
 

  لكرتونياإل الشحن سند دور
 البحري البيع عقد تنفيذ يف

 الغزراوي رشيد              

    واملقاوالت األعمال قانون يف ابحث    

 الرابط - السويسي اخلامس حممد جامعة  

 شكل واملعلوميات، االتصال جمال يف مستمرا زال وما املاضي القرن أواخر العامل ساد الذي التكنولوجي التطور إن
 اليت األعمال ليشمل امتد التقدم هذا. النقل لنشاط وابألخص العاملي التجاري التبادل حلركة هامة ميزات معها محلت ثورة
 جاء التطور هذا أن ذلك البحرية، البيوع إطار يف للبضائع التجاري التبادل حلركة تسهيال البحري النقل شركات هبا تقوم
 .البحرية البيع عقود بتنيفيذ املرتبطة األطراف منها يستيفيد اليت التكليفة يفي وخت ابلسرعة تتعلق عديدة مبيزات

 من هبا يرتبط وما احلديثة االتصال وسائل يف احلاصلة التطورات مع التعامل عن مبنأى يكن مل البحري فالنقل
 الذي األمر فيه، الوسائل هذه تدخل عن مبنأى اآلخر هو يكن مل الشحن سند أن كما وااللكرتونية، املعلوماتية التقنيات
 البنوك قبل من بل فحسب، أطرافه قبل من ليس الكرتونيا السند هذا مع التعامل ميكن حيث وظائيفه، على هامة آاثرا رتب
 .املستندية االعتمادات متويل يف ائتمان كوسيلة

 يتناسب يعد مل األخري هذا إنف الشحن، سند منها جانب يف لتنظم وضعت قد البحرية التجارية القوانني كانت وملا
 اآليل احلاسب إىل وصوال وغريها واليفاكس التلكس أجهزة ظهور مع خصوصا عليه، طرأ الذي والتقين العلمي التطور مع

 بدأت به أبس ال زمن ومنذ البحرية النقل شركات من العديد إن حيث املتالحقة، أجياله عرب صاحبته اليت والعلوم الكمبيوتر
 وسلطات ومؤمنني وبنوك وابئعني مشرتين تضم أشخاص عدة مع متواصلة سلسلة إطار يف احلاسوب جهاز مع تتعامل
 والدقة البساطة إىل حتتاج البحري النقل صناعة أن يوضح الذي األمر، االنرتنت شبكة خالل من وذلك وإدارية مجركية
 سند بياانت ملعاجلة أنظمة بنهج وإمنا لتقليدية،ا الشحن بسندات التمسك ظل يف تتحقق أن ميكن ال عوامل وهي واألمان
 .الدولية البحرية التجارة يف واسع نطاق على ابلقبول السند هذا حيظى حىت، الكرتونيا وتداوهلا الشحن

 هبذه الدويل االهتمام وتزايد االلكرتونية، الشحن بسندات التعامل على البحرية املهنية األوساط إقبال وبتزايد
 قيام إمكانية عن التساؤل إىل بنا حيدو ذلك فإن االلكرتونية، البياانت تبادل نظام على الوطنية التشريعات يفتاحوان السندات
 وهذا وابلتايل املشحونة، البضاعة لتمثيل كأداة الورقي التقليدي الشحن سند هبا يقوم اليت بوظائف اإللكرتوين الشحن سند
 . تجاريةال ابلطرق للتداول قابليته مدى األهم هو
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 بصورة معاملها بعد تتحدد مل إذ نسبيا، النشأة حديثة تزال ال إلكرتونيا الشحن سند بياانت تبادل عملية كانت وإذا
 االلكرتوين الشحن سند متثيل حدود عند الوقوف من مينع ال ذلك أن إال ،(1) بشأهنا أحكام استصدار ميكن حىت هنائية

 مدى استعراض من البد ذلك قبل لكن ،(الثاين املطلب) والدولية الوطنية قتضياتوامل األحكام ضوء على وذلك للبضاعة،
 .(األول املطلب) به التعامل تصاحب قد اليت والصعوابت السند هذا أمهية

 االلكرتوني الشحن سند واقع :األول املطلب
 حواسيب طريق عن حنالش سند بياانت تبادل خالله من يتم نظام أبنه اإللكرتوين الشحن سند تعريف ميكن

 هذا يتجرد وبذلك، البياانت حتويل أو لنقل عليه متيفق منوذج ابستعمال بعد عن االتصال شبكات عرب بينها فيما مرتبطة
 .(2) التقليدي الشحن سند مع ابملقارنة مادي جتسيد أي من السند

 لتزايد ظاهر أثر ابحلاوايت النقل نظام ورولظه البحري، النقل ميدان يعرفها اليت املستمرة واحلركية للسرعة أن والشك
 نقل تقتضي اليت التجارية املعامالت وطبيعة تتيفق الكرتونية شحن بسندات التعامل على البحرية املهنية األوساط إقبال
 إذا فيما تتحدد التخوفات أو العراقيل بع  يطرح قد السندات هذه استعمال أن على ،(األوىل اليفقرة) البحر بطريق البضائع
 خمزونة ببياانت الورق فيه يعوض معلومايت أبمان التقليدية الشحن سندات توفره الذي واألمان الثقة استبدال ابإلمكان كان
 .(الثانية اليفقرة) االلكرتونية التجارية لثورة استجابة اآليل احلاسب يف

 االلكرتوين الشحن بسند التعامل إىل احلاجة: األوىل الفقرة

 ببع  حماط يبقى أنه إال البحرية، البيوع تنيفيذ يف التقليدي الشحن سند به يقوم الذي واحلاسم اهلام الدور خييفى ال
 بطريق املنقولة البضاعة ميثل أصبح أن بعد التجارية احلياة يف هبا ميتاز اليت االئتمانية الوظييفة هتديد شأهنا من اليت السلبيات
 إىل البائع الشاحن من التقليدي الشحن سند انتقال بطء إىل ابألساس السلبيات هذه ومرد حليازهتا، قانونية وأداة البحر
 مطابقة غري بياانت تقدمي بسبب إما وذلك املقصد، ميناء يف البضاعة على متأخرا يصل ما غالب الذي املشرتي، إليه املرسل
 البحري النقل وسائل سرعة مع مقارنة الربيد طريق عن الشحن سند يستغرقها اليت املدة إىل ابلنظر أو الشاحن، من انقصة أو

                                                   

 واحللول التقليدي الشحن سند وظائف أداء على قدرهتا وعدم قصورها ثبت قد أنه إال االلكرتونية السندات من جمموعة كارابت سابق وقت يف مت قد أنه ونشري(1)
 سيدوكس جتربة – مبيفتاح البضائع تسلم نظام -الشحن بياانت إيصال -البحرية الطريق كشف أوراق -:يف السندات هذه بع  حصر وميكن العملي، الواقع يف حمله
 حبرا البضائع لنقل هامبورغ واتيفاقية املغريب البحرية التجارة قانون يف للبضائع البحري النقل عقد إثبات: حلروسي يوسف: راجع التيفصيل من للمزيد. احملدودة يرجييسرت 
 يليها، وما 879 ص -8777-8771 ةاجلامعي السنة – الشق عني -الثاين احلسن جامعة -اخلاص القانون يف العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة - 8791 لسنة
 وكذلك

- E-Pontavice du -Le connaissement et l’informatique- DMF 1983- p 376 et S. 
 يةااللكرتون التجارة قانون من ابلتعاريف اخلاصة 2 املادة من 2 البند أورده الذي االلكرتونية البياانت تبادل نظام تعريف خالل من التعريف هذا صغنا وقد(2)

 حيث ،8776 دجنرب 86 بتاريخ 18/862 رقم التوصية مبوجب 27 دورهتا يف Uncitral الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة اعتمدته الذي النموذجي
 كذلك ،«املعلومات لتكوين ليهع متيفق معيار ابستخدام آخر حاسوب إىل حاسوب من الكرتونيا املعلومات نقل االلكرتونية البياانت تبادل مبصطلح يراد» فيه جاء
 عن اإلرسال طريق عن التجارة بياانت تبادل أبنه االلكرتونية الشحن مبستندات اخلاصة القواعد يف الكرتونيا البياانت تبادل نظام CMI الدولية البحرية اللجنة عرفت
 .بعد
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 السند بيفحص ترتبط إجراءات من ذلك يستتبع ما مع البنك إىل البائع الشاحن من السند هذا حتويل عملية بسبب أو ،(3)
 لالناق مطالبة من ميكنه الذي الشحن سند غياب يف املشرتي إليه املرسل يضطر الذي األمر ،(4) مطابقته مدى من والتأكد
 سند وصول حني إىل وذلك البضاعة تسلم مقابل الناقل إىل الوصول عند ضمان خطاب تقدمي إىل، البضاعة بتسليمه
 .(5) االئتمانية الشحن سند قيمة من اإلضعاف شأنه من الوضع هذا أن والشك األصلي، الشحن

 عددها حيث من سواء رهقام حدا يبلغ الشحن سندات استصدار يف الورقي االستعمال كثرة أن إىل ابإلضافة
 من % 81 إىل تصل اليت كليفتها حيث من أو ،(6) ابلعدد ال ابلوزن السندات تلك كمية معه تقدر حد إىل يصل الذي
 الواحدة، الشحنة عن أكثر أو نظائر 4 إىل 2 تعبئة يلزم حيث إلعدادها، الالزم الزمن حيث من أو ،(7) الشحنات قيمة
 املعامالت تقتضيها اليت والسرعة تتيفق ال (...اإلرسال املناولة، التوقيع، الكتابة،) معنية اتوشكلي إلجراءات وفقا وذلك
 .التجارية

 البحث الدويل املنتظم حاول فقد التقليدية الشحن سندات الستعمال املصاحبة والسلبيات املآخذ هذه ولتيفادي
 إىل ماسة احلاجة أصبحت حيث املعلوماتية الثورة بيفضل ذلك أمكن وقد السلبيات، تلك من احلد شأهنا من وسيلة عن

 أمكن الذي االلكرتوين الشحن سند ظهور إىل أدى الذي األمر احلديثة، االتصال أنظمة مع املتوافق اآليل احلاسب استعمال
 على زايدة لربيد،ا مصاحل لدى أتخره أو ضياعه احتمال وتاليف إليه املرسل إىل إيصاله كسرعة املزااي من العديد حتقيق مبوجبه
 وابلتايل تعقيداهتا، وكثرة إجراءاهتا وطول املالية تكليفتها وتقليل التقليدية الشحن سندات تتطلبها اليت الورقيات من التخلص
 الرتمجة توفري اآليل احلاسب استعمال مزااي أهم ويبقى. البياانت وسرية األمان على واحملافظة املعلومات تبادل عملية تسريع
 .(8) األطراف تواصل لتسهيل لغات لعدة الشحن سند لبياانت ةاآللي

                                                   

 ترسل كانت الوصول، ميناء يف التيفريغ عملية قبل األقل على أو البضاعة وصول قبل إليه املرسل إىل الشحن سند يصل أن إىل منها وسعيا الربيد مصاحل أن نشري(3)
 وكذا الطريق أخطار فإن ذلك ومع البضائع، نقل سيفن من انتظاما وأكثر بكثري أسرع ابعتبارها األشخاص نقل سيفن تؤمنه الذي الرمسي الربيد بواسطة السند هذا
 .املناسب الوقت يف الشحن سند وصول دون حيول الذي األمر السيفن هذه أتخر إىل تؤدي قد املوانئ يف العمل بطبيعة ترتبط اليت العراقيل بع 
 البحرية اخلطوط بع  يف األقل على والشحن النقل تقنيات شهدهتا اليت السرعة نيفس يعرف مل التقليدية الشحن سندات تداول أن الدراسات بع  أكدت وقد(4)

 أو 5 ومدة السيفينة، ظهر على الوضع اتريخ من تقريبا أايم 3 انتظار الشحن سند على للحصول مارسيليا مصدري على يتعني كان حيث املتوسط، األبي  كالبحر
 على أايم 81 إىل املدة تصل وبذلك األسبوع، عطلة إىل ابإلضافة السندات هذه فحص من البنك يتمكن حىت ويومان السندات، كل جبمع يقوم حىت للرتانزيطري 6
 واحد، أسبوع واإلسكندرية ومارسيليا ساعة، 41 وتونس ومارسيليا ساعة، 66 واجلزائر مارسيليا بني مثال البحرية الرحلة مدة فيه تتعدى ال الذي الوقت يف ألقلا

 املادة يف الضمان أوراق: احلامتي يدفر : اخلصوص هبذا وانظر. الشحن سندات وإرسال البضائع نقل عملية هبا تتم اليت السرعة يف التيفاوت مدى يوضح الذي األمر
 .58 ص 8779-8776 السنة - 38 عدد -والتنمية واقتصاد لقانون املغربية اجمللة - وجادة جدية عمل أداة أم جديدة حتايل طريقة – البحرية
 .81و  9 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد(5)
 خبصوص السندات من كيلوغرام 50 محل إىل تضطر حاوايت انقلة سيفينة كل أن املتحدة، لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي اجمللس عن صادر تقرير بني وقد(6)

 احلسن جامعة – اخلاص القانون يف الدكتوراه لنيل أطروحة -املشرتك والنقل ابحلاوايت البحري للنقل القانونية الصعوابت: حيط حممد: الشأن هبذا انظر واحدة، محولة
 .284ص  2112—2118 اجلامعية السنة -البيضاء الدار الشق عني -الثاين
 .211 ص - 8716 - البيضاء الدار – البحري النقل عقد تنيفيذ يف وأثرها احلاوايت: العطري حسن القادر عبد(7)
 .281 ص -السابق املرجع: العطري حسن القادر عبد(8)



 ند الشحن االلكرتوين فـي تنفيذ عقد البيع البحريسدور 

102 

 مستوى على الدراسات من العديد عن متخ  وإمنا الصدفة وليد يكن مل االلكرتوين الشحن سند اعتماد أن على
 تبادلو  معاجلة يف املعلوميات إدخال أن على أمجعوا حيث الدولية، أو اإلقليمية واللجان اهليئات مستوى على أو اليفقه
 .التقليدية الشحن سندات سلبيات لتجاوز املناسب احلل الشحن سند بياانت

Helge Knut »به تقدم األول إلكرتونيا، الشحن سند العتبار ابقرتاحني اليفقه من جانب تقدم وهكذا

Reibskou »إىل بضاعته حمتوى إبعالن الشاحن يقوم إذ واملصادقة، اإلعالن على يعتمد مستندات بدون بنظام ويتعلق 
 قام ما حمتوى إبرسال يقوم مث ذلك، وتثبيت بتسجيل األخري هذا يقوم أن على الضرورية، واإلرشادات التعليمات مع الناقل
 ذات ابلرموز الكتابة بنظام ويتعلق« Henriksen »به فتقدم الثاين، االقرتاح أما. اليفاكس طريق عن املستيفيد إىل بتسجيله
 ال الكرتوين، شحن سند أمام نكون وابلتايل احلاسوب، طريق عن الكرتونيا الشحن سند بياانت تبادل يتم حبيث العام اليفتاح
 عن عبارة االلكرتوين الشحن سند أن حني يف ورقي مستند يعترب األخري هذا أن سوى التقليدي الشحن سند وبني بينه فرق

 .الكرتونيا الشحن سند اعتبار إىل قربأ الثاين االقرتاح أن اعتقادان ويف. (9) اآليل للحاسب مستخرج

 68 و 30 يومي ابحملمدية العامة جلسته يف املنعقد إفريقيا مشال موانئ احتاد اهتم فقد اإلقليمي الصعيد على أما
 حتقيق على للسهر 8716 يوليوز يف اجلمارك إدارة كلف حيث اخلارجية، التجارة مساطر تسهيل مبوضوع 8711 يناير
 ،1990 سنة العمل يف شرعت واليت 8716 سنة الدولية التجارة مساطر لتخيفيف الوطنية اللجنة إنشاء مت وابليفعل ذلك،
 والواثئق السندات وخزن وتداول ملسك اجلديدة التقنيات استعمال حنو التحويل عملية تنظيم أهدافها أهم أحد كان وقد

 .(10) «املعلوماتية املعطيات دلتبا» نظام إدماج انتظار يف تتضمنها اليت واملعلومات التجارية

 وغرفة املتوسط األبي  البحر ملنطقة العربية اليفرنسية التجارة لغرفة اإلقليمية اللجنة كذلك ابملوضوع اهتمت كما
 حتـت 1987 أكتوبر 30و 21 بني ما مارسيليا يف املنعقد دازور كوت لربوفاص اإلقليمي واجمللس ملارسيليا والصناعة التجارة
 عدة صدرت حيث ،(pour une meilleure fluidité des transports«( للنقـالت أحسن تغييـر أجل من «عنـوان
 التبادل وتطوير السندات خمتلف وإرسال لنقل املعلوميات اعتماد على حتثهم العريب ابملغرب املستوردين إىل توصيات

 سالمة وضمان واملال للوقت ربح من ذلك يف ملا ملوانئ،ا خمتلف بني والبنكية واجلمركية التجارية للمعلومات األوطوماتيكي
 .(11) السندات هذه

 إىل اإلقالع ميناء من السندات هذه نقل وضمان الشحن سندات وصول أتخر أسباب كل لتاليف منها وسعيا
 بل الوصول، عند الضمان أوراق أمهية من التقليص وابلتايل الشحن، عملية إمتام مبجرد قصرية آجال داخل الوصول ميناء
 كريدميبيك مجعية بينها، من نذكر املعلوماتية التقنيات البنكية املهنية اجلمعيات من العديد تبنت فقد الستعماهلا، حد ووضع

                                                   

)9(V, Bokalli : Crise et avenir du connaissement – DMF 1998 - pp 130 et 131. 
 2 من ابتداء احلاسوب بطريقة اجلمركية التصرحيات لتوحيد معلوماتية مبكاتب اجلمركية املراكز خمتلف جتهيز من املباشرة غري والضرائب اجلمارك إدارة متكنت وقد(10)

 السيفن توقف حدة من والتخيفيف اخلارجية التجارة حركة حتسني إىل يؤدي بشكل اليوم يف التصرحيات من عدد ألكرب معقولة سرعة لضمان وذلك 8772 نونرب
 .62 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد: الشأن هبذا راجع املغربية، ابملوانئ
 .66  و 62 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد(11)
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((Credimpec واملضمون البات املستندي االعتماد ختص قواعد مشروع وضعت اليت (crédit documentaire 

irrévocable et confirmé) (12). 

 جمال يف االلكرتونية السندات أبمهية االعرتاف إىل الدولية اهليئات من العديد ابدرت فقد الدويل املستوى ىعل أما
 بسنـدات خـاصة ندوة نظمت اليت ،CMI الدولية البحرية اللجنة أمهها من هبا، التعامل توحيد وبضرورة الدولية التجارة
 Jean »السيد برائسة خاصة جلنة أنشـأت كما .1983 يونيو فـاتحو  ماي 30 يومي اإليطالية البندقية مبدينة الشحن

Ramberg »اسم عليها أطلق« Data bank »مشروع إعداد على عملت ،8771 يونيو 27 و 24 بني ما وذلك 
 وضعت وقد البضائع، نقل عملية يف للتحكم Keys مبيفاتيح تتعامل اليت ابلسيفن اخلاصة اإللكرتونية الشحن بسندات يتعلق
 .(13) السندات هبذه خاصة قاعدة عشر حدىإ

 وأشخاص إليه ومرسل وشاحن انقل من اليفاعلني مجيع بني االلكرتونية الشحن بسندات التعامل ظهور أدى وقد
 هيئة إشراف حتت موحد عاملي نظام ظهور إىل اجلمارك وإدارة املستندي االعتماد فاتح والبنك النقل عملية يف متدخلني
) Edifact l’Echange de والنقل التجارة إلدارة االلكرتونية املعطيات بقاعدة يتعلق 1988 يوليوز يف املتحدة األمم

données informatiques pour l’administration)  le commerce et le transport   هذا مكن وقد 
 .(14) بينهم لتواصلا وتسهيل اليفاعلني خمتلف بني فيما فائقة وبسرعة بسهولة املعلومات نقل من النظام

 جتسـد وقـد ،CCI الدولية التجـارة غرفة لدن من كبري ابهتمـام االلكرتونية الشحـن سندات كذلك حضت كما
 قواعد إىل EDI (Electronic Data interchrange) االلكرتونية املعطيات تبادل نظام إدخال خالل من ذلك

 خـالل من وذلك الكرتونيا االتصال على اتيفاقهم إمكانية واملشرتي البائع لألطراف أاتحت إذ ،8771 لسنة االنكوترمز
 يف بباريس عقـدت ندوة الغاية هلذه الغرفة خصصت وقد. (15) املعلوماتية للمعطيات موازية برسالة الشحن سند تعوي 
 L’impact des) (16) «املستندي االعتماد تطبيق علـى احلديثة االنكـوترمز أتثري» عنـوان حتت 8771 أكتوبر شهـر

nouveaux incoterms sur le crédit documentaire). 

                                                   

 .61و  64 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد(12)
 .876 ص -السابق املرجع: حلروسي يوسف(13)
 .66-65 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد(14)
 commercial Terms incterms (International الدولية تجارةال مصطلحات فان ولإلشارة  ،1990A8 لسنة البائع االنكوترمز قواعد انظر(15)
 ،8716 سنوات يف وذلك. التعديالت من العديد عرفت اليت 8766 لسنة األوىل نسختها ويف (CCIبباريس ) الدولية التجارة غرفة بوضعها تكيفلت اليت

 مع الوصول وبيوع القيام بيوع بني مقسمة مصطلحا عشر ثالثة 8771 االنكوترمز لقواعد األخرية النسخة وتظم ،8771 وأخريا 8711 مث 8796 ،8769
 الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة طرف من اعتمادها مت كما ،8771 يوليوز فاتح يف التنيفيذ حيز النسخة هذه دخلت وقد حمايد، واحد مصطلح

Uncitral راجع املصطلحات هذه للمزيد التوسع بشأن. 8772 ماي يف:  
-T-Daoudi - Pratique de l’import - Imprimerie El Maarif Al Jadida- Rabat - p  167.  

 .64 ص -السابق املرجع -البحرية املادة يف الضمان أوراق: احلامتي فريد(16)
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 التجارة غرفة قامت عليها، التكنولوجيا وسائل إدخال ولضرورة الدولية التجارة يف الشحن سندات لدور وأتكيدا
 RUUE كرتوينيتعلق ابلتقدمي االل RUU (17) املستندية لالعتمادات املوحدة والعادات ابلقواعد ملحق إبصدار الدولية

(Règles et usances uniformes électroniques)s وذلك لتكملة القواعد والعادات املوحدة لالعتمادات ،
وقد حددت الغرفة معىن البيان  (18)املستندية وليالئم تقدمي البياانت االلكرتونية منيفردة أو متحدة مع املستندات الورقية.

و املنتجة أو املرسلة أو املنقلة أو املستلمة أو املخزنة ابلوسائل اإللكرتونية، وهبذا يكون االلكرتوين أبنه املعلومة املستحدثة أ
هذا امللحق قد مسح ألطراف االعتماد املستندي ابستعمال البياانت االلكرتونية وتبادهلا عن طريق احلاسب اآليل شريطة أن 

 .(19) ينص االعتماد صراحة على ذلك

أمهية يف ترسيخ نظام تبادل املعطيات  Uncitralملتحدة للقانوين التجاري الدويل وال يقل دور جلنة األمم ا
 86بتاريخ  27، فقد توجت جمهودها إبصدار قانون منوذجي للتجارة االلكرتونية وذلك يف دورهتا EDI (20)االلكرتوين 
، حيث ساوت املادة السادسة (22) كرتونية، وقد اعرتف هذا القانون ابلقيمة القانونية لرسالة البياانت االل(21) 8776دجنرب 

واإلطالع عليها عن طريق احلواس أو منه بني رسالة البياانت االلكرتونية والسند الورقي مىت كان ابإلمكان الرجوع إليها 
 التأكد من بواسطة احلاسب اآليل، كما اعتربت املادة الثامنة من هذا القانون رسالة البياانت االلكرتونية مبثابة األصل مىت مت

                                                   

أشارت كذلك إىل إمكانية استعمال وسائل  RUU، ونشري أن القواعد والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية 8776 لسنة 500يتعلق األمر ابلنشرة رقم (17)
 .(21/2املادة )وكذا إىل إمكانية اعتماد املستندات املستخرجة من وسائل النسخ اآليل أو املعلومايت  (88/8 املادة)االتصال عن بعد 

 .RUUEاملادة األوىل من القواعد والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية للتقدمي االلكرتوين (18)
 .18 و 50ص  - 2116 -بريوت لبنان –منشورات احلليب احلقوقية  -الطبعة الثانية –االعتمادات املستندية والتجارة االلكرتونية  -ازن عبد العزيز فاعورم(19)
 .RUUEمن  2من املادة  (ب) فإن هذه األخرية هي اليت تطبق تطبيقا للبند RUUEو RUUنشري أنه يف حالة تعارض بني  -
مشروع بولريو  -مهدت له العديد من التجارب نذكر من أمهها:  EDIتسجيله أن االنتقال إىل سندات الشحن االلكرتونية املعتمدة حاليا وفق النظام  ومما جيب(20)

BOLERO  أبوراب وهو عبارة عن سند الشحن اخلاص 8771الذي بدأ العمل به يف شهر يونيو (connaissements d’Europe )-  وسند الشحن
 : راجع هبذا الشأن. 8776 ري االسرتايل الذي ظهر يفالبح

A. Al- Rushoud– The Electronic Bill of Lading - Journal of Law- N° 2- Vol 28 – June 2004 – p 27 and 

28. 
اليت طرحت  8712سنة  81لكرتونية يعود إىل دورهتا إن بداية اهتمام جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ببحث اإلطار القانوين للمعامالت الدولية اال(21)

اجلوانب القانونية للتجهيز اآليل « وبعد استعراض التقرير الذي أعده أمينها العام حتت عنوان 8714سنة  89فيها أسئلة ختص اإلرسال االلكرتوين، ويف دورهتا 
البياانت الكرتونيا يف التجارة الدولية أمههما اشرتاط الكتابة، التوثيق، سندات الشحن، قررت  ، حيث أشار إىل بع  املسائل القانونية اليت تثريها معاجلة«للبياانت

Uncitral  أقرت توصية عامة تتعلق ابستعمال النظام االلكرتوين. وقد كان  8711نونرب  88بتاريخ  81تكريس برانمج عملها لبحث هذه املسألة. أما يف دورهتا
مكرر خالل الدورة  5مادة أضييفت إليها املادة  89، وهو يتكون من جزأين يف Uncitralأهم ما جاءت به  8776االلكرتونية لسنة القانون النموذجي للتجارة 

لتطبيق  والثاين (4إىل  8 املواد)فصول، األول خمصص لألحكام العامة  3، وقد تناول اجلزء األول التجارة االلكرتونية عموما ويتضمن بدوره 8771بتاريخ يونيو  68
. يف حني تطرق اجلزء الثاين للتجارة (81إىل  88 املواد)أما الثالث فيتعلق إببالغ رسائل البياانت  (81 إىل 5املواد ) االشرتاطات القانونية على رسائل البياانت

املتعلقة  89ل املتصلة بعقود نقل البضائع واملادة وختص األفعا 86االلكرتونية إىل جماالت حمددة وذلك يف فصل أول فريد متعلق بنقل البضائع ويتضمن املادة 
 مبستندات النقل. راجع الصياغة الكاملة هلذا القانون على املوقع االلكرتوين: 

- www. Unictral.org/stabl/ml- ecomm-a.pdf 

يت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو استالمها أو ختزينها، بوسائل مصطلح يراد به املعلومات ال»من ذات القانون رسالة بياانت أبهنا  2من املادة  8وقد عرف البند (22)
الربق، أو التلكس، أو النسخ  الكرتونية أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر تبادل البياانت االلكرتونية، أو الربيد االلكرتوين، أو

 «سراين ميفعوهلا القانوين أو صحتها أو قابلية نيفاذها قانونيا جملرد أهنا يف شكل رسالة بياانت. ال تيفقد املعلومات»أنه  5وتضيف املادة «. الربقي
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سالمة البياانت اليت تضمنتها وعدم حصول أي تالعب فيها، أما املادة التاسعة من ذات القانون فقد اعرتفت حبجية تلك 
 الرسالة يف إثبات الطريقة اليت أنشئت هبا وطريقة ختزينها أو احملافظة عليها وعلى صحة البياانت الواردة فيها.

راطا واسعا من قبل العديد من الدول ملا فيه من تسهيل للتجارة الدولية يف ونشري أن هذا القانون قد عرف اخن
شكلها االلكرتوين اجلديد و لتوفري األمان القانوين ألطرافها، وابلتايل شكل عن حق حافزا هلذه الدول لتغيري تشريعاهتا الوطنية 

ة القانونية اليت تطرحها املعامالت االلكرتونية، ، وجييب عن األسئل(23) مبا يناسب ومالءمتها ملستجدات التقنيات احلديثة
 وعلى اخلصوص تلك املتعلقة إبشكالية اإلثبات وحجية الكتابة االلكرتونية اليت يعد سند الشحن االلكرتوين مثال حي هلا.

لى منوال وأمام تزايد احلاجة إىل التعامل ابلسندات االلكرتونية عموما واليت أضحت واقعا ال ميفر منه، وسريا منه ع
، أدرك املشرع املغريب أمهية مالءمة القواعد القانونية مع (24) معظم القوانني املقارنة اليت اعرتفت حبجية الكتابة االلكرتونية

املتعلق ابلتبادل االلكرتوين  53-05التطورات التكنولوجية يف ميدان املعامالت االلكرتونية، وذلك مبصادقته على القانون رقم 
، والذي جاء مبقتضيات قانونية هامة تعكس يف احلقيقة التوجهات العامة اليت أسسها القانون (25) لقانونيةللمعطيات ا

النموذجي لالونيسرتال اخلاص ابلتجارة االلكرتونية، على اعتبار أن املغرب كان من بني الدول السباقة إىل املصادقة على هذا 
 . (26) القانون ضمن جلنة االونيسرتال األممية

حيدد هذا القانون النظام « وابلرجوع إىل الباب التمهيدي هلذا القانون وخاصة املادة األوىل منه اليت نصت على أنه
املطبق على املعطيات القانونية اليت يتم تبادهلا بطريقة إلكرتونية وعلى املعادلة بني الواثئق احملررة على الورق وتلك املعدة على 

، يتضح أن املشرع قد ركز يف هذا القانون على موضوعني أساسيني، يتعلق «وقيع اإللكرتوين...دعامة إلكرتونية، وعلى الت
األول بوضع البنية القانونية املنظمة للتعامالت اإللكرتونية واملمثلة أساسا يف االعرتاف ابلكتابة االلكرتونية ومساواهتا ابلكتابة 

، ويتعلق الثاين ببث (28) وين ومعادلته ابلتوقيع اليدوي ابعتباره دليال لإلثبات، وكذلك االعرتاف ابلتوقيع االلكرت (27) التقليدية
 الثقة يف هذه التعامالت عن طريق وضع نظم التوثق منها مع فرض اجلزاءات واملسؤوليات يف حالة عدم مراعاهتا .

                                                   

السنة اجلامعية  -الرابط -أكدال  -جامعة حممد اخلامس  -رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  –خدجية قبال: الكتابة اإللكرتونية دراسة مقارنة (23)
 .824ص  - 2116 -2111

 83املتعلق ابإلثبات املعلومايت والتوقيع اإللكرتوين، والقانون التونسي عدد  2111مارس  86بتاريخ  2111 -261خنص ابلذكر هنا القانون اليفرنسي رقم (24)
املنشور على املوقع . 2114صيفحة  64عدد  - 2111 غشت 88الرائد الرمسي  –املتعلق ابملبادالت والتجارة اإللكرتونية  2111غشت  9بتاريخ  2111لسنة 

 www-arabLaw.org/download/Ec_Tunisia.docااللكرتوين: 
ذي القعدة  87املؤرخ يف  87197827اخلاص ابلتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية، الصادر بتنيفيذه الظهري الشريف رقم  53-05يتعلق األمر ابلقانون رقم (25)

 .(2119دجنرب  6) 8421ذو القعدة  21-1114رمسية عدد املنشور ابجلريدة ال (2119نونرب  30) 8421
عني  -جامعة احلسن الثاين –أطروحة لنيل دكتوراه يف احلقوق  -دراسة حتليلية يف نظام اإلثبات املدين -احلجية القانونية لوسائل االتصال احلديثة –عمر أجنوم (26)

 .270ص   2114- 2116السنة اجلامعية  -الشق الدار البيضاء
تتمتع الوثيقة احملررة على دعامة إلكرتونية بنيفس قوة اإلثبات « من القانون أعاله على أنه 4من ق.ل.ع املضاف مبوجب املادة  4 -898فقد ورد يف اليفصل (27)

رة على الورق، شريطة أن يكون ابإلمكان التعرف اليت تتمتع هبا الوثيقة احملررة على الورق. تقبل الوثيقة احملررة بشكل إلكرتوين لإلثبات، شأهنا يف ذلك شأن الوثيقة احملر 
نشري أنه إذا اثر نزاع بني احملرر الورقي واإللكرتوين ومل حيدد «. بصيفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون حميفوظة وفق شروط من شأهنا ضمان متاميتها

اليفصل )احملكمة ابلبت يف هذه املنازعات جبميع الوسائل وكييفما كانت الدعامة املستعملة القانون قواعد أخرى ومل تكن هناك اتيفاقية صحيحة بني األطراف، قامت 
 .(من نيفس القانون أعاله 489
 من ذات القانون أعاله. 4من ق.ل.ع املضاف مبوجب املادة  489-6انظر اليفصل (28)
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املعدل مبوجب  من ق.ل.ع 489وميكن أن نستشف تعريف املشرع املغريب للسند اإللكرتوين من خالل اليفصل 
املادة اخلامسة من ذات القانون السالف الذكر، أبنه السند املتكون من إشارات أو رموز أخرى ذات داللة واضحة،  كييفما  

من جملة االلتزامات والعقود التونسية املضاف مبوجب القانون عدد  416.  ويعد اليفصل (29) كانت دعامتها وطريقة إرساهلا
أن الوثيقة اإللكرتونية هي الوثيقة املتكون من »سابقا أكثر وضوحا هبذا الشأن، إذ جاء فيه  املشار له 2111لسنة  83

جمموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى مبا يف ذلك املتبادلة عرب وسائل االتصال وتكون ذات حمتوى ميكن فهمه 
جة. وتعد الوثيقة االلكرتونية كتااب غري رمسي إذا كانت وحميفوظة على حامل إلكرتوين يؤمن قراءهتا والرجوع إليها عند احلا
 «حميفوظة يف شكلها النهائي بطريقة موثوق هبا ومدعمة إبمضاء إلكرتوين.

وبذلك يكون املشرع املغريب وعلى غرار ابقي التشريعات املقارنة واملقتضيات الدولية قد قطع شوطا هاما حنو ترسيخ 
، وابلتايل قبول واعتماد سند الشحن اإللكرتوين ابعتباره حمرر إلكرتوين مهيئ ومرسل عرب نظام تبادل البياانت اإللكرتونية

احلاسب اآليل، وذلك كلما كان ابإلمكان التعرف بصيفة قانونية على الشخص الذي صدر عنه وأن يكون معد وحميفوظ وفق 
 شروط من شأهنا ضمان متاميته.

واإلقليمي والوطين ابلنظام املعلومايت اخلاص بسند الشحن من شأنه  وال شك أن هذا االعرتاف على املستوى الدويل
أن يعطي للبياانت اخلاصة هبذا السند املربجمة يف احلاسب اآليل قيمة أكثر من حيازة سند الشحن التقليدي الذي يصاحب 

ما يتعلق بتوفري املعلومات العديد من املآخذ،  ويليب متطلبات التعامل التقين احلديث خصوصا   -كما رأينا   -استعماله
ونقلها أبسرع وقت ممكن وأبقل تكليفة، فضال عن متكني املرسل إليه املشرتي من البياانت املطلوبة ملراقبة مدى تنيفيذ الشاحن 
البائع اللتزاماته العقدية، واألهم من كل ذلك اإلقرار أبهم وظييفة لسند الشحن وهي متثيل البضاعة املشحونة كما سيتبني 

ا، إال أن هذا االعرتاف بسند الشحن اإللكرتوين ال خييفي حجم املخاطر اليت قد ترتتب عن استعماله، األمر الذي من معن
 شأنه أن يضر مبصاحل األطراف ويهدد التجارة الدولية والبحرية بشكل خاص ويربز يف األفق مشكل األمان املعلومايت.

 الفقرة الثانية: سلبيات سند الشحن اإللكرتوين

سواء ، ابلنسبة لسند الشحن EDIابلرغم من مزاايه الكثرية اليت يوفرها استعمال نظام تبادل البياانت اإللكرتونية 
يف متكني األطراف من تبادل بياانت السند إلكرتونيا أو يف حتقيق السهولة والسرعة املطلوبة يف جمال التجارة الدولية والبيوع 

اإللكرتونية أصبحت اآلن مطلبا ملحا، فإن هناك بع  السلبيات اليت حتد من  البحرية خاصة، ومع أن سندات الشحن
فعالية هذا النظام، حبيث تكون سندات الشحن والبياانت اليت يتم تبادهلا إلكرتونيا عرضة لبع  املخاطر سواء منها العيفوية 

مث لوسائل تيفادي هذه املخاطر  (أوال)وين أو العمدية. لذلك سنتوقف عند أهم املخاطر اليت يتعرض هلا سند الشحن اإللكرت 
 .(اثنيا)

                                                   

بشأن اإلثبات املعلومايت والتوقيع اإللكرتوين  2111-261وجب القانون رقم من القانون املدين اليفرنسي بعد تعديلها مب 8686انظر يف هذا املعىن املادة (29)
 السالف الذكر.
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 املخاطر اليت يتعرض هلا سند الشحن اإللكرتوين -أوال 
تنصرف هذه املخاطر اليت يتعرض هلا سند الشحن الكرتوين إىل خماطر اخلطأ الذي قد يتعرض هلا هذا السند املعاجل 

 آليا، مث خماطر الغش يف نقل وتبادل بياانته .
 طأخماطر اخل -8

ختتلف مصادر اخلطأ اليت هتدد سالمة وصحة بياانت سند الشحن إلكرتوين، فهناك اخلطأ البشري واخلطأ اليفين 
 واخلطأ الذي يرجع إىل عوامل خارجية طبيعية.

ويعترب اخلطأ األكثر وقوعا الرتباطه بعملية إدخال البياانت، أو املعلومات إىل احلاسب اآليل حيث تعتمد  اخلطأ البشري:-أ
الذي قد  Programmateurذه العملية يف الغالب على اإلدخال اليدوي، ويطلق على القائم هبذه العملية اسم املربمج ه

يقع يف خطأ يف تصميم الربانمج أو يف املعلومات املوضوعة به أو يف تشغيله. وقد يتمثل اخلطأ يف ربط الربانمج ابحلاسب 
 .(30) اآليل ويف نقل املعلومة أو البيان إليه

وملا كان الناقل هو الذي يقوم بتحرير وإصدار سند الشحن التقليدي بناء على البياانت املقدمة إليه من قبل 
الشاحن، فهو من يقوم كذلك ابلنسبة لسند الشحن اإللكرتوين إبدخال تلك البياانت إىل احلاسب اآليل ومعاجلتها يف إطار 

قل بتغذية احلاسب ابلبياانت بكييفية غري صحيحة، أو قد يقوم ابستعمال برانمج خاص. وأثناء هذه العملية قد يقوم النا
الربانمج وفق حتليل أو تسلسل خاطئ ينتج عنه معاجلة خاطئة للبياانت .وعموما فإن األخطاء احملتمل وقوعها يف مثل هذه 

 .(31) قته مبستعملها الشاحناألحوال ال خترج عن كوهنا أخطاء بسيطة انجتة عن إمهال الناقل مزود اجلدمة يف إطار عال

: ويراد به اخلطأ الناتج عن خلل احلاسب اآليل، وهو ما يعرب عنه ابلعطب التقين الذي ليس ملشغل نظام اخلطأ الفين -ب
. واملالحظ أنه بيفضل التطور التكنولوجي، فإن األخطاء اليت ميكن أن حتدث نتيجة (32) البياانت االلكرتونية دخل فيه

 هزة أو يف أنظمة احلاسب اآليل أصبحت قليلة.لعيوب يف األج

ويعود ألسباب مرتبطة ابلوسط أو البيئة، حبيث أن األجهزة والربامج من املمكن أن تطاهلا أو تؤثر فيها  اخلطأ اخلارجي: -ج
ية، وهي عوامل البيئة احمليطة هبا كاحلرارة أو الرطوبة أو األتربة فضال عن وجود مؤثرات كهرومغناطيسية أو اهتزازات خارج

 طبيعية من شأهنا أن تؤثر على البياانت أو املعطيات املربجمة يف احلاسب اإللكرتوين.

 

 

                                                   

 .29 خدجية قبال: املرجع السابق، ص (30)
تشغيل أو  إمهال يفومتكن إمجال األخطاء اليت ترتتب عنها املسؤولية يف: حدوث إمهال يف وضع التصميمات اليفنية لنظام التبادل اإللكرتوين للبياانت، حدوث (31)

ع هبذا اخلصوص: فاروق استخدام النظام،  اإلمهال يف استيعاب القدرات اإلنتاجية للنظام، التقاعس عن استخدام النظام يف الوقت الذي كان يتعني استخدامه. راج
 .461، ص 8771ملش: النقل املتعدد الوسائط، اإلسكندرية 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة احلسن الثاين عني الشق، (اإللكرتوين)ي واملعلومايت حمجوبة بوفضيلة: حجية سند الشحن البحري التقليد(32)
 .59، ص 8777 و 8771السنة اجلامعية 
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 خماطر الغش املعلومايت -8

مث يستعمله ، ميكن أن يتحقق ذلك مبعرفة أي شخص ينجح يف الدخول على أي نظام معلومايت خاص حباسب آيل
عليه القرصنة. فبالنسبة تسهل هذا الدخول املخالف أو ما يطلق  حلسابه مستغال يف ذلك وسائل االتصال عن بعد اليت

اخلاصة بسند الشحن اإللكرتوين واخرتاق  لنظام تبادل البياانت اإللكرتونية ميكن للقراصنة التوصل إىل املعلومات أو البياانت
ه ووسائل االتصال، يصاحبه اخلصوصية وسرية البياانت بسهولة، وذلك راجع إىل أن التطور املذهل للحاسب اآليل ونظم

سيما وأن مرتكيب هذه األفعال ليسوا أشخاص عاديني، بل هم ، تقدم أعظم يف أساليب التدليس والغش املعلومايت
 .(33) متخصصني يف علوم الكمبيوتر

 وإذا ما كان من املمكن احلد من خماطر الغش املعلومايت، وذلك من خالل حصر انتقال البياانت اإللكرتونية يف
، أي قصر نظام تبادل بياانت سند الشحن اإللكرتوين فقط بني (شبكة مغلقة)إطار خط اتصال واحد يربط أجهزة احلاسب 

، فإن ذلك ال مينع من استخدام (34) احلواسيب اليت ميلكها كل من مشغل النظام الناقل ومستعمليه والشاحن واملرسل إليه
د بذلك الشاحن بصورة خاصة الذي إبمكانه التالعب ببياانت سند الشحن السيئ ملن ميلك الدخول إىل هذا النظام ونقص

اإللكرتوين قبل إرساله إىل املرسل إليه املشرتي إضرارا هبذا األخري، الذي يكتشف بعد تلقي البضاعة أهنا غري مطابقة لبنود 
مر الذي يؤكد مدى أمهية التنظيم القانوين عقد البيع أو ختيفي عيبا أو خصاصا ال تعرب عنه الرسالة أو السند اإللكرتوين، األ
 ملسؤولية أطراف سند الشحن اإللكرتوين ونظام تبادل املعطيات اإللكرتونية عموما.

 اثنيا: وسائل تفادي سلبيات سند الشحن اإللكرتوين
عامة، هي من أهم التحدايت اليت يواجهها سند الشحن اإللكرتوين وكذا نظام تبادل البياانت اإللكرتونية بصورة 

 مسألة أمن املعلومات وعدم توفر ضماانت كافية حتمي مستعملي هذا النظام اجلديد والتعامل معه بكل ثقة واطمئنان.

وكما هو معلوم فإن شبكة االنرتنيت متتاز بطابعها الالمادي وعنصرها الدويل امليفتوح، ابلتايل ميكن للكافة الدخول 
ى مضامينها، مبا يف ذلك إمكانية إطالع الغري على مضمون سند الشحن املتبادل إىل األنظمة املعلوماتية واالطالع عل

إلكرتونيا مع ما قد يصاحب ذلك من تغيري يف حمتواه أو حتويره، وذلك من األمور اهلينة. لذلك تطلب العمل أوال ضمان 

                                                   

لية للمعطيات، من ذلك املتعلق ابإلخالل بسري نظم املعاجلة اآل 07.03وقد تصدى القانون اجلنائي هلذه األفعال بعد التعديل الذي حلقه مبوجب قانون رقم (33)
أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط كل من دخل إىل جمموع أو بع   10.000إىل  2111أشهر وبغرامة  3يعاقب ابحلبس من شهر إىل » جاء فيه  607-3املادة 

إىل  817111سنوات وبغرامة  3إىل يعاقب ابحلبس من سنة » ورد فيها  607-6كذلك املادة «... نظام للمعاجلة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال.
غري طريقة  أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط كل من أدخل معطيات يف نظام للمعاجلة اآللية أو أتليفها أو حذفها منه أو غري املعطيات املدرجة فيه، أو 2117111

وس املعلومايت، وهو عبارة عن برانمج للحاسب اآليل كأي برانمج عادي ونشري أنه قد انتشر اآلن ما يعرف ابليفري  «معاجلتها أو طريقة إرساهلا عن طريق االحتيال
 يكون هدفه تدمري الربامج والبياانت املسجلة واملخزنة داخل احلاسب، ويشمل أثره التخرييب اإلتالف واحلذف والتعديل.

 ، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين2وة، ص مازن جالل خريبك: وثيقة الشحن اإللكرتونية : حلم بعيد املنال أم واقع ييفرض نيفسه بق(34)

www. Iqtissadiaya.com/archives-detail.asp  

حيث يتم مبوجبه ربط طابعتني مربقتني خبط اتصال واحد، وابلوقت نيفسه يكون جهازي احلاسب مربوطني هبذا  (Call Back) وميثل لذلك بنظام النداء الراجع
الم اجلواب الراجع بسرعة كبرية، ولذلك ال ميكن املساس هبذه املعلومات ألهنا تنتقل عرب خط واحد يربط جهازي احلاسب. اخلط على شكل رموز معينة، ويتم است

 راجع ذات املصدر أعاله.
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نيا التأكد من هوية الطرف املقابل املرسل واث، سالمة بياانت السند من التغيري والتوقي من تدخل الغري غري املشروع مبضمونه
 إليه.

وقد ظهرت العديد من الطرق اليفنية حلماية تبادل البياانت اإللكرتونية وضمان سرية املعلومة وأماهنا من 
االستعماالت التدليسية أو الغش املعلومايت عند تنقلها عرب الشبكة، ولعل أمهها ما يعرف بتقنية التشيفري 

Cryplographie. 

املتعلق ابلتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية املغريب إىل هذه التقنية من خالل  53-05وقد تطرق القانون رقم 
هتدف وسائل التشيفري على اخلصوص إىل ضمان سالمة تبادل أو ختزين »منه أبنه  82تعريف وسائلها، حيث أوردت املادة 

ا أو مها معا، بكييفية متكن من ضمان سريتها وصدقيتها ومراقبة متاميتها. يراد املعطيات القانونية بطريقة إلكرتونية أو ختزينه
بوسيلة التشيفري كل عتاد أو برجمية أو مها معا، ينشأ أو يعدل من أجل حتويل املعطيات، سواء كانت عبارة عن معلومات أو 

 .(35)«...ك مبوجب اتيفاقية سرية أو بدوهناإشارات أو رموز استنادا إىل اتيفاقيات سرية أو من أجل إجناز عملية عكسية لذل

وتتمثل هذه التقنية يف إدخال تعديالت على البياانت عند إرساهلا إىل جهة معينة أو حتويلها إىل رموز غري ذات 
معىن، حبيث إذا ما مت الوصول إليها من قبل أشخاص غري خمول هلم بذلك ال يستطيعون فهمها واستغالهلا.  وهلذا تنطوي 

التشيفري بكل بساطة على حتويل النصوص العادية الواضحة إىل نصوص ومشيفرة غري ميفهومة، وهي مبنية على ميفهوم تقنية 
أساسي ميفاده أن كل بيان مشيفر حيتاج إىل فكه وإعادته إىل وضعه األصلي، لذلك تستخدم ميفاتيح سواء يف تشيفري البياانت 

ه بتسلمها، وتستند هذه امليفاتيح على صيغ رايضية معقدة يف شكل املرسلة أو يف فك تشيفريها من قبل صاحبها املسموح ل
خوارزميات، وترتكز قوة وفعالية التشيفري على نوعية اخلوارزميات املعتمدة وطول امليفتاح الذي يقاس بعدد األرقام الضرورية 

 .(36) لبنائه

يفس الوقت ليفك تشيفريها وترمجتها وقد كانت عملية التشيفري تتم بواسطة ميفتاح سري يعتمد لتشيفري البياانت ويف ن
إىل وضعها األصلي، ابستخدام نيفس امليفتاح السري، وهذا ما يعرب عنه ابلتشيفري املتناظر وهو عملية جد ميفيدة من حيث 
قدرهتا على حتويل حمتوى البياانت األصلية إىل معلومات غري ميفهومة، ولكن تعدد ملكية امليفتاح السري ال جتعل املتعاملني يف 

. ولتيفادي مشكل (37) ن من إمكانية احلصول عليه من قبل جهات غري مرخص هلا يف استخدامه ليفك تشيفري البياانتمأم
التوزيع غري اآلمن للميفاتيح يف جمال التشيفري مت استحداث التشيفري الالمتناظر، فعوضا عن استخدام ميفتاح واحد يستخدم 

رايضية عند بنائهما، أحدمها عام وهو متاح لبع  اجلهات لكنه يبقى سرا التشيفري الالمتناظر ميفتاحني اثنني مرتبطني بعالقة 
للجمهور وميفتاح خاص وهو ميفتاح شخصي غري معروف إال للمرسل إليه ويقتصر استخدامه على حل شيفرة البياانت 

                                                   

تصبح مبقتضاها املعلومات  استعمال رموز أو إشارات غري متداولة»كما عرف القانون التونسي املتعلق ابملبادالت والتجارة اإللكرتونية، عملية التشيفري أبهنا (35)
 «املرغوب حتريرها أو إرساهلا غري قابلة لليفهم من قبل الغري، أو استعمال رموز أو إشارات ال ميكن الوصول إىل املعلومة بدوهنا

، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين: 8عبد اجمليد ميالد: تشيفري البياانت والتوقيع اإللكرتوين أحسن ضمان لتأمني سرية املبادالت اإللكرتونية وسالمتها، ص (36)
www.abdelmajid- milet.com 

 .8عبد جمليد ميالد، املرجع السابق، ص (37)
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حن املرسل أن يقوم . فوفق هذه الطريقة اليت تقدم أقصى درجات األمان املعلومايت ميكن للشا(38) املشيفرة ابمليفتاح العام
تلقيه  بتشيفري بياانت سند الشحن اإللكرتوين عن طريق امليفتاح العام وإرساله عرب الربيد اإللكرتوين إىل املرسل إليه الذي مبجرد

 .(39) هذا السند ميكنه فك شيفرة بياانته عن طريق استخدام اليفتاح اخلاص به

األمن والسالمة لنظام تبادل البياانت اإللكرتونية مبا يف ذلك وعموما، ميكن القول أبن تقنية التشيفري حتقق نوع من 
ضمان سرية ومتامية بياانت سند الشحن اإللكرتوين املتبادلة عرب الوسائط إلكرتونية ضد أي هتديد إلكرتوين من قبل الغري، 

مواجهة املرسل الشاحن  سواء كل على شكل اخرتاق أو نشر ليفريوس معلومايت أو غريه، غري أهنا تبقى عدمية اجلدوى يف
الذي يتحكم يف هذه التقنية والذي إبمكانه حتريف أو تغيري بياانت سند الشحن اإللكرتوين بعد تلقيه من قبل الناقل بصورة 
تيفيد تنيفيذه اللتزاماته العقدية، األمر الذي حيمل املرسل إليه املشرتي على قبول سند الشحن اإللكرتوين، وتنيفيذ التزاماته 

بلة ثقة ببياانت هذا السند اليت ال تعرب يف الواقع عن حقيقة البضاعة، وال عن تنيفيذ البائع املرسل اللتزاماته وفقا ملا مت املقا
 االتيفاق عليه يف عقد البيع البحري.

ولذلك يتعني االهتمام وجبدية بنظم الرقابة واإلشراف على تبادل سند الشحن اإللكرتوين بصورة تضمن احتيفاظ 
مدنية إدارية  -أبصل البياانت اليت أدخلها الناقل إىل احلاسب اآليل، مع تقرير املسؤولية القانونية مبختلف صورهاالسند 
حىت ميكن احلديث عن مصداقية ومتامية سند الشحن اإللكرتوين. على أن غياب هذه النظم ال ميكن أن يدح   -وجنائية

ت سند الشحن، ابلنظر إىل املزااي اليت يقدمها نظام تبادل املعطيات أمهية إدخال املعلوميات يف معاجلة وحتويل بياان
اإللكرتونية الذي سيسهم ال حمال يف تطور حركة التجارة الدولية والبيوع البحرية بوجه خاص، وذلك يف ظل إقبال واعرتاف 

ة حيث خيتيفي أي مرتكز ورقي، وحيث املنتظم الدويل والتشريعات الوطنية بضرورة تعزيز ميفهوم البياانت والسندات اإللكرتوني
ال حمل إطالقا حلصول شكلية الكتابة والتوقيع خبط اليد. وهذا ما يقودان إىل احلديث عن مدى قدرة سند الشحن اإللكرتوين 

 على متثيل البضاعة املشحونة كأحد أهم وظائف سند الشحن يف صورته التقليدية .

 لكرتوني للبضاعةحدود متثيل سند الشحن اإل: الثانياملطلب 
سبق أن رأينا فيما تقدم أمهية سند الشحن التقليدي يف التجارة البحرية وبصورة خاصة يف تنيفيذ البيوع البحرية، 
وذلك بعد أن أصبح يؤدي يف العمل وظائف ثالاث، فهو أداة إلثبات عملية الشحن ابعتباره إيصاال ابستالم الناقل للبضاعة، 

البحري بتضمنه شروط هذا األخري، وأخريا أداة لتمثيل البضاعة. وإذا كان إبمكان سند الشحن ووسيلة إلثبات عقد النقل 
اإللكرتوين القيام ابلوظييفة األوىل والثانية إبدخال جمموعة من الرموز أو الكلمات أو األرقام تظهر على شاشة احلاسب اآليل، 

ها سند الشحن التقليدي، فعلى العكس من ذلك ال ميكن التسليم وابلتايل ميكنه استيعاب مجيع البياانت والشروط اليت حيمل
 بسهولة بقدرة سند الشحن اإللكرتوين على القيام ابلوظييفة التمثيلية للبضاعة املنقولة.

                                                   

ية  ر اليفكر اجلامعي، اإلسكندر عبد اليفتاح بيومي حجازي: النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية: الكتاب األول: نظام التجارة اإللكرتونية ومحايتها مدنيا، دا(38)
 .298،  ص 2112

بق، وذلك حتت طائلة ونشري أن استخدام تقنية التشيفري ابملغرب بغرض ضمان متامية املعطيات أو البياانت املرسلة بطريقة إلكرتونية خيضع لنظام التصريح املس(39)
 للمعطيات القانونية السالف الذكر. املتعلق ابلتبادل اإللكرتوين 53-05من القانون رقم  62 و 86عقوبة جنائية. راجع بشأن ذلك املواد 
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وجتدر اإلشارة إىل أن سند الشحن التقليدي ال ميكن أن ميثل البضاعة إال إذا توفرت به بع  الشروط املوضوعية 
حيازته مساوية حليازة  البضاعة القانوين واملادي، إذ يرتتب على اجتماع هذه الشروط ابلسند أن تعترب اليت ميليها وضع

السند للبضاعة تعيينا كافيا أبن  البضاعة ذاهتا رغم حيازهتا من قبل الناقل. وتتحدد هذه الشروط ابإلضافة على تعيني
أن يكون السند قابال للتداول ابلطرق التجارية، وذلك بتظهريه إذا  خيصصها ومييزها عن غريها من البضائع املشاهبة هلا، يف 

، أي أن نقل السند يكيفي لنقل احلقوق الثابتة به دون أي إجراء آخر، وأن (40) كان لألمر أو ابملناولة إذا كان للحامل
اعة املدرجة أوصافها فيه، وهو يكون السند كذلك انفذا على الناقل الذي أصدره وخموال املرسل إليه حق املطالبة بتسلم البض

ما ال ميكن أن يتحقق إال إذا كان حيمل توقيع الناقل الذي بدونه ال يعترب سند الشحن حجة على من أصدره وال ميكن 
 التمسك به قبله.

و ، وه(اليفقرة األوىل)وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن مدى قابلية سند الشحن اإللكرتوين للتداول ابلطرق التجارية 
ما يقتضي ابلضرورة الوقوف عند إمكانية محل هذا السند لتوقيع األطراف يف ظل غياب شكلية الكتابة والتوقيع خبط اليد، 

  .(اليفقرة الثانية)وهل ميكن ملا أصبح يعرف ابلتوقيع اإللكرتوين تعوي  ذلك 

  الفقرة األوىل: قابلية سند الشحن اإللكرتوين للتداول
قه خبصوص مدى قابلية سند الشحن اإللكرتوين للتداول بني من ينكر هذه اليفكرة على لقد تضاربت مواقف اليف

اعتبار أن النظام املعلومايت من شأنه أن ميس ببع  امليفاهيم األساسية لالعتماد املستندي، كالسند األصلي والتوقيع والتظهري 
أو ألن هذه اليفكرة مل يعد مرغواب فيها يف أوساط النقل، ، (41) مما يؤدي ال حمالة إىل هدم إمكانية التداول ابلطرق التجارية

وحىت يف النقل البحري مل تعد التجارة الدولية يف حاجة إىل التعامل مبوجب سندات الشحن القابلة للتداول، إذ برز هبذا 
متاثل سند الشحن اخلصوص سندات نقل غري قابلة للتداول. بل هناك من جيزم ابستحالة ابتكار طريقة قانونية إلكرتونية 

. يف حني حاول جانب من اليفقه إجياد حل إلشكالية تداول سند الشحن اإللكرتوين من خالل (42) التقليدي ووظائيفه
 .(43) صياغة جمموعة من االقرتاحات

وابلتايل فإنه ، فبع  اليفقه يذهب إىل إمكانية استبدال سند الشحن األصلي مبستخرج مطبوع صادر عن احلاسب
املستخرج أن يقوم بنيفس وظائف سند الشحن، شريطة أن يتميز هذا املستخرج بطابع خاص مييزه عن ابقي ميكن هلذا 

مستخرجات احلاسب، حىت ال يواجه من انتقل إليه ذلك املستخرج عن طريق التظهري بوجود مستخرج آخر شبيه أو مماثل 
 احلقوق اليت هي يف األصل لشخص واحد. للمستخرج الذي بني يديه، ونكون ابلتايل أمام شخصني مطالبني بنيفس

                                                   

من قانون التجارة  246بغ  النظر عن سند الشحن االمسي الذي ال ميثل البضاعة وال يقبل التداول إال وفقا إلجراءات احلوالة املدنية، راجع هبذا الشأن اليفصل (40)
 من ق ل ع املتعلق حبوالة احلق املدين. 871البحرية املغربية، واليفصل 

 .66احلامتي: أوراق الضمان يف املادة البحرية، املرجع السابق، ص  فريد(41)
 .266 و 262حممد حيط : املرجع السابق، ص (42)
 . 468 راجع هبذا الشأن: فاروق ملش: املرجع السابق،  ص (43)
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يف حني يقيم البع  اقرتاحه على افرتاض قانوين، ويقول إبمكانية استبدال سند الشحن أبقراص التسجيل اخلاصة 
ابحلاسب اآليل، وابلتايل فإن تسليم سند شحن قابل للتداول، ميكن تعويضه بتحويل البياانت املثبتة على األقراص اخلاصة 

 رسل املظهر إىل جهاز الطرف املستيفيد املظهر إليه.حباسوب امل

ويقوم ، كما يقرتح البع  اآلخر أن جيري االتيفاق على إيداع سند الشحن لدى طرف اثلث كمؤسسة بنكية مثال
األطراف املعنيون يف هذا الشأن إبخطار هذا الطرف الدخيل أو الوسيط بكل التغيريات اليت تطرأ على ملكية البضاعة 

املالك اجلديد املظهر إليه طبقا ملا  ة الرسائل اإللكرتونية، على أن يقوم هذا األخري بتسليم سند الشحن أو البضاعة إىلبواسط
 يرد عليه من تعليمات.

وخالفا لذلك اختذ بع  اليفقه موقيفا سلبيا إذ مل ينكر أمهية الوظييفة التداولية لسند الشحن اإللكرتوين ويف ذات 
حلقوق بواسطة احلاسوب بينما البضاعة ال تزال يف الطريق عملية جد حمدودة وضيقة يف إطار النظم الوقت يرى أن نقل ا

اآللية، وخيلص إىل أن مسألة تداول سند الشحن اإللكرتوين ونقل احلقوق الثابتة به ال زالت قيد الدراسة والبحث، ألنه ال 
يات اليت كان من السهل القيام هبا يف املاضي بواسطة سند يوجد حىت اآلن إطار عمل يسهل القيام هبذا النوع من العمل

 . (44) الشحن الورقي

يف اعتقادان أن معاجلة هذه املسألة حتتاج إىل نظرة مشولية أتخذ بعني االعتبار واقع سند الشحن اإللكرتوين وانيفتاح 
النموذجي لسنة  Uncitralلرجوع إىل قانون املنتظم الدويل والتشريعات الوطنية على نظام تبادل البياانت اإللكرتونية، فبا

منه جند أهنا تقدم منوذجا قانونيا للتعامل مع السندات اإللكرتونية يف قطاع النقل، فحسب هذه  89وابلضبط املادة  8776
ة أو ، استعمال الكتاب(45) من ذات القانون 86املادة فإنه إذا اشرتط القانون لتنيفيذ األفعال املنصوص عليها يف املادة 

املستندات الورقية، يستويف هذا الشرط إذا نيفذ اليفعل ابستعمال رسالة بياانت واحدة أو أكثر، وإذا تعلق األمر مبنح حقوق 
على البضائع أو اكتساهبا أو تركها أو التنازل عنها أو نقلها أو حتويلها ال يكون املستند الورقي صحيحا ما مل يتم العدول عن 

إىل التعامل مع السندات  CMIت االلكرتونية، ويف نيفس السياق أشارت اللجنة البحرية الدولية استخدام رسائل البياان
االلكرتونية بقوهلا أن تداول احلقوق وتبادهلا والسيطرة عليها يكون وفق منوذج معني معد مسبقا ويكون له نيفس اليفعالية اليت 

تتيح ألطراف البيع  CCI ذلك رأينا أن غرفة التجارة الدولية ابإلضافة إىل .(46) تتم هبا عملية تداول سند الشحن الورقي
، أو ألطراف االعتماد املستندي مبوجب ملحق التقدمي االلكرتوين 8771البحري من خالل قواعد االنكوترمز لسنة 

RUUE .ابستعمال نظام التبادل االلكرتوين للبياانت 

                                                   

)44(A. Al-Rushoud - op. cit - p 65. 

مع عدم اإلخالل أبحكام اجلزء األول من هذا القانون، ينطبق هذا اليفصل على كل »ء فيها أنه: ابليفعال املتصلة بعقود نقل البضائع، وقد جا 86تتعلق املادة (45)
 فعل يطلع به بصدد عقد لنقل البضائع أو تنيفيذا له، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

 إصدار إيصال ابلبضائع .... - 3يمتها أو إعالهنا اإلقرار بطبيعة البضائع أو ق -2بيان عالمات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزهنا  -8  -أ

 التعهد بتسليم البضائع إىل شخص معني ابالسم أو إىل شخص مرخص له ابملطالبة ابلتسليم .ه( 
 منح حقوق يف البضائع أو اكتساهبا أو تركها أو التنازل عنها أو نقلها أو حتويلها . (و
 «ينص عليها العقد اكتساب أو نقل احلقوق أو االلتزامات اليت (ر
 .2مازن جالل خريبك: املرجع السابق،  ص (46)
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سند الشحن االلكرتوين كأداة للتداول على البضاعة يف ومما الشك أن هذه املقتضيات تشكل حافزا هاما لقبول 
البيوع البحرية، وذلك ضمن حلقة متكاملة من التعامل االلكرتوين تتجرد من أي دعامات ورقية وحتتاج فقط إىل الدعم 

ا، برزت اللوجسيت الذي يؤمن جاهزية كل مراحل تنيفيذ البيع البحري، فبعد أن أصبح سند الشحن االلكرتوين واقعا حقيقي
بع  التطبيقات العملية له، فالشاحن البائع يقوم بتسليم البضاعة املراد نقلها إىل شركة النقل البحري وأيتيه تثبيت إلكرتوين 
ابستالم البضاعة، وعادة ما تعمد الشركة إىل وضع خطاب موحد وآمن رهن إشارة البائع أو تبعث به إليه عرب الربيد 

حن البياانت الضرورية يعيد إرساله إىل الشركة اليت تقوم بعد مراقبة بياانت اخلطاب إبصدار سند االلكرتوين، وبعد مأل الشا
الشحن االلكرتوين وترسله إىل البائع بنيفس الطريقة. والغالب يف العمل أن يرسل البائع هذا السند االلكرتوين تطبيقا لالتيفاق 

ي، الذي يلتزم بتوفري نظام الكرتوين يتقبل مثل هذا السند حىت يقوم بنك املرسل إليه املشرتي فاتح االعتماد املستند إىل
بيفحصه ومطابقته لشروط االعتماد وكذا مراقبة قانونيته يف إطار عملية دقيقة ال جمال فيها للخطأ، وحال حصول السند 

 .(47) وتسديد مثنها للبائع على كافة الشروط يقوم بقيد قيمة البضاعة على املشرتي -والواثئق املرفقة به  -االلكرتوين 

لذلك ال يسعنا إال القول إبمكانية تداول سند الشحن االلكرتوين وفقا لنظام تبادل رسائل البياانت االلكرتونية 
الذي يسمح بنقل احلقوق الثابتة على البضاعة، مبا يف ذلك حق املطالبة بتسلمها وحق التصرف فيها، وهي عناصر ضمان 

تعذر عليه معها رف  هذا السند السيما إذا كان خطاب االعتماد املستندي يسمح ابستعماله، كل ما ابلنسبة للبنك الذي ي
هناك أنه يتعني على البائع تظهري سند الشحن االلكرتوين ملصلحة أو ألمر البنك فاتح االعتماد املستندي ابعتباره إجراء 

الذي مبجرد  -واحلقوق املتولدة عن احليازة  -البضاعة للبنكشكليا إلزاميا لتداول السند، ينقل من خالله البائع حيازة 
 حتصيله ملبلغ االعتماد من املشرتي يقوم بتظهري سند الشحن اإللكرتوين لصاحل هذا األخري.

، وأن (48) وملا كانت عملية تظهري سند الشحن التقليدي تقتضي إدراج شرط األمر كتابة ابلسند وتوقيع املظهر
ثري أي إشكال طاملا أن سند الشحن اإللكرتوين ميكن أن يستوعب ذلك عن طريق احلاسب اآليل، فإن العنصر األول ال ي

األمر يتطلب ابلنسبة للعنصر الثاين املتمثل يف التوقيع، إجياد وسيلة بديلة لتجاوز شكلية التوقيع خبط اليد، وقد أمكن ذلك 
 بيفصل ابتكار التوقيع االلكرتوين.

أو ، سة التوقيع االلكرتوين ملا لذلك من أمهية سواء يف تداول سند الشحن االلكرتوينوعليه سنتوقف عند مؤس
لنيفاذه على الناقل البحري الذي يتعهد بتوقيعه على السند أن يسلم البضاعة إىل املرسل إليه، وهذا ما يشكل يف األصل 

 حونة.شروطا موضوعية للقول إبمكانية متثيل سند الشحن اإللكرتوين للبضاعة املش

 الفقرة الثانية: مؤسسة التوقيع االلكرتوين

نظرا ألمهية سندات الشحن االلكرتونية وتشجيعا النتشارها وبت الثقة فيها، فقد تضافرت اجلهود الدولية والوطنية لتدليل 
ما يعرتضها من عقبات، والعمل على هتيئة البنية القانونية اليت تتالءم وهذه السندات سواء من حيث اجنازها، أو من حيث 

                                                   

 .4مازن جالل خريبك: املرجع السابق، ص (47)
 من مدونة التجارة. 869انظر املادة (48)
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، األمر الذي يشكل تراجعا جدراي عن مبدأ تيفوق السند الورقي وشكلية التوقيع خبط توثيقها وإثباهتا -وهذا هو األهم –
 اليد، وهو ما سيسهم ال حمالة يف تطور البيوع التجارية البحرية.

 .(اثنيا) ، على أن نقف أخريا على حجيته القانونية(أوال)ملالمسة أمهية التوقيع االلكرتوين يتعني التطرق لتعرييفه وصوره و  

 : تعريف التوقيع اإللكرتوين وصور أوال

لقد تباينت التعرييفات اليت أعطيت للتوقيع اإللكرتوين،  إذ عرفه البع  أبنه عبارة عن جمموعة من اإلجراءات أو 
الوسائل التقنية اليت تسمح عن طريق استخدام الرموز أو األرقام أو الشيفرات، إخراج عالمة مميزة لصاحب الرسالة املنقولة 

بيان أو معلومة يف شكل »أبنه  8777دجنرب  86الصادر يف  8777/ 76. كما عرفه التوجيه األوريب رقم (49) ونياإلكرت 
 .(50) «الكرتوين، مرتبطة أو مندجمة منطقيا ببياانت الكرتونية أخرى، تستخدم كطريقة لتوثيقها

قيع اإللكرتوين وأغيفلت اإلشارة إىل لكن يالحظ على هذه التعرييفات أهنا ركزت على اجلانب التقين من عملية التو 
النموذجي اخلاص ابلتوقيعات  Uncitralاهلدف الرئيسي الوظييفي من التوقيع، وهذا ما جتسده املادة الثانية من قانون 

التوقيع اإللكرتوين يعين بياانت يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بياانت أو مضافة »جاء فيها  2118اإللكرتونية لسنة 
أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت، ولبيان موافقة املوقع على  إليها

 .(51) «املعلومات الواردة يف رسالة البياانت

ألخري املتعلق ابلتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية املغريب من قانون األنسرتال ا 16711وقد استيفاد القانون رقم 
املضاف إىل ق.ل.ع الذي اكتيفى بتعريف الوسيلة  489-2بشأن التوقيعات اإللكرتونية، ويتضح ذلك من خالل اليفصل 

عندما يكون التوقيع الكرتونيا، يتعني استعمال وسيلة تعريف موثوق «... املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين، إذ ورد فيه أنه
الذي عرف التوقيع اإللكرتوين املؤمن بعد أن افرتض  417-3، وكذا اليفصل (52) «لة بههبا تضمن ارتباطه ابلوثيقة املتص

                                                   

، 61، ص 2118 ديب أمحد السعيد شرف الدين: دراسات يف عقد التجارة اإللكرتونية على دعامات غري ورقية يف اإلثبات، مركز البحوث والدراسات بشرطة(49)
 www.dubaipolice.gov.ae/pdf/hogia/pdf: منشور على املوقع اإللكرتوين

ص  2111-2114أكدال، السنة اجلامعية  -عزيز جواهري، التوقيع اإللكرتوين واإلثبات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة حممد اخلامس (50)
، وقد أتثر بدوره بقانون االنسرتال 2118يوليوز  87مالحق، وقد دخل حيز التنيفيذ   5مادة و 81لصادر عن الربملان األوريب . ويتضمن هذا التوجيه ا21 و 87

 .8776النموذجي لسنة 
رتوين: املنشور على املوقع اإللك -اخلاص ابملعامالت والتجارة اإللكرتونية 2112لسنة  2من قانون إمارة ديب رقم  2وقد عرفه كذلك املادة  -

www.arablaw.org/download/Ec_UAE.doc توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معاجلة ذي شكل إلكرتوين » ، أبنه
 «وملحق أو مرتبط برسالة إلكرتونية ممهورة بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة.

، ويتكون من 2118يوليوز  86يونيو إىل  21اليت عقدت يف ڤيينا من  64اري الدويل يف دورهتا وقد صدر هذا القانون عن جلنة األمم املتحدة للقانون التج(51)
-www-uncitral.org/stable/ml ، منشور على املوقع اإللكرتوين1996مادة، ويعترب إضافة هامة ومكمل أساسي للقانون النموذجي األول لسنة  86

Elecsig-a.pdf 
يتيح التوقيع الضروري إلمتام »مقتضى عام يشمل التوقيع سواء كان خبط اليد أو إلكرتونيا يف إطار مقاربة وظييفية حيث ورد فيها  8فقرته وقد أقر هذا اليفصل يف (52)

من القانون املدين  8686/4، ويف ذات املعىن كذلك املادة «وثيقة قانونية التعرف على الشخص املوقع، ويعرب عن قبوله لاللتزامات الناجتة على الوثيقة املذكورة
 املتعلق ابإلثبات املعلومايت والتوقيع اإللكرتوين . 2111مارس  86اليفرنسي بعد تعديلها مبوجب قانون 
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يعترب التوقيع اإللكرتوين مؤمنا إذا مت إنشاؤه وكانت هوية »الوثوق يف الوسيلة اليت تتيح استعماله إىل أن يثبت العكس، أبنه 
 «شريعية والتنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال.وفق النصوص الت، املوقع مؤكدة ومتامية الوثيقة القانونية مضمونه

أتسيسا على ذلك، يتبني أن التوقيع اإللكرتوين ما هو إال جمموعة من الرموز أو األرقام أو احلروف ترتبط ابلسند 
اإللكرتوين وتستخدم للقيام بوظائف التوقيع التقليدية، حبيث تسمح ابلتحقق من سالمة السند ومتكن من التعرف على 

 مصدره، كما تيفيد موافقته على البياانت الواردة فيه.

ومما ينبغي تسجيله أن تطور التقنيات املعلوماتية أفرزت صورا خمتلف للتوقيع اإللكرتوين ال يسع اجملال حلصرها، 
لم لذلك سنقتصر على بع  الصور اليت تقبل التطبيق على سند الشحن اإللكرتوين. ومن هذه الصور نذكر التوقيع ابلق
اإللكرتوين، ويتمثل يف حتويل التوقيع اليدوي إىل توقيع إلكرتوين عن طريق تصوير التوقيع ابملاسح الضوئي املرتبط عرب شبكة 
اتصال ابحلاسب اآليل، مث نقل هذه الصورة إىل السند الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه، كما ميكن االحتيفاظ هبذه الصورة 

. وإذا كان هذا التوقيع يتميز ابلبساطة (53) لرجوع هلا كلما أراد الشخص التوقيع هبذه الطريقةيف ذاكرة احلاسب اآليل وا
وسهولة االستعمال، إذ ال يتطلب إجراءات معقدة، فإنه مع ذلك ال يتمتع أبي درجة من درجات األمان اليت ميكن أن حتقق 

اإللكرتوين الذي قد يضاف إليه، تبقى حمط شك نظرا الثقة الالزمة يف التوقيع، فالصلة بني هذا األخري وسند الشحن 
إلمكانية التقاط أي متدخل لنسخة من صورة التوقيع املرتبط بسند الشحن االلكرتوين، مث يعيد استخدامها بشكل غري 

رتوين أو مشروع، هلذا ميكن القول أبنه هذا النوع من التوقيع اإللكرتوين ال ميكن االعتماد عليه لتداول سند الشحن اإللك
 للتمسك به قبل الناقل املصدر له ما دام أنه ييفتقد ألي حجية يف مواجهته.

ولعل أهم صور التوقيع اإللكرتوين الذي ميكن اعتماده ابلنسبة لسند الشحن اإللكرتوين هو التوقيع الرقمي الذي 
على البياانت املتبادلة الكرتونيا بشكل يعتمد على تقنية التشيفري، اليت فضال عن استخدامها إلضيفاء طابع األمان والسرية 

، فإهنا تعتمد كذلك -كما سبقت اإلشارة  -مينع كل متدخل غري مرخص له من اإلطالع على حمتوى السند اإللكرتوين
إلنشاء التوقيع اإللكرتوين. وبغ  النظر عن التشيفري املتناظر الذي ييفتقد لعنصر األمان، ميكن استخدام التشيفري الالمتناظر 

جراء التوقيع الرقمي، وذلك من خالل قيام مرسل الرسالة بتوقيعه عليها عن طريق استعمال امليفتاح اخلاص، مث توجيهها إىل إل
املرسل إليه، الذي ميكنه فك التشيفري ابستخدام امليفتاح العام املوافق للميفتاح اخلاص للمرسل، األمر الذي جيعل املرسل إليه 

عت فعال من طرف املرسل. لكن إذا أردان إضيفاء طابع السرية على الرسالة والتوقيع بشكل على ثقة أبن الرسالة صدرت ووق
رقمي يف نيفس الوقت، فإن املرسل يقوم عن طريق امليفتاح العام بتشيفري الرسالة، اليت ال يكون يف مقدور أي شخص آخر غري 

ومن مث فإن اجلمع بني استخدام امليفاتيح العامة  .(54) املرسل إليه إعادهتا إىل صيغتها األصلية ابستخدام ميفتاحه اخلاص
واخلاصة للمرسل واملرسل إليه يؤدي بنا إىل الوصول إىل رسالة سرية وموقعة بشكل رقمي، حبيث تستخدم ميفاتيح املرسل إليه 

. وإذا طرأ (55) ةلتحقيق السرية، وتستخدم ميفاتيح املرسل لتوقيع الرسالة والتثبت من نسبة التوقيع للشخص الذي أنشأ الرسال
                                                   

 . 28عزيز جواهري: املرجع السابق، ص (53)
م التحقـق مـن التوقيـع اإللكـرتوين الرقمـي، ومـن مث لـن (ونشري أنه حىت يف حالة استعمال ميفتاح آخر غري امليفتاح املتوافق مع امليفتاح العام ليفك شـيفرة الرسـالة، فلـن يـت54)

 تقرأ الرسالة.
)55(D-Gobert et E-Montero: la signature dans les contrats et les paiements électroniques- L’approche 

fonctionnelle- p 4 -www.droit.fundp.ac.be/textes/signature DAOR. pdf. 



 ند الشحن االلكرتوين فـي تنفيذ عقد البيع البحريسدور 

111 

على الرسالة أي تغيري يف حمتواها، أو مت التالعب يف توقيع املرسل، فإن احلاسب اآليل يكشف ذلك على اليفور، وبذلك يثق 
املتسلم من أن الرسالة اليت تسلمها مرسلة ابليفعل من املرسل وحاملة لتوقيع صحيح منه، وأن مضموهنا سليم مل يتم التالعب 

 .(56) فيه

ا سبق أن التوقيع الرقمي الذي قد يدرج يف سند الشحن اإللكرتوين من شأنه أن يضاهي التوقيع خبط اليد، يتضح مم
بل ويضمن أكثر من هذا األخري حتقق وظائف التوقيع التقليدية، إذ يوفر فائدة مزدوجة، فيفضال عن كونه ميكن من التثبت 

حبيث ال ميكن قراءهتا إال من قبل املرسل ، البياانت اليت يتضمنهامن انتساب سند الشحن اإللكرتوين ملن وقعه ويؤمن سرية 
إليه وابستخدام ميفتاحه اخلاص، فإنه كذلك يستحيل على املوقع إنكار أن سند الشحن اإللكرتوين الذي حيمل توقيعه 

كيده من خالل الوقوف ينسب إليه، ويرجع ذلك إىل االرتباط التام بني امليفتاح العام وامليفتاح اخلاص. وهذا ما سنحاول أت
 عند حجية التوقيع اإللكرتوين .

 اثنيا: حجية التوقيع اإللكرتوين

جيب التنويه يف البداية أن بع  االتيفاقيات الدولية اخلاصة ابلنقل البحري أقرت صراحة إمكانية اعتماد التوقيع 
ا االعرتاف ابلسند اإللكرتوين، وخنص ابلذكر اإللكرتوين إلضيفاء القيمة القانونية على سند الشحن،  األمر الذي ييفيد ضمن

جيوز أن يكون التوقيع على سند الشحن خبط اليد »أنه  84من املادة  3، حيث أورد البند 8791 هنا قواعد هامبورغ لسنة
كانت ال تتعارض أو ابلصورة املطابقة لألصل أو ابلتثقيب أو اخلامت أو ابلرموز أو مثبتا أبية وسيلة آلية أو إلكرتونية أخرى إذا  

 .(57) «مع قوانني البلد الذي يصدر فيه سند الشحن

، أن يكون إبمكانه القيام بوظييفتني (58) هذا، ويشرتط يف التوقيع ذاته حىت يتمتع ابلقيمة واحلجية القانونية
ي وقع عليه. فيفي ما أساسيتني، حتديد هوية املوقع الذي يسند إليه السند، وإظهار موافقته على االلتزام مبضمون السند الذ

خيص الوظييفة األوىل للتوقيع، وهي حتديد اهلوية أو الشخصية، واليت تتم مع التوقيع اخلطي عن طريق اإلمضاء أو اخلتم أو 
البصمة، فهي تتحقق أيضا عن طريق التوقيع اإللكرتوين الذي هو عبارة عن رقم أو رمز سري أو شيفرة خاصة ابملوقع، ولكنه 

ونية، ومجيع هذه الوسائل ابعتبارها خاصة ابملوقع، تعرب عن شخصيته وحتدد هويته، لذلك فإن التوقيع يتم بطريقة إلكرت 

                                                   

 .113، ص 2005، يونيو 27، السنة 3الليل: التوقيع اإللكرتوين ومدى حجيته يف اإلثبات، جملة احلقوق، عدد إبراهيم الدسوقي أبو (56)
رتي الذي يعتمد على واجلدير ابإلشارة أن هناك أنواع أخرى للتوقيع اإللكرتوين ميكن أن تستخدم لتوقيع سند الشحن اإللكرتوين، وخنص ابلذكر التوقيع البيوم-

اجمليد ميالد: ة املميزة للشخص، والتوقيع ابلبصمة اإللكرتونية الذي يستخدم يف إنشاء التوقيعات الرقمية، وللمزيد من التوسع هبذا الشأن راجع: عبد اخلواص الذاتي
 .2السابق، ص  املرجع

D-Gobert et Montero -op. cit- p:6. 

من  4، بل أكثر من ذلك فقد نص صراحة البند 8711ماي  24الوسائط الصادرة بتاريخ من اتيفاقية جنيف للنقل املتعدد  5/3ويف ذات املعىن جند املادة (57)
. ونشري هنا كذلك أن قانون 9ذات املادة على أن سند النقل ميكن أن يصدر أبية وسيلة ميكانيكية أو أية وسيلة أخرى مع ضرورة تضمينه البياانت الواردة يف املادة 

قانون البحري الوحيد حبسب ما اطلعنا عليه الذي يتيح إمكانية إجراء التوقيع ابلكتابة أو أبي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة مبوجب التجارة البحرية املصري يعترب ال
 .212/2املادة 
أن يكون شخصيا، وأن من ق.ل.ع يستلزم توافر شرطني يف التوقيع إلقامة الدليل الكتايب، أن يكون خاصا بصاحبه ومميزا لشخصه أي  426علما أن اليفصل (58)

ذلك شأن احملرر الذي يتم  يتصل التوقيع بشكل ال ميكن فصله عن احملرر الكتايب، ابإلضافة إىل شرط اثلث يستيفاد ضمنا وهو أن يكون التوقيع مقروءا ودائما شأنه يف
 إحلاقه به.
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بل أصبح هذا التوقيع وبصيفة خاصة التوقيع الرقمي، بيفضل التقدم التقين، ، اإللكرتوين حيقق الوظييفة األوىل للتوقيع التقليدي
دوي. أما الوظييفة الثانية، وهي الداللة على الرضا وااللتزام مبا مت التوقيع من الصعب تزويره أو تقليده على خالف التوقيع الي

 .(59) عليه، فهي تستخلص من التوقيع ذاته طاملا أمكن نسبة التوقيع إىل من ينسب إليه

له مل وعلى الرغم من أن الوظائف اليت يقوم هبا التوقيع اليدوي تتوافر يف التوقيع اإللكرتوين، فإن االعرتاف به وقبو 
يكن أمرا سهال، ويرجع ذلك على عامل الثقة يف هذا التوقيع. فلكونه يف العديد من تطبيقاته يتم آليا أو إلكرتونيا، األمر 
الذي ال يستبعد معه إمكان تزويره، فقد أاثر الشكوك حول الثقة فيه، أما وقد اقرتن هذا التوقيع أبمور تعزز هذه الثقة بيفضل 

إضافة إىل ظهور سلطات تتوىل التوثق منه، وتقوم مبنح شهادات  -على األقل ابلنسبة لبع  صوره-التقدم التقين احلديث
بصحته، فقد أصبح االعرتاف ابلتوقيع اإللكرتوين ومنحه احلجية القانونية أمرا واقعا. فيفي هذا الصدد ورد يف البند األول من 

حيثما يشرتط القانون »أبنه:  2118توقيعات اإللكرتونية لسنة املادة السادسة من قانون األونسرتال النموذجي اخلاص ابل
يعد ذلك االشرتاط مستويف ابلنسبة إىل رسالة البياانت إذا استخدم توقيع إلكرتوين يعول عليه ، وجود توقيع من شخص

لك أي اتيفاق ذي ابلقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البياانت مع مراعاة كل الظروف، مبا يف ذ
كما أقام البند الثالث من ذات املادة افرتاض مؤداه أن التوقيع اإللكرتوين يصبح موثوقا به، ومن مت ميكن التعويل عليه «. صلة

مىت كانت األداة اليت استخدمت يف إنشائه ختص املوقع دون غريه، وكانت حلظة إجراء التوقيع حتت سيطرته، وكان ابإلمكان  
 .(60) أي حتريف يطرأ على التوقيع اإللكرتوين بعد صدورهكذلك اكتشاف 

وعليه ميكن القول أبن الغاية من هذه املادة هي إنشاء آلية ميكن من خالهلا جعل التوقيعات اإللكرتونية اليت تستويف 
وحتظى بقيمة قانونية جتعلها ، املعايري املوضوعية للموثوقية التقنية، تتمتع مسبقا ابالعرتاف القانوين، حىت قبل استعماهلا فعليا

 ترتب نيفس األثر القانوين الذي يرتتب على استخدام التوقيع اخلطي.

أما خبصوص ق.ل.ع املغريب، وأمام خلوه من نص يتعلق ابلتوقيع اإللكرتوين وحجية، فقد تصدى القضاء املغريب يف 
ة من املوثوقية من حيث صحته وانتسابه ملوقعه، وقت سابق لذلك، واشرتط يف التوقيع اإللكرتوين أن يكون على درجة عالي

جاء فيه  2006يونيو  29ويف هذا الصدد قضت احملكمة االبتدائية ابلدار البيضاء يف حكم حديث وفريد هلا بتاريخ 
ية، املرسلة، املستلمة، أو املخزنة ابلوسائل اإللكرتون، وحيث إن الرسائل اإللكرتونية هي جمموعة املعلومات املدخلة»...

وابلتايل فاملقصود هبا هو الشكل اإللكرتوين أو الرقمي وليس الشكل الورقي الالحق حينما يتم استخراجها أي طباعتها على 
الورق، واملبدأ أن تلك املراسالت تتم يف سرية، غري أنه ميكن للمتخصص يف اجملال فك السرية وابلتايل الولوج للربيد والعلبة 

راسلة اإللكرتونية ال ترتك أثرا مدوان له نيفس طبيعة األثر املكتوب، وابلتايل يصعب اعتمادها كحجة اإللكرتونية. وحيث إن امل

                                                   

 وما يليها. 21ص  -املرجع السابق -عزيز جواهري(59)
عندما يشرتط القانون وجود توقيع  -8)» حيث ورد فيها 8776من القانون النموذجي األول لسنة  7عيار املرن الذي تقره املادة وبذلك تتجاوز هذه املادة امل(60)

يف  استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على املعلومات الواردة -من شخص، يستويف ذلك الشرط ابلنسبة إىل رسالة البياانت إذا : أ 
كانت تلك الطريقة جديرة ابلتعويل عليها ابلقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البياانت، مع مراعاة كل الظروف،   -رسالة البياانت، ب 

 «...مبا يف ذلك أي اتيفاق ذي صلة
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إثبات ما عدا إذا كان ذلك احملرر اإللكرتوين مذيال بتوقيع إلكرتوين موثوق يف صحته ويف انتسابه للمحرر حمددا شخصية 
 . (61) «املوقع

لكرتوين للمعطيات القانونية قصور ق.ل.ع من خالل إقراره إلطار قانوين وقد تدارك القانون املتعلق ابلتبادل اإل
ييفرتض الوثوق يف الوسيلة املستعملة يف التوقيع اإللكرتوين عندما »على أنه:  489-6للتوقيع اإللكرتوين، إذ ينص اليفصل 

رتوين مؤمنا إذا مت إنشاؤه وكانت هوية تتيح استخدام توقيع إلكرتوين مؤمن إىل أن يثبت ما خيالف ذلك. ويعترب التوقيع اإللك
املوقع مؤكدة ومتامية الوثيقة القانونية مضمونه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال. تتمتع كل وثيقة 

ة توقيعها واملذيلة مذيلة بتوقيع إلكرتوين مؤمن واملختومة زمنيا بنيفس قوة اإلثبات اليت تتمتع هبا الوثيقة املصادق على صح
 .(62) «بتاريخ اثبت

 هذا، وجيب أن يستويف التوقيع اإللكرتوين املؤمن، الشروط التالية: 

 أن يكون خاصا ابملوقع، -

 أن يتم إنشاؤها بوسائل ميكن للموقع االحتيفاظ هبا حتت مراقبته اخلاصة بصيفة حصرية، -

 كشف أي تغيري الحق أدخل عليها،  أن يضمن وجود ارتباط ابلوثيقة املتصلة به بكييفية تؤدي إىل -

 .(63) جيب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين، تكون صالحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة -

وبذلك يكون املشرع املغريب قد تبىن التوجه الذي اعتمدته جلنة األمم املتحدة أبخذه ملبدأ املقاربة الوظييفية لالعرتاف 
التوقيع اإللكرتوين للتوقيع اليدوي. غري أن ذلك يبقى متوقيفا بطبيعة احلال على تعزيز الثقة والطمأنينة لدى املتعاملني  مبعادلة

ابلسندات اإللكرتونية املوثقة ابلتوقيع اإللكرتوين، وهو ما يلعب فيه مقدمي خدمات املصادقة دور فعاال ابعتبارهم جهات 
تهم الرئيسية يف تقدمي خدمات املصادقة اإللكرتونية وغريها من العمليات املرتبطة ، تتحدد وظييف(64) مستقلة وحمايدة

ابلتوقيعات اإللكرتونية، لذلك فهي تسهر على التثبت من هوية أصحاب التوقيعات اإللكرتونية، وتقوم مبنح الشواهد 
لكرتوين، وجترده عن الغش والتدليس، كما اإللكرتونية اليت تؤكد صحة ونسبة التوقيع إىل من صدر عنه، وارتباطه ابلسند اإل

تقوم بضمان حق االطالع عن طريق هتيئ سجل إلكرتوين ميفتوح يف وجه املتعاملني ميكنهم من خالله التعرف على الشواهد 
                                                   

 ، غري منشور .950/06ملف رقم ،  2116يونيو  29،  بتاريخ 6216احملكمة االبتدائية ابلدار البيضاء،  حكم عدد (61)

ات املنشئة عليها الصادرة عن وجتدر اإلشارة إىل أن القضاء املغريب مل يرتدد يف العديد من األحكام يف اإلقرار يف إطار سلطته التقديرية، حبجية احملررات والتوقيع-
ثر مادي مكتوب، وهو بذلك يعد صورة من صور الكتابة مبيفهومها الواسع وسائل االتصال عن بعد كاليفاكس و التلكس، ولعل سبب ذلك كون هذه الوسائل ترتك ا

، وذلك على خالف وسائل االتصال احلديثة اليت ترتبط بظهور احلاسب اآليل واليت متتاز بطبيعة غري مادية، حيث (من قواعد هامبورغ 8/8انظر يف هذا املعىن املادة )
، ملف 2111ماي  89، بتاريخ 4711بتوقيع. راجع على سبيل املثال: احملكمة التجارية ابلدار البيضاء، حكم رقم إن البياانت ال تكون اثبتة يف ورقة وممهورة 

 ، غري منشور.3866/2114جتاري رقم 
دين املتعلقة من القانون امل 4-8286لتطبيق املادة  2118مارس  30الصادر بتاريخ  292/2118من املرسوم اليفرنسي رقم  2 و 8يقابل هذا النص اليفصل (62)

 .812 و 818عزيز جواهري، املرجع السابق، ص  ابلتوقيع اإللكرتوين. راجع هبذا الشأن:
 من القانون املتعلق ابلتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية املغريب. 6انظر املادة (63)
املادة )، وكذا بشأن عناصر الشهادة اإللكرتونية (من ذات القانون أعاله 24 إىل 28املواد )انظر بشأن اعتماد مقدمي خدمات املصادقة اإللكرتونية والتزاماهتم (64)

 .(15املادة )، علما أن هذه اخلدمات تباشر حتت مراقبة السلطة الوطنية املكليفة ابعتماد ومراقبة املصادقة اإللكرتونية املسماة ابلسلطة الوطنية (88
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اإللكرتونية وما يتصل هبا من إلغاء أو توقيف أو جتديد، لذلك ميكن التأكيد أبن دور مقدمي خدمات املصادقة يف إضيفاء 
ألمن على السندات اإللكرتونية، سيساهم حتما يف بث الثقة يف صحة التوقيع اإللكرتوين وقدرته على مضاهاة التوقيع خبط ا

 اليد يف أدائه لوظائيفه.

يتضح مما سبق،  أن اعتماد التوقيع اإللكرتوين يف ظل اإلطار القانوين املنظم له،  لتوثيق سند الشحن اإللكرتوين 
لقانونية، فضال عن ضمان أمن وسرية البياانت اليت حيتويها أثناء اإلرسال، واحلد من االستعماالت وإسباغه ابحلجية ا

التدليسية والغش املعلومايت، لن يدع أي جمال للشك يف قدرة سند الشحن اإللكرتوين على القيام ابلوظييفة التمثيلية للبضاعة 
ستطيع املرسل إليه املشرتي التمسك به قبل الناقل املصدر له املشحونة، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية قبوله كحجة ي

ومطالبته بتسليمه البضاعة عند وصوهلا، أو قبوله كأداة للتداول على البضاعة املشحونة بتظهريه إلكرتونيا سواء من قبل 
مباشرة أو إىل بنك هذا  الشاحن البائع الذي قد يقوم إبرسال سند الشحن اإللكرتوين عرب الربيد اإللكرتوين إىل املشرتي

األخري حسب االتيفاق، أو من قبل املرسل إليه املشرتي بعد استقباله للسند اإللكرتوين إذا ما أراد التعامل على البضاعة 
 املنقولة.

وعموما، فإن استعمال احلاسب اآليل لنقل بياانت البضاعة وفقا لنظام تبادل البياانت اإللكرتونية، ميثل قمة التطور 
جمال سندات الشحن املمثلة للبضاعة ويتجاوز التدبري التقليدي هلذه السندات من قبل شركات النقل وأطراف البيع يف 

البحري، ابعتباره تدبري ابه  الكليفة، لكونه يعتمد على معاجلة يدوية أصبحت عاجزة عن مواكبة وثرية تطور وسائل 
نوين والثقة والسرعة اليت تقتضيها حركة التجارة الدولية والبيوع البحرية االتصال املعلوماتية، وال توفر متطلبات األمان القا

بصورة خاصة. ومما يشجع على اعتماد سند الشحن اإللكرتوين بشكل خاص ونظام تبادل البياانت اإللكرتونية بشكل عام 
اعتبار السند أداة للتداول، على أنه  صالحيته للقيام بوظائف سند الشحن التقليدي السيما الوظييفة التمثيلية اليت من ركائزها

جيب التنويه بضرورة مراعاة احلاجة القانونية لتنظيم تداول سند الشحن اإللكرتوين، خاصة بعد االعرتاف ابلقيمة القانونية 
 للسند والتوقيع اإللكرتونيني، وتنظيم مسؤولية أطراف سند الشحن اإللكرتوين.
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