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  م٢٠١١القاهرة 



  
  

  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ولَّعمكلَا  من تَكُ تَمملَع  
اَكَو فَناِهللاُلض ع ليكيماًِظ ع  

  
  )١١٣آية .. ة النساءسور (                                         

  
  
  
  
  

  



  إهــداء
  
  

   :إلى روح والدى ووالدتى كرم اهللا مثواهما
  . بفضلهما على واعترافاًتقديراً لمكانتهما                           
  

  :إلى زوجتى الفاضلة 
  التى كان صبرها...  رفيقة العمر والكفاح                          

  ...تقديراً للتضحية ....  مداداً لهذه السطور                         
  .                          وإجالالً للوفاء 

  
  

  :إلى إبنتى الغاليتين 
                            حسبى أن يكون بحثى المتواضع حافزاً

   .واالجتهاد                          لهما للجد 
  
  
  

  ***المتواضع إليهم جميعاً أهدى ثمرة جهدى *** 
  



  شكر وتقدير
  

  :يقول اهللا تعالى فى حديثه القدسى 
  ) على يديه النعمةلم يشكرنى من لم يشكر من أجريت (               

  :ويقول رسوله الكريم 
  )من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه  (                    

أبو العـال    / ى الفاضل الدكتور   أستاذ أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير إلى     
 فقد .ه الرسالة   بالموافقة على اإلشراف على هذ     لتفضله على أبو العال النمر   

   . الصادقة أبلغ األثر فى إنجاز هذا البحث كان إلرشاداته السديدة وتوجيهاته
أحمـد قـسمت    / الدكتورالفاضل  لألستاذ  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير      

   وح الوالد وبكـل تواضـع رجـال       الذى حبب إلى طريق العلم بر      الجداوى
  .العلم 

عصمت عبد الكريم   / وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور        
جامعة ( المستشار القانونى واالقتصادى بمجلس الوحدة االقتصادية العربية        

لكل ما قدمه لى من معاونة ونصائح وإرشادات سديدة فـى        ) الدول العربية   
  . هذه الرسالة 

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من مد لى يد العون والمساعدة فى كما
    .سبيل إنجاز هذا البحث 

                                                   
 ثـالباح                                                

  



 

- أ  -

  :مقدمة  -
شهدت البشرية ثورتين عبر القرون الماضية غيرتا وجه التـاريخ ، وهمـا             
الثورة الزراعية والثورة الصناعية ، ويعيش العالم اآلن الثورة الثالثة وهى ثـورة          

  .تكنولوجيا المعلومات 
ن أبرز مظاهر المجتمع المعلوماتى ، فقـد حـدثت          اإلنترنت م وتعتبر شبكة   

فأصبح اإلنسان يستطيع أن    . حولت العالم إلى قرية صغيرة      طفرة فى االتصاالت    
يرصد ما يجرى على الطرف اآلخر من الكرة األرضية بالصوت والصورة فـى             

وأصبحت عملية تبادل المعلومات والمعارف سهلة ميـسورة   . لحظة قيام الحدث      
ـ             ل ، وأدى انتشار المعلومات السريع عبر وسائل االتصال المختلفة إلى تدفق هائ

فى المعلومات واألخبار والمعارف واألبحاث والرسائل الثقافية ، يعجز اإلنـسان           
  .بقدراته العادية عن متابعتها واإللمام بها 

كما ترتب على ظهور هذه الثورة المعلوماتية أن بدا فى األفق نوع جديد من              
ـ " التجارة الدولية يتم عبر شبكة اإلنترنت ، ويتميز بسمات خاصة يسمى             ارة التج

 عالقة تعاقدية مباشرة بين طـرفين     حيث تسمح هذه التجارة بقيام      " . اإللكترونية  
 عبر الشبكة من خالل شاشات الحواسب اآلليـة ،          ابسبب قيام حوار متبادل بينهم    

كما أنها ال تتقيد بالحدود الجغرافية التى تفصل بين الدول ، فهى تتم فـى مجـال            
   .)١(ات جغرافية افتراضى خاص بها ليس له أدنى مرتكز

وتعتبر التجارة اإللكترونية من المتغيرات العالمية الجديـدة التـى فرضـت            
نفسها بقوة خالل الحقبة األخيرة من القرن العشرين ، ومن ثم فقد أصبحت أحـد               

                                                
صالح المنزالوى ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ، دار . د) ١(

  .١صـ  النهضة العربية ، القاهرة ، 



 

- ب  -

دعائم النظام االقتصادى العالمى الجديد ، وأحد اآلليات الهامة التى تعتمد عليهـا             
   .)١(ة واإلنتاجية عولمة  المشروعات التجاري

وإذا كان ظهور وانتشار المعامالت عبر شبكة اإلنترنت قد أدى إلى خدمـة             
البشرية ، وذلك بتسهيل وسرعة االتصال بين الشعوب فى الدول المختلفـة دون             
تكبد الكثير من المشاق أو النفقات ، إال أن هذا التطور الهائل وغير المنقطع قـد                

   :)٢(المشكالت من الناحيتين الفنية والقانونية أحدث فى المقابل العديد من 
فمن الناحية الفنية نجد أن المعامالت التجارية التـى تـتم عبـر شـبكة             -١

اإلنترنت ، أمر يكتنفه صعوبات إثبات العقد محل العملية التجاريـة فـى    
  .حالة المنازعة فيه من جانب أحد أطرافه 

ترونية تتم فى غالب األحـوال  ومن الناحية القانونية تبين أن التجارة اإللك   -٢
دون أن يتعرف أحد طرفى العقد على اآلخر ، مما يثيـر العديـد مـن                

المشاكل فيما يتعلق بتحديد القـانون الواجـب التطبيـق علـى العقـد                
كما يتعلق األمر كذلك بتحديد المحكمة المختـصة دوليـاً          . اإللكترونى  

 .لكترونية بنظر النزاع الذى قد ينشأ من عملية التجارة اإل

، ونظراً لتزايد حجم التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنـت بـصورة ضـخمة             
ة تضطر المحاكم الوطنية إلى التعامل مع النزاعات التى تنشأ عن تلك التجـار          

ها ، وال شك أنها سـتجد صـعوبة ، حيـث إن             باألدوات التقليدية المتاحة لدي   
شكالت المتشابكة فى عالم اإلنترنت     اآلليات القانونية التقليدية ال تغطى كافة الم      

 التى أتاح لها نضوجها أن تملك آليات        –بشكل متكامل ، أما األنظمة القانونية       
 سيسهل للمحاكم فيهـا أن      –قانونية للتعامل مع مستجدات الفضاء اإللكترونى       

                                                
تجارة اإللكترونية فى التشريعات العربية واألجنبية ، دار عصام عبد الفتاح مطر ، ال. د) ١(

  .٧ ، صـ ٢٠٠٩الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 

أشرف وفا ، عقود التجارة اإللكترونية فى القانون الدولة الخاص ، المجلة المصرية . د )٢(
  .١٩٢ ، صـ ٢٠٠١للقانون الدولى ، المجلد السابع والخمسون ، 



 

- ج  -

ود قوانين منظمـة لهـا ، وهـو    تتعامل مع قضايا التجارة اإللكترونية فى وج   
ريب فى أنه سيولد الثقة مـن جانـب المتعـاملين فـى تلـك                  األمر الذى ال    

       . )١(التجارة 
  : موضوع الدراسة-

موضوع الدراسة هو المنازعات الناشئة عن عقود التجارة اإللكترونية فـى           
إطار القانون الدولى الخاص ، ويقصد بذلك المنازعـات العقديـة ذات الطـابع              

 وبحث مدى مالئمة القواعد القانونية التقليدية       الدولى فى هذا المجال اإللكترونى ،     
فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق وصالحيتها لحل منازعـات تلـك العقـود ،              

تلـك  علقة بالتجارة اإللكترونية لحكـم      وبحث مدى كفاية القواعد الموضوعية المت     
وكذلك دراسة الضوابط التى تنظم االختـصاص الـدولى للمحـاكم           المنازعات ،   

ية ، والتعرف على مدى مالئمة هذه الضوابط لمنازعـات عقـود التجـارة       الوطن
اإللكترونية ، وأيضاً دراسة أسباب منح االختصاص لهيئات التحكـيم والتـسوية            

  .اإللكترونية للمنازعات 
 : تساؤالت الدراسة -

  :من خالل موضوع الدراسة سوف نحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية 
  التجارة اإللكترونية تتمتع بالصفة الدولية ؟ هل كافة عقود -أ 
   هل التعاقد اإللكترونى تعاقد بين حاضرين أم غائبين ؟-ب
هل يكفى منهج تنازع القوانين فى مجال العقود الدولية للتطبيق علـى عقـود           _ ج

  التجارة اإللكترونية ؟ 
لكترونية  هل تشكل القواعد المادية التى ظهرت مع شبكة اإلنترنت والتجارة اإل           -د

نظاماً قانونياً مستقالً وكافياً لحكم كافة المعامالت التجارية التى تتم فـى المجـال              
  اإللكترونى ؟

                                                
السنباطى ، موسوعة اإلطار القانونى للتجارة اإللكترونية ، دار النهضة العربية إيهاب .  د) ١(

  .٣٢٣ ـ صـ ٢٠٠٧، القاهرة ، 



 

- د  -

 ما مدى مالئمة الضوابط التى تنظم االختصاص الدولى للمحـاكم الوطنيـة             -هـ
  التجارة اإللكترونية ؟عقود لمنازعات 

  لكترونياً ؟  ما مدى مالئمة الوسائل البديلة لفض المنازعات إ- و
  :   أهمية الدراسة -

ن انتشار التعامـل التجـارى      دراسة من الناحية القانونية إلى إ     ترجع أهمية ال  
الدولى من خالل الوسط اإللكترونى ، وتزايد المنازعـات الناجمـة عـن هـذه               
التعامالت  يقتضى بحث كيفية التعبير عن اإلرادة عبـر الوسـط اإللكترونـى ،               

  .  التجارة اإللكترونية وكيفية إثبات عقود 
كما تبدو أهمية الدراسة فى بحث مدى إمكانية تطبيـق القواعـد التقليديـة              
للقانون الدولى الخاص المتعلقة بقواعد تنازع القوانين واالختـصاص القـضائى           

 على مثل تلك العقود التى تبـرم        –والتى تعتمد على مرتكزات أرضية وجغرافية       
 الصعوبة فى أن قواعد اإلسناد التقليدية       فذ عبر شبكة اإلنترنت ، حيث تبدو      وقد تن 

وضوابط االختصاص القضائى لها طابع مكانى مثل المـوطن ، ومكـان نـشأة              
االلتزام أو تنفيذه ، وهو ما يتعارض مع الطابع االفتراضى لمعـامالت التجـارة              

  .اإللكترونية 
 القضايا المتـصلة بالقـانون واجـب        كما تقدم الدراسة تحليالً شامالً لجميع     

 زعـات انمالالتطبيق على عقود التجارة اإللكترونية والمحكمة المختـصة بنظـر    
ومدى إمكانية مـنح االختـصاص لهيئـات التحكـيم          الناشئة عن تلك العقود  ،       

وكذلك تحليالً لالتفاقيات الدولية والقوانين     والتسوية اإللكترونية لتلك المنازعات ،      
 وأيضاً التوجيهات األوروبية والعقود النموذجية ، وتقييم اآلراء الفقهيـة        الوطنية ، 

التى قيلت فى هذا اإلطار ، وكذلك إلقاء الضوء على المنهج الذى يمكن أن يكون               
  .بديالً لهذه الضوابط 

بينما ترجع أهمية الدراسة من الناحية العملية إلى أن ازدياد العقود التجاريـة       
ة اإلنترنت بات واقعاً ملموساً فى حيـاة الـدول واألفـراد ،             التى تبرم عبر شبك   



 

- ه  -

باإلضافة إلى أن عدم تنفيذها له تأثير كبير فى الحياة االقتـصادية للـدول وفـى            
ميزانها التجارى ، لذا تلقى هذه التجارة الجديدة اهتماماً دولياً متزايداً مـن كافـة               

      الهيئات الدولية واإلقليمية
   :دراسة صعوبات موضوع ال-

 إلى ما يتسم به من أنه موضـوع دقيـق           ترجع صعوبات موضوع الدراسة   
وشائك ويثير مشكالت جديدة ، باإلضافة إلى أنه يتسم بصبغة فنية ، لذا ال يكفـى       
لمعالجة الموضوع أن يكون الباحث متخصصاً فى القانون ، بل يجب أن يكـون              

  .ملماً بالجوانب الفنية لشبكة اإلنترنت 
صعوبة البحث إلى عدم وجود قانون فى مصر حتى اآلن يغطـى          كما ترجع   

كافة الجوانب المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ، وكذلك عدم وجود أحكـام قـضائية             
يمكن للباحث اللجوء إليها إليضاح الحلول المناسبة للمـشكالت القانونيـة التـى             

  .تطرحها الدراسة 
ق ألكثر من فـرع مـن       كما أن موضوع الدراسة أوجب على الباحث التطر       

أفرع الدراسات القانونية إلى جانب القانون الدولى الخـاص ، وكـذلك أوجبـت              
الدراسة اللجوء إلى أكثر من نظام قانونى من األنظمة الداخلية للدول المختلفـة ،              
واستوجبت اللجوء إلى العديد مـن االتفاقيـات الدوليـة والقـوانين النموذجيـة              

  .اً العديد من الوثائق الرسمية والتوجيهات األوروبية وأيض
 :  منهج الدراسة -

اعتمد الباحث فى دراسته على المنهج التأصيلى المقارن والمنهج الوصـفى            
  :التحليلى 

فتم انتهاج المنهج التأصيلى المقارن ، حيث حاول الباحث رد الفـروع إلـى          
 التطبيق فـى  أصلها ، باإلشارة المستمرة إلى مناهج القانون الدولى الخاص واجبة 

مجال العقود الدولية ، ومحاولة الوصول إلى القواعد التى تحكم هذا الموضـوع             
من خالل بيان موقف االتفاقيات الدولية ، وتوضيح ما جرى عليـه العمـل فـى              



 

- و  -

التشريعات الوطنية ، أو بيان ما يجب أن يكون لضمان تطور التجارة اإللكترونية             
  .فى ظل مناخ قانونى سليم 

مد الباحث فى عرضه للدراسة على المنهج الوصفى التحليلـى فـى            كما اعت 
سعى الدراسـة   فت. حث فى مختلف جوانبه وأبعاده      وصف وتشخيص موضوع الب   

إلى الوقوف على مدى كفاية القواعـد القانونيـة التقليديـة وصـالحيتها لحـل               
ـ             ن المنازعات الناشئة عن عقود التجارة اإللكترونية ، وكذلك تحليل كل جزئية م

جزئيات الدراسة ، من خالل عرض موقـف التـشريعات واالتفاقيـات الدوليـة        
والعقود النموذجية المتعلقة بموضوع البحث ، وأيضاً عرض آليات عمل مراكـز            

  .التسوية اإللكترونية للمنازعات 
  : خطة الدراسة -

عقـود التجـارة    آليات   إلى بابين حيث يتم تناول       يتم تقسيم موضوع الدراسة   
رونية فى الباب األول ، وفى الباب الثانى االختصاص التشريعى والقضائى           اإللكت

ل تمهيدى نخصـصه     فص رة اإللكترونية ، على أن يسبق هذين البابين       لعقود التجا 
  :التجارة اإللكترونية وذلك على النحو التالى إليضاح ماهية 
  .ماهية التجارة اإللكترونية : فصل تمهيدى 
  .قود التجارة اإللكترونية عآليات : الباب األول 

  .انعقاد العقد اإللكترونى : الفصل األول 
  .إثبات عقود التجارة اإللكترونية : الفصل الثانى 
   .االختصاص التشريعى والقضائى لعقود التجارة اإللكترونية: الباب الثانى 

  .القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية : الفصل األول 
  التجارة  االختصاص القضائى الدولى بمنازعات عقود : ل الثانى الفص

  .                    اإللكترونية 
              

 



 -١-

  فصل تمهيدى
  ماهية التجارة اإللكترونية

  
  : تمهيد وتقسيم -

 لعقود التجارة اإللكترونية   تقتضى دراستنا بادىء ذى بدىء ، وقبل التعرض         
لقانون واجب التطبيق علـى منازعـات عقـود التجـارة            وا اوبيان معيار دوليته  

ـ        اإللكترونية ، والمحاكم المختصة      ارة بنظر تلك المنازعات ، أن نتعـرض للتج
  . ينعقد خالله العقود التجارية محل الدراسة اإللكترونية فهى المجال الذى

وعلى ذلك فسوف يتم تناول تعريف التجارة اإللكترونية فى المبحث األول ،            
ثم نتناول خصائص التجارة اإللكترونية ومجاالتها فى المبحث الثانى ، ونعـرض            

. لكترونية وطرق الدفع اإللكترونى     فى المبحث الثالث الفكرة الرئيسية للتجارة اإل      
  :وذلك على النحو التالى 

  المبحث األول
  تعريف التجارة اإللكترونية

  
  :وتقسيم تمهيد  -

 دخلت حياتنـا بقـوة      التية اإللكترونية واحدة من التعبيرات الجديدة       التجار 
ة من األنشطة اإلنـساني لتعبر عن العديد   ،   العادى   االستخداموأصبحت تتداول فى    

اآلليـة ، سـواء     الحواسب  شبكات   تتم عن طريق     ىوخاصة التجارية والمالية الت   
   . )١(المفتوحة وأشهرها شبكة اإلنترنت و العامة الخاصة أ

                                                
، القاهرة ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  رأفت رضوان ، عالم التجارة اإللكترونية ) ١(

   . ١٣صــ ،  ١٩٩٩
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حيث  مفهوم واضح ومحدد لهذا التعبير       نه يجب الوصول إلى   ويرى الباحث أ  
رة  التجا  أن نحدد مفهوم   نه ليس من السهل   أ )١(، ويرى البعض    تكون نقطة البداية    

فى هذا النوع من     نوع التقنية المستخدمة     عتبارااللو أخذنا فى    ا  مسياإللكترونية ال 
عند أساسية تميز التجارة اإللكترونية     ومع ذلك فإن هناك ثالثة عناصر       ، التجارة  

  :البحث فى هذا التعبير وهى 
 ألولا المقطع األول من تعبير التجارة اإللكترونية يشير إلى العنـصر            : أوالً

يتم من خاللـه تـداول   ، األساسية لها وهى الركيزة ، وهو فكرة النشاط التجارى   
 عدة قواعد ونظـم     هاالسلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات واألفراد وتحكم      

  . متفق عليها 
وهو نـوع   ، المقطع الثانى وهو اإللكترونية يشير إلى العنصر الثانى          : ثانياً

 حدث تحـول    حيث، المقطع األول   لمحدد فى   لنشاط ا من التوصيف لمجال أداء ا    
ذلك أن هذه التجارة ال     ، الورقية المستخدمة فى المعامالت التجارية      الدعامات  فى  

ومن ثم عقد   ، تعتمد على مراسالت ورقية بين طرفى العقد أو البائع أو المستهلك            
لكن الذى حـدث أن تحولـت كـل هـذه           . مكتوب وفاتورة تسليم وقبض للثمن      

المتقدمة إلى بيانات أو معلومـات تنـساب علـى           بفضل التكنولوجيا    اإلجراءات
  .ولم تمس الطبيعة القانونية للعمليات التجارية ذاتها ، الدعامات الورقية 

المقترنــة   internationalization العولمــة أوفكــرة التــدويل : ثالثــاً 
اشئة عن هذه التجارة ليـست      ذلك أن العالقات القانونية الن    ، المتقدمة  بالتكنولوجيا  

وليـست مرتبطـة    ، لكنها تنساب عبر حدود الـدول       ، حبيسة مكان أو بلد معين      
والمشترى فى مصر والمنتج قد يكون       من طوكيو فالبائع قد يكون    ، بمكان معين   

أن التكنولوجيا ال تعـرف الحـدود   ذلك  ، فى الهند وذلك كله بسبب التقدم العلمى        
  . السياسية 

                                                
دولـة  ، " التهديدات اإلجرامية للتجـارة اإللكترونيـة       " بحث بعنوان   ، سهير حجازى   . د) ١(
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أنه ليس هناك تعريفاً محدداً للتجارة اإللكترونية حتـى اآلن وذلـك            والحقيقة  
فاألمم المتحـدة فـى     ،  ات   هذه التعريف  أوردتبسبب تعدد الجهات والمحافل التى      

كـذلك فقـد    ، ن التجارة اإللكترونية أوردت تعريفاً لهذه التجـارة         مشروعها بشأ 
، لتقارير الفرنـسية    وردت تعريفات لها فى بعض الوثائق األوربية ومنها بعض ا         

،  التشريعات العربية سواء ما صدر منها كقانون التجارة اإللكترونية التونسى            أما
 لتجارة اإللكترونية قد أشارت لهـذه     ع المصرى فى شأن ا    ولم يصدر كالمشر   وما

تعريفات بالفعل وسوف يقوم الباحث بمحاولة      التعريفات إشارة موجزة أو تضمنت      
   . اإللكترونية  للتجارة الوصول إلى تعريف محدد

وعلى ذلك سنتناول تعريف التجارة اإللكترونية فى مشروع األمم المتحدة فى           
ثم المطلب األول ، وفى الوثائق األوروبية واألمريكية وذلك فى المطلب الثانى ،             

تعريف الفقه لها فى المطلب الثالث ، وكذلك تعريفها فى التشريعات العربية فـى              
  .المطلب الرابع 

  
  المطلب األول

  تعريف التجارة اإللكترونية فى مشروع األمم المتحدة
  لقانون التجارة اإللكترونية

  
،  التجارة اإللكترونية فى الثمانينـات مـن القـرن الماضـى             عندما ظهرت 

عطيـات المعلوماتيـة    تبادل الم بفقد كانت تعرف    ، وتطورت فى النظام األمريكى     
 Echanges deنقـالً عـن عبـارة     ) Edi(  الحـروف  باختصارويشار إليها 

donnees information     للعمليـات  وهذا المفهوم يفتـرض البرمجـة اآلليـة 
التجارية والصناعية واإلدارية والتى يتم قيدها وتسلسلها بطريقـة آليـة دون أى             

 وفقـاً ،  الوسائل وضبطها من الناحيـة الـشكلية         استخداموكذلك  ، تدخل بشرى   
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 المتحدة قـد  األمم أننجد وفى مرحلة الحقة  . )١(اسى معين لمستوى معيارى أو قي   
 ) EDIFACT(   وأكثر عمومـا مـن مـصطلح      ت إصطالحاً متطوراً    استخدم

ت اإلدارة والتجارة والنقـل ونـصه                   المعلوماتية فى مجاال  ويعنى تبادل معطيات    
 ( Echanges de donnees information pour l' administration , de  

   le commerce et le transport ) .                                                 
                    وافقت لجنة األمم المتحدة للقانون التجارى الدولى       م١٩٩٦ ديسمبر عام    ١٦وفى  

)uncitral (   وعلـى  ، اإللكترونيـة   روع قانون موحد للتجـارة      شمعلى نموذج ل
 لم يتضمن تعريفـاً     المشروع يتعلق بالتجارة اإللكترونية إال انه      هذا   أنالرغم من   

تـشمل   والتـى " تبادل المعلومات اإللكترونيـة  " بتعريف ى المشروع كتفوا، لها  
النقل اإللكترونـى بـين جهـازين للكمبيـوتر         "  ها بأنها عرفالتجارة اإللكترونية ف  

 informatisees pour"  نطاق متفق عليه إلعداد المعلومـات  استخدامللبيانات ب
l'administration, de le commence et le transport.                           

 تاسـتعماال ينصرف إلـى كـل       التعريف الموضوعى    أن اللجنة   رأتوقد  
  .التجارة اإللكترونية وهو ما يطلق عليه ، علومات اإللكترونية فى التجارة الم

 اتـصال من خالل وسائل     وبناء على ذلك التعريف تتم التجارة اإللكترونية        
إلكترونية كالنقل من كمبيوتر لكمبيوتر لمعطيات تجارية وفقاً لنظام عرض موحد           

 قواعد عامة أو قواعد     استعمالبالرسائل اإللكترونية   وكذلك نقل   ،  ) شكل موحد   ( 
ـ     ، قياسية   ،  اإلنترنـت    اسـتخدام صوص ك وكذلك النقل بالطريق اإللكترونى للن

ـ يماإللكترونية   التجارة فى بعض األحيان أن      ويالحظ    اسـتعمال ن تـشمل    ن أ ك
اإللكترونيـة    التجـارة أنويتضح مما سبق     .)٢(والفاكس  خرى كالتلكس   تقنيات أ 

شبكة اإلنترنت أو وسائل أخرى مثل جهازى الـتلكس         يمكن ممارستها من خالل     
كمبيوتر على شـبكة     كما أنه يجوز تداول المعلومات ما بين جهازى       ، أو الفاكس   

                                                
   . ١صـ، المرجع السابق ، سهير حجازى . د) ١(
دار ، دراسة مقارنة ، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية ، مدحت عبد الحليم رمضان . د) ٢(
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