
 التجارة االلكترونية
 

الحياة    تهيمن كافة جوانب  الراهن على  الوقت  اإلنترنت فى  ذلك شيوعشبكة  أحد   واستتبع  اإللكترونية كونها  التجارة  مفهوم 
التط   التجارة اإللكترونية ي  ورنتائج هذا  البيع و الشراء  , فأصبح مفهوم  التقليدي شمل عمليات أ وسع من  فاآلفاق التي    بشكله 

لهاواألفراد والحكومات ال    الشركات التجارة اإللكترونية أمام    أظهرتها الم  التقدم  إذ ان  ,  حد  ستمر والسريع يخلق  التكنولوجي 
تشمل التجارة اإللكترونية تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية المتعلقة ببيع  و   بإستمرار فرصًا تجارية جديدة ي سعى الكثير إلستغاللها

البضائع والخدمات   أنماطًا عديدة  كعرض  التجارة االلكترونية  , وتتخذ  السلع والخدمات عبر شبكة اإلنترنت  واتمام  وشراء 
البيع   اإلنترنت,  إجراءات  مواقع  ايضا  عبر  بأنشوتشهد  والقيام  اإلفتراضية  وممارسة  المتاجر  التجارية  والوكالة  التوزيع  طة 

اإللكترونية    وبذلك فإن التجارة   التجارية عبر األنترنت   الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها من األنشطة 
 على عنصرين أساسيين:  تقوم

• : المعامال  األول  مثل)  تجارية  أنشطة  التمثيل   ت تنفيذ   , التوزيع   , الخدمات  أو  السلع  تبادل  أو  لتوريد  التجارية 
الهندسية األعمال   , اإلستشارية  الخدمات   , التشييد  أعمال   , بالعمولة  الوكالة   , التجارية  الوكالة  أو  ,   التجارى 

المشتركة وغيرها من  اإلستثمار , التمويل , األعمال المصرفية , التأمين , إتفاق أو إمتياز اإلستغالل , المشاريع  
أو الصناعى  التعاون  بالطرق   الخدمي  أشكال  أو  الحديدية  بالسكك  أو  بحرًا  أو  جوًا  الركاب  أو  البضائع  نقل   ,

 البرية(.
 

•  : التجارية    تلكتنفيذ    الثانى  اإللكترونية  األنشطة  الوسائط  التكنولوجيا   اإلنترنت شبكة  عبر  بإستخدام  ووسائل 
 الحديثة. 

 : منها احدث  حيث ظهرت صورًا    التقليدية وال تقتصر التجارة اإللكترونية على الصورة  

 ).B2B)  أو Business to Business)) بـ )الشركات( بعضها البعض وتعرفعمالاأل  مؤسسات التجارة بين   •

 .B2C)) أو Business to Customer) )األعمال والمستهلكين مؤسسات التجارة بين  •
 مؤسـسات األعمـال والمـواطنينوبين كل من التجارة اإللكترونية بين الجهات الحكومية  •

o (Gov to Business & Gov to Customer ( أو  )G2B & G2C) 

ما  و   فراد االبحقوق وإلتزامات كثير من  التي تتعلقحد مظاهر التعامالت اإللكترونية أأهمية تنظيم التجارة االلكترونية ك وت ظهر

المتعاملين   بين  التعامل  باإلجراءات فى  التجارية من سرعة وثقة وسهولة  لذا  تتطلبه األعمال  التجارةاإللكترونية كحل ,  ظهرت 

عصر    غروب واضمحاللالكثير من الخبراء  ويؤكد  ,  بشكلها التقليدي  تنمو وتهيمن على التجارة   جعلهاور بإستمرار  إبداعى متط  

عليها التجارة اإللكترونية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي , مما آدى إلى    هيمنتومن ضمن األسواق التى    .التجارة التقليدية



والدولية  الشركات  سعى   التي  إل المحلية  النمو  فرص  الخليجية  قتناص  األسواق  سيما  تشهدها  الدول  ال  كافة  أصدرت  أن  بعد 

الخليج منطقة  , فباتت   لتجارة اإللكترونيةا وتسهيل أعمال  لتنظيماألعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربى تشريعاتها الداخلية  

لشركات  مركزاً  العربى   وحاضناً  والمبتكرين  رائداً  اإلحصاءاتفي  التقنية  وتشير  المجال  إرتفاع    هذا  إلى  التي امؤخراً  لعوائد 

التجارة اإللكترونية سواء في   العالمى  طقة  من تحققها شركات  الصعيد  أو على  ً ,  الخليج  باتت   طفرة غير مشهودة  فنشهد حاليا   إذ 

هى   العالم  شركات  بمفهومكبريات  العاملة  اإللكترونية  الشركات  )أمازون    التجارة  بابا(,  مثل  الشركات    على  هذه  ومؤسسى 

   آلثرياء العالم مثل جيف بيزوس وجاك ما.يتربعون على قائمة مجلة فوربس 

 

هذا بوأمام تعاظم دور التجارة اإللكترونية تدخلت كثير من دول العالم لتنظيم التجارة االلكترونية بإصدار تشريعات خاصة  
الشأن , كما أصدرت منظمة األمم المتحدة قانونًا نموذجيًا بشأن التجارة اإللكترونية ليكون نموذجًا للدول التى تحاول وضع  

الجانب, هذا  يغطى  تشريعى  األون  إطار  )قانون  القانون  هذا  عام سي وصدر  المتحدة  (  م1996)  ترال(  األمم  لجنة  وإعتمدته 
كما أصدر مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية القانون العربى    (،م1998)  للقانون التجارى الدولى عام 

فى صياغة قوانينها المتعلقة بهذا الشأن , وإِعت مد هذا  اإلسترشادى للمعامالت والتجارة اإللكترونية لتسترشد به الدول العربيه  
المشرع الكويتى الم عامالت  وبدوره ن ظم  (،19/11/2009)  بتاريخ(  25/ د 812)  القانون بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم

مدنية أو تجارية أو    )نية  بإعتباره قانونًا عاماًل يشمل كافة المعامالت اإللكترو (  م2014لسنة    20رقم ) اإللكترونية بالقانون  
هذا    هدف,كما    التجارة اإللكترونيةوبشكل خاص    عوائق أمام المعامالت اإللكترونيةالقبات و  العتسهيل وإزالة  هدف  ب  (إدارية

,ف  تعزيز ل  القانون  حقوقهم  ضياع  من  الخوف  دون  اإللكترونية  التجارية  التعامالت  فى  المالية  والمؤسسات  األفراد  ور  تط  ثقة 
اإللكترونية   التجارة  لتطبيق  القانونية  القانونيةيوفر  البنية  االلكترونية    تبادلتسهيل  لضمان    الوسيلة  مختلف المستندات  بين 

اإلالج الرسائل  تزوير  حاالت  من  والتقليل  تقليل    لكترونيةهات  اإللكترونية,سيما  مبادئ والتوقيعات  وإرساء  االحتيال  فرص 
موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسالمة الرسائل والتوقيعات االلكترونية ، وتعزيز ثقة الجمهور في سالمة  

تط   وتعزيز  اإللكترونية  والسجالت  والرسائل  المعامالت  اإل  رو وصحة  الصعيدين  التجارة  على  األخرى  والمعامالت  لكترونية 
والعالمي و المحلي  القانون  ي،  هذا  في  هامه  إضافة  مثل  القانونية  أثرها    الكويت للبنية  المحاماة  إيمتد  ومهنة  المحاكم  لى 

 .قتصاديةوالمجاالت التجارية واإل
 

صدارات من البرامج  واصدرت عدة إقسمًا خاصًا بتقنية المعلومات    فأسست وقد واكبت مجموعتنا القانونية هذا التطور السريع  
حمل إسم )الوافي إلدارة يأعمال مكاتب المحاماة واإلدارات القانونية  منها برنامج متخصص لتنظيم  المتعلقة بالمجال القانونى  

 .من المتخصصين على الصعيدين القانونى والتقنى  مجموعة تلك البرامج ى تطويريعمل علو  ،المكاتب القانونية(
 

 

 

 



 

 :في هذا المجال  خدمات المجموعة 

القانونى   المشورةالمجموعة    تقدم خبرات    ى المبن  والنصح  وعمليةعلى  واإلقليمية    علمية  المحلية  والنظم  القوانين   والدولية في 

دعم بعدد من مهندسى تقنية نظم  بما لديها من فريق عمل قانونى م  ,الخاصة بمجالي التجارة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية

 : لتقديم الخدمات التالية المعلومات
 

وهى عقود تخضع   االلكترونيةالتي أفرزتها شبكة المعلومات  و  اإللكترونية   معامالت التجارية ال الخاصة بعقود  إعداد ال •

الموقع   العقد  وقانون  الدولية  االتفاقيات  نصوص  إلى  مجملها  خاصة  أطرافهبين  فيما  في  أحكام  تتعلق   وتحكمها 

 .  بطبيعتها 

 . التجارة اإللكترونيةالشركات العاملة في مجال البرمجيات وستصدار رخص بشأن إالقانوني والنصح المشورة  تقديم  •

بيان مدى صحة االلتزامات والحقوق التي تتم  االلكترونية و   يةالتجار  تقديم المشورة والنصح القانونى بشأن المعامالت •

 عبر الوسائل اإللكترونية وما تحويه من بيانات ومستندات وسجالت إلكترونية وحجيتها القانونية. 

الناشئة عن نظـر المنازعات  لختصاص القانوني والقضائي  اإل   ى , وبيان جهةالتمثيل القانونى ألطراف النزاع القانون •

 . التجارة اإللكترونية

اإللكترونى  • بالدفع  المتعلقة  النزاعات   بشأن  القانونية  والمشورة  النصح  وكذلك     تقديم  معلوماته  ستصدار إوسرية 

بدولة    وفقاً للوائح المنظمة من بنك الكويت المركزىالدفع اإللكترونى ووكالئهم  الشركات العاملة  فى مجال  رخص  

 .الكويت والجهات ذات العالقة في الخارج

ال • المشروع القانونية لحماية  توفير  الفكرية من االعتداء غير  الملكية  التشريعات المنازعات  وتسوية    حقوق  فى ظل 

 المنظمة.

  :السرية وعدم المنافسة ومن أمثلتهااتفاقيات عدم االفشاء ووإبرام  المتخصصة  ستشارات المهنيةاإل تقديم  •

 .الدوليةاإللكترونية  لتجارةاتفاقيات ا ▪

 .والبرامجالوسائط  اتفاقيات  ▪

 .الملكية الفكريةاتفاقيات  ▪

 

 

 

 


