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عاث الخجاسة الالىتروهُت   حشَش

            

 الىحدة العاشسة وألاخيرة

الشك الالكترووي   

 

املطلب ألاول: ماهيت الشك الالكترووي   

جدىاسب مع ٌعّذ الشًُ الالىترووي مً أبشص أشياٌ الىلىد الالىتروهُت، ومً أهم وسائل الذفع الالىترووي التي 

ذعم الثلت بين اإلاخعاملين،  الخصائص اإلاميزة للخجاسة الالىتروهُت، فهى ًحلم السشعت في إهجاص اإلاعامالث الالىتروهُت ٍو

هما أهه ًخفم مع عاإلاُت الخجاسة الالىتروهُت، إر ًخم جذاوله عبر الاهترهذ. إال أهه بالشغم مً رلً فهى ٌشبه إلى حذ ما 

ألامش الزي ًذفعىا في هزه املحاطشة إلى بُان حعٍشف الشًُ الالىترووي وجحذًذ إحشاءاجه،  الشًُ الخللُذي الخطي،

 ومً ثم الخمُيز بِىه وبين الشًُ الخللُذي.

ف الشيك الالكترووي  أوال: حعٍس

هُا الشًُ الالىترووي هى اإلايافئ الالىترووي للشً الخللُذي، فهى عباسة عً سسالت الىتروهُت مىكعت جىكُعا الىترو 

م أحذ اإلاصاسف الالىتروهُت  ل كُمت الشًُ إلى حساب اإلاسخفُذ عً طٍش ًشسلها ُمصذس الشًُ إٌ اإلاسخفُذ لُخم جحٍى

 التي حعمل عبر الاهترهذ.

مىً حعٍشف الشًُ الالىترووي بأهه:  "زشالت إلكتروهيت مىكعت ومىثلت إلكتروهيا، ًخم جبادلها بين الصاحب ٍو

  وبىشاطت أحد املصازف إلالكتروهيت". واملصخفيد بىشائل الكتروهيت

 ثاهيا: إحساءاث الشيك الالكترووي

ال بذ لىا بذاًت مً أن هبين أطشاف الشًُ الالىترووي، فهؤالء هما في الشًُ الخللُذي الىسقي: اإلاصشف مصذس 

ذ الحصٌى على  الثمً للاء ما الشًُ، والعمُل الزي لذًه حساب في هزا اإلاصشف، واإلاسخفُذ وهى البائع الي ًٍش

كذمه مً سلعت أو خذمت، واإلاصشف الزي ًيىن للمسخفُذ حساب فُه، والزي ًمىً أن ًيىن للمصشف اإلاسحىب 

 علُه راجه.
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ش الشًُ لذي اإلاص ف الزي لذًه حساب فُه، ورلً مً خالٌ ملئ الشًُ إلىتروهُا ش فُلىم الساحب بخحٍش

ثم ًلىم بخىكُعه جىكُعا الىتروهُا، وعىذئز ًشسله إلىتروهُا إلى بالبُاهاث اإلاطلىبت في الشًُ الالىترووي، ومً 

اإلاسخفُذ الزي ًلىم باسخالم الشًُ وإسساله إلى اإلاصشف الزي لذًه حساب فُه، والزي بذوسه ًلىم بدبادٌ 

الشًُ بِىه وبين اإلاصشف اإلاسحىب علُه، حُث ًلىم بخصم الشًُ مً حساب عمُله الساحب لُىللها إلى 

م اإلاصشف الزي ًملً حسابا فُه.اإلاسخفُذ   عً طٍش

 ثالثا: الخميز بين الشيك إلالكترووي والشيك الخلليدي

م وسائل الىتروهُت، وهزا ما ال هجذه في  إن أهم ما ًميز الشًُ الالىترووي أن احشاءاجه جخم بشيل إلىترووي عً طٍش

شترط أن ًيىن مىخىبا ومىكعا بشيل ًذوي ليي  ٌُ  جيىن له الحجُت اللاهىهُت اإلالشسة.الشًُ الخللُذي الزي 

وبىاء على رلً ًمىً اللٌى إن الشًُ الالىترووي ًخظمً ششوط الشًُ الخللُذي راتها وإحشاءاجه، إال أهه ًخم 

بىسُلت الىتروهُت. فىما أن الشًُ الخللُذي هى سىذ ًطلب فُه شخص هى الساحب إلى مصشف هى اإلاسحىب 

هى اإلاسخفُذ لِسخحم ألاداء لذي الاطالع علُه، فىزلً باليسبت للشًُ علُه دفع مبلغ معين إلى شخص آخش 

م  خظمً التزاما كاهىهُا مً كبل الساحب ًؤدًه إلى اإلاسخفُذ عً طٍش الالىترووي الزي ًيىن له ألاطشاف هفسها، ٍو

 اإلاصشف اإلاسحىب علُه.

 مً حيث الشكل -1

ث الشيل، فالشًُ الخللُذي البّذ أن ًيىن له شيل ًخضح الدشابه بين الشًُ الخللُذي والشًُ الالىترووي مً حُ

خم جشكُم الشُياث بأسكام  ش هزه الشُياث لخأخز شىال ًصعب جللُذه، ٍو معين حُث ًلىم اإلاصشف عادة بخحٍش

مدسلسلت، وكذ ٌشترط اإلاصشف على عمُله عذم التزامه بذفع الشُياث التي ال جحشس على الىمىرج اإلاعخمذ مً كبله. 

ًخظمً هزا الشًُ سكما مدسلسال مً كبل اإلاصشف، باإلطافت إلى اسم الساحب  نل شُيا، فال بذ أمُفئرا سحب الع

خ السحب.  وسكم حسابه لذي اإلاصشف اإلاسحىب علُه، وهزلً اسم اإلاسخفُذ، ومبلغ الشًُ، وجاٍس

ما اخخلف هزا الشيل أما باليسبت للشًُ الالىترووي فُيىن له شيل معين ٌعخمذه اإلاصشف اإلاسحىب علُه، على أهه مه

سِخظمً اسم اإلاصشف اإلاسحىب علُه وعىىاهه، واسم الساحب وجىكُعه، والشكم الدسلسلي للشًُ، واسم اإلاسخفُذ، 

خ السحب على هحى ٌشبه شيل الشًُ الخللُذي.  وجاٍس
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 مً حيث حجيت الشيكاث الالكتروهيت -2

، والزي 6991للذ أهذ اللاهىن الىمىرجي بشأن الخجاسة الالىتروهُت الصادس عً لجىت ألامم اإلاخحذة لللاهىن الذولي عام 

سعى إلى جىمُت الخجاسة الالىتروهُت مً خالٌ الاعتراف اللاهىوي بحجُت الىسائل الالىتروهُت اإلاسخخذمت في هزه الخجاسة، 

"عىدما ٌشترط اللاهىن أن جكىن املعلىماث هصذ اإلاادة السادست مىه على أهه: على حجُت الىخابت الالىتروهُت. فلذ 

مكخىبت، حصخىفي زشالت البياهاث ذلك الشسط إذا جيصس الاطالع على البياهاث الىازدة فيها على هحى ًديح اشخخدامها 

 بالسحىع إليها الحلا".

هُا ًمىىىا الاعخماد عليها والاعتراف بها كاهىها بمىحب أي أن الشًُ الالىترووي باعخباسه سسالت بُاهاث مىثلت إلىترو 

كاهىن الاووستراٌ، هما أهّذ هزا اللاهىن على حجُت الخىكُع الالىترووي، فلذ هصذ الفلشة ألاولى مً اإلاادة السابعت مىه 

صخىفى ذلك الشسط باليصبت إلى زشالت البياهاث إعلى أهه:  ٌُ               ذا:"عىدما ٌشترط اللاهىن وحىد جىكيع شخص 

افلت ذلك الشخص على املعلىماث الىازدة في  -أ ت ذلك الشخص والخدليل على مى لت لخعيين هٍى اشخخدمذ طٍس

ل عليها باللدز املىاشب للغسض الري أوشئذ أو بلغذ مً  -زشالت البياهاث. ب لت حدًسة بالخعٍى كاهذ جلك الطٍس

 اجفاق مخصل باألمس".أحله البياهاث، في طىء كل الظسوف بما في لك أي 

ع 
ّ
ع بما وك

ّ
ت اإلاىك وعلى رلً فئن الخىكُع الالىترووي الزي ًخظمىه الشًُ الالىترووي، والزي مً شأهه الخذلُل على هٍى

علُه، ًىسب الشًُ الالىترووي كىة ثبىجُت كاهىهُت، وهزا ما أهذجه الفلشة الثاهُت مً اإلاادة العاششة مً كاهىن 

عطى للمعلىماث التي جكىن على شكل زشالت بياهاث ما حصخحله مً حجيت في ى أهه: الاووسُتراٌ حُث هصذ عل ٌُ "

لت التي اشخخدمذ في  ل على الطٍس إلاثباث، وفي جلدًس حجيت زشالت البياهاث في إلاثباث ًىلى الاعخباز لدزحت الخعٍى

لت التي اش ل على الطٍس ً أو إبالغ زشالت البياهاث، ولدزحت الخعٍى خخدمذ في املحافظت على شالمت إهخاج أو جخٍز

ت ميشئها، وألي عامل ًخصل باألمس". لت التي حددث بها هٍى وعلى اعخباس أن الشًُ الالىترووي هى  املعلىماث، وللطٍس

 عباسة عً سسالت بِىاث مىثلت بخىكُع إلىترووي فئن هص هزه اإلاادة ًىطبم علُه.

لجىت ألامم اإلاخحذة لللاهىن الخجاسي الذولي، إر ٌسعى إلى حسهُل  إن اللاهىن الىمىرجي للخجاسة الالىتروهُت الصادس عً

العمل بالخجاسة الالىتروهُت وإهساء الصُغت اللاهىهُت على إحشاءاث جلً الخجاسة لُخم العمل بها على هطاق واسع ٌشمل 

ًّ دٌو العالم بأهمله. وإر جىص ي الجمعُت العامت بأن جىلي حمُع الذٌو اعخباسا لللاهىن الىمىر جي عىذما جلىم بس

كىاهُنها أو جىلُحها، ورلً لظشوسة جىحُذ اللىاهين الىاحبت الخطبُم على مثل اإلاعامالث الالىتروهُت. وبالفعل فلذ 

عاتها الىاظمت   اعخمذ الىثير مً الذٌو العشبُت على اللاهىن الىمىرجي للخجاسة الالىتروهُت )الاوهِستراٌ( في سً حشَش
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ع خاص لهزا الىىع مً الخجاسة هظشا لخصىصُت اإلاعامالث في الخجاسة  للخجاسة الالىتروهُت إًماها منها بظشوسة وحىد حشَش

الالىتروهُت، وجأهُذا منها على طشوسة وحىد كىاعذ مىحذة جحىم مثل هزه اإلاعامالث آخزة بعين الاعخباس صفت العاإلاُت 

 التي جخميز بها معامالث الخجاسة الالىتروهُت.

الثاوي: شماث العمل بالشيكاث الالكتروهيتاملطلب   

هبين في هزا اإلاطلب مضاًا الشُياث الالىتروهُت، ومً ثم وعشض ملخاطش العمل بخلً الشُياث، واإلاشىالث التي حعترطها 

 في معامالث الخجاسة الالىتروهُت.

 أوال: مزاًا الشيكاث الالكتروهيت

لُب مخطىسة لظمان حىدة العمل في هزا املجاٌ، وكذ حاءث جلخض ي الطبُعت الخاصت للخجاسة الالىتروهُت أسا -6

الطبُعت الخاصت للخجاسة  عالىلىد الالىتروهُت في مشحلت مخطىسة مً مشاحل جطىس الىلىد لخخىافم م

الالىتروهُت، وعلى اعخباس أن الشُياث الالىتروهُت أحذ أشياٌ الىلىد الالىتروهُت، فهي جفم مع ما جحخاحه 

وهُت مً سشعت في إهجاص العمل الخجاسي، مً حُث سهىلت اسخخذامها باليسبت للمخعاملين الخجاسة الالىتر

بالخجاسة الالىتروهُت، فهي جخخصش الىكذ والجهذ، وجدىاسب مع عاإلاُت الخجاسة الالىتروهُت، حُث ًخم جذاولها 

 عبر الاهترهذ.

ٌ جظمين هزه الشُياث البُاهاث ألاساسُت إن العمل بالشُياث الالىتروهُت ٌعضص الثلت بين اإلاخعاملين مً خال -2

التي جبعث إلى الاطمئىان لذي اإلاخعاملين، رلً أن اإلاصشف ًلىم بالخحلم مً البُاهاث اإلاذوهت في الشًُ، وبعذ 

 الخأهذ منها ًلىم بعملُت اإلالاصت )اكخطاع كُمت الشً مً حساب عمُله إلى حساب اإلاسخفُذ(.

لخللُذي، وما كذ ًشافله مً مخاطش هعذم وحىد سصُذ للُمخه، أو ًحل الشًُ الالىترووي محل الشًُ ا -3

 إغفاله إلحذي البُاهاث ؤلالضامُت اإلاطلىب جىافشها فُه.

 ثاهيا: مخاطس الشيكاث الالكتروهيت

إن الشُياث الالىتروهُت إر جدىاسب مع الخطىس الحاصل للىلىد بالشيل الزي ًىاهب الخطىس اإلازهل ألسالُب  -6

ىاحه العذًذ مً املخاطش لعل أبشصها: طشوسة إًجاد الصُغت اإلاىاسبت للخطىس الخىىىلىجي الخجاسة، إهما ً

، وباألخص الذٌو الىامُت جفخلذ  والخلني إلمياهُت اسخخذام هزه الشُياث، رلً أهىا هجذ العذًذ مً الذٌو

إلى أهظمت حاسىبُت البيُت الخحخُت اإلاىاسبت إلاساًشة هزا الخطىس، فاسخخذام الشُياث الالىتروهُت ًحخاج 

 .ٌ ى ما ال هجذه في العذًذ مً الذو مخطىسة راث جلىُت عالُت، وثلافت معلىماجُت عالُت لذي اإلاخعاملين بها، وه
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كذ جخعشض هزه الشُياث وأي سسالت بُاهاث إلى اختراكها والىصٌى إلى بُاهاتها، ألامش الزي ًؤدي إلى صعضعت ثلت  -2

 باعخباسها وسُلت ال جحلم الحماًت وألامً والخصىصُت.اإلاخعاملين بهزه الشُياث، 

إن هزه الشُياث جحخاج إلجمام إحشاءاتها إلى اإلاصاسف الالىتروهُت التي حعمل عبر الاهترهذ، والتي حسهم في  -3

كذ الالصمين لهزه ؤلاحشاءاث، إال أهىا ال هشي مثل هزه اإلاصاسف في بالدها وهزا ما ٌعشكل العمل ى جىفير الجهذ وال

 بهزه الشُياث.

ع كاهىوي هاظم للخجاسة الالىتروهُت بشيل عام، وليل ما ًخعلم  -4 إن اسخخذام هزه الشُياث ًشجبط بىحىد حشَش

بها مً معامالث بشيل خاص، رلً أن الاعتراف اللاهىوي بهزه الشُياث ًجعل لها حجُت مما ٌصجع على 

ع هاظم للخجاسة  اإلاخعامل بها، إال أهىا هشي أن هىان العذًذ مً الذٌو التي لم جصل حتى آلان إلى حشَش

ىسب معامالتهم الصُغت اللاهىهُت.  الالىتروهُت ًحمي اإلاخعاملين بها، ٍو
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