لتحديد مكان إرسال 
املعاجلة  نظام  وهو  فعالً،  الرسالة  إليه  تصل  الذي  املكان  عن  يختلف  وتلقيها  الرسالة، 
هو  القانون  هذا  تطبيق  في  املعتبر  التلقي  مكان  اعتبر  األول  الفرض  ففي  اإللكتروني، 
معيار  على  اعتمد  والثالث  الثاني  الفرضني  وفي  الطرفني،  من  لكل  بالنسبة  العمل  مقر 
إليه ومبكان تلقي  »املقر األقرب صلًة باملعاملة«، والصلة املقصودة هي الصلة باملرسل 
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الواقع  أمور  من  وهو  الشأن،  هذا  في  القانون  عليه  ُيعّول  الذي  املكان  فهو  الرسالة(24)، 
وميكن االستدالل عليه بكافة طرق اإلثبات.

املادة  تقابل  املادة  هذه  لكن  العبارة،  بهذه  للمقصود  للقانون  اإليضاحية  املذكرة  في  تفسير  يوجد  ال   (24)
(4/15) من القانون النموذجي في شأن التجارة اإللكترونية 1996، ويشير الدليل االشتراعي املرافق 
له إلى القصد من تقرير هذه األحكام، وهو إيجاد حل عملي يربط بني املعاملة ومقر املرسل أو املتلقي، 
بداًل من ربط ذلك مبقر نظام املعاجلة اإللكتروني الذي غالبًا ما يقع ضمن نطاق والية قضائية مختلف، 
ويسمح هذا املعيار بتفادي التعقيدات العملية التي تثور في مجال التجارة اإللكترونية بسبب صعوبة 
تعيني نظام املعلومات ذي الصلة، في حني ميكن بسهولة التحقق من مكان التلقي إذا ربط مبقر عمل 
الدولي  البيع  لعقود  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   (10) املادة  أحكام  حتاكي  املذكورة  واملادة  إليه،  املرسل 

للبضائع.
للمزيد من املعلومات انظر:  الفقرة 4 من املادة (15) من القانون النموذجي، وكذلك الفقرات الشارحة لها 

في الدليل االشتراعي املرافق 105، 106، 107.  
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املبحث الثاني
التنظيم التشريعي حلجية العقد اإللكتروني

املعامالت  شأن  في   2014 لسنة   20 رقم  القانون  يقررها  التي  األحكام  أهم  من  إن 
املراسالت واملستندات  اإللكترونية، وكذلك  املعامالت  اإللكترونية هو االعتراف بحجية 
والسجالت والتوقيعات اإللكترونية من حيث ترتيب اآلثار القانونية، وإمكانية االستناد 
إليها في املنازعات التي تنشأ بني األطراف، باعتبارها أدلة إثبات مقبولة إذا مت إنشاؤها 

مبراعاة أحكام هذا القانون.

املطلب األول
إضفاء احلجية على العقد اإللكتروني

تقدمت اإلشارة إلى أن القانون لم يستخدم لفظ »عقد إلكتروني«، واستعاض عنه مبصطلح 
إلكتروني وفًقا  العقد اإللكتروني وأي مستند أو سجل  إلكترونية« الذي يشمل  »معاملة 
جتري  التي  اإللكترونية  املعامالت  على  احلجية  أحكامه  وتضفي  إليه،  املشار  للتعريف 
وفق الشروط والضوابط املقررة فيه، وكذلك ما يرتبط باملعاملة من مستندات وسجالت 

إلكترونية.

الفرع األول
املساواة بني الكتابي واإللكتروني

املعامالت  بني  القانونية  واآلثار  احلجية  في  املساواة  منه   (3) املادة  في  القانون  يقرر 
اإللكترونية واملعامالت التقليدية إذا أجريت وفًقا ألحكامه، ويشمل ذلك ما يتعلق باملعاملة 
اإللكترونية من سجالت ورسائل ومستندات وتوقيعات إلكترونية، فجميعها تنتج اآلثار 
ذلك  ويسري  الكتابية،  والتوقيعات  واملستندات  الوثائق  على  املترتبة  ذاتها  القانونية 
تكون  أن  شريطة  إدارية،  أو  جتارية  أو  مدنية  إلكترونية  مبعامالت  املتعلقة  العقود  على 
2014، وفي  20 لسنة  من املعامالت اإللكترونية التي تخضع لنطاق أحكام القانون رقم 
هذا السياق، يستفاد من أحكام املادة (3) من القانون اعتراف املشرع بالعقد اإللكتروني 
ومساواته متاًما بالعقد الكتابي من حيث »إلزامه ألطرافه أو قوته في اإلثبات أو حجيته«.

من  الورق  على  املنسوخة  بالصورة  اخلاصة  األحكام  القانون  من   (6) املادة  وتتناول 
املستند أو السجل اإللكتروني املرتبط مبعاملة إلكترونية، ويشمل ذلك بطبيعة احلال ما 
يتعلق بالعقد اإللكتروني باعتباره األداة القانونية األساسية في املعامالت اإللكترونية، 



د. اليمامة خضير الحربي

43 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 – ملحق خاص – العدد 8 – ربيع الثاني/جمادى األول 1442هـ - ديسمبر 2020م

اإللكتروني  واملستند  الرسمي  اإللكتروني  املستند  حجية  بني  ما  احلكم  في  التفرقة  مع 
العرفي، وتتلخص فيما يلي:

يقرر القانون حجية الصورة املنسوخة على الورق من مستند رسمي على الكافة   .1
أمام القضاء.

إليه توقيعه  العرفي حجية نسبية في مواجهة من ينسب  املستند  يكون لصورة   .2
اإللكتروني.

من  الورق  على  املنسوخة  الصورة  في  شرطني  حتقق  يلزم  األحوال  جميع  في   .3
املستند اإللكتروني سواًء أكان رسميًا أم عرفيًا هما:

األول: تطابق الصورة املنسوخة على الورق مع املستند األصلي. الشرط  	•
والتوقيع  اإللكتروني  السجل  أو  املستند  من  كٌل  يكون  أن  الثاني:  الشرط  	•
اإللكتروني موجوًدا على الدعامة اإللكترونية بهيئٍة تستوفي الشروط احملددة 

في املادتني (19 و20) من القانون.
 وتبني املادة (19) شروط التوقيع احملمي، أما املادة (20)  فتحدد الطرف الذي يقع عليه 
عبء اإلثبات، وتقدمي شهادة التصديق اإللكتروني املطلوبة عند التمسك بصحة التوقيع 

اإللكتروني احملمي واإلجراءات الالزمة بهذا الشأن(25).

الفرع الثاني

الشروط الفنية املطلوب توفرها في العقد اإللكتروني

(9) من القانون الشروط الفنية التي يلزم استيفاؤها في املستند أو السجل  حتدد املادة 
اإللكتروني حتى يكون منتًجا لآلثار القانونية شأنه شأن املستند الكتابي التقليدي، وهي 
جميع  توفر  يتطلب  القانون  أن  ويالحظ  اإللكتروني،  العقد  على  احلال  بطبيعة  تسري 
الشروط املبينة في املادة، فيلزم توفرها كلها دون استثناء، فإذا تخلف شرٌط منها كان 

ذلك سببًا في استبعاد احلجية املقررة فيه، وبيان الشروط فيما يلي:
أو  أو إرساله  إنشاؤه عليه  الذي مت  السجل بالشكل  أو  إمكان االحتفاظ باملستند   .1
تسلمه، أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند إنشائه أول 
تسمح  إلكترونية  تطبيقات  توجد  السياق  هذا  وفي  استالمه،  أو  إرساله  أو  مرة 
للمستخدم بإنشاء ملفات وحفظها بطريقة قابلة لالسترجاع مثل وورد Word أو 

اجلامعي،  الفكر  دار  ط1،  املقارنة،  القانونية  النظم  في  اإللكتروني  التوقيع  حجازي،  الفتاح  عبد   (25)
اإلسكندرية، 2005، ص 58-50.  



تنظيم العقد اإللكتروني في قانون المعامالت اإللكترونية الكويتي

المؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية – التنظيم القانوني لتطوير االستثمار – الكويت 10– 10– 2020  44

بي دي اف PDF، فتكون مناسبة إلنشاء مستندات وسجالت إلكترونية تستوفي 
غير  لتكون  األصل  في  معدة  أخرى  تطبيقات  توجد  حني  في  القانون،  متطلبات 
قابلة لالسترجاع إال بصفٍة مؤقتة مثل سناب شات Snapchat، فال ميكن االعتماد 

عليها في هذا الشأن.
أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة لالحتفاظ بها وتخزينها بحيث ميكن الرجوع   .2

إليها في أي وقت.
أن تدل البيانات الواردة في املستند أو السجل اإللكتروني على هوية من ينشؤه أو   .3
يستلمه وتاريخ ووقت اإلرسال أو التسلم، وبذلك ال محل لالعتداد بالسجالت أو 
املستندات احملررة من مستخدم مجهول الهوية في نطاق املعامالت اإللكترونية، 
على  خاصة  بصفة  وتنتشر  اإلنترنت،  شبكة  على  موجودة  ظاهرة  أنها  رغم 

شبكات التواصل االجتماعي.
أن يتم احلفظ في شكل مستند أو سجل إلكتروني طبًقا للشرائط واألسس التي   .4

حتددها اجلهة املختصة التي يخضع هذا النشاط إلشرافها.
من  أبًدا  متنع  ال  لكنها   ،2014 لسنة   20 رقم  القانون  متطلبات  الشروط  هذه  ومتثل 
وجود شروط وضوابط فنية أخرى يتطلبها قانون آخر، ويجوز للجهات احلكومية أن 
تضيف بقراٍر منها مزيًدا من املتطلبات الفنية فيما يتعلق بحفظ املستندات التي تخضع 

الختصاصها(26).  
النوع  البيانات، فأما  القانون يفرق بني نوعني من  وفي هذا السياق، ينبغي مالحظة أن 
املرسل  أو  باملنشئ  تتعلق  أو  ذاته  اإللكتروني  املستند  ترد في  التي  البيانات  األول فهي 
 (9) املادة  أحكام  النوع  هذا  على  وتسري  للمعاملة،  اجلوهرية  البيانات  من  بأٍي  أو  إليه، 
منه  جزًءا  تكون  أن  دون  للمستند  املرافقة  البيانات  فهي  الثاني  النوع  وأما  القانون،  من 
 (9) املادة  البيانات ألحكام  وغرضها تسهيل إرسال املستند أو تسلمه، وال تخضع هذه 
وذلك استناًدا إلى ما تقرره املادة (10) من أحكام. وعلى هذا األساس ميكن وصف بيانات 
الثاني  النوع  النوع األول بالبيانات األصلية في عالقتها باملعاملة اإللكترونية، وبيانات 

بالبيانات املرافقة لها.
وأرى أن ذلك يتسق مع التفرقة التي أقامها املشرع ابتداًء بني كٍل من »املنشئ« و»املرسل 
إليه« من جانب، واجلهة التي تقوم مبهمة »مزود خدمات« من اجلانب اآلخر(27)، فال يعتبر 
مزود اخلدمات منشئًا وال مرساًل إليه فيما يقوم به من إجراءات تتعلق بإنتاج أو معاجلة أو  

ذلك بحسب أحكام الفقرة الثانية من املادة (9)، وكذلك الفقرة الثالثة من املادة (10).  (26)
انظر: تعريف املنشئ واملرسل إليه في املادة (1) من القانون.  (27)
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إرسال أو حفظ ذلك املستند أو السجل اإللكتروني، وغير ذلك من خدمات تتعلق بتشغيل 
اخلدمة، والتمكني من اإلرسال دون أن تكون جزًءا من مضمون املعاملة اإللكترونية أو 
تتعلق  التي  البيانات  تكون  وعليه  بها،  املرتبطة  اإللكترونية  السجالت  أو  املستندات  من 
من  االتفاق  مضمون  وتفاصيل  التعاقد  ونية  إليه  املرسل  وهوية  املنشئ  هوية  بتحديد 
البيانات األصلية التي تخضع للشروط املتطلبة في املادة (9)، وهو ما يسري أيًضا على 
بيانات وقت اإلرسال ووقت االستالم، وأما ما يظهر عادًة على املراسلة اإللكترونية من 
اخلدمة،  بتشغيل  تتعلق  تفاصيل  أو  اإلرسال  خدمة  مزود  إلى  اإلشارة  غرضها  بيانات 

فيكون من البيانات املرافقة حسب أحكام املادة (10).
وعلى كل حال، فإن حتديد ما إذا كانت البيانات من النوع األول أو النوع الثاني هو من 
مسائل املوضوع التي يترك تقديرها للقاضي، وتخضع لقواعد اإلثبات املقررة في هذا 
القانون والئحته التنفيذية، وذلك مبراعاة أحكام املادة (7) منه التي تقرر سريان أحكام 

قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص من املسائل احملددة.
سجل  أو  مستند  كل  من  كتابي  مبستند  لالحتفاظ  احلاجة  مدى  عن  التساؤل  ويثور 
أحكام  أن  والواقع  عدمه،  من  أخرى  غايٍة  ألي  أو  التوثيق  أو  اإلثبات  لغايات  إلكتروني 
والسجالت  املستندات  من  إلكترونية  بصيغة  االكتفاء  ميكن  إذ  ذلك،  تشترط  ال  القانون 
خاص  نص  يرد  لم  ما  وذلك  األغراض،  هذه  في  لالستخدام  بذاتها  قابلة  أنها  باعتبار 

بقانون آخر يوجب االحتفاظ مبستند كتابي من املستند أو السجل اإللكتروني(28).

املطلب الثاني
حجّية التوقيع اإللكتروني

رقم  اإللكترونية  املعامالت  قانون  في  اإللكتروني  التوقيع  ألحكام  املطلب  هذا  يتعرض 
20 لسنة 2014 باعتباره وسيلة اعتماد العقد اإللكتروني، وينظم القانون أحكام التوقيع 
اإللكتروني تنظيًما خاًصا في الفصل الرابع منه(29)، كما وردت بشأنه أحكام أخرى في 

لورنس  إلى:  املثال  سبيل  على  الرجوع  ميكن  املعلومات  من  وللمزيد  القانون.  من   (14) املادة  حكم   (28)
عبيدات، إثبات احملرر اإللكتروني، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2009.

تولي الدراسة في هذا اجلزء اهتماًما خاًصا بأحكام املصدر املادي للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن   (29)
املعامالت اإللكترونية، وهو قانون األونسيترال النموذجي للتوقيعات اإللكترونية الذي صدر بغرض 
مساعدة الدول على إنشاء إطار تشريعي حديث ومتسق، يتعامل مع إشكاليات التوقيع اإللكتروني، 
للتوقيعات  القانونية  القيمة  في  واليقني  الثقة  تعزيز  إلى  ترمي  موحدة،  دولية  تقنية  معايير  ويرسي 
اإللكترونية، وتعتبر أحكامه إضافة ألحكام القانون النموذجي السابق في شأن التجارة اإللكترونية 

1996 وخاصًة ما تقرره املادة (7) منه.
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مواد متفرقة من القانون، وميكن تلخيص النظام الذي وضعه القانون للتوقيع اإللكتروني 
فيما يلي:

الفرع األول
العتراف بالتوقيع اإللكتروني

التوقيع  وظيفة  يناظر  اإللكترونية  املعاملة  في  قانونياً  مفعوالً  اإللكتروني  للتوقيع  إن 
املادة  التوقيع اإللكتروني في  القانون  املعامالت املختلفة(30)، وُيعرَّف  املعتاد في  اخلطي 
التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها،  (12/1) بأنه: »البيانات 
في  مماثلة  أخرى  وسيلة  أي  أو  ضوئي  أو  رقمي  أو  إلكتروني  بشكل  مدرجة  وتكون 
مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة، ولها طابع يسمح 

بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ومييزه عن غيره«. 
من التعريف يستخلص تبني مفهوم واسع للتوقيع اإللكتروني، من خصائصه أنه يواكب 
التطور املستمر في التكنولوجيا، كما أنه يستوعب أشكاالً ال حصر لها، ويتفق هذا الرأي 
مع ما جاء في قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية لسنة 2001 
والدليل االشتراعي املرافق له، إذ تعرف املادة )2/أ) منه التوقيع اإللكتروني بأنه: »يعـني 
بـيانات في شـكل إلكـتروني مدرجـة في رسالة بـيانات، أو مضـافة إلـيها أو مرتـبطة بها 
البـيانات، ولبـيان  منطقـياً، يجـوز أن ُتسـتخدم لتعـيني هويـة املوّقـع بالنسـبة إلى رسـالة 

موافقـة املوّقـع عـلى املعلومـات الـواردة في رسـالة البيانات«(31).
مادة  من  أكثر  في  اإللكتروني  للتوقيع  القانونية  احلجية  على  صراحًة  القانون  وينص 
من مواد القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن املعامالت اإللكترونية، إذ تقرر املادة (3) 

93 من الدليل االشتراعي املرافق للقانون النموذجي  تراجع بشأن مفهوم التوقيع اإللكتروني الفقرة   (30)
للتوقيعات اإللكترونية.

على  ويعتمد  التوقيعات،  في  املستخدمة  التكنولوجيات  جتاه  محايًدا  إطاًرا  النموذجي  القانون  يتبنى   (31)
هذا  وفي  فيه،  املستخدمة  بالتكنولوجيا  ترتبط  ال  اإللكترونية  بالتوقيعات  القانوني  لالعتراف  معايير 

الشأن، انظر: الفقرة 82 من الدليل االشتراعي املرافق للقانون النموذجي للتوقيعات اإللكترونية 2001.
عيسى  بعدها؛  وما   165 ص  سابق،  مرجع  محمد،  الرحمن  عبد  محمود  انظر:  املعلومات،  من  للمزيد 
غسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكتروني، ط1، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن، 2009، 
الفكر  دار  ط1،  املقارنة،  القانونية  النظم  في  اإللكتروني  التوقيع  حجازي،  الفتاح  عبد  49-50؛  ص 
اجلامعي: اإلسكندرية، 2005؛ محمد مدحت عزمي، املعامالت التجارية اإللكترونية األسس القانونية 

والتطبيقات، مركز اإلسكندرية للكتاب، 2009، ص 240-230. 
Stephen E. Blythe, Digital Signature Law of the United Nations, European Union, United 
Kingdom and United States: Promotion of Growth in E-Commerce with Enhanced 
Security, 11 Rich. J.L. & Tech 6, (2005). 
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املدنية والتجارية واإلدارية  املعامالت  اإللكتروني في مجال  التوقيع  القانون حجية  من 
بالتساوي مع التوقيع الكتابي، بحيث ينتج اآلثار القانونية ذاتها دون تفرقة بينهما على 

أن يتم إجراؤه مبراعاة أحكامه. 
وتقضي املادة (18) من القانون بوجوب االعتداد بالتوقيع اإللكتروني، وعدم إغفال أثره 
للتوقيع  مستويني  القانون  ويحدد  به،  العمل  ميكن  صحيحاً  توقيعاً  باعتباره  القانوني 

اإللكتروني، وهو ما يتم شرحه في الفرع التالي.

الفرع الثاني
حتديد مستويني للتوقيع اإللكتروني

الثاني  وفي  احملمي(،  )غير  العادي  اإللكتروني  التوقيع  األول  املستوى  في  وسنتناول 
التوقيع اإللكتروني )احملمي(، وذلك على النحو التالي:

املستوى األول: التوقيع اإللكتروني العادي )غير احملمي(
وهو التوقيع الذي مت إدراجه في مستند إلكتروني وفًقا الشتراطات الفقرة 12 من املادة 
بأنه:  القانون  وُيعّرفه  القانون،  من   (19) املادة  لشروط  مستوفيًا  يكون  أن  دون  األولى 
»البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة 
سجل  أو  مستند  في  مماثلة  أخرى  وسيلة  أي  أو  ضوئي  أو  رقمي  أو  إلكتروني  بشكل 
هوية  بتحديد  يسمح  طابع  ولها  بالضرورة،  بها  مرتبطة  أو  عليها  مضافة  أو  إلكتروني 

الشخص الذي وقَّعها ومييزه عن غيره«.
ويالحظ أن القانون لم يتطلب للتوقيع من املستوى األول توفر شهادة التصديق، كما أنه 
لم ترد بشأنه أي قواعد تنظيم خاصة؛ لذلك نرى أن إثبات صحته يخضع للقاعدة العامة 
املقررة في املادة (7) منه والتي تقرر سريان األحكام املنصوص عليها في قانون اإلثبات 
في املواد املدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في القانون رقم 20 لسنة 2014 

في شأن املعامالت اإللكترونية أو في الئحته التنفيذية.
املستوى الثاني: التوقيع اإللكتروني احملمي

إذا  محميًا،  اإللكتروني  التوقيع  »يكون  أنه:   (13/1) املادة  في  الوارد  التعريف  حسب 
استوفى الشروط الواردة في املادة (19) من القانون«، ووفًقا ألحكام املادة (19) يعامل 
التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محمي إذا استوفى عدًدا من الشروط، ويحيل النص أمر 

حتديد الضوابط الفنية الالزمة لذلك إلى الالئحة التنفيذية للقانون(32). 

صدرت الالئحة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2014 املعمول به اعتباًرا من 2015/1/4.  (32)
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أما الشروط املطلوب استيفاؤها فبيانها فيما يلي:
إمكانية حتديد هوية املوقع. »أ. 

ارتباط التوقيع باملوقع نفسه دون غيره. ب. 
تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة، وتقع حتت سيطرة املوقع وحده دون  ج. 

غيره وقت التوقيع.
إمكانية كشف أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع احملمي، أو في العالقة بني  د. 

البيانات واملوقع...«. 
 20 القانون رقم  للقواعد احملددة في  اإللكتروني احملمي  التوقيع  إثبات صحة  ويخضع 
لسنة 2014 وما يحيل إليه من ضوابط حتددها الالئحة، وفي هذا السياق يشترط حلجية 
تصديق  بشهادة  مرتبًطا  التوقيع  يكون  أن  احملمي  اإللكتروني  للتوقيع  املقررة  اإلثبات 
إلكتروني صادرة من مزود خدمات تصديق مرخص له، باإلضافة إلى عدد من العناصر 

الفنية األخرى(33). 
الفرع الثالث

جهات التوثيق وشهادات التصديق

يتناول الفصل الرابع من القانون تنظيم قطاع خدمات مرتبط بالتوقيع اإللكتروني، وهو 
قطاع خدمات مزودي خدمة التصديق، وباالطالع على مجمل األحكام املتعلقة بالتصديق 
اإللكتروني يظهر أن القانون أنشأ هذا القطاع ورخص له تقدمي خدمات ترتبط باملعامالت 
لألوضاع  وفًقا  املراجعني  لعموم  خدماته  له  املرخص  يقدم  أن  ويفترض  اإللكترونية، 

والضوابط احملددة في القانون والئحته التنفيذية.
التي  التصديق  شهادة  مبوجب  يثبت  الذي  الوقت  ختم  حجية  إلى  اإلشارة  تقدمت  وقد 
تصدر عن مزود خدمات التصديق املرخص له إلثبات عدد من البيانات اجلوهرية املتعلقة 
بوقت إبرام العقد ومكانه، وفي سياق التوقيع اإللكتروني فإن لشهادة التصديق وظيفة 
معني،  شخص  إلى  اإللكتروني  التوقيع  نسبة  إثبات  على  املصادقة  وهي  أهمية،  ذات 

واالرتباط بني املوّقع وبيانات إنشاء التوقيع استناًدا إلى إجراءات توثيق معتمدة.
اإللكتروني  التصديق  شهادة  تقدمي  عبء  عليه  يقع  من  القانون  من   (20) املادة  وحتدد 

املادة )5/أواًل-1( من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2014. يستخدم   (33)
التوقيع  حجية  حول  املناقشة  انظر  احملمي،  التوقيع  على  للداللة  معزز«  »توقيع  لفظ  الكتاب  بعض 

اإللكتروني في اإلثبات في: لورنس عبيدات، مرجع سابق، ص 161-156.  
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املطلوبة، فتجعله على عاتق من يتمسك بالتوقيع اإللكتروني احملمي، ومبراعاة استيفاء 
اتخاذ  واجب  أيًضا  عليه  ويقع  الشهادة،  على  املفروضة  القيود  لطبيعة  وفًقا  الشروط 

اخلطوات الالزمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها.
املعامالت  مجال  في  التصديق  خدمات  مزود  به  يقوم  الذي  الدور  أهمية  إلى  وبالنظر 
يضع  وااللتزام  الدقة  من  عالية  معايير  وفق  ذلك  يجري  أن  على  وحرًصا  اإللكترونية، 
القانون والئحته التنفيذية شروطاً وضوابط فنية ملنح الترخيص ومزاولة النشاط، ويقع 

مخالفها حتت طائلة جزاءات إدارية وعقوبات بحسب ما تقرره أحكام القانون.

الفرع الرابع
التزامات صاحب التوقيع اإللكتروني

للمحافظة  الالزمة من قبله  التدابير  املوّقع باتخاذ  التزامات  القانون  (21) من  املادة  تبنّي 
على توقيعه اإللكتروني حتى ال يقع في يد الغير، فما يحذره املشرع أن يتم استخدام أداة 
التوقيع أو بيانات التوقيع استخداًما غير مشروع من شخص غير مخول قانوًنا بذلك، 
بطاقة  التوقيع  أداة  تكون  أن  ميكن  املثال  سبيل  فعلى  حال،  كل  على  وارٌد  احتماٌل  وهو 
عليه  يتحصل  أن  ميكن  وكالهما  بها،  املرتبط  السري  الرقم  التوقيع  وبيانات  مصرفية 
أدلة  التوقيع وخالًفا إلرادته، فإذا توفرت لديه  الغير ويستخدمه من دون علم صاحب 
كافية على وقوع أمر من هذا القبيل، عليه أن يبادر إلى إخطار اجلهة املختصة، ويهدف 
القانون من تقرير ذلك إضفاء احلماية على التوقيع اإللكتروني على نحٍو يدعم الثقة فيه 

وفي املعامالت اإللكترونية بصفة عامة.
األمر  يتعلق  حني  املعتاد  الشخص  عناية  يبذل  أن  التوقيع  صاحب  من  القانون  ويتطلب 
بحماية أداة التوقيع وبياناته من االستخدام غير املشروع(34)، مثل احملافظة على البطاقة 
التي  األحوال  في  إال  كان،  ألي  السري  الرقم  بيانات  عن  الكشف  وعدم  ذاتها  املصرفية 
يسمح بها القانون، فإذا ورده من البنك الذي يتعامل معه بيانات تفيد بوقوع خصم على 
احلساب عن عمليات ال صلة له بها، كان ذلك موجبًا للمبادرة إلى إخطار اجلهة املختصة 

دون تأخير.  
فضاًل عن ذلك، يتطلب القانون من صاحب التوقيع أن يبذل عناية الشخص احلريص في 
استخدام شهادة التصديق اإللكتروني طوال فترة سريانها، وذلك لضمان دقة واكتمال 

كل ما يقدمه من بيانات جوهرية تتعلق بها في األغراض التي حددها القانون لذلك(35). 

املادة )21/أ-ب(.   (34)
املادة (21 /ج)  (35)
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املبحث الثالث
إشكاليات الستخدام احلكومي للتوقيع اإللكتروني

في هذا اجلزء من الدراسة يجري تقييم بعض األحكام التي ميكن أن تثير إشكاليات عند 
بصفٍة  اإللكتروني  للتوقيع  احلكومي  االستخدام  سياق  في  القانون  هذا  أحكام  تطبيق 
خاصة، وأتعرض هنا إلشكاليات تتعلق بأحكام التوقيع اإللكتروني وال تتوفر بشأنها 

أحكام صريحة في القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن املعامالت اإللكترونية. 

املطلب األول
التوقيع اإللكتروني في معامالت إلكترونية حكومية

بطريقة  إمتامها  حكومية  جهة  ألي  ميكن  التي  اإلجراءات  القانون  من   (26) املادة  تبنّي 
إلكترونية، وهي معامالت تشمل كثيًرا مما يحتاج أن يقوم به األفراد واجلهات اخلاصة 

في أنشطتهم املختلفة، وتتطلب استخدام توقيع إلكتروني، ومنها على سبيل املثال:
»...أ. قبول إيداع أو تقدمي املستندات أو إنشاؤها أو االحتفاظ بها في شكل مستندات أو 

سجالت إلكترونية.
سجالت  أو  مستندات  شكل  في  موافقة  أو  قرار  أو  ترخيص  أو  إذن  أي  إصدار  ب. 

إلكترونية...«. 
وفي هذا السياق، تقرر املادة (27) ما للجهات احلكومية من صالحيات حني حتدد اإلطار 
لهذه  واستناًدا  معها،  املتعاملني  جلمهور  تتيحها  التي  اإللكترونية  للمعامالت  التنظيمي 

القواعد يجوز للجهة أن حتدد ما يلي:
»...ج. نوع التوقيع اإللكتروني املطلوب.

 د.  الطريقة التي سيتم بهما تثبيت ذلك التوقيع على املستند أو السجل اإللكتروني...«.
القانون يعطي اجلهات احلكومية صالحيات  أن  الباحثة  وفي ضوء هذه األحكام، ترى 
و(27)،   (26) املادتني  ألحكام  وفقاً  اإللكترونية  للمعامالت  تنظيمها  طريقة  في  واسعة 
التوقيع اإللكتروني املطلوب، وبتقرير هذه الصالحية فليس  فلها صالحية حتديد نوع 
أو  للقيود  تقديرها  وبحسب  بطريقتها  األمر  تنظم  أن  من  اجلهات  هذه  مينع  ما  هناك 
اجلهة  تقوم  أن  املبدأ  حيث  من  املتصور  من  إنه  بل  معامالتها،  إلجناز  املتطلبة  الشروط 
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بإنشاء سجلها اخلاص للتواقيع اإللكترونية، طاملا أن ذلك يتم وفًقا للقانون وفي حدود 
الصالحيات املقررة ضمن الفصل اخلامس(36).

املطلب الثاني
إشكالية التوقيع احملفوظ إلكترونياًا من التوقيع الكتابي

اخلطي  التوقيع  أو  الكتابي  التوقيع  من  إلكترونيًا  احملفوظ  التوقيع  عن  التساؤل  يثور 
الذي يتم إدراجه في مستند إلكتروني باملسح ضوئياً، وهي ممارسة شائعة في اجلهات 
التوقيع  مفهوم  في  األسلوب  بهذا  املدرج  التوقيع  يدخل  فهل  الكويت،  بدولة  احلكومية 

اإللكتروني الذي يعتد به القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن املعامالت اإللكترونية؟
 وتكون لهذا التساؤل أهميٌة في الواقع العملي حني يظهر التوقيع املمسوح ضوئيًا على 
النسخة الكتابية املستخرجة عن مستند إلكتروني، ويطرح األمر بصفٍة خاصة إذا كان 

املستند اإللكتروني متطلبًا إلجناز معاملة ذات أهمية إما بسبب طبيعتها أو لقيمة محلها.
 ولعل احلاجة إلى إصدار وثائق ومستندات إلكترونية مع احلاجة إلى اعتمادها بتوقيع 
طبق األصل ممسوح إلكترونيًا ظهرت في أوجها خالل التدابير التي اتخذتها احلكومات 
للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدعت تعطيل الدوائر احلكومية واخلاصة، إذ لم 
املستندات  االعتماد على  يتطلبه ذلك من  األعمال عن بعد، مبا  يكن هناك مفر من إجناز 

والسجالت اإللكترونية.
من  الضوئي  املسح  بطريقة  الكتابي  التوقيع  من  إلكترونيًا  احملفوظ  التوقيع  يعتبر  فهل 

قبيل التوقيع اإللكتروني احلائز للحجية املقررة في القانون؟
بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون، أرى أن التوقيع املدرج بهذا األسلوب يعتبر توقيًعا 
يستكمل جميع عناصر التوقيع اإللكتروني الواردة في املادة (12/1)، ويؤيد هذا الرأي ما 
جاء في قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية سنة 2001 والدليل 
االشتراعي املرافق له، إذ يشرح الدليل املرافق خصائص التوقيع اإللكتروني في الفقرات 
من 29 حتى 62، فتبني الفقرة 29 وظائفه بأنها الوظائف ذاتها التي يؤديها التوقيع الكتابي 
التوقيع  ارتباط  على  والتأكيد  املوقع،  بهوية  التعريف  حيث  من  الورقية،  املعامالت  في 

باملوقع نفسه، والربط بني ذلك ومضمون املستند الذي يتم توقيعه. 

احلربي،  اليمامة  انظر:  اإللكترونية،  اإلدارية  املعامالت  في  احلكومية  اجلهات  صالحيات  سياق  في   (36)
اللجوء للمعامالت اإلدارية اإللكترونية أثناء أزمة كورونا بني احلدود واإلمكان - التسجيل العقاري 
1442 هـ - نوفمبر  منوذًجا، مجلة احلقوق، إصدار خاص جلائحة فيروس كورونا، ج1، ربيع األول 

2020، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ص 524-501. 
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اإللكتروني  للتوقيع  املستخدمة  التقنيات  مختلف  من  الغرض  أن  إلى   30 الفقرة  وتشير 
اآلمن هو توفير آلية إلكترونية تؤدي الوظائف التقليدية ذاتها التي يؤديها التوقيع الكتابي 
دون أن يقتصر ذلك على تقنية معينة بالذات، فجميعها ميكن أن تعتبر توقيًعا إلكترونيًا. 
وتشير الفقرة 33 من الدليل صراحًة إلى النموذج احملفوظ إلكترونيًا من التوقيع الكتابي 

باعتباره مثاالً من أمثلة تقنيات التوقيع اإللكتروني.
ولكن ُيثار األمر بصفة خاصة حني يتم استخدام التوقيع من جهات حكومية في إصدار 
مستندات إلكترونية، مثل الشهادات الرسمية التي حتمل توقيًعا ممسوًحا ضوئيًا، يطابق 
التوقيع  بأن  سلمنا  فإذا  رسمية،  جهة  عن  بالتوقيع  املخول  للشخص  اخلطي  التوقيع 
إلكترونيًا،  توقيًعا  يعتبر  إلكترونية  حكومية  ومستندات  شهادات  على  ضوئيًا  املمسوح 
يصبح التساؤل التالي املطروح هو مدى اعتباره توقيًعا محميًا من عدمه؟ وهي إشكالية 

أخرى تستدعي بحثها فيما يلي.

املطلب الثالث
متى يكون التوقيع اإللكتروني محمياًا في الستخدام احلكومي؟

في هذه الفرضية يثور التساؤل عن مدى اعتبار هذا النوع من التوقيع اإللكتروني توقيًعا 
2014، والسبب في إثارة هذا  20 لسنة  القانون رقم  (19) من  محميًا وفًقا ألحكام املادة 
اإللكتروني  للتوقيع  املقررة  اإلثبات  حلجية  املشترطة  الفنية  الضوابط  أن  هو  التساؤل 
إلكتروني صادرة من مزود  التوقيع مرتبًطا بشهادة تصديق  أن يكون  احملمي، تتطلب 
خدمات تصديق مرخص له، باإلضافة إلى عدد من العناصر الفنية األخرى وفًقا ألحكام 

الفقرة األولى من املادة (5) من القرار رقم 48 لسنة 2014 بالالئحة التنفيذية للقانون.
مباشرتها  عند  احلكومية  اجلهات  اعتماد  إمكانية  مبدى  يتعلق  حقيقته  في  والتساؤل 
الختصاصاتها لصيغة إلكترونية من التوقيع الكتابي ملوظفيها املخولني بصفتهم بالتوقيع، 
بحيث يتم حفظه بطريقة املسح الضوئي، ثم يعاد استخدامه كلما لزم األمر بإضافته أو 
إدراجه في املستندات التي تصدرها اجلهة املعنية، ملا في ذلك من تسهيل للعمل واختصار 
مستقل  نحو  على  ذلك  بكل  تقوم  أن  للجهة  ميكن  فهل  إجنازها،  في  املستغرق  للوقت 
باالعتماد على ما يتوفر لها من إمكانيات إدارية وفنية، ودون حاجة للجوء إلى جهة أخرى 
تعتمد التوقيع أو تصدر شهادة تصديق له، خاصة إذا كان التصديق الذي تقرره أحكام 
هذا القانون هو عمل تقوم به جهات من القطاع اخلاص، وهو أمر ال يستقيم - برأينا - 
مع املنطق القانوني السليم، وال يتسق أيضاً مع أحكام الفصل اخلامس من القانون، وما 

يقرره من صالحيات واسعة في هذا الشأن للجهات احلكومية بصفة خاصة. 
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وإذا كان الرأي قد انتهى فيما تقدم إلى اعتبار هذا النوع من التواقيع »توقيًعا إلكترونيًا«، 
فإن التساؤل املنطقي الالحق يثور حول مستوى احلجية الذي يحوزه، ومدى اعتباره 
شهادة  إلصدار  احلاجة  مبدى  يتعلق  احلقيقة  في  والتساؤل  عدمه،  من  محميًا  توقيًعا 
تصديق تعززه حتى يكون التوقيع مستوفيًا لشروط املادة (19) واملادة (5) من الالئحة 

التنفيذية بخصوص التوقيع احملمي.
والواقع أن التساؤل يثور في مجال فرٍع قانوني حديث نسبيًا في دولة الكويت، وهو لم 
يستكمل بناؤه الفقهي والقضائي بعد، لكن بتمحيص أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014، 

فإنه ميكن استخالص التالي:
للصورة  بالنسبة  احلجية  في  القانون  من   (6) املادة  في  الواردة  األحكام  تفرق   .1
على  احلجية  تثبت  إذ  اإللكتروني،  السجل  أو  املستند  من  الورق  على  املنسوخة 
حني  في  رسمي،  إلكتروني  مستند  عن  منسوخة  كانت  إذا  القضاء،  أمام  الكافة 
تكون حجية نسبية تسري في مواجهة من ينسب إليه توقيعه اإللكتروني بالنسبة 

للمستند العرفي، وذلك كله مبراعاة الشروط الواردة في املادتني (19 و20).
للتوقيع  العامة  القواعد  أحكامه  تنظم  الذي  الرابع   الفصل  (19) في  املادة  وردت   .2
والذي  عامة،  بصفة  اإللكترونية  املعامالت  جميع  على  تسري  التي  اإللكتروني 
احلكومي  االستخدام  ينظم  الذي  اخلامس  الفصل  على  ترتيبه  في  سابًقا  جاء 
ُيقيّد  اخلاص  مببدأ  وعماًل  خاصة،  بصفة  اإللكترونية  والتوثيقات  للمستندات 
العام، فإننا نرى أن خصوصية األحكام املتعلقة باالستخدام احلكومي من شأنها 
أن تقيد عمومية القواعد املقررة باجلزء السابق من القانون، ومن ثم نرى أن ما 
يسري على توظيف اجلهات احلكومية للتوقيع اإللكتروني ابتداًء هو النصوص 
التي تعالج هذا املوضوع ضمن الفصل اخلامس بالذات، وأن تطبيق القواعد العامة 

ينبغي أن يتم فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الفصل صراحًة أو ضمنًا.
 (1) املادة  في  ورد  ما  بحسب  اإللكتروني  التصديق  شهادة  تعريف  من  يستفاد   .3
من القانون بأنها شهادة تصدر من جهة مرخص لها، وتكون وظيفتها املصادقة 
بني  االرتباط  وتثبت  معني،  شخص  إلى  اإللكتروني  التوقيع  نسبة  إثبات  على 
يشير  وال  معتمدة،  توثيق  إجراءات  إلى  استناًدا  التوقيع،  إنشاء  وبيانات  املُوّقع 
إذا كانت عامة أو خاصة، ولم يرد في  القانون إلى طبيعة اجلهة املرخص لها ما 
املتعلقة  املذكرة اإليضاحية أي إشارة لذلك، ولكن باالطالع على مجمل األحكام 
مزودي  خدمات  قطاع  بتنظيم  يتعلق  األمر  أن  يظهر  اإللكتروني(37)،  بالتصديق 

املواد من (22 حتى 25) من القانون، ومواد الفصل الرابع من الئحته التنفيذية.  (37)
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خدمة التصديق، وهو قطاع خدمات خاص بطبيعته يقدم خدماته لعموم املراجعني 
من أفراد وجهات غير حكومية عند إجراء معاملة إلكترونية، فال يتصور أن تكون 
اجلهات احلكومية مشمولة به، فاحلاجة إلى إثبات نسبة التوقيع إلى من صدر عنه 
تثور بالنسبة لألفراد واجلهات اخلاصة، لكن هذه الفرضية ال ميكن أن تثور مع 

اجلهات احلكومية التي تقدم خدمات إلكترونية عبر مواقع وتطبيقات رسمية. 
وما  عامة،  بصفة  اإللكترونية  للمعامالت  احلكومية  اجلهات  ممارسة  أن  الباحثة  وترى 
يخضع  إمنا  سجالت،  أو  مستندات  وإنشاء  إلكتروني،  وتصديق  توقيع  من  بها  يتعلق 
عماًل  خاصة،  أحكاماً  باعتبارها  القانون  من  اخلامس  الفصل  ألحكام  األصل  بحسب 
أن  أجزاء، ومن ثم ال بأس في  املبني فيما تقدم من  النهج  العام على  يقيد  مببدأ اخلاص 
تقوم اجلهات احلكومية باعتماد اآللية املناسبة إلدراج النسخة اإللكترونية من التوقيع 
مع  متوافقة  باعتبارها  املستندات،  في  الضوئي  املسح  بطريقة  حفظه  مت  الذي  الكتابي 
تعريف التوقيع اإللكتروني وفًقا حلكم املادة (12/1)، كما أنها من الصالحيات التي قررها 
تكون  بذلك  وهي  اإللكترونية،  للمستندات  إنشائها  عند  احلكومية  للجهات  ذاته  القانون 
مستندات رسمية ذات حجية في التعامل وفًقا حلكم املادة (3) من القانون، وذلك من دون 
احلاجة إلى استصدار شهادات تصديق خاصة بهذا النوع من التوقيع اإللكتروني، علًما 
بأن احلاجة لوجود شهادة التصديق ال تثور بتقديري إال عند النزاع حول صحة التوقيع، 
فيقع على من يتمسك بالتوقيع اإللكتروني احملمي تقدميها إلثبات صحته وفًقا ألحكام 
املدنية  اإللكترونية  املعامالت  نطاق  في  يثور  أن  وارد  أمر  وهو  القانون،  من   (20) املادة 
احلكومية  اإللكترونية  املعامالت  نطاق  في  ال  اخلاص  القانون  أشخاص  بني  والتجارية 
واملستندات الرسمية، ومن ثم يكفي في شأنها تطبيق القاعدة العامة املقررة في املادة (7) 
من هذا القانون من دون احلاجة للتساؤل عما إذا كان التوقيع احلكومي مندرًجا ضمن 

املستوى األول أو املستوى الثاني احملمي.
وتعتقد الباحثة أن ما يدعو إلى اتباع هذا التوجه في الوقت احلاضر هو القيد الوارد في 
(5) من الالئحة التنفيذية للقانون، التي حتدد الضوابط الفنية املتطلبة في التوقيع  املادة 
التوقيع  يكون  أن  منها  األولى  الفقرة  فتشترط  الثاني،  احملمي/املستوى  اإللكتروني 
له،  مرخص  تصديق  خدمات  مزود  من  صادرة  إلكتروني  تصديق  بشهادة  مرتبطاً 
باإلضافة إلى عدد من العناصر الفنية األخرى، وهي بذلك تنشئ قاعدة عامة ال تفرق بني 
االستخدام احلكومي للتوقيع اإللكتروني من جهة، واستخدام األفراد ومن في حكمهم 
للتوقيع اإللكتروني في معامالت إلكترونية من جهٍة أخرى، بالرغم من أن القانون نفسه 
الضوابط  إنشاء  عند  ذلك  مراعاة  الواجب  وكان  األحكام،  في  التفرقة  هـذه  أقام  من  هو 
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الفنية للتوقيع احملمي في الالئحة ، من جانب آخر.
جاءت  اإللكتروني(38)  بالتصديق  املتعلقة  األحكام  فإن  إليه،  اإلشارة  سبقت  ملا  وتأكيًدا 
لتنظم قطاع خدمات مزودي خدمة التصديق بالذات، وهو قطاع خدمات خاص مرتبط 
أو مطالبة  به  أن تكون اجلهات احلكومية مشمولة  اإللكترونية، فال يتصور  باملعامالت 
مبراعاة أحكامه، إال فيما ال يتعارض مع أحكام الفصل اخلامس من القانون ودون انتقاص 
من الصالحيات األصلية املقررة للجهات احلكومية، خاصًة وأن احلاجة إلى إثبات نسبة 
أن  املستبعد  ومن  اخلاصة،  واجلهات  لألفراد  بالنسبة  تثور  عنه  صدر  من  إلى  التوقيع 
إلكترونية عبر مواقع وتطبيقات رسمية  التي تقدم خدمات  تثور مع اجلهات احلكومية 

وتتبع معايير فنية معيارية. 
وعليه، فإن األمر يستدعي - في رأيي - إعادة النظر في الضوابط املقررة باملادة (5) من 
الالئحة التنفيذية مبا يتوافق مع أحكام القانون ومقاصد التشريع، ومبا يزيل هذا اللبس 

خاصًة وأن مصدره نص في الالئحة ال يتطلب تعديله إال إجراءات مبسطة. 

املواد من (22 حتى 25) من القانون، ومواد الفصل الرابع من الئحته التنفيذية.  (38)
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اخلامتة:
تخلص الدراسة إلى أن إصدار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن املعامالت اإللكترونية 
في  الثقة  تدعم  أن  شأنها  من  الكويت  دولة  تشريعات  ملنظومة  ضرورية  إضافًة  ميثل 
التجارة اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية، وهو أمٌر يفترض أن يؤثر إيجاًبا في بيئة 
املمارسة  القانون في  الصورة احلقيقية عن واقع تطبيق هذا  لكن  األعمال واالستثمار، 

العملية ليست واضحة مبا يكفي. 
القارئ بجوانب أساسية منه،  القانون تعرف  التمهيدي نظرة عامة على   ويلقي املبحث 
املعقدة  الطبيعة  من  تنبع  فنية  صعوبات  يواجه  اإللكترونية  للبيئة  التشريع  أن  مبراعاة 
املشرع،  وإمكانيات  قدرات  يتحدى  ما  وهو  اإلنترنت،  في  املستخدمة  للتكنولوجيا 
املتحدة  لألمم  النموذجي  القانون  بأحكام  االسترشاد  فكان  النامية،  الدول  في  خاصًة 
موحدة  معايير  باتباع  يسمح  أنه  مثلما  الصعوبات،  تلك  لتخطي  طريًقا  )األونسيترال( 
دوليًا في مجال ذي طبيعة عاملية، ومن جانب آخر تشير الباحثة إلى إحدى أهم اإلضافات 
التي يتضمنها القانون وهي النص صراحة على حماية احلق في اخلصوصية وحماية 
البيانات، وكذلك تقرير حق االطالع على البيانات احملفوظة على قواعد بيانات إلكترونية 
مبا يتوقع أن يكون له تطبيقات عملية واسعة في املستقبل، وهي جوانب للبحث العلمي 

ماتزال بحاجة لالهتمام من الباحثني.
ومن خالل املبحثني األول والثاني، اعتنت الدراسة بتحليل أحكام القانون الستخالص أهم 
ما تضمنته من ضوابط ومعايير فنية تتعلق بخصوصية إبرام العقد اإللكتروني، وهي في 
مجملها تنصب على األسلوب وطريقة اإلثبات، مع عدم استحداث قواعد موضوعية في 
هذا السياق اخلاص، فالعقد اإللكتروني ال يختلف عن العقد الكتابي إال في أسلوب إبرامه 
املرتبط بالتكنولوجيا وشبكة اإلنترنت العاملية مبا لها من خصائص وضعها املشرِّع في 
العقود، فهذا  العامة في  القواعد  احلسبان، من دون أن يبتعد كثيًرا عن وظائف وغايات 
ما ظهر عند حتليل األحكام اخلاصة بآلية التعبير عن اإلرادة ومعايير إسناد املراسالت 
ومكانه،  اإللكتروني  العقد  إبرام  وقت  حتديد  ومعايير  وأسس  املنشئ،  إلى  اإللكترونية 
وهي أيًضا معايير لم حتد عن املصدر املادي الرئيسي للقانون وهو القانون النموذجي 

لألمم املتحدة )األونسيترال( على النحو املبني عبر أجزاء الدراسة املختلفة.
اإللكتروني  العقد  حجية  أحكام  الستخالص  القانون  حتليل  مت  الثاني  املبحث  وفي 
والتوقيع اإللكتروني باعتباره أداة اعتماد العقد اإللكتروني على نحٍو يؤسس للمساواة 

في اآلثار واملفعول القانوني بني الكتابي واإللكتروني.
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 بينما يناقش املبحث الثالث عدًدا من اإلشكاليات التي يتوقع أن تثور في الواقع العملي 
الدراسة  فخلصت  اإللكتروني،  للتوقيع  احلكومي  االستخدام  سياق  في  خاصة  بصفٍة 
التوقيع  التنفيذية حتى يكون  (5) من الالئحة  املادة  التي تتطلبها  الفنية  إلى أن الشروط 
اإللكتروني  التوقيع  استخدامات  بني  ما  تفرقة  دون  عامًة  جاءت  محميًا  اإللكتروني 
القانون ذاته هو من نظم االستخدام احلكومي له بأحكام خاصة كان  املختلفة، رغم أن 
من الواجب مراعاتها عند وضع تلك االشتراطات؛ لذلك توصي الورقة بضرورة إجراء 
تعديل على نص هذه املادة حتى ال يؤدي ذلك إلى نتائج غير منطقية في التطبيق العملي 

تفوت الغرض من تقرير أحكام الفصل اخلامس من القانون.
وإذا كان هذا أهم ما استخلصته الدراسة، فإنها تكشف أيًضا عن حقيقة غياب األحكام 
القضائية التي تستند إلى أحكام القانون، إذ لم يستدل على أي حكم نهائي حتى تاريخه، 
دخول  رغم  القضائية  األحكام  تغيب  فلماذا  ذلك،  أسباب  عن  للتساؤل  يدعو  أمٌر  وهو 
بصفٍة  اإللكترونية  املعامالت  في  الظاهر  النمو  ورغم  سنوات،  من  النفاذ  حيز  القانون 

عامة؟ 
أن  آملًة  ذلك،  وراء  احلقيقية  األسباب  الستكشاف  حاجة  توجد  فإنه  الباحثة  وبتقدير 

يحظى املوضوع باهتمام الباحثني، وخاصًة طلبة الدراسات العليا.

التوصيات
أولاً: توصيات عامة

ميثل قانون املعامالت اإللكترونية رقم 20 لسنة 2014 بيئة خصبة للبحث من أكثر   -
من زاوية، ورغم أنه اإلطار الذي يعزز الثقة في املعامالت اإللكترونية والتجارية 
منها بصفٍة خاصة، فإن األمر ال يزال غامًضا حول كيفية تطبيق هذا القانون في 
بإجراء مزيد  الباحثة  لذا توصي  يثور بشأنه من مشكالت،  العملي، وما  الواقع 
من الدراسات حوله للمساهمة في تأسيس فهٍم أفضل ألحكام القانون مع أهمية 

الربط بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.  
التجارة  ببيئة  ا  جاًدّ اهتماًما  يتطلب  الكويت  لدولة  االستثمار  منظومة  تعزيز  إن   -
أحكام  تطبيق  على  احلرص  خالل  من  بها  املتعلقة  والتشريعات  اإللكترونية 
إلى  التي حتتاج  العملي للوقوف على اجلوانب  الواقع  القانون، ومتابعة ذلك في 

مراجعة وتطوير.
بالتكنولوجيا احلديثة حتدًيا مستمًرا بسبب  املتعلقة  القانونية  اإلشكاليات  متثل   -
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الباحثني  من  ومتابعة  اهتماًما  األمر  ويتطلب  باستمرار،  تتطور  التي  طبيعتها 
واملمارسني للعمل القانوني املرتبط بها، وهو أمٌر ال ميكن بلوغه من دون توفير 
بحسب  كٌل  الدولة  في  املختلفة  اجلهات  من  والدراسات  للبحوث  الالزم  الدعم 

اختصاصه. 
ثانيااً: توصية خاصة

ضرورة إعادة النظر بالشروط الفنية الواردة في املادة (5) من الالئحة التنفيذية،   -
من  وغيره  اإللكتروني  للتوقيع  احلكومي  االستخدام  بني  التمييز  فيها  يراعى 

االستخدامات على نحٍو يتسق مع أحكام الفصل اخلامس من القانون. 
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