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مجلة كلية أحمد بن محمد العسكرية
للعلوم اإلدارية والقانونية

�أو ًال� :أهداف املجلة
جملة دورية علمية ن�صف �سنوية حمكمة ت�صدر عن كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية و ُتعنى بن�شر البحوث
النظرية والتطبيقية املتعلقة بالعلوم الإدارية ،واملحا�سبية ،والقانونية ،ونظم املعلومات احلا�سوبية.
وتهدف املجلة من خالل البحوث العلمية التي تن�شر فيها �إىل �إثراء املفاهيم العلمية يف التخ�ص�صات ذات
العالقة من خالل بحوث حمكمة.
مع الإ�شارة �إىل �أن كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية متنح درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�صات� :إدارة الأعمال،
والقانون ،واملحا�سبة ،ونظم املعلومات احلا�سوبية.
ثانياً :قواعد الن�شر يف املجلة
 .1تقبل املجلة الأبحاث والدرا�سات العلمية الأ�صيلة املكتوبة باللغتني العربية والإجنليزية ،التي تتوافر
فيها قواعد البحث العلمي و�شروطه املتعارف عليها يف العر�ض والتوثيق.
ُ .2ي�شرتط يف البحث �أال يكون قد ُن�شر �أو ُق ّدم للن�شر يف جملة �أخرى ،وعلى الباحث �أن يقدم �إقرار ًا خطي ًا
مرفق ًا ببحثه وفقا لنموذج حمدد.
 .3ينبغي �أن يكون البحث مكتوب ًا بلغة �سليمة ،خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية ،ويتحمل
الباحث م�سئولية الأخطاء الواردة يف بحثه.
ر�سل ن�سخة �إلكرتونية من البحث بوا�سطة الربيد االلكرتوين �إىل املجلة ،مطبوعة بوا�سطة مايكرو�سوفت
ُ .4ت َ
ورد.
ُ .5ير َفق مع البحث ملخ�ص باللغة العربية و�آخر باللغة الإجنليزية ،يف حدود ( )200 – 150كلمة.
 .6يحق لهيئة التحرير عدم ن�شر �أي بحث ال يتوافق مع ر�ؤية و�أهداف املجلة ،مع اخطار الباحث.
 .7البحوث التي تر�سل اىل املجلة ال تعاد وال ت�سرتد �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.
ُ .8تعد البحوث التي مت �إقرار ن�شرها يف املجلة العلمية للكلية ،ملك ًا للمجلة ،وال يجوز ن�شرها يف جملة
علمية �أخرى �أو �أي جهة �أخرى.
 .9لهيئة حترير املجلة احلق يف �إعادة ن�شر البحوث التي �سبق ن�شرها وملخ�صاتها ورقي ًا �أو �إلكرتونياً،
وذلك بعد �إعالم الباحث.
 .10يحق لهيئة التحرير �إجراء تعديالت �شكلية على البحوث املقبولة للن�شر ،مبا يتنا�سب مع منط الن�شر
باملجلة.
 .11يُعطى �صاحب البحث املن�شور باملجلة خم�س م�ستالت ون�سخة واحدة من عدد املجلة املن�شور بحثه فيها.
ويف حالة ا�شرتاك �أكرث من باحث يف البحث الواحد ُيعطى كل منهما /منهم خم�س م�ستالت ون�سخة
واحدة من عدد املجلة.
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 .12يرفق الباحث مع بحثه الأ�شكال التو�ضيحية و�صور من اخلرائط والوثائق واملخطوطات الأ�صلية.
ُ .13ترفق مع البحث �سرية ذاتية حديثة خمت�صرة عن الباحث.
 .14ما ُين�شر يف املجلة يعرب عن وجهة نظر �صاحبه وال يعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر املجلة.
ثالثاً :قواعد التحكيم يف املجلة
 .1تخطر هيئة التحرير الباحث (�أو الباحثني) بو�صول بحثه (�أو بحثهم) من خالل �إ�شعار كتابي� ،أو
بالربيد الإلكرتوين.
 .2لهيئة حترير املجلة حق الفح�ص املبدئي (الأويل) للبحث وتقرير �صالحيته للتحكيم.
 .3تخ�ضع جميع البحوث الواردة للمجلة ،للتحكيم من ِقبل متخ�ص�صني من ذوي املكانة العلمية واخلربة
البحثية املتميزة.
ُ .4تراعى الرتب العلمية للمحكمني والباحثني عند اختيارهم ويجوز للأ�ستاذ امل�شارك �أن يحكم ملن هو يف
درجته.
ُ .5يعر�ض البحث على ثالثة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،لبيان مدى �صالحيته للن�شر ،ويف حالة
اقرار �أثنني منهما للبحث يعترب �صاحلا للن�شر.
 .6يبدي املحكم ر�أيه يف البحث كتاب ًة ،وفق عنا�صر حمددة ،مو�ضوعة لغر�ض التقييم.
ُ .7يعد ر�أي املحك َم ِني ملزم ًا لهيئة التحرير ولرئي�س التحرير وللباحث �أو الباحثني.
ُ .8يخطر الباحث �أو الباحثون بنتيجة حتكيم البحث ،قبو ًال �أو رف�ض ًا ،وذلك الكرتونيا �أو كتابيا.
 .9يجوز لرئي�س التحرير �إفادة �صاحب البحث غري املقبول للن�شر بر�أي املحكمني �أو خال�صته عند طلبه
ذلك ،دون ذكر �أ�سماء املحكمني ،ودون �أي التزام بالرد على مربرات �صاحب البحث.
� .10إذا كان الباحث �أو �أحد الباحثني من كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية ،يتوجب �أن يكون املحكمون من
خارج الكلية.
� .11إذا مل يلتزم الباحث �أو الباحثون ب�إجراء التعديالت املطلوبة على البحث يف املدة املحددة من قبل هيئة
حترير املجلة ،فيحق لهيئة التحرير االعتذار عن عدم قبول البحث بعد انتهاء املدة ،ما مل يكن لديه
عذر مقنع ُيقدم كتاب ًة لهيئة حترير املجلة.
رابعاً -املوا�صفات الفنية املنظمة لطبع املجلة العلمية
ُيعاد �إر�سال البحث بعد �إجازته للن�شر باملجلة عن طريق الربيد الإلكرتوين م�ستخدم ًا �إحدى برجميات
معاجلة الن�صو�ص( ،)wordوذلك باملوا�صفات الآتية:
.1نوع اخل ــط.)Times New Roman( :
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 .2امل�سافة :تكون امل�سافة بني الأ�سطر (� )1.5سم.
� .3أحجــام العناوين :عنوان البحث ( ،)20pt.Boldالعناوين الرئي�سية ( ،)16pt .Boldالعناوين الفرعية
( )pt 14مع مراعاة �أن تكون الكتابة العادية بحجم (.)12pt
ُ .4تكتب العناوين الرئي�سية للبحث م�ستقل ًة يف بداية ال�سطر ،و ُتكتب العناوين الفرعية م�ستقل ًة يف اجلانب
الأمين� .أما العناوين الثانوية فتُكتب يف بداية الفقرة ،وال ُتو�ضع خطوط حتت العناوين� ،سواء كانت
رئي�سية �أو فرعية �أو ثانوية ،ويف جميع الأحوال يتم ترقيم العناوين الفرعية والثانوية ب�شكل مت�سل�سل.
ُ .5تطبع جميع اجلداول والأ�شكال يف منت البحث ،على �أن ُترقم ب�شكل مت�سل�سل ،ويكون لكل منها عنوان
مكتوب بفا�صل �سطرين �أعلى اجلدول ،ويتم توثيق اجلدول حتته مبا�شر ًة ،وال تزيد م�ساحة �أي جدول
�أو �شكل عن احلجم املحدد ل�صفحات البحث.
 .6ترقم جميع �صفحات البحث ،مبا فيها تلك التي حتتوي جداول �أو ر�سومات.
	.7ال تتجاوز عدد �صفحات البحث (� )25صفحة� ،شامل ًة الأ�شكال والر�سوم (�إن ُوجدت) واجلداول
واملراجع.
ُ .8ي�شار �إىل املراجع بداخل املنت ،با�سم عائلة امل�ؤلف مع �سنة الن�شر (بني قو�سني) ،و ُتدرج املراجع جميعها
حتت عنوان املراجع ،يف نهاية البحث بالأ�سلوب التايل:
�أ -البحوث املن�شورة بالدوريات (املجالت العلمية):
اال�سم الكامل للم�ؤلف مبتدئا با�سم عائلته ،تاريخ ن�شر البحث بني قو�سني ،عنوان البحث كام ًال بني
عالمتي تن�صي�ص ،ا�سم الدورية بخط مائل حتته خط ،رقم املجلد ،رقم العدد� ،أرقام ال�صفحات.
مثال:
Alatar, Jamal, (2010)."Factors influencing voluntary and involuntary labor turnover: Views of
managers in Qatari industrial sector", International Journal of Business and Public Administration (IJBPA), Vol. 4, No. 1. PP.430-436.

اجلميعي ،ف�ؤاد حممد (1989م) "�أ�سباب عجز قوة العمل الوطنية و�أ�ساليب عالجها يف �أقطار اخلليج
العربي" ،املجلة العربية للإدارة ،م  ,13ع .133 – 87 ،1
ب -الكتب
اال�سم الكامل للم�ؤلف مبتدئا با�سم عائلته ،تاريخ ن�شر الكتاب بني قو�سني ،عنوان الكتاب كام ًال بني
عالمتي تن�صي�ص بخط مائل حتته خط ،مكان الن�شر ،النا�شر .مثال:

Hogge, R. and Craig, A. (1971), Introduction to Mathematical Statistics. New York: MacMillan
Company.

مقلد� ،إ�سماعيل �صربي " ،)1985( ،العالقات ال�سيا�سية الدولية" ،الكويت :من�شورات دار ال�سال�سل.
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حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات
وفق ًا ألحكام القانون القطري المقارن

الدكتور حممد �سعيد �أحمد ا�سماعيل
�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد ق�سم القانون  -كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية  -قطر
ق�سم القانون التجاري– كلية احلقوق – جامعة دم�شق
ملخ�ص البحث:
�أ�صبحت التجارة الإلكرتونية م�ؤخر ًا و�سيلة �شائعة ب�شكل متزايد �سواء بالن�سبة للأفراد �أو ال�شركات
التجارية ل�شراء وبيع ال�سلع �أو اخلدمات ،غري �أن املمار�سات التقليدية التي تتطلب �إجراءات تعاقدية
لتوثيق املعامالت التجارية يف م�ستندات �أو وثائق ورقية مكتوبة باتت ت�شكل حتدي ًا لل�صفقات التجارية
الإلكرتونية التي تتم با�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة كالفاك�س والتلك�س والهاتف اجلوال
وعرب �شبكة الإنرتنت كالربيد الإلكرتوين �أو عن طريق التبادل الإلكرتوين للبيانات لإبرام العقود
الإلكرتونية ب�شكلها وم�ضمونها اجلديد.
ومن �أهم املزايا التي ر�سختها ممار�سة الأعمال التجارية عن طريق ا�ستخدام الو�سائط الرقمية
املتعددة هي اال�ستغناء التام عن احلاجة لنقل وتخزين الأوراق؛ وبذلك ف�إن العقود الإلكرتونية
�أ�صبحت هي القاعدة ،و�أن ا�ستخدام امل�ستندات الورقية لتوثيق هذه املعامالت تراجعت �أهميته يف
ظل هذه البيئة التجارية اجلديدة.
و�إذا كان البع�ض ي�شكك يف �إمكانية امل�ستندات الإلكرتونية على ال�صمود يف املجتمع التقليدي الورقي،
ف�إنه وعلى نطاق وا�سع هناك اجتاه �آخر يدعو �إىل التو�سع يف ال�شروط القانونية التي تتطلب توثيق
امل�ستندات الورقية املكتوبة واملوقعة خطي ًا لت�شمل امل�ستندات املكتوبة واملوقعة �إلكرتوني ًا .و�إن هذا
الر�أي الأخري كان مبثابة القوة الدافعة وراء اجلهود التي بذلتها الهيئات الدولية والت�شريعات
الوطنية ل�صياغة القواعد القانونية التي من �ش�أنها تقرير االعرتاف القانوين بامل�ستندات الإلكرتونية
والتوقيع الإلكرتوين.
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Abstract:

Recently, e-commerce is becoming increasingly a common means of buying and selling

goods and services for individuals or businesses. Traditional practices that require contracting
procedures for documenting business transactions in hard copy form are no more suitable for
e-commerce transactions (i.e., transactions made using modern means of communication
such as Fax, telex, mobile phone, and via the Internet such as e-mail or by electronic data
interchange) and concluding contracts in their new form and content is a challenge.

One of the main advantages that was fostered by the practice of business through the use of
digital media is that there is no need to transfer and store paper documents. Hence, electronic
contracts have become the norm, and the importance of the use of paper documents to
document these transactions declined in the light of this new business environment.

Although, some people question the possibility that electronic documents can withstand the

traditional paper-based society, there is another trend that calls for the expansion of the legal
requirements that require documentation of paper documents written and signed by hand to
include documents written and signed electronically. This latter view was the driving force
behind the efforts made by international bodies and national legislation for the formulation
of the legal rules that would govern the legal recognition of electronic documents and
electronic signature.
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املقدمة:
� -1إن ازدياد املعامالت والتجارة الإلكرتونية �أ�س�ست العديد من القواعد القانونية اجلديدة للم�ساعدة
يف ا�ستخدام الو�سائط الرقمية املتعددة واال�ستغناء التام عن احلاجة لنقل وتخزين الأوراق؛ وبذلك
ف�إن املعامالت الإلكرتونية �أ�صبحت هي القاعدة ،و�إن ا�ستخدام املحررات وامل�ستندات الورقية لتوثيق
املعامالت تراجعت �أهميته يف ظل هذه البيئة اجلديدة .و�إذا كان البع�ض ي�شكك يف �إمكانية املحررات
الإلكرتونية على ال�صمود يف املجتمع التقليدي الورقي ،ف�إنه وعلى نطاق وا�سع هناك اجتاه �آخر يدعو
�إىل التو�سع يف ال�شروط القانونية التي تتطلب توثيق املحررات وامل�ستندات الورقية املكتوبة واملوقعة
خطي ًا لت�شمل املحررات املكتوبة واملوقعة �إلكرتوني ًا .و�إن هذا الر�أي الأخري كان مبثابة القوة الدافعة
وراء اجلهود التي بذلتها الهيئات الدولية والت�شريعات الوطنية ل�صياغة القواعد القانونية التي من
�ش�أنها تقرير االعرتاف القانوين باملحررات الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين لإزالة العقبات القانونية
وتوفري املزيد من اليقني القانوين للمعامالت والتجارة الإلكرتونية.
� - 2أ�صدرت جلنة الأون�سيرتال القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية �سنة  ،1996والقانون
النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية �سنة  .2001و�إن �أهمية القانون النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية
تبدو يف �أ َّنه يعزِّ ز الثقة بالتوقيعات الإلكرتونية ويتيح فهمها لأطراف املعامالت الإلكرتونية بحيث
ميكن التعويل عليها يف هذه املعامالت �سواء �أكانت جتارية �أم غري جتارية .وجاءت املادة الثانية
منه بتعريف التوقيع الإلكرتوين و�شهادة ور�سالة بيانات وحر�صت على التعريف بالأطراف الثالثة
للتوقيع الإلكرتوين وهم (مو ِّقع ومقدم خدمات الت�صديق وطرف مع ِّول) .ويت�ض َّمن القانون جمموعة
من قواعد ال�سلوك الأ�سا�سية للأطراف التي ميكن �أن ت�شرتك يف ا�ستخدام التوقيعات الإلكرتونية
لتحقيق االن�سجام والرتابط ملعامالت التجارة الإلكرتونية املختلفة .و�أهم املبادئ الأ�سا�سية التي
يقوم عليها القانون النموذجي للتوقيعات الإلكرتونية وي�ستمدها من القانون النموذجي للتجارة
الإلكرتونية هي:
1ـ مبد�أ احلياد بني الو�سائط :يقوم هذا املبد�أ على عدم التمييز يف التعامل بني الو�سائط الإلكرتونية
(ر�سائل البيانات) والو�سائط الورقية (امل�ستندات الورقية) و�أي�ض ًا عدم التمييز بني خمتلف �أنواع
الر�سائل املو َّقعة �إلكرتوني ًا وامل�ستوفية لل�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون النموذجي للتوقيعات
الإلكرتونية .ونرى يف ذلك املنهج ترك املجال مفتوح ًا ملا تفرزه التكنولوجيا احلديثة من تقنيات
جديدة ومتطورة للتوقيع الإلكرتوين.
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2ـ النظري الوظيفي :ويق�صد به عدم التمييز �ضد ا�ستعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم واملمار�سات
الورقية التقليدية يف ر�سائل البيانات الإلكرتونية متى ا�ستوفت ال�شروط املطلوبة للقيام بالوظائف
نف�سها التي تقوم بها امل�ستندات الورقية التقليدية.
3ـ مبد�أ حرية الأطراف :يرى اجتاه يف الفقه ب�أنَّ احلرية التي يتمتع بها �أطراف املعامالت التجارية
الإلكرتونية ترجع �إىل مبد�أ �سلطان الإرادة فيما يتعلق بتكوين العقود و�صحتها.
وي�ش ِّكل القانون النموذجي خطوة جديدة يف �سل�سلة ال�صكوك الدوليـة التي اعتمدتها جلنة
الأون�سيرتال وتعرب عن ازدياد ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة والتكنولوجيا اجلديدة املتطورة
لإجراء املعامالت التجارية الدولية.
 -3امتاز القانون القطري يف املرحلة ال�سابقة باال�ستجابة للتطورات الكبرية يف و�سائل الإثبات
الإلكرتونية ،وجتلى ذلك يف �إ�صدار املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ( ،)2010وهو قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية ال�صادر بتاريخ ( ،)19/08/2010وقد ق�ضى املر�سوم بتنفيذ القانون والعمل
به من تاريخ �صدوره .ويبدو �أن حجم املعامالت والتجارة االلكرتونية ينمو ويت�سارع بدرجة كبرية
يف دولة قطر يف ال�سنوات الأخرية يف خمتلف املجاالت املدنية والتجارية ،وعلى �سبيل املثال ف�إن
احلكومة االلكرتونية تقدم الكثري من اخلدمات الإلكرتونية ،منها ال�سداد االلكرتوين لر�سوم املرافق
العامة والغرامات و�سائر الر�سوم احلكومية يف معظم امل�ؤ�س�سات العامة ،ويف امل�سائل التجارية؛ حيث
يتم �إبرام معظم العقود التجارية الدولية با�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية ومنها عقود اال�سترياد
والت�صدير واملناق�صات الإلكرتونية .وتقدم البنوك القطرية حزمة كبرية من اخلدمات الإلكرتونية
مثل اخلدمة امل�صرفية عرب االنرتنت وخدمات التجارة الإلكرتونية التي تتنوع وتتم با�ستخدام
البطاقات االئتمانية مثل بطاقات الفيزا واملا�سرت كارد وغريها؛ لذلك ف�إن �إ�صدار قانون التجارة
االلكرتونية القطري يحقق الكثري من الأهداف ،و�أهمها تنظيم معامالت التجارة االلكرتونية
وت�أمني احلماية لها وتوفري بيئة قانونية حتقق الأمان والثقة جلميع الأطراف ،وكذلك تنظيم �آلية
ت�سوية املنازعات التي قد تن�ش�أ من التعامل بها ،وت�ضمنت املادة ( )4من القانون تنظيم املعامالت
االلكرتونية واعرتفت املادة ( )25بقبول املحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات ،ون�صت املادة
( )28على حجية التوقيع االلكرتوين يف الإثبات .ويف جمال القانون املقارن ف�إننا �سنتناول بع�ض
الت�شريعات الوطنية التي عاجلت م�شكلة البحث واختلفت هذه الت�شريعات يف عدة اجتاهات ،و�أهمها:
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 -3/1اجتهت بع�ض الدول �إىل �إ�صدار قانون خا�ص للتوقيع الإلكرتوين نظر ًا لأهميته .بيد �أنها
جتاهلت �إ�صدار ت�شريع خا�ص ملعامالت التجارة الإلكرتونية .ومنها قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري
رقم  15ل�سنة ( ،)2004وت�ضمن القانون تنظيم ًا لأحكام التوقيع الإلكرتوين يف نطاق املعامالت
املدنية والتجارية والإدارية ،ويكون للتوقيع الإلكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف �أحكام
قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،ومنح القانون الكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية
ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية
والتجارية .و�صدر يف �سورية �أي�ض ًا قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة رقم  4ل�سنة (،)2009
و�أقر القانون ال�سوري مبد�أ �أ�سا�س ًا بالن�سبة للحجية القانونية للم�ستندات الإلكرتونية ،ومفاده منح
الوثيقة الإلكرتونية ذات احلجية املقررة للأدلة الكتابية يف �أحكام قانون البينات ال�سوري.
 - 3/2واعتمدت دول �أخرى على �أحكام قانون الأون�سيرتال النموذجي للتجارة الإلكرتونية وتبنت
معظم �أحكامه ،ومنها قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين رقم ( )85ل�سنة ( )2001والقانون
التون�سي اخلا�ص باملبادالت والتجارة الإلكرتونية رقم ( )83ل�سنة ( ،)2000وقانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية الإماراتي رقم ( )2ل�سنة (.)2002
 - 3/3وذهبت دول �أخرى �إىل �إدخال تعديالت على ن�صو�ص القوانني املتعلقة بالإثبات ،ومنها امل�شرع
الفرن�سي الذي قام بتعديل قواعد الإثبات يف القانون املدين الفرن�سي؛ وذلك بالقانون رقم ()230
بتاريخ (  ، )14/03/2000وت�ضمن التعديل االعرتاف باحلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية
باعتبارها دلي ًال كام ًال يف الإثبات؛ حيث �شمل التعديل الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين �إذا
حتققت ال�شروط التي تتطلبها املادة (  ) 1316املعدلة بالقانون امل�شار �إليه .ويهدف التعديل �إىل
التو�سع يف مفهوم الكتابة التقليدية والتوقيع اخلطي لي�شمل الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين.
ويهدف هذا البحث �إىل تو�ضيح التايل:
 -1مبد�أ املكافئ الوظيفي يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري فيما يتعلق باحلجية
القانونية للإثبات بالكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية.
 -2ت�شجيع العمل على تطبيق التوقيع الإلكرتوين لي�شمل جميع املعامالت التي يجوز �إمتامها �إلكرتوني ًا
وب�شرط �أن تكون موقعة �إلكرتوني ًا وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي و�ضعها املر�سوم بقانون للمعامالت
والتجارة الإلكرتونية القطري.
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 -3التو�سع يف تطبيق املحررات الإلكرتونية لت�شمل املعامالت الإدارية احلكومية وخدمات املواطنني
ب�شكل عام ،ومنها الت�صاريح املختلفة واخلدمات التي تقدمها اجلمارك وال�ضرائب وم�صلحة
الأحوال املدنية.
 -4مفهوم احلجية القانونية للتوقيع الإلكرتوين والكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية.
�سنتناول يف هذه الدرا�سة تو�ضيح دور و�أهمية ا�ستخدام املحررات الإلكرتونية يف �إثبات املعامالت
املدنية والتجارية التقليدية والإلكرتونية ،وماهي احلجية القانونية لهذه املحررات يف الإثبات وفق ًا
لأحكام القانون القطري .وذلك وفق ًا لقانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم ( )13ل�سنة
( )1990واملر�سوم بقانون للمعامالت والتجارة االلكرتونية القطري رقم ( )16ل�سنة (،)2010
ويق�سم البحث على النحو التايل:
الف�صل الأول :ماهية املحررات الإلكرتونية.
املبحث الأول :الكتابة الإلكرتونية.
املبحث الثاين :التوقيع الإلكرتوين.
الف�صل الثاين :دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات.
املبحث الأول :حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية.
املبحث الثاين :اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية.
اخلامتة
الف�صل الأول
ماهية املحررات الإلكرتونية
 - 4ي�ستخدم الكثري من الأ�شخا�ص يف وقتنا احلا�ضر الأجهزة الذكية من احلوا�سيب العادية واملحمولة
واجلوال والأجهزة اللوحية وغريها ،وترتبط هذه الو�سائل املختلفة لالت�صال ب�شبكة الإنرتنت ويتفاعل
م�ستخدموها مع بع�ضهم البع�ض با�ستخدام التطبيقات املختلفة مثل (الربيد الإلكرتوين ،والر�سائل
الن�صية ،واملدونات ،وغرف الدرد�شة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي) ،وينتج عن هذه اال�ستخدامات
جمموعة كبرية من ر�سائل البيانات والتي ُت�سمى بالوثائق وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية التي
تتعلق ب�أ�شخا�ص موجودين يف �أماكن خمتلفة من العامل.
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و�إن التحديات القانونية التي نتجت عن هذا التدفق الهائل لر�سائل البيانات كانت كبرية ،و�أدركت
املنظمات الدولية والدول �ضرورة الت�صدي لها و�إيجاد احللول املنا�سبة عن طريق الت�شريعات الوطنية
التي تنظم ا�ستخدام امل�ستندات الإلكرتونية ،ومن �أهم امل�شكالت القانونية التي واجهت الأ�شخا�ص
املتعاملني بها كانت م�س�ألة الإثبات واحلجية القانونية للوثائق وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية.
 -5التعريف باملحررات الإلكرتونية� :أدى التقدم التكنولوجي يف جمال نقل البيانات الإلكرتونية
عرب و�سائل االت�صال احلديثة واال�ستخدام املتزايد لها يف املعامالت التجارية �إىل حلول املحررات
الإلكرتونية بد ًال من امل�ستندات الورقية .وتت�ضمن املحررات الإلكرتونية جمموعة من املعلومات
والبيانات التي تن�ش�أ �أو تدمج �أو تخزن �أو تر�سل �أو ت�ستقبل عرب الو�سائل الإلكرتونية ،وتكون قابلة
لال�سرتجاع ب�صورة ميكن �إدراكها.
 - 5/1مل يع ّرف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري املحررات الإلكرتونية ،و�إمنا ع ّرف
ر�سالة البيانات ب�أنها :املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها� ،أو �إر�سالها� ،أو معاجلتها� ،أو ا�ستالمها� ،أو
تخزينها� ،أو عر�ضها ،بوا�سطة نظام �أو �أكرث من نظم املعلومات� ،أو بو�سائل االت�صال االلكرتونية.
و�إذا كانت ر�سالة البيانات تت�ضمن جمموعة من املعلومات التي يرتبط وجودها بالو�سائل الإلكرتونية؛
لذلك ف�إن القانون القطري ع ّرف املعلومات ب�أنها :البيانات التي تكون على �شكل ن�صو�ص� ،أو رموز،
�أو ر�سوم� ،أو �صور� ،أو كالم� ،أو �أ�صوات .ويبدو لنا من التعاريف ال�سابقة �أن امل�شرع القطري تو�سع يف
مفهوم ر�سالة البيانات لت�شمل كل من ال�صور ،والت�سجيالت ال�صوتية ،ومقاطع الفيديو ،وامل�ستندات
وال�سجالت واملحررات الإلكرتونية .وكنا تو�صلنا يف املبحث الأول �إىل �أن امل�شرع القطري اعرتف
بر�سالة البيانات واعتربها من و�سائل الإثبات املقبولة كدليل معرتف به قانون ًا يف الإثبات الق�ضائي.
 - 5/2ال�شروط الواجب توافرها يف املحررات الإلكرتونية :تطبيق ًا ملبد�أ النظري الوظيفي الذي �أقرته
جلنة الأون�سيرتال ف�إن املحرر الإلكرتوين يجب �أن يحقق على الأقل الأهداف والوظـائف الـتي ي�ؤديهـا
املحرر الورقي .وميكننا حتديد هذه ال�شروط يف التايل:
 -1الكتابة الإلكرتونية :يجب �أن يتوافر يف الكتابة الإلكرتونية العديد من ال�شروط التي تتطلبها
الت�شريعات الوطنية لالعرتاف بها ومنحها احلجية القانونية يف الإثبات.
 - 2التوقيع الإلكرتوينُ :يعد التوقيع الإلكرتوين نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع التقليدي ويجب �أن تتوافر فيه
ال�شروط التي ت�ضمنتها القوانني الوطنية.
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 -3الت�صديق الإلكرتوين :حتتاج بع�ض املحررات الإلكرتونية وعلى وجه اخل�صو�ص املحررات
الر�سمية الإلكرتونية لكي حتقق الأمن واملوثوقية توثيقها بالت�صديق الإلكرتوين الذي ي�ؤدي وظيفة
التوثيق يف املحررات الورقية التقليدية.
ويت�ضح لنا ب�أن �إقرار املحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات يتطلب �شروط ًا �أ�شد من املحررات
الورقية التقليدية ،لذلك ف�إننا �سنتناول م�س�ألة االعرتاف باملحررات الإلكرتونية يف هذا الف�صل على
النحو الآتي:
املبحث الأول :الكتابة االلكرتونية.
املبحث الثاين :التوقيع االلكرتوين.
املبحث الأول
الكتابة الإلكرتونية
َ -6ع َر َف الإن�سان الكتابة منذ القدم عن طريق الر�سم على الألواح اخل�شبية و�أوراق ال�شجر ،ثم
تطورت �إىل رموز و�أ�شكال لها معاين خمتلفة .ويف مرحلة متقدمة بد�أ الإن�سان ي�ستخدم الأحرف بد ًال
من الرموز لكي يخت�صر وقت الكتابة و�ساعد على ذلك اخرتاع الورق يف بداية القرن الثاين ميالدي،
ثم ت�سارعت االخرتاعات بعد ا�ستخدام الورق للكتابة لت�شهد تقدم ًا كبري ًا مع اخرتاع الآالت الكاتبة
ثم املطابع.
�إن �شيوع ا�ستخدام الكتابة على دعامة ورقية حلقبة طويلة من الزمن جعلها حتتل مركز ال�صدارة
يف الإثبات ،ور�سخت قوانني الإثبات يف معظم الدول �أهمية الأدلة الكتابية امل�ستوفية لل�شروط التي
يتطلبها القانون ،ومنحت هذه الأدلة احلجية القانونية التي تختلف باختالف نوع املحرر الكتابي
التقليدي؛ حيث تنق�سم هذه املحررات �إىل حمررات ر�سمية ولها حجية مطلقة يف الإثبات وتكون
دلي ًال كام ًال متى كانت معدة �أ�ص ًال لذلك ،وحمررات عرفية ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات مبا ت�ضمنته
من �إقرارات ب�شرط �أن يكون موقع ًا عليه ممن �أ�صدره ،وتتوقف حجيته على عدم �إنكاره ممن ين�سب
�إليه .وا�ستمرت الكتابة التقليدية بالتطور حتى بزوغ فجر ثورة املعلومات واالت�صاالت التي �أفرزت يف
البداية احلا�سوب الآيل ثم احلوا�سيب ال�شخ�صية ومن بعدها الأجهزة الذكية التي �أحدثت بالفعل
ثورة تقنية يف عامل الكتابة حيث حتولت من ال�شكل التقليدي �إىل الكتابة الإلكرتونية.
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معان
� -7أهمية الكتابة الإلكرتونية :الكتابة يف اللغة م�شتقة من الفعل الثالثي َكت ََب ،ولهذا الفعل ٍ
كثرية منها ،ن�سخَ َّ
و�سجل ،وي�شتق من َكت ََب ،يكتب ،كتاب ًة ِوكتَاب ًا و َكتْب ًا فهو كاتب)1( .
وخط َّ
ب�شكل من�سق للتعبري عن معنى �أو فكرة �صادرة من
و ُيق�صد بالكتابة جتميع احلروف وت�سطريها ٍ
ال�شخ�ص الذي تن�سب �إليه هذه الكتابة .يتبينّ لنا ب�أن الكتابة هي �أ�سلوب للتعبري ،ويتم بت�سطري
احلروف وجتميعها يف كلمات وجمل معربة عن الفكرة �أو املعنى املق�صود من ال�شخ�ص الذي �صدرت
عنه هذه الكتابة)2( .
ومي ّيز الفقه بني العقد وهو توافق �إرادتني اجتهتا �إىل �إحداث �أثر قانوين ،وبني املحرر �أو ال�سند وهو
�أداة �إثبات العقد ،وتتمثل يف الورقة التي ُيفرغ بها الت�صرف القانوين ،ويرتتب على ذلك �أن بطالن
املحرر يجب �أال ي�ؤثر يف �صحة الت�صرف القانوين الذي اتفق عليه الطرفان ،و�إن �صحة املحرر ال متنع
من بطالن الت�صرف القانوين الذي يتم �إثباته بهذا املحرر ،لذلك يجب عدم اخللط بني الت�صرف
الذي يتم بالعقد وبني �أداة �إثباته وهو املحرر)3( .
ولتحديد مفهوم الكتابة يف قوانني الإثبات جند �أن هذه القوانني مل ُتع ِّرف الكتابة ،وت�صدى الفقه
القانوين لهذه امل�س�ألة ،وانق�سم فقهاء القانون اجتاهني:
 - 7/1الأول – االجتاه ال�ضيق :ويرى �أن�صار هذا االجتاه �أن الكتابة التي يتطلبها القانون يف الإثبات
هي الكتابة التقليدية التي تقوم على دعامة ورقية ،وتكون يف �شكل مادي ملمو�س تتحقق فيه الوظائف
التي ي�سعى امل�شرع �إىل توفريها يف املحررات الكتابية ،الر�سمية والعرفية ،التي تت�صف بالدميومة
والثبات.
 - 7/2الثاين – االجتاه املو�سع :يعرتف �أن�صار هذا االجتاه احلديث للكتابة بالتو�سع يف مفهومها
التقليدي لت�شمل الكتابة الإلكرتونية التي تت�ضمنها املحررات الإلكرتونية املخزنة على و�سائط
�إلكرتونية ،ومنها التلك�س والفاك�س والربق وتبادل البيانات الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين ور�سائل
اجلوال وغريها.
 -8الأدلة الكتابية :يق�صد بالأدلة الكتابية كل ما يتعلق بالأوراق �أو املحررات املكتوبة ،وتطلق عليها
بع�ض الت�شريعات الوطنية بال�سندات اخلطية الورقية ،وهي كل كتابة ميكن �أن ي�ستند عليها �أحد
اخل�صوم لإثبات حقه �أو نفيه ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات .ونظر ًا لأهمية الدليل الكتابي يف الإثبات
فقد �أحاطه امل�شرع القطري ب�شروط و�ضمانات معينة يجب �أن تتوافر فيه حتى يتمتع بالقوة الثبوتية
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و ُيعد من الأدلة املقبولة لإثبات الت�صرفات القانونية .وتناول قانون املرافعات املدنية والتجارية
القطري رقم  13ل�سنة ( ،)2005الأدلة الكتابية وجعلها من �أقوى طرق الإثبات يف امل�سائل املدنية
والتجارية وق�سمها �إىل :املحررات الر�سمية ،واملحررات العرفية ،و�أ�ضاف �إليها الأوراق غري املوقعة.
 8/1املحررات الر�سمية هي التي يثبت فيها موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة ما يتم على
يديه �أو ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن؛ وذلك طبق ًا للأو�ضاع القانونية ويف حدود �سلطته واخت�صا�صه .ف�إذا
مل تك�سب هذه املحررات �صفة ر�سمية ،فال يكون لها �إال قيمة املحررات العرفية متى كان ذوو ال�ش�أن
قد وقعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم( .املادة )216 -
وتكون املحررات الر�سمية حجة على النا�س كافة مبا دون فيها من �أمور قام بها حمررها يف حدود
مهمته� ،أو وقعت من ذوي ال�ش�أن يف ح�ضوره ،ما مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانون ًا( .املادة
)217 - 8/2يعترب املحرر العريف �صادر ًا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط �أو
�إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة� .أما الوارث �أو اخللف فال يطلب منه الإنكار ،ويكفي �أن يحلف ميين ًا ب�أنه ال
يعلم �أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق .ومن احتج عليه مبحرر عريف
وناق�ش مو�ضوعه ،ال يقبل منه �إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع( .املادة – )220
ويكون للمحرر العريف حجية ن�سبية فيما بني الأطراف الذين وقعوا عليه ،وال يكون حجة على الغري �إال
�إذا كان له تاريخ ثابت .ويق�صد بالغري كل من مل يكن طرف ًا يف العقد ،و ُيعد اخللف اخلا�ص واخللف
العام من الغري� ،إال �إذا كان للمحرر تاريخ ثابت.
 - 8/3الأوراق غري املوقعة هي عبارة عن ورقة عرفية يثبت بها الت�صرف وال تكون موقعة ممن
�صدرت عنه وهي غري معدة �أ�ص ًال للإثبات .وعدد قانون املرافعات القطري بع�ض ًا من الأوراق غري
املوقعة ،ومنها :دفاتر التجار ،الدفاتر والأوراق املنزلية ،الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة
املدين من كل الدين �أو بع�ضه.
 -9مبد�أ الثبوت بالكتابة :ع ّرف قانون املرافعات القطري مبد�أ الثبوت بالكتابة ب�أنه « :كل كتابة ت�صدر
من اخل�صم من �ش�أنها �أن جتعل الت�صرف املدعى به قريب االحتمال تعترب مبد�أ ثبوت بالكتابة»
(املادة ُ ،)1/262-ي�ستفاد من التعريف ال�سابق ب�أن امل�شرع القطري �أقر مبد�أ الثبوت بالكتابة ،بيد
�أنه ُي�شرتط يف ال�سند الذي ُيعد مبد�أ ثبوت بالكتابة �أن يتوافر فيه ال�شروط التالية:
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� -1أن يحتوي ال�سند على كتابة :ويق�صد بالكتابة مبعناها الوا�سع؛ حيث ال ي�شرتط فيها �أن تكون
موقعة� ،أو معدة للإثبات ،وال �أن تكون ب�شكل معني .فقد تكون بخط اليد� ،أو �أحد خمرجات احلا�سب
الإلكرتوين� ،أو مطبوعة بطريقة ما ،كاخلطابات �أو الأوراق املنزلية.
� -2صدور الكتابة عن اخل�صم نف�سه� :أي �إن الكتابة يجب �أن ت�صدر من قبل اخل�صم املراد االحتجاج
بها يف مواجهته ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون كتبها بنف�سه ،ولكن يكفي �إمكانية ن�سبتها �إليه ،و ُيعد
كاخل�صم خلفه وممثله القانوين .ولي�س بال�ضرورة �أن يوقع ال�سند ممن �صدر عنه ،بل يكفي �أن يكون
معرب ًا عن �إرادته ،مثل الإفادات املدونة يف �ضبوط ق�ضاة التحقيق.
 -3ترجيح الكتابة للت�صرف املُدعى به :وبالتايل ف�إن الكتابة ال�صادرة عن اخل�صم ال تكفي لتكون
مبد�أ ثبوت بالكتابة ما مل يتبني منها ب�أن وجود الت�صرف املُدعى به قريب االحتمال وترجح وقوعه.
ويعود لقا�ضي املو�ضوع ،يف �ضوء �سلطته التقديرية ،تقدير حمتوى الكتابة ملبد�أ ثبوت بالكتابة �أم ال،
على �أن يتم �إكمالها ب�شهادة ال�شهود �أو القرائن� ،أو اليمني احلا�سمة.
يتبينّ لنا ب�أن الأدلة الكتابية يجب �أن تت�ضمن كتابة على م�ستند ورقي يف جميع الأحوال لتكون مثبتة
لت�صرف قانوين ،وتكون موقعة يف حالة املحررات الر�سمية والعرفية ،وال ُي�شرتط فيها التوقيع يف
الأوراق غري املوقعة.
 -10تعريف الكتابة الإلكرتونية:
ّ -10/1عرف قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري رقم ( )15لعام ( )2004الكتابة الإلكرتونية« :كل
حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي عالمات �أخرى تثبت على دعامة الكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية �أو �أية
و�سيلة �أخرى م�شابهة وتعطي داللة قابلة للإدراك»� .أما قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة
ال�سوري رقم ( )4لعام ( ،)2009ف�إنه يع ّرف الكتابة الإلكرتونية« :حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي
عالمات �أخرى ت ّثبت على حامل �إلكرتوين ،وتعطى داللة قابلة للإدراك».
ونالحظ من تعريف القانون امل�صري وال�سوري للكتابة الإلكرتونية التو�سع يف مفهومها ،وينظم هذا
التعريف ثالث م�سائل هي:
 -1ماهية الكتابة الإلكرتونية وت�شمل كل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �أي عالمات �أخرى مثل الأ�شكال
التي يعرب عنها باملوجات الإلكرتونية �أو غريها.
 -2الو�سيط �أو احلامل �أو الدعامة التي تخزن �أو تثبت عليها الكتابة الإلكرتونية ،ويبدو �أن امل�شرع
امل�صري كان �أكرث �شمولية بقبول �أي دعامة �إلكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية� ،أو �أية و�سيلة �أخرى م�شابهة
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قد تكون موجودة فع ًال �أو من املتوقع وجودها يف امل�ستقبل نتيجة التطور التقني والتكنولوجي ،بينما
ق�صرها امل�شرع ال�سوري على احلامل الإلكرتوين.
 -3الغاية من الكتابة الإلكرتونية �أن تدل على معنى حمدد ودقيق ،بحيث تكون قابلة للفهم والإدراك
من الأطراف �أ�صحاب العالقة.
ويت�ضح لنا ب�أن الكتابة الإلكرتونية متثل االجتاه الوا�سع للكتابة وت�شمل امل�ستخرجات من و�سائل
االت�صال احلديثة .وال بد من التمييز بني الكتابة وامل�ستند الذي تثبت �أو تخزن عليه هذه الكتابة
�سواء كانت تقليدية �أم �إلكرتونية ،و ُيعد امل�ستند �أو الوثيقة �أو املحرر �أو ال�سجل الإلكرتوين من الو�سائل
التي ت�ستخدم يف الإثبات الإلكرتوين.
� - 10/2أما قانون الأون�سيرتال النموذجي الأول ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،والثاين اخلا�ص
بالتوقيع الإلكرتوين ،ف�إنهما مل يت�ضمنا تعريف ًا للكتابة الإلكرتونية ،ويبدو لنا �أن هذا امل�سلك كان
مق�صود ًا ليف�سح املجال �أمام امل�شرعني الوطنيني لتحديد املق�صود بالكتابة الإلكرتونية مبا يتالءم
مع الت�شريعات النافذة يف تلك الدولة .بيد �أن الأون�سيرتال ع ّرفت ر�سالة البيانات ب�أنها « :املعلومات
التي يتم �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو ا�ستالمها �أو تخزينها بو�سائل �إلكرتونية �أو �ضوئية �أو بو�سائل م�شابهة،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر تبادل البيانات الإلكرتونية� ،أو الربيد الإلكرتوين� ،أو الربق،
�أو التلك�س� ،أو الن�سخ الربقي «.
ويت�ضح من التعريف �أن قوانني الأون�سيرتال تعتمد يف ر�سالة البيانات ﻧﻬج ًا ي�ستند �إىل مبد�أ النظري
�أو املكافئ الوظيفي ،ويقوم هذا املبد�أ على �إجـراء مقارنة بني الأهداف والوظـائف الـتي ت�ؤديهـا
ال�شروط التقليدية للم�ستندات الورقية مع نظرياتها من امل�ستندات الإلكرتونية؛ وذلك ﺑﻬـدف
حتديـد الكيفـية الـتي ميكـن من خاللها حتقيق تلـك الأهداف و�أداء هذه الوظـائف مـن خالل تقنيات
الـو�سائط الإلكرتونـية.
 - 11الوظائف التي ي�ؤ ّديها املحرر الورقي التقليديُ :تعد ر�سالة البيانات الإلكرتونية الو�سيلة البديلة
ال�ستخدام املحررات الورقية يف التعامالت التقليدية التي تقوم على الكتابة والتوقيع باملفهوم ال�ضيق؛
لذلك البد من حتديد الأغرا�ض والوظائف التي ت�ؤديها هذه املحررات للتحقق من قدرة املحررات
الإلكرتونية على حتقيقها يف املجتمع الرقمي اجلديد .وي�ؤدي املحرر الورقي العديد من الوظائف
و�أهمها:
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 -1يكون للم�ستند كيان مادي ملمو�س يتيح للجميع قراءته وبالعني املجردة.
 -2توفري �إمكانية بقاء امل�ستند بدون تعديل �أو حتوير �أو تزوير مبرور الزمن ،ويت�سم ب�صفة الدميومة
والثبات.
� -3إتاحة املجال ال�ستن�ساخ امل�ستند لكي يحوز كل طرف على ن�سخة منه لالحتفاظ بها ،ومن ثم
تقدميها كدليل يف الإثبات.
 -4توثيق املعلومات التي يت�ضمنها امل�ستند بالتوقيع.
 -5توفري �إمكانية و�ضع امل�ستند يف �شكل مقبول لدى ال�سلطات العامة واملحاكم.
وهذه الوظائف التي ي�ؤديها املحرر الورقي يجب �أن تتوافر يف املحررات الإلكرتونية لت�أمني امل�ستوى
نف�سه من املوثوقية والأمان الذي يو ّفره املحرر الورقي لكي حتوز على ثقة املتعاملني بها)4( .
 -12ال�شروط املطلوبة يف الكتابة الإلكرتونيةُ :ي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية لكي ُتعد دلي ًال مقبو ًال
ب�شكل وا�ضح،
يف الإثبات ،وتتمكن من �أداء الوظائف املنوطة بها� ،أن تكون هذه الكتابة مقروءة ٍ
و�إمكانية ا�ستمرارية هذه الكتابة ودوامها بتدوينها على دعامة ت�سمح بحفظها وا�سرتجاعها كلما
دعت ال�ضرورة لذلك ،وعدم قابلية الكتابة للتعديل مبرور الزمن بحيث ميكن ك�شف �أي تعديالت يتم
�إ�ضافتها �أو حموها يف امل�ستقبل ،و�سنعر�ض لهذه ال�شروط على النحو الآتي:
� -12/1أن تكون الكتابة الإلكرتونية مقروءةُ :تعد الكتابة و�سيلة مهمة لتقدمي دليل مادي للتعبري عن
نية الأطراف لاللتزام بال�شروط التي وردت يف العقد .ولذلك ُي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية املدونة
على دعامة �إلكرتونية �أو رقمية �أو �ضوئية �أو �أية و�سيلة �أخرى م�شابهة �أن تكون مقروءة ووا�ضحة ب�أي
�شكل من الأ�شكال �سواء عن طريق احلروف �أو الأرقام �أو �أي عالمات �أخرى ،ويجب �أن تكون هذه
الكتابة مفهومة للأطراف وميكن قراءتها مبا�شرة بالعني املجردة �أو بوا�سطة جهاز خم�ص�ص لهذا
الغر�ض مثل احلا�سب الآيل �أو غريه من �أجهزة االت�صال الذكية.
وت�ضمن القانون املدين الفرن�سي يف املادة ( )1316التي ن�ص عليها القانون رقم ) (230ل�سنة
( ،)2000على �أنه ينتج الإثبات بالكتابة �أو باملحرر من تتابع �أحرف �أو عنا�صر كتابة �أو �أرقام �أو �أي
عالمات �أو رموز ُتعطي معنى ميكن فهمه ،مهما كانت الدعامة التي حتملها وطريقة نقلها.
وبذلك يكون امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالكتابة الإلكرتونية دلي ًال يف الإثبات دون متييز بني الدعامة
التي تثبت عليها ب�شرط �أن تكون هذه الكتابة مفهومة ووا�ضحة الداللة.
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 -12/2ا�ستمرارية الكتابة الإلكرتونية ودوامهاُ :ي�شرتط يف الكتابة الإلكرتونية �أن تت�صف
باال�ستمرارية والثبات بتدوينها على دعامة و�سيط ي�سمح بحفظها وبقائها مدة معينة من الزمن
بحيث ميكن الرجوع �إليها متى اقت�ضت احلاجة �إليها .ويتطلب قانون التوقيع الإلكرتوين ال�سوري
حفظ حمتوى الكتابة الإلكرتونية على حامل �إلكرتوين ،و ُيع َّرفه ب�أنه (“ :)Electronic mediumو�سيط
مادي ي�ستخدم الو�سائل الإلكرتونية لتبادل �أو حفظ �أو تخزين البيانات �أو املعلومات ،مثل الأقرا�ص
املدجمة �أو الأقرا�ص ال�ضوئية �أو الأقرا�ص املمغنطة �أو الذاكرات الإلكرتونية �أو �أي و�سيط �آخر
م�شابه».
ويت�ضح لنا من تعريف احلامل الإلكرتوين ب�أن القانون ال�سوري ي�شرتط �إفراغ حمتوى الكتابة
الإلكرتونية يف دعامة مادية بو�سيلة �إلكرتونية ت�سمح بالتبادل الإلكرتوين للبيانات �أو املعلومات
ومت ّكن من حفظها وتخزينها ب�شكل �آمن .ومل يحدد القانون ال�سوري و�سائل �إلكرتونية معينة و�إمنا
عدد بع�ضها على �سبيل املثال ليف�سح املجال وا�سع ًا �أمام كل الو�سائط الأخرى امل�شابهة.
 -12/3عدم قابلية الكتابة الإلكرتونية للتعديلُ :يق�صد بهذا ال�شرط �أن تكون الكتابة الإلكرتونية
املخزنة على دعامة �إلكرتونية ،لت�شكل بذلك املحرر الإلكرتوين ،ال تقبل التغيري �أو التعديل يف
املعلومات �أو البيانات التي يت�ضمنها هذا املحرر ،وبالتايل ف�إن �أي �إ�ضافة �أو تغيري �أو تعديل يطر�أ
على املحرر الإلكرتوين ميكن ك�شفه ب�سهولة لوجود عالمات تظهر ب�شكل مادي على املحرر وتدل على
البيانات املعدلة �أو امل�ضافة ووقت �إدخال التعديل والطريقة التي ّمت فيها هذا التعديل.
ون�صت املادة ( )1/ 1316من القانون الفرن�سي رقم ) (230ل�سنة ( )2000على �أنه:
« ُيقبل املحرر بال�شكل الإلكرتوين يف الإثبات كاملحرر على دعامة ورقية ،وي�شرتط �أن يكون بالإمكان
التحقق من هوية ال�شخ�ص ال�صادر عنه وفق ًا للأ�صول ،و�أن يو�ضع وتتم املحافظة عليه وفق �شروط
من �ش�أنها �أن ت�ضمن �سالمته «.
ويو�ضح القانون الفرن�سي �أهمية املحرر الإلكرتوين واالعرتاف به كدليل يف الإثبات ب�شرط املحافظة
ب�شكل ي�ضمن
عليه؛ �أي �أن يكون خالي ًا من املحو �أو الك�شط �أو التح�شري ،وعدم قابليته للتغيري �أو التعديل ٍ
�سالمته من �أي حتريف �أو تبديل .وللحفاظ على �سالمة املحرر الإلكرتوين فقد ابتكرت التكنولوجيا
احلديثة �أنظمة كثرية من �ضمنها التوقيع الإلكرتوين وخا�صية الت�شفري للمحرر الإلكرتوين ،و�سنتناول
هذين النظامني بالتف�صيل عند درا�ستنا للتوقيع الإلكرتوين الحق ًا.
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وميكننا القول بالن�سبة لنظام الت�شفري للمحرر الإلكرتوين �أو ر�سالة البيانات الإلكرتونية �أنه ن�ش�أ يف
البدايـة ب�أ�سلوب الت�شفري املتمـاثل ( )symmetricالذي ي�ستلزم �إجراء ريا�ضي معقد لت�شفري ر�سالة
البيانات الإلكرتونية ،و�إنَّ االختالف الرئي�سي بني نظام الت�شفري املتماثل والال متناظر يكون يف
الأ�سلوب والتقنية .فمن حيث الأ�سلوب ف�إنَّ نظام الت�شفري املتماثل ي�ستخدم املفتاح نف�سه لت�شفري
الر�سالة وفك ال�شيفرة .بيد �أنَّ النظام الآخر ي�ستخدم مفتاح للت�شفري ومفتاح لفك ال�شيفرة� .أ َّما من
حيث التقنية ف�إنَّ الت�شفري الال متناظر ي�ستخدم نوعني من املفاتيح (عام وخا�ص) وي�ستخدم عاد ًة
لإجراء التوقيع الإلكرتوين ،فيما يعتمد الت�شفري املتماثل على مفتاح واحد .ومن الأنظمة الأخرى
املعمول بها �أي�ض ًا للحفاظ على املحررات الإلكرتونية ،ا�ستخدام خا�صية حتويل املحررات من نظام
(� )Wordإىل نظام ال�صورة ( ،)Imageوي�ؤدي ذلك �إىل حماية املحرر من �أي تعديل �أو تغيري �أو
�إ�ضافة �إال ب�إتالفه �أو بتغيري �شكله الظاهري)5(.
 -13موقف القانون القطري من الكتابة الإلكرتونية :ع َّرف امل�شرع القطري ر�سالة البيانات يف املادة
الأوىل منه ب�أنها:
« املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها� ،أو �إر�سالها� ،أو معاجلتها� ،أو ا�ستالمها� ،أو تخزينها� ،أو عر�ضها،
بوا�سطة نظام �أو �أكرث من نظم املعلومات� ،أو بو�سائل االت�صال االلكرتونية « .يتبينَّ من الن�ص ال�سابق
�أن امل�شرع القطري يهدف من هذا التعريف �إىل �أن ت�شمل ر�سالة البيانات الإلكرتونية جميع الر�سائل
�أو املحررات �أو امل�ستندات �أو الوثائق املنتجة �أو املخزنة �أو املر�سلة بو�سائل االت�صال الإلكرتونية،
وت�شمل �أي�ض ًا حالة الإلغاء �أو التعديل بر�سالة بيانات �أخرى.
 -13/1تطبيق مبد�أ النظري الوظيفي :اعرتف القانون القطري بر�سالة البيانات وطبق عليها مبد�أ
النظري الوظيفي؛ حيث ن�صت املادة ( )20منه على �أنه« :ال تفقد املعلومات الواردة بر�سالة البيانات
�أثرها القانوين� ،أو �صحتها� ،أو قابليتها للتنفيذ ،كونها يف �شكل ر�سالة بيانات .كما ال تفقد هذه
املعلومات �أثرها القانوين� ،أو �صحتها� ،أو قابليتها للتنفيذ ،كونها وردت موجزة ،متى متت الإ�شارة
ب�شكل وا�ضح يف ر�سالة البيانات �إىل كيفية االطالع على تفا�صيل تلك املعلومات ،وكان االطالع عليها
متاح ًا؛ بحيث يتم الو�صول �إليها على نحو يتيح ا�ستخدامها ،بالرجوع �إليها الحق ًا ،من قبل كل �شخ�ص
له حق الو�صول وا�ستخدام هذه املعلومات ،وكانت طريقة الو�صول �إليها ال متثل عبئ ًا غري معقول
عليه».
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ت�ضمنت املادة ال�سابقة الن�ص على مبد�أ النظري الوظيفي ،وذهب امل�شرع القطري �إىل الت�أكيد على
�أنه يجب �أال يكون هناك �أي متييز �أو تباين يف املعاملة بني ر�سائل البيانات واملحررات الورقية،
ويق�صد من ذلك تطبيق ر�سالة البيانات وب�صرف النظر عن وجود �أي ا�شرتاطات قانونية تتطلب
وجود حمررات ورقية تقليدية ،ويتحقق �إذا كانت ر�سالة البيانات م�ستوفية لل�شروط التي ت�ضمنها
قانون املعامالت الإلكرتونية القطري .و�أكدت هذا املعنى املادة ( )21التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون يف �أي حمرر �أو م�ستند �أو معاملة� ،أن تكون ثابتة بالكتابة� ،أو رتب �آثار ًا معينة
على عدم االلتزام بذلك ،ف�إن املحرر� ،أو امل�ستند� ،أو املعاملة ي�ستويف هذا ال�شرط� ،إذا كان يف �شكل
ر�سالة بيانات ،ب�شرط �إمكانية الو�صول �إليها على نحو يتيح ا�ستخدامها بالرجوع �إليها “ .يت�ضح من
الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع القطري ذهب �صراحة �إىل اعتبار الكتابة الإلكرتونية متثل نظري ًا وظيفي ًا
للكتابة الورقية ،وبالتايل ف�إن �أي حمرر �أو م�ستند �أو معاملة ي�شرتط فيها القانون القطري �أن تكون
ثابتة بالكتابة� ،أو �أنه يرتب �آثار ًا معينة على عدم االلتزام بالكتابة ،ف�إن املحرر� ،أو امل�ستند� ،أو املعاملة
ي�ستويف هذا ال�شرط� ،إذا كان يف �شكل ر�سالة البيانات امل�ستوفية لل�شروط القانونية.
 -13/2ال�شروط الواجب توافرها يف ر�سالة البيانات :حدد امل�شرع القطري ال�شروط الواجب توافرها
يف ر�سالة البيانات يف املادة ( )23التي ن�صت على �أنه�“ :إذا ا�شرتط القانون تقدمي املعلومات
�أو االحتفاظ بها يف �شكلها الأ�صلي� ،أو رتب على عدم حتقق ذلك �آثار ًا قانونية ،ف�إن تقدميها �أو
االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق ب�ش�أنها ما يلي:
� -1أن يكون من املمكن ب�صورة معقولة بيان �سالمة و�إمكانية االعتماد على املعلومات ،منذ الوقت
الذي �أن�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها.
� -2أن يكون معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،وفق ًا للبند ال�سابق ،هو حتديد ما �إذا كانت الزالت
مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات
والذي ال يغري من حمتواها ،وتقدر درجة االعتماد على املعلومات على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من
�أجله ر�سالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات ال�صلة.
� -3إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له
احلق يف الو�صول �إليها وا�ستخدامها» .يت�ضمن الن�ص ال�سابق حتديد ًا دقيق ًا لل�شروط التي يجب �أن
ت�ستوفيها ر�سالة البيانات ،ويق�صد بعبارة (�شكلها الأ�صلي) التي وردت يف اجلملة الأوىل من الن�ص؛
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�أي ر�سالة البيانات الأ�صلية بو�صفها الوا�سطة التي يتم بها تثبيت املعلومات للمرة الأوىل ،حيث �إن
الطرف الذي تر�سل �إليه ر�سالة البيانات �سيتلقى ن�سخة عنها ولي�ست الر�سالة الأ�صلية.
 -13/3ا�شرتط امل�شرع القطري لكي ُتعد ر�سالة البيانات مطابقة للأ�صل �أن تتحقق فيها �شروط
حمددة ،وهي:
 – 1التحقق من �سالمة ر�سالة البيانات و�إمكانية االعتماد على املعلومات الواردة فيها منذ �إن�شائها
للمرة الأوىل وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها:
ي�ؤكد امل�شرع القطري على �أهمية �سالمة املعلومات لكي ُتعد املعلومات �أ�صلية ،وكذلك التحقق من
طريقة التوثيق للمعلومات مبا ي�ضمن حماية البيانات من التحريف �أو التعديل �أو الإ�ضافة .وتطلب
امل�شرع القطري �أن يتم الت�أكيد على ال�سالمة يف وقت �إن�شاء ر�سالة البيانات للمرة الأوىل ،وي�شمل ذلك
نقل املعلومات التي تكون على وثيقة ورقية وحتويلها �إىل ر�سالة بيانات بو�سائل االت�صال الإلكرتونية.
 – 2حتديد معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،للتحقق من بقاء ر�سالة البيانات ب�صورة مكتملة
ودون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات والذي ال
يغري من حمتواها:
يذهب امل�شرع القطري �إىل اعتماد معيار لتقدير �سالمة ر�سالة البيانات مبا ي�ضمن عدم التعديل يف
حمتواها ،وي�ستثنى من التغيريات حالة الإ�ضافات على ر�سالة البيانات التي تتم ب�سبب الإر�سال �أو
حد ما الظرف �أو
الت�صديق؛ لأن هذه الإ�ضافات تعترب ك�أنها ورقة �إ�ضافية لورقة �أ�صلية ،وت�شبه �إىل ٍ
الطابع الربيدي الذي ُي�ضاف �إىل الر�سالة الربيدية التقليدية.
ب�شكل يتيح �إمكانية الو�صول �إليها وا�سرتجاع املعلومات التي تت�ضمنها
 – 3حفظ ر�سالة البيانات ٍ
من قبل كل �شخ�ص خمول بهذا احلق :تطلب امل�شرع القطري �أن تكون الو�سيلة امل�ستخدمة حلفظ
املعلومات يف �شكل ر�سالة البيانات تت�صف باال�ستمرارية والثبات على الدوام لكي مت ّكن الأ�شخا�ص
�أ�صحاب الـحق يف الو�صول �إليها من االطالع على حمتواها يف �أي وقت ال�ستخدامها والرجوع �إليها
وا�سرتجاع املعلومات منها متى اقت�ضت احلاجة �إليها.
 -13/4و�أكد امل�شرع القطري هذا املعنى يف املادة ( )24التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون االحتفاظ ب�أي معلومة �أو حمرر �أو م�ستند� ،أو رتب �آثار ًا قانونية على عدم
االلتزام بذلك ،ف�إن االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق ب�ش�أنها ما
يلي:
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� -1إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات على نحو يتيح ا�ستخدامها ،بالرجوع �إليها من قبل �أي
�شخ�ص له حق الو�صول �إليها وا�ستخدامها.
 -2االحتفاظ بر�سالة البيانات بال�شكل الأ�صلي الذي �أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ا�ستلمت به� ،أو ب�شكل يمُ كن
من �إثبات �أنها متثل بدقة املعلومات املت�ضمنة يف ر�سالة البيانات ،كما مت �إن�شا�ؤها �أو �إر�سالها �أو
ا�ستالمها يف �شكلها الأ�صلي.
 -3االحتفاظ مبعلومات ر�سالة البيانات ،التي ُتتَم ِّكنُ من حتديد م�صدرها ووجهتها وتاريخ ووقت
�إر�سالها �أو ا�ستالمها �إن وجدت».
يتبينَّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن ال�شروط التي تطلبها القانون القطري يف ر�سالة البيانات تتفق مع
الت�شريعات املقارنة ،وهي:
� -1أن تكون الكتابة الإلكرتونية مقروءة :ويق�صد من هذا ال�شرط �إمكانية قراءة ر�سالة البيانات
واالطالع على م�ضمونها بالعني املجردة �أو بوا�سطة و�سيلة �إلكرتونية ،ويكون ذلك حمقق ًا وفق ًا للقانون
القطري عندما يكون لل�شخ�ص املخول له حق الو�صول �إليها وا�ستخدامها ،وهذا يعني �إمكانية الو�صول
للمعلومات لي�ست مطلوبة لكل الأ�شخا�ص �إمنا لأ�صحاب العالقة مما يدل على �إمكانية ت�شفري ر�سالة
البيانات بحيث ال يتمكن من االطالع عليها �إال للمخولني بذلك.
 -2ا�ستمرارية الكتابة الإلكرتونية ودوامها :ويتعلق هذا ال�شرط بال�شكل الأ�صلي لر�سالة البيانات؛ �أي
احلالة التي كانت عليها ر�سالة البيانات عند �إن�شائها لأول مرة ،وت�سمى بر�سالة البيانات الأ�صلية،
ولذلك ف�إن القانون القطري يتطلب االحتفاظ بر�سالة البيانات بال�شكل الأ�صلي الذي �أن�شئت �أو
�أر�سلت �أو ا�ستلمت به؛ وذلك ل�ضمان حفظ املعلومات بدقة يف جميع مراحلها منذ تخزينها وعند
الإر�سال واال�ستالم.
 -3عدم قابلية الكتابة الإلكرتونية للتعديل :ويق�صد من هذا ال�شرط �أن تكون ر�سالة البيانات ال تقبل
التغيري �أو التعديل يف املعلومات �أو البيانات التي تت�ضمنها ،ويتحقق هذا ال�شرط يف القانون القطري
عندما يتم االحتفاظ مبعلومات ر�سالة البيانات ب�شكل ُتتَم ِّكنُ من حتديد م�صدرها ووجهتها وتاريخ
ووقت �إر�سالها �أو ا�ستالمها �إن وجدت.
وبذلك يكون القانون القطري اعرتف بالكتابة الإلكرتونية و�أقر باعتبارها معاد ًال وظيفي ًا للكتابة
الورقية التقليدية ،و�إن كان يتطلب �أن تكون ر�سالة البيانات م�ستوفية لل�شروط التي ن�ص عليها قانون
املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري.
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املبحث الثاين
التوقيع الإلكرتوين
 -14ماهية التوقيع� :إنَّ �صفة الإلزام لعقد �أو م�ستند �أو حمرر ما تتطلب بال�ضرورة ،يف العديد من
وقت مبكر عندما كان معظم
احلاالت التي يتطلبها القانون ،قيام الأطراف بالتوقيع عليه .ففي ٍ
النا�س �أم ّيني؛ حيث �إنهم ال ي�ستطيعون الكتابة ،ف�إنَّ وثائقهم مل تتجرد من التوقيع� ،سواء كان ذلك
باحلروف �أو بالر�سومات الدالة على نوع املحرر .ويف مرحلة متطورة جاء التوقيع املكتوب بخط اليد
من قبل املو ّقعني ،وم�ؤخر ًا ف�إنَّ تواقيع �إلكرتونية �أ�صبحت تت�صدر املحررات الإلكرتونية التي يتم
�إن�شا�ؤها و�إر�سالها وا�ستالمها بوا�سطة و�سائل االت�صال الإلكرتونية املختلفة دالة بذلك على تطور
تقنية التوقيع.
يف املراحل املبكرة لتطوير تقنية احلا�سبات ،كان هناك �شك حول �إمكانية ا�ستخراج الدليل من
املحررات الإلكرتونية .بيد �أ َّنه يف الوقت احلا�ضر ف�إنَّ معظم ال�سلطات الق�ضائية يف العامل ت�ضمن
ا�ستخراج الدليل من هذه املحررات ،ويتطلب ذلك حماية �إ�ضافية عن طريق التوثيق ب�شهادة م�صدقة
دعم الدقة وال�صالحية لل�سجالت الإلكرتونية.
من جهات معرتف بها داخلي ًا ودولي ًا ُت ّ
واملحرر الإلكرتوين قد يكون مقبو ًال كدليل ولكنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون مقبو ًال كدليل مو ّثق ،ورمبا
يكون التوقيع (مبفهومه اجلديد) الآلية الأكرث �أهمية لتح�سني الثقة والتقليل من خطر عدم االعرتاف
بال�سجالت الإلكرتونية .وال يزال التعاقد الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت م�ستمر ًا مع وجود بع�ض
العقبات القانونية التي ميكن التغلب عليها با�ستعمال تقنيات جديدة مثل التواقيع الرقمية)6( .
والبد لنا لدرا�سة التوقيع الإلكرتوين من التعريف بالتوقيع التقليدي واخل�صائ�ص التي يتميز بها
لتو�ضيح �أهمية التوقيع الإلكرتوين ومميزاته ومدى التوافق واالختالف مع نظريه التوقيع التقليدي.
ُ -15يع َّرف التوقيع التقليدي :ب�أ َّنه عالمة �أو �إ�شارة مت ِّيز �شخ�صية املو ِّقع ،وتعرب عن �إرادته يف االلتزام
مب�ضمون ال�سند املو َّقع و�إقراره له )7( .و ُيالحظ ب�أنَّ التوقيع اخلطي ي�ؤدي �إىل �سهولة متييز ال�شخ�ص
الذي و ّقع امل�ستند ،حيث يدمج التوقيع عادة مع ا�سم املو ِّقع ،كما �أ َّنه ُيلزم ال�شخ�ص (املو ّقع) بالوثيقة
املو َّقعة من قبله .وال يوجد تعريف قانوين عام للتوقيع ،لذلك ف�إنَّ معظم القوانني الوطنية تتب َّنى املبد�أ
الواقعي ب�أنَّ �أي عالمة �أو �إ�شارة �ستكون كافية �إذا ثبت بها اجتاه ن َّية املو ِّقع �إىل االلتزام بهذا امل�ستند.
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 -16اخل�صائ�ص املميزة للتوقيع اخلطي :يتم َّيز التوقيع اخلطي ب�أدائه للعديد من الوظائف القانونية
الأ�سا�سية و�أهمها:
1ـ حتديد هو َّية ال�شخ�ص :ي�ساعد التوقيع على متييز ال�شخ�ص �صاحب التوقيع ،وقد ن�ص قانون
الإثبات امل�صري رقم ( )25ل�سنة ( ،)1968يف املادة ( )1/14على �أ َّنه« :يعترب املحرر العريف �صادر ًا
ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة ،»......
وبذلك يكون امل�ش ِّرع امل�صري قد منح التوقيع باخلتم �أو الب�صمة نف�س احلجية القانونية للتوقيع بخط
اليد )8( .وح�سب تعبري حمكمة النق�ض امل�صرية ف�إنَّ الإم�ضاء هو« :الكتابة املخطوطة بيد من
ت�صدر منه»)9( .
2ـ ن�سبة امل�ستند �إىل املو ِّقع :يذهب التوقيع �إىل نطاق �أو�سع من امل�ساعدة يف التعريف ب�شخ�ص املو ِّقع
لأنَّ �أ�ساليب الكتابة فريدة ،فيمكن اال�ستناد �إىل التوقيع لإلزام ال�شخ�ص بامل�ستند املو َّقع �إذا ثبت
ن�سبة التوقيع ل�شخ�ص املو ِّقع؛ حيث �إنَّ خبري ًا يف الكتابة اليدوية مع درجة عالية من الدقة ميكن �أن
ين�سب كتابة جزء معني من م�ستند �أو توقيع �إىل �شخ�ص معني ،و�إنَّ وجود �شاهد على م�ستند ،ميكن
�أن يكون مفيد ًا يف ارتباط �شخ�ص ما بوثيقة �أو م�ستند)10( .
3ـ املوافقة� :إنَّ وجود التوقيع التقليدي على م�ستند معني� ،إنمَّ ا يدل على قبول ال�شخ�ص �صاحب
التوقيع على املحتوى الذي ت�ضمنه هذا امل�ستند؛ حيث �إنَّ توقيع ال�شخ�ص لي�س له �أي �أثر قانوين،
ما مل يتم على عقد �أو م�ستند قانوين حمدد .وبذلك ف�إ َّنه يعترب ك�إ�شارة �أوىل �إىل اجتاه الن َّية على
االلتزام باملحتوى.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنَّ التوقيع ميكنه �أن ي�ؤدي العديد من الوظائف وفق ًا لطبيعة امل�ستند الذي
يحمل التوقيع .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنَّ التوقيع ميكن �أن يكون �شاهد ًا على ن َّية الطرف املو ِّقع االلتزام
مب�ضمون العقد املو ّقع عليه؛ وعلى ن َّية ال�شخ�ص ت�أييد م�ضمون م�ستند كتبه �شخ�ص �آخر؛ وواقعة
وجود �شخ�ص ما يف زمان ومكان معني مرتبط بالعقد املو َّقع.
 -17تعريف التوقيع الإلكرتوين (  : )Electronic Signatureهناك العديد من الو�سائل التقنية ،يف
الوقت احلا�ضر ،التي ت�سمح للوثائق الإلكرتونية ب�أن تو َّقع ،وتت�ضمن هذه التقنيات توقيعات رقمية
وتقنيات بديلة .وتعترب التوقيعات الرقمية الأكرث ا�ستعما ًال؛ حيث تعتمد على تقنية الت�شفري الال
متناظر ،وبا�ستخدام تلك التقنيات �أ�صبح من املمكن توقيع كل �أنواع ال�سجالت الإلكرتونية وامللفات
التي تت�ضمن البيانات املخزَّنة �إلكرتوني ًا على احلا�سوب.
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17/1ع َّرف قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ل�سنة ) (2001التوقيع
الإلكرتوين ب�أ َّنه :يعني بيانات يف �شكل �إلكرتوين مدرجة يف ر�سالة بيانات �أو م�ضافة �إليها �أو مرتبطة
بها منطقي ًا ،يجوز �أن ت�ستخدم لتعيني هو َّية املو ِّقع بالن�سبة �إىل ر�سالة البيانات ،ولبيان موافقة املو ِّقع
على املعلومات الواردة يف ر�سالة البيانات.
ويطبق مبد�أ النظري الوظيفي على التوقيع الإلكرتوين ويهدف �إىل االعرتاف بالتوقيع الإلكرتوين
باعتباره نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع اخلطي .لذلك ف�إن الوظائف القانونية الأ�سا�سية للتوقيع ،يف البيئة
الإلكرتونية ،يتم �أدا�ؤها با�ستخدام طريقة لتحديد هو َّية من�شئ ر�سالة البيانات والت�أكيد على موافقة
املن�شئ على هذه الر�سالة.
ُ - 17/2يع ِّرف التوجيه الأوروبي رقم ( )1999/93اخلا�ص بالتوقيعات الإلكرتونية يف املادة ()1/2
التوقيع الإلكرتوين ب�أنَّ :
«توقيع �إلكرتوين يعني بيانات يف �شكل �إلكرتوين م�ضافة �إىل �أو مرتبطة منطقي ًا مع بيانات �إلكرتونية
�أخرى ،والتي تعمل كطريقة للت�صديق».
بيد �أنَّ التوجيه الأوروبي �أ�ضاف �شك ًال �آخر ُيدعى بـ «التوقيع الإلكرتوين املحمي (املعزز)» ويق�صد به
التوقيع الإلكرتوين الذي يقابل املتطلبات التالية:
�أ ـ يرتبط ب�صفة متفردة باملوقعني؛
ب ـ قادر على متييز املوقعني وحتديد هو َّيتهم؛
ج ـ ين�ش�أ بو�سائل �أو تقنيات ي�ستطيع من خاللها املوقعني �أن يكونوا حتت �سيطرته الوحيدة؛ و
د .يرتبط بالبيانات التي يتعلق بها (امل�ضافة �إليها) ،وبهذه الطريقة ميكن ك�شف �أي تغيري الحق
يطر�أ على هذه البيانات.
 - 17/3ت�ض َّمن قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري رقم ( ) 15ل�سنة ( ،)2004تعريف ًا للتوقيع
الإلكرتوين وحتديد ًا مل�ضمونه يف املادة (/1جـ) التي تن�ص على �أن التوقيع الإلكرتوين هو:
«ما يو�ضع على حمرر �إلكرتوين ويتخذ �شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو غريها ويكون
له طابع متفرد ي�سمح بتحديد �شخ�ص املو ِّقع ومي َّيزه عن غريه» .و�أك َّد القانون امل�صري يف املادة
( )18على �ضرورة توافر �شروط معينة يف التوقيع الإلكرتوين ليتمتع باحلجية يف الإثبات ،وتتجلى
يف ال�شروط الآتية:
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�أ ـ ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملو ِّقع وحده دون غريه.
ب ـ �سيطرة املو ِّقع وحده دون غريه على الو�سيط الإلكرتوين.
ج ـ �إمكانية ك�شف �أي تعديل �أو تبديل يف بيانات املحرر الإلكرتوين �أو التوقيع الإلكرتوين.
 -17/4ويع َّرف القانون ال�سوري التوقيع الإلكرتوين ( )Electronic signatureب�أنه :جملة بيانات
ُتدرج بو�سيلة �إلكرتونية على وثيقة الكرتونية وترتبط بها ،وتتخذ �شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو
�إ�شارات �أو �أي �شكل �آخر م�شابه ،ويكون لها طابع متفرد ي�سمح بتحديد �شخ�ص املو ّقع ومييزه عن
غريه وين�سب �إليه وثيقة �إلكرتونية بعينها.
وت�ضمنت املادة الثالثة ال�شروط الواجب توافرها يف التوقيع الإلكرتوين ال�سوري؛ وذلك على النحو
التايل:
« يع ّد التوقيع الإلكرتوين امل�صدق ،املدرج على وثيقة الكرتونية ،م�ستجمع ًا لل�شروط املطلوبة للحج ّية
يف الإثبات ،وهي:
 1ـ ارتباط التوقيع باملو ّقع وحده دون غريه ،وكفايته للتعريف ب�شخ�ص املو ّقع.
2ـ �سيطرة املو ّقع وحده دون غريه على منظومة �إن�شاء التوقيع االلكرتوين امل�ستخدمة.
 3ـ ارتباط التوقيع االلكرتوين بالوثيقة الإلكرتونية ارتباط ًا ال ميكن بعده �إحداث �أي تعديل �أو تبديل
على الوثيقة دون ظهور �أثر قابل للتدقيق والك�شف «.
 -17/5اهتم امل�شرع الفرن�سي بالتوقيع الإلكرتوين وذلك من خالل التعديالت التي �أُدخلت على
القانون املدين الفرن�سي مبوجب القانون رقم ( )230ل�سنة ( ،)2000وت�ضمنت تعريف ًا للتوقيع
الإلكرتوين حيث ن�صت املادة (� « :)4/ 1316إن التوقيع ال�ضروري لإمتام ت�صرف قانوين البد
فيه من حتديد هوية من وقعه ،وهو يعرب عن قبول الأطراف بااللتزامات التي تنتج عن الت�صرف.
وعندما يو ّقع موظف عام على حمرر ،ف�إن توقيعه ي�ضفي على املحرر ال�صفة الر�سمية.
عندما يكون التوقيع �إلكرتوني ًا ،ف�إنه يجب �أن يتكون من و�سيلة موثوقة لتحديد ه ّوية ال�شخ�ص وت�ضمن
�صلته بالت�صرف املتعلق به .وتكون موثوقية هذه الو�سيلة مفرت�ضة؛ حتى يثبت العك�س ،وعندما يتم
�إن�شاء التوقيع الإلكرتوين ف�إن ت�أكيد هوية املوقع ،و�ضمــان �سالمة املح ـ ـ ــرر� ،ست ــكون م�ضمونة وفق ًا
لل�شروط التي يحددها املر�سوم الذي �سي�صدر من جمل�س الدولة » .يتبينّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن
امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالتوقيع الإلكرتوين نظري ًا وظيفي ًا للتوقيع التقليدي ،ويبدو �أن التعريف
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الذي ت�ضمنه القانون املدين الفرن�سي للتوقيع الإلكرتوين يو�سع من مفهومه ويحدد �شروطه ،و�أف�سح
القانون اجلديد ملجل�س الدولة تنظيم ا�ستخدام التواقيع الإلكرتونية التي حددها بالفعل املر�سوم
ال�صادر عن جمل�س الدولة الفرن�سي رقم ( )–2001 272تاريخ ( )30مار�س �سنة ( ،)2001و ّمت
اعتماد املر�سوم لتطبيق املادة ( )4-1316من القانون املدين الفرن�سي املتعلقة بالتواقيع الإلكرتونية،
وفرق املر�سوم الأخري بني نوعني من التواقيع الإلكرتونية وهما :التوقيع الإلكرتوين الب�سيط والتوقيع
الإلكرتوين امل�ؤمن.
حيث ع ّرفت املادة الأوىل من املر�سوم التوقيع الإلكرتوين الب�سيط ب�أنه « :عبارة عن البيانات التي
تن�ش�أ عن ا�ستخدام و�سيلة �آمنة لتحديد هوية ال�شخ�ص املوقع ،وفق ًا للمتطلبات املحددة يف اجلملة
الأوىل من الفقرة الأوىل من املادة ( )4-1316من القانون املدين « .و�أ�ضاف امل�شرع الفرن�سي نوع ًا
�آخر من التوقيع الإلكرتوين �أطلق عليه التوقيع الإلكرتوين امل�ؤمن وو�ضع له تعريف ًا خا�ص ًا يف املادة
الأوىل من املر�سوم التي ن�صت على �أنه « :التوقيع الذي ي�ستويف املتطلبات التالية:
 �أن يكون خا�ص ًا باملو ّقع وحده. �أن يتم �إن�شا�ؤه با�ستخدام الو�سائل التي تقع �سيطرة املو ّقع وحده. �ضمان اكت�شاف �أي تعديل الحق يطر�أ على البيانات املرتبطة بالتوقيع «.والبد من التنويه �إىل �أن التعديالت الأخرية التي �أدخلها امل�شرع الفرن�سي على القانون املدين جاءت
مراعاة للتوجيه الأوروبي رقم ( )EC/93/1999اخلا�ص بالتوقيعات الإلكرتونية ،وبالنظر �إىل
التعريفني ال�سابقني يتبينّ لنا �أن امل�شرع الفرن�سي �أخذ بالتوجيه الأوروبي عندما فرق بني التوقيع
الب�سيط والتوقيع امل�ؤمن الذي �أطلق عليه التوجيه الأوروبي بالتوقيع املعزز.()11
 - 17/6وذهب قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري �إىل تعريف التوقيع الإلكرتوين ب�أنه:
« ما يو�ضع على ر�سالة البيانات ،ويتخذ �شكل حروف� ،أو �أرقام� ،أو رموز� ،أو �إ�شارات� ،أو غريها،
ويكون له طابع متفردُ ،ي�ستخدم لتحديد هوية املُ َو ّقع ،ومييزه عن غريه ،وبغر�ض بيان موافقة املُ َو ّقع
على ر�سالة البيانات».
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ويكون للتوقيع االلكرتوين احلجية يف الإثبات وفق ًا لأحكام املادة (  ) 28من القانون القطري� ،إذا
ا�ستوفى ال�شروط التالية:
� -1أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع مرتبطة باملُ َو ّقع ولي�س ب�أي �شخ�ص �آخر.
� -2أن تكون معلومات �إن�شاء التوقيع ،وقت التوقيع ،حتت �سيطرة املُ َو ّقع ولي�س �أي �شخ�ص �آخر.
� -3إمكانية اكت�شاف �أي تغيري يتم على التوقيع االلكرتوين بعد حدوث التوقيع.
� -4إمكانية اكت�شاف �أي تغيري يتم على معلومات ر�سالة البيانات بعد وقت التوقيع� ،إذا كان الغر�ض
من ا�شرتاط التوقيع قانون ًا ،هو ت�أكيد �سالمة املعلومات التي يتعلق بها التوقيع.
وي�صدر املجل�س الأعلى القرارات الالزمة لتحديد �أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع الإلكرتوين
ت�ستويف الأحكام ال�سابقة .ون�ستنتج مما �سبق �أنه ال يوجد اختالف كبري بني القانون القطري
وال�سوري وامل�صري والفرن�سي فيما يتعلق بتعريف التوقيع الإلكرتوين وال�شروط املطلوبة لالعرتاف
به كمكافئ ونظري وظيفي للتوقيع التقليدي ،بيد �أن امل�شرع الفرن�سي ميز بني نوعني من التواقيع
الإلكرتونية وهما التوقيع الإلكرتوين الب�سيط والتوقيع الإلكرتوين امل�ؤمن.
ويبدو لنا �أن ال�سبب يف التقارب الت�شريعي بني خمتلف الدول التي نظمت التوقيع الإلكرتوين يرجع
�إىل �أن امل�شرع الوطني ا�ستقى معظم �أحكامه من قانون الأون�سيرتال النموذجي للتوقيع الإلكرتوين،
وهذا هو الهدف الذي �سعت �إىل حتقيقه جلنة الأون�سيرتال من خالل القوانني النموذجية.
وميكننا تعريف «التوقيع الإلكرتوين :عبارة عن �إ�شارة �أو رمز �أو �صوت �إلكرتوين ،ويرتبط منطقي ًا
بر�سالة بيانات �إلكرتونية لتعيني ال�شخ�ص املُن�شئ للتوقيع ،وت�أكيد هو َّيته ،وبيان موافقته على
املعلومات التي تت�ضمنها ر�سالة البيانات»)12( .
� -18صور التوقيع الإلكرتوين :تتنوع التواقيع الإلكرتونية يف �صو ٍر خمتلفة و�أهمها :التوقيع الرقمي،
والتواقيع البيومرتية ،والتوقيع بالقلم الإلكرتوين .و�سنتناول الأ�شكال املختلفة للتوقيع الإلكرتوين،
وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :التوقيع الرقمي ( :)Digital Signatureين�ش�أ التوقيع الرقمي بعالقة ريا�ضية ذات �صفة فريدة
من الناحية االحتمالية ،ويرتبط بالبيانات املخزّنة على �شكل �إلكرتوين للقيام بالوظائف املختلفة
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للتوقيع .و�إنَّ نظام التوقيع الرقمي قد يكون قاب ًال للتطبيق يف جماالت خمتلفة من الأعمال التجارية
الإلكرتونية ،ومن �أهمها قطاع الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية وتنفيذ ال�صفقات التجارية الإلكرتونية
عرب �شبكة الإنرتنت العاملية .ويعتمد التوقيع الرقمي على تقنية الت�شفري باملفتاح العام (PKC) (The
 )public key cryptographyبا�ستخدام العالقات الريا�ضية التطبيقية التي تقوم بتحويل الر�سائل
الإلكرتونية �إىل �صيغة تبدو غري مفهومة ،وتر�سل الر�سالة �إىل امل�ستلم املق�صود ،ومن ثم يقوم امل�ستلم
ب�إعادتها �إلـى �صيغتها الأ�صلية.
ولقد و�ضع فكرة التواقيـع الرقميـة الأ�ستـاذان ()Whitfield Diffie , Hellman Martin؛ حيث قدما
مفهوم التواقيع الرقمية يف عام ( ،)1975يف معهد ما�سا�شو�ست�س التكنولوجي ،ثم حت َّولت هذه
الفكرة �إىل نظام يقوم على ا�ستعمال زوج من املفاتيح هما (املفتاح العام ـ واملفتاح اخلا�ص):
1ـ املفتاح العام ( :)public keyمتام ًا كما ُذكر ،فهو مفتاح عام ،وميكن �أن ُيعطى �إىل �أي �شخ�ص.
وهكذا ف�إنَّ العديد من امل�ستخدمني ي�ستعملون مفاتيح عامة حقيقية لهم ،ويقومون بن�شرها على
مواقع الويب اخلا�صة بهم.
2ـ املفتاح اخلا�ص (  : )private keyيجب �أن يكون كما هو ا�سمه خا�ص ًا و ُيعرف فقط من قبل املو ِّقع،
الذي يقوم با�ستخدامه لتوقيع الر�سالة التي ُتر�سل من قبله ،ويتم التحقق منها فقط باملفتاح العام.
وهذه ال�سرية �أ�سا�سية و�ضرورية؛ لأ َّنه يف حالة و�صول �أي �شخ�ص �آخر �إىل املفتاح اخلا�ص ،ف�إ َّنه
ي�ستطيع �أن ي�ستخدمه لتزوير توقيع ذلك ال�شخ�ص يف �أي و�سيلة ممكنة.
وهذان املفتاحان (العام واخلا�ص) يعمالن زوج ًا ويقرتن كل منهما بالآخر .و�إنَّ �أي ر�سالة �أو م�ستند
يتم ت�شفريه مبفتاح واحد يجب �أن يكون غري م�شفر باملفتاح الآخر .ف�إذا كانت الوثيقة مو َّقعة باملفتاح
اخلا�ص ،ف�إنَّ التوقيع ميكن فقط التحقق منه با�ستعمال املفتاح العام للمو ِّقع .ولذلك ف�إنَّ املفتاح
العام واملفتاح اخلا�ص ُيك ِّمل �أحداهما الآخر ،ف�إذا قام �شخ�ص ما بت�شفري ن�سخة من ر�سالة �أو م�ستند
عندئذ ميكن فقط �أن تحُ ل رموز ال�شيفرة با�ستخدام مفتاحه
�أو �سجل با�ستعمال مفتاحه العام،
ٍ
اخلا�ص)13(.
ثاني ًا :التواقيع البيومرتية :البيومرتية ( )Biometricsيطلق عليها بـ (القيا�سات احليوية) كلمة
ا�ستُعملت لتلك الو�سائل التي ارتبطت مبا�شرة بال�صفـات املميزة واخلوا�ص الفيزيائية والطبيعية
وال�سلوكية للإن�سان التي تختلف من �شخ�ص لآخر.
30
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تَ�ستخدم الأنظمة البيومرتية اخل�صائ�ص ال�شخ�صية الفريدة لتمييز �أو التحقق من ال�شخ�ص .ومتتاز
هذه الأنظمة بالعديد من املزايا التي ال تعتمد على املفاتيح ال�سرية ،وهكذا يتم التغلب على م�شاكل
�أرقام وكلمات ال�سر (مثل الن�سيان �أو التزوير� ،أو ال�سرقة� ،أو ماعدا ذلك من طرق النقل الأخرى).
والأمثلة على التوقيعات البيومرتية كثرية ومنها:
 -1ب�صمة الإ�صبع ( ُ :) Fingerprintتعد ب�صمات الأ�صابع الأداة املم ِّيزة لأي �شخ�ص؛ حيث �إنَّ
الطبيعة الفريدة لب�صمات �أ�صابع ال�شخ�ص جتعل التوقيع بوا�سطتها يبدو طبيعي ًا ،و�إن ا�ستخدمت
لذلك عدة برامج وتقنيات �إلكرتونية.
 -2متييز قزحية العني (ُ :)Iris and retinaتوفر التقنيات املتطورة اليوم ،ا�ستخدام �أمناط من
قزحية العني ،واحلدقة ولون العينني ،وال�شبكية ،التي تتم َّيز ب�صفات متنوعة وخ�صائ�ص فريدة لدى
كل �شخ�ص ،للتحقق من الهو َّية لذلك ال�شخ�ص .و�إنَّ نظام متييز قزحية العني يتم با�ستخدام �آلة
ت�صوير فيديو (مرئية) جلذب انتباه حدقة العني ،وبنف�س طريقة �أخذ ب�صمات الإ�صبع تقوم الربامج
املتخ�ص�صة ب�إجراء املقارنة بني البيانات الناجتة وتلك البيانات املخزّنة واملحفوظة لديها لتحديد
الهو َّية.
 -3متييز الأ�صوات :متييز الأ�صوات ي�ستند على احلقيقة ب�أنَّ كل �إن�سان لديه طريقة نادرة لإنتاج
ال�صوت ،مثل ب�صمات الأ�صابع وقزحية العني .و�إنَّ التقنيات امل�ستعملة لتمييز �صوت �شخ�ص مرة
ثانية مبقارنته �إىل العينة املحفوظة يتطلب ح�سابات معقدة ،وحاملا تكون عينة ال�صوت غري م�شابهة
بال�ضبط ف�إنَّ هذا ي�شري �إىل عدم وجود تطابق �أو ت�شابه مع النمط الأ�صلي.
ثالث ًا :التوقيع بالقلم الإلكرتوين (  :) Pen - opيعتمد التوقيع بالقلم الإلكرتوين على اخلا�صية
نف�سها التي تقوم عليها التوقيعات اخلطية التقليدية؛ حيث يتم ا�ستخدام قلم �إلكرتوين ح�سابي يتم َّيز
ب�إمكانية الكتابة على �شا�شة احلا�سب الإلكرتوين؛ وذلك مب�ساعدة برنامج متخ�ص�ص ي�ؤدي وظيفتني
مهمتني:
الوظيفة الأوىل  -خدمة التقاط التوقيع  :يقوم العميل ب�إدخال بياناته ال�شخ�صية عن طريق البطاقة
اخلا�صة به التي يتم و�ضعها يف الآلة امل�ستخدمة لهذا الغر�ض ،ثم ي�ستقبل الربنامج هذه البيانات
ويقوم بحفظها ويطالب العميل بالتوقيع بوا�سطة القلم الإلكرتوين على مربع حمدد داخل �شا�شة
وعندئذ يقوم العميل بالت�أكد من توقيعه الظاهر على �شا�شة احلا�سوب ،ويكون
احلا�سب الإلكرتوين،
ٍ
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يف �أ�سفل ال�شا�شة مربعان �أحدهما عليه كلمة ( موافق ) والآخر ( غري موافق ) ،ويف حالة موافقته
على التوقيع ف�إ َّنه ي�ضغط على مربع موافق ليتم حفظ التوقيع وتخزينه بطريقة الت�شفري بكل ما يف
التوقيع من خ�صائ�ص ( مثل  :التواءات وانحناءات ودوائر وخطوط ونقاط ) ودرجة ال�ضغط بالقلم
الإلكرتوين وغري ذلك من املم ِّيزات املحددة لذلك التوقيع.
الوظيفة الثانية  -خدمة التحقق من �صحة التوقيع :التي ي�ؤديها الربنامج املتخ�ص�ص بالتوقيع عن
طريق القلـم الإلكرتوين هي التحقق من �صحة التوقيع؛ حيث يقوم بفك ال�شيفرة و�إجراء مطابقة
بني البيانات املخزّنة لديه وتلك التي يقوم با�ستالمها ،ويبينَّ الربنامج فيما �إذا كان التوقيع مطابق ًا
و�صحيح ًا ،وفيما عدا ذلك ف�إنَّ التوقيع اجلديد يكون مزيف ًا.
� -19أوجه الت�شابه بني التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكرتوين:
 يوفر كل منهما الأمان والتوثيق ،و�سالمة البيانات ،وعدم التن�صل من التوقيع. يتوفر لكل من التواقيع التقليدية والإلكرتونية ال�صفة القانونية ،والو�ضع القانوين للتواقيعالإلكرتونية يف تزايد مع مرور الوقت ،حيث �أن خمتلف القوانني الوطنية جعلتها على قدم امل�ساواة
(�أو �أكرث) مقارنة بالتواقيع اخلطية.
� -20أوجه االختالف بني التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكرتوين:
 يرتبط التوقيع بخط اليد ببيولوجيا ل�شخ�ص معني؛ حيث �إنها تعتمد على الر�سومات ،بينما يعتمدالتوقيع الرقمي على احلماية املمنوحة ملفتاح توقيع خا�ص من قبل املوقع ،والتواقيع الإلكرتونية تعتمد
على ا�ستخدام برامج حماية خا�صة من ال�شركة املزودة للتوقيع ،والإجراءات التي تنفذها �سلطات
الت�صديق.
 التواقيع بخط اليد هي حتت ال�سيطرة املبا�شرة من قبل املُو ِقع ،يف حني يجب تطبيق التواقيعالإلكرتونية من خالل جهاز كمبيوتر �أمر من قبل املُ ِوقع.
 التوقيع بخط اليد ي�سهل تزويره �أو تقليده وتعر�ضت التواقيع التقليدية لذلك منذ عدة قرون،يف حني �أن تزوير التواقيع الرقمية والإلكرتونية ،يف غياب حالة فقدان مفتاح التوقيع اخلا�ص� ،أو
�سرقة �آلية التوقيع ،يكاد يكون التزوير من امل�ستحيل .و�إن �آليات التزوير للتواقيع بخط اليد والتواقيع
الرقمية والإلكرتونية تختلف اختالفا جوهريا.
 الك�شف عن تزوير التوقيع بخط اليد يعتمد على مهارة اخلبري ويحتاج �إىل �إجراءات متعددة32
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ويتم عن طريق الق�ضاء .بيد �أنه ونظر ًا ال�ستخدام تقنية الت�شفري للتواقيع الإلكرتونية ،ف�إن حماولة
التزوير يتم ك�شفها يف احلال عند �إجراء عملية التحقق من التوقيع بالن�سبة لأي من طرفيه؛ وذلك
لأن عملية التحقق من �صحة التوقيع الإلكرتوين تتم ب�صورة تلقائية عند �إر�سال وا�ستالم ر�سالة
البيانات.
 التواقيع بخط اليد هي ب�سيطة للغاية ،و�سهلة الفهم .والتواقيع الإلكرتونية معقدة جد ًا ،وتقوم علىنظريات ومعادالت ريا�ضية ،وطريقة عملها تعتمد على برامج و�أنظمة ت�شغيل الكمبيوتر ،وبروتوكوالت
االت�صاالت ،وحتتاج �إىل �شهادة م�صادقة من مزودي خدمات الت�صديق الإلكرتوين.
 -21و�إذا �أردنا تقييم هذه املقارنة ف�إننا نرى �أن التواقيع الإلكرتونية �ستكون �أكرث �أمان ًا وموثوقية من
التواقيع اخلطية التقليدية ،ويرجع ذلك �أ�سباب عديدة فهي توفر:
1ـ �أمن �إ�ضايف ،عندما ت�ستعمل ب�شكل �صحيح يكون م�ستحي ًال ل�شخ�ص ما �أن ين�سخ التوقيع الإلكرتوين
ل�شخ�ص �آخر ،وهذا التوقيع �سيو�ضع على كامل الوثيقة ولي�س فقط يف ال�صفحة الأخرية.
ب�شكل احتيايل �أو
2ـ ت�ؤمن احلماية لوحدة البيانات ،بحيث يتم الت�أكد ب�أنَّ �أي �شيء مل يتغري �أو ُيع َّدل ٍ
عن طريق التزوير.
3ـ �إثبات وقت الت�صديق والإر�سال واال�ستالم لر�سالة البيانات؛ حيث �إ َّنه يف املعامالت التجارية
الإلكرتونية ميكن اللجوء �إىل �سلطات الت�صديق (الطرف الثالث) لإثبات �إر�سال البيانات ،وتعترب
هذه الأوقات بالن�سبة للر�سائل الإلكرتونية مهمة وحا�سمة يف تكوين العقد ،ولأغرا�ض جتارية وقانونية
�أخرى.
4ـ احلماية من الإنكار �أو عدم التن�صل للم�ستندات الإلكرتونية والبيانات التي تت�ضمنها؛ حيث �إ َّنها
توفر دلي ًال قوي ًا ب�أنَّ الر�سالة الإلكرتونية وحمتوياتها قد َّمت توقيعها و�إر�سالها من قبل �شخ�ص حمدد.
ف�إذا وقعت خ�صومة �أو نزاع تعاقدي ،ف�إن املر�سل ال ميكنه �أن ُينكر معرفته وعالقته بهذه الر�سالة.
5ـ بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنَّ التعاون بني امل�ستلم واملر�سل ب�شكل اختياري �سي�ضمن ب�أنَّ امل�ستلم املق�صود
هو الوحيد الذي ي�ستطيع ا�ستالم الر�سالة واالطالع على حمتواها .وتعترب التواقيع الإلكرتونية حالي ًا
متوفرة وبتكلفة ب�سيطة ،وتقدم م�ستوى �أمني وتقني ميكن �أن يكون مقبو ًال لدى معظم امل�ؤ�س�سات
وال�شركات التجارية.
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الف�صل الثاين
دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات
 -22تتجلى �أهمية الإثبات يف البيئة الرقمية كونها تتعلق بر�سائل البيانات التي يتم �إن�شا�ؤها
با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ،وتثور العديد من الأ�سئلة فيما يتعلق مب�س�ألة
منح املحررات الإلكرتونية احلجية القانونية يف الإثبات ومنها:
 طريقة �إن�شاء ر�سالة البيانات ،ومدى املوثوقية يف تخزين البيانات ونقلها. الت�أكد من �سالمة ر�سالة البيانات با�ستمرار. حتديد هوية من�شئ الر�سالة. �أي ظرف �آخر له �صلة بر�سالة البيانات ،مثل نوعها� ،أو الغاية منها� ،أو جمال ا�ستخدامها يف نطاقاالعمال املدنية �أو التجارية وغريها.
 -23تبدو �أهمية املحررات الإلكرتونية بو�ضوح عندما تقدم كدليل للإثبات �أمام الق�ضاء .والإثبات
معان كثري ٍة منها (�شدة احلفظ ،والت�أكيد ،و�إقامة الدليل
لغ ًة من ثبت ،يثبت ثبات ًا ،وثبت ت�أتي على ٍ
على �صحة االدعاء) .و ُيع ّرف الإثبات باملعنى القانوين ب�أنه� « :إقامة الدليل �أمام الق�ضاء على وجود
واقعة قانونية ُتعد �أ�سا�س ًا حلق مدعى به ،وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون»)14( .
واملق�صود يف هذا التعريف من الإثبات هو الإثبات الق�ضائي نظر ًا لكونه يتم �أمام الق�ضاء لإثبات
وجود واقعة قانونية ،ويجب �أن تكون الواقعة ك�أ�سا�س للحق املدعى به ،بحيث لو ثبت حتققها من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إثبات وجود احلق املدعى به .و ُيراد من عبارة «�إقامة الدليل» هو تقدمي الدليل
�إىل القا�ضي املخت�ص ولي�س �إن�شاءه ،والهدف من ذلك �إقامة احلجة بالأدلة لإقناع القا�ضي بوجود
احلق املُدعى به.
� -24إن ما مييز و�سائل الإثبات التقليدية �أنها مل تفر�ض من قبل امل�شرع بل جاءت وليدة من واقع
التعامل بني النا�س ،ومن �أهمها الكتابة الورقية والتوقيع اخلطي التي َّمت تقنينها يف قوانني النت�شارها
و�شيوعها يف توثيق املعامالت بني الأ�شخا�ص كو�سيلة �إثبات تت�سم بالثبات وحتوز على ثقة املتعاملني
بها .بيد �أنه وبعد ظهور و�سائل الإثبات الإلكرتونية اهتزت طرق الإثبات التقليدية مما دفع امل�شرع
�إىل التدخل من جديد لالعرتاف بها وتقنينها وك�أن عجلة الزمن دارت دورتها لتتوقف عند الأ�ساليب
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اجلديدة للإثبات من ر�سالة البيانات �إىل الوثائق وال�سجالت وامل�ستندات واملحررات الإلكرتونية التي
تعددت �أ�شكالها وتنوعت �صورها ،ويبدو �أنها لن تتوقف طوي ًال عند هذه املحطة لأن عامل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يتغري ب�سرعة.
وال �شك �أن نظرية الإثبات ،التي تنظم طرق الإثبات التقليديةُ ،تعد من �أهم النظريات القانونية
و�أكرثها تطبيق ًا �أمام الق�ضاء ويف احلياة اليومية والعملية للأ�شخا�ص ،و�أدى التعامل بها �إىل تر�سيخ
الكثري من القواعد العامة لدى النا�س مما ي�صعب معه تغيريها �أو تبديلها .وتتفاوت الدول يف تنظيم
الإثبات يف ثالثة مذاهب هي:
 - 24/1النظام الأول  -نظام الإثبات احلر �أو املطلق :يتميز هذا النظام ب�أن القانون فيه ال يحدد
طرق ًا معينة للإثبات ،ويكون للخ�صوم احلرية الكاملة يف اختيار الأدلة التي ت�ؤدي �إىل اقتناع القا�ضي،
وم�ساعدته يف الو�صول احلقيقة .ويتمتع القا�ضي ب�سلطات وا�سعة ت�سمح له ب�أن يق�ضي بعلمه ،ويكون
له دور �إيجابي يف ت�سيري الدعوى وجمع الأدلة واحلكم باقتناعه على �ضوء ما يتوفر له من احلقائق.
وي�ؤخذ على هذا النظام احلرية الوا�سعة التي يتمتع بها القا�ضي التي قد ال تخلو من التحكم،
فالقا�ضي ب�شر وميكن له �أن يحكم بهواه دون �أي رقيب عليه ،وقد ال يعرف اخل�صوم الطريقة املُثلى
لإقناع القا�ضي باحلقيقة؛ الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار املعامالت.
 - 24/2النظام الثاين – نظام الإثبات القانوين �أو املقيد :يحدد القانون يف هذا النظام الطرق التي
يتم بها �إثبات احلق ،والو�سائل التي ت�ؤدي �إىل اقتناع القا�ضي للو�صول �إىل احلقيقة .وال بد لكل من
املتقا�ضني من اتباع الطريقة التي حددها القانون لإثبات احلق الذي يدعيه ،وعلى القا�ضي االلتزام
بهذه الطرق وبالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من �أدلة الإثبات .فالقا�ضي يكون له دور �سلبي
بحت بحيث يقت�صر على تقدير ما يقدمه له اخل�صوم من �أدلة قانونية ،ويعطيها القيمة التي حددها
دليل منها ،ولي�س له �أن يكمل الأدلة �إذا كانت ناق�صة.
القانون لكل ٍ
وي�ؤخذ على هذا النظام �أنه ال يرتك �أي �سلطة تقديرية للقا�ضي ،بل يقيده مبا يقدم له من الأدلة
التي يقدرها باحلدود التي ر�سمها له القانون .وينتج عن ذلك ابتعاد احلقيقة الق�ضائية عن الواقع،
وقد ال ي�ؤدي �إىل حتقيق العدالة املن�شودة.
 - 24/3النظام الثالث – نظام الإثبات املختلط :يقوم املذهب الثالث املختلط على التوفيق بني
املذهبني ال�سابقني ،ويتخذ موقف ًا و�سط ًا بينهما؛ حيث �إنه يجمع بني الإثبات احلر والإثبات املقيد،
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

35

في�أخذ من املزايا ويتالفى العيوب والنقد املوجه لكل منهما .فهو يف امل�سائل التجارية يكون �أقرب
�إىل نظام الإثبات احلر؛ حيث �إن الأ�صل يف املعامالت التجارية هو حرية الإثبات ،ويتنا�سب ذلك مع
اخل�صائ�ص املميزة للتجارة التي تت�سم بال�سرعة وال�سهولة لتحقيق الربح.
�أما يف امل�سائل املدنية فهو �أقرب �إىل التقييد؛ لأن الأ�صل فيها هو تقييد الإثبات ،وهذا يتنا�سب مع
طبيعة املعامالت املدنية التي تتطلب و�سائل �إثبات معينة ،غالب ًا ما تكون بالكتابة ،للحفاظ على
احلقوق وا�ستقرار املعامالت .ويذهب الفقهاء �إىل ترجيح هذا املذهب نظر ًا ملا يتمتع به من مزايا
ومرونة يف التطبيق ،وهذا ما دفع معظم الدول �إىل �إقراره والأخذ به كنظام قانوين للإثبات.()15
 -25موقف امل�شرع القطري يف تنظيم الإثبات :ذهب امل�شرع القطري �إىل الأخذ باملذهب املختلط
للإثبات ويتفق يف ذلك املوقف مع معظم دول العامل التي ف�ضلت هذا النظام القانوين للإثبات .ويبدو
هذا املوقف جلي ًا بو�ضوح يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم ( )13ل�سنة (.)1990
و�سنتناول موقف امل�شرع القطري يف الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،وذلك على النحو التايل:
 -25/1الإثبات يف م�سائل القانون املدين :اعتمد قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري على
تبني القاعدة العامة يف الإثبات يف املعامالت املدنية التي تت�ضمن فر�ض قيود معينة يجب على
�أطراف املعاملة االلتزام بها .وتطبق هذه القاعدة يف املواد املدنية دون املواد التجارية ،وذلك �إذا
زادت قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال� ،أو كان غري حمدد القيمة ،مل يجز �إثبات وجوده �أو
انق�ضائه �إال بالكتابة ،ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت
�صدور الت�صرف .كما �أن القانون القطري �أورد قيود ًا يف جمال �إثبات املعامالت املدنية ولو مل تزد
قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال ،حيث ال يجوز الإثبات ب�شهادة ال�شهود ولو مل تزد القيمة على
خم�سة �آالف ريال ،يف حاالت معينة:
(�أ) فيما يخالف �أو يجاوز ما ا�شتمل عليه دليل كتابي.
(ب) �إذا كان املطلوب هو الباقي �أو هو جزء من حق ال يجوز �إثباته �إال بالكتابة.
(جـ) �إذا طلب �أحد اخل�صوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته على خم�سة �آالف ريال ثم عدل طلبه �إىل ما
ال يزيد على هذه القيمة.
 -25/2اال�ستثناءات من القاعدة العامة يف القانون املدين :يبدو �أن امل�شرع القطري مل يت�شدد يف

36

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

القاعدة العامة يف تقييد الإثبات يف القانون املدين ،و�أورد عليها بع�ض اال�ستثناءات حيث يجوز
الإثبات بالبينة فيما زاد على خم�سة �آالف ريال يف الأحوال الآتية:
� -1إذا وجد مبد�أ ثبوت بالكتابة .وكل كتابة ت�صدر من اخل�صم من �ش�أنها �أن جتعل الت�صرف املدعى
به قريب االحتمال تعترب مبد�أ ثبوت بالكتابة.
� -2إذا وجد مانع مادي �أو �أدبي يحول دون احل�صول على دليل كتابي.
� -3إذا فقد الدائن �سنده الكتابي ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه.
 - 25/3الإثبات يف م�سائل القانون التجاري :وعلى العك�س من القاعدة العامة يف الإثبات يف القانون
املدين ،ف�إن القانون القطري �أخذ بنظام الإثبات احلر يف القانون التجاري كقاعدة عامة ،ون�ص
عليها يف املادة ( )86من قانون التجارة القطري رقم ) (27ل�سنة ( ،)2006وت�ضمنت على �أنه“ :
يجوز الإثبات يف املواد التجارية �أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ،ما مل ين�ص القانون على غري
ذلك .وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة يف املواد التجارية ،يجوز �إثبات
عك�س ما ا�شتمل علية دليل كتابي �أو �إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات .وتكون الأوراق
العرفية يف املواد التجارية حجة على الغري يف تاريخها ،ولو مل يكن هذا التاريخ ثابت ًا ،ما مل ي�شرتط
القانون ثبوت التاريخ .ويعترب تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ احلقيقي حتى يثبت العك�س بجمع
طرق الإثبات «.
ويبدو �أن امل�شرع القطري طبق النظام املختلط يف الإثبات بامتياز عندما �أقر مبد�أ حرية الإثبات
يف امل�سائل التجارية مبا يتنا�سب مع املعامالت التجارية التي تقوم على ال�سرعة يف �إبرام ال�صفقات
التجارية التي ال حتتمل الت�أخري ،وبخالف املعامالت املدنية التي حر�ص فيها امل�شرع على الإثبات
بالكتابة ويف بع�ض احلاالت تطلب �شكلية معينة لتوثيق العقود.
 -25/4اال�ستثناءات من القاعدة العامة يف القانون التجاري :ولكن امل�شرع القطري القانون خرج
على قاعدة حرية الإثبات يف القانون التجاري يف بع�ض العقود ،وا�شرتط فيها وجود الدليل الكتابي،
�أما لتكوين العقد� ،أو لإثباته .وذلك ملا تت�ضمنه هذه العقود من �أهمية خا�صة وحفاظ ًا على م�صالح
�أطرافها ،ومن ذلك على �سبيل املثال �إبرام عقد بيع املتجر� ،أو �إيجاره� ،أو رهنه .يت�ضح لنا �أن القانون
القطري �أخذ مببد�أ حرية الإثبات يف املعامالت التجارية �أي ًا كانت قيمتها ،وكذلك يف املعامالت
املدنية �إذا كانت قيمة الت�صرف فيها ال تزيد على خم�سة �آالف ريال قطري .بيد �أن حرية الإثبات
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التي ن�ص عليها القانون القطري لي�ست مطلقة؛ �أي �إنه يجب االلتزام يف حالة الإثبات مبوجب املبد�أ
ال�سابق اعتماد و�سيلة من طرق الإثبات املن�صو�ص عليها يف القوانني القطرية ،ومنها الإثبات ب�شهادة
ال�شهود والأدلة الكتابية وغريها.
 -26تق�سم الأدلة الكتابية عموم ًا �إىل:
� -1أدلة �أ�صلية حتوز على احلجية القانونية الكاملة يف الإثبات وت�سمى �أ�صل املحرر.
� -2أدلة ثانوية حتوز على حجية قانونية حمدودة يف الإثبات ،وتكون على �شكل ن�سخ �أو �صور من
املحرر الأ�صلي ،وال�صورة من املحرر قد تكون �صورة �أوىل �أو ثانية �أو ثالثة.
وتتميز الأدلة الكتابية التقليدية ب�سهولة التفرقة بني الأ�صل وال�صورة؛ حيث ميكن التمييز بني
امل�ستند الورقي و�صورته من ال�شكل اخلارجي املادي للم�ستند� .أما املحررات الإلكرتونية ف�إن التفرقة
بني الأ�صل وال�صورة تكون �أكرث �صعوبة ب�سبب ال�شكل الإلكرتوين غري املادي للمحرر .لذلك ف�إن
الت�شريعات الوطنية التي نظمت الإثبات الإلكرتوين حددت ال�شروط الواجب توافرها لقبول املحررات
الإلكرتونية كدليل يف الإثبات ،وميزت بني �أ�صل املحررات الإلكرتونية و�صورتها .و�سنتناول يف هذا
الف�صل دور املحررات الإلكرتونية يف الإثبات وفق ًا لأحكام القانون القطري والت�شريعات املقارنة،
وذلك يف مبحثني على النحو التايل :املبحث الأول :حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية.
املبحث الثاين :اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية.
املبحث الأول
حجية الأ�صل للمحررات الإلكرتونية
 -27ماهية املحررات الأ�صلية :عندما يتطلب القانون تقدمي املحرر الأ�صلي للإثبات وتكون له حجية
كاملة ،ف�إن �صورة املحرر الأ�صلي �سيكون لها نف�س احلجية القانونية �إذا ثبت بالفعل �أنها مطابقة
للأ�صل .ويق�صد بالأ�صل يف املحررات الورقية التقليدية تلك املحررات امل�ستوفية لل�شروط املطلوبة يف
املحرر الر�سمي من كتابة وتوقيع الأطراف وتوثيقها من املوظف املخت�ص� ،أما يف املحررات العرفية
فال ُي�شرتط يف املحرر العريف الأ�صلي �إال الكتابة والتوقيع من الأطراف� .إن حتديد املق�صود باملحرر
حد كبري
الإلكرتوين الأ�صلي له �أهمية خا�صة يف هذه املحررات؛ لأن حجيتها القانونية ترتبط �إىل ٍ
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بهذا املفهوم .وتناولت بع�ض الت�شريعات احلديثة التي تنظم املعامالت والتجارة الإلكرتونية حتديد
املق�صود باملحرر الإلكرتوين الأ�صلي.
 -28موقف القانون النموذجي :اعتمدت جلنة الأون�سيرتال مفهوم ًا حمدد ًا للأ�صل ،وكان لها ال�سبق
يف حتديد ماهية الأ�صل يف املادة الثامنة من القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية التي ن�صت على
�أن:
« (  ) 1عندما ي�شرتط القانون تقدمي املعلومات �أو االحتفاظ بها يف �شكلها اال�صلي ،ت�ستويف ر�سالة
البيانات هذا ال�شرط �إذا:
( �أ ) وجد ما يعول عليه لت�أكيد �سالمة املعلومات منذ الوقت الذي ان�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها
النهائي ،بو�صفها ر�سالة بيانات �أو غري ذلك.
( ب) كانت تلك املعلومات مما ميكن عر�ضه على ال�شخ�ص املقرر �أن تقدم �إليه؛ وذلك عندما
ي�شرتط تقدمي تلك املعلومات.
(  ) 2ت�سري الفقرة ( � ) 1سواء اتخذ ال�شرط املن�صو�ص عليه فيها �شكل التزام �أو اكتفي يف القانون
مبجرد الن�ص على العواقب التي ترتتب على عدم تقدمي البيانات �أو عدم االحتفاظ بها يف �شكلها
اال�صلي.
(  ) 3لأغرا�ض الفقرة الفرعية ( �أ ) من الفقرة ( :) 1
( �أ ) يكون معيار تقدير �سالمة املعلومات هو حتديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيري،
با�ستثناء �إ�ضافة �أي تظهري يطر�أ اثناء املجرى العادي للإبالغ والتخزين والعر�ض.
( ب) تقدير درجة التعويل املطلوب على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله املعلومات على �ضوء
جميع الظروف ذات ال�صلة.
(  ) 4ال ت�سري �أحكام هذه املادة على ما يلي :
يبدو لنا من الن�ص ال�سابق �أن جلنة الأون�سيرتال حددت مفهوم « الأ�صل » باعتباره وا�سطة يتم بها
تثبيت املعلومات للمرة الأوىل ،وعلى الرغم من ذلك ال ميكن الأخذ بهذا املفهوم على �إطالقه؛ لأن
الطرف الذي تر�سل �إليه ر�سالة البيانات يتلقى دائم ًا ن�سخة منها ولي�س الأ�صل؛ لذلك ا�شرتطت
يف ر�سالة البيانات �أن تتوافر فيها �شروط معينة لتُعد معاد ًال وظيفي ًا للأ�صل يف املحررات الكتابية
التقليدية .ويتما�شى هذا املفهوم للأ�صل مع تبني القانون النموذجي موقف التمييز بني مفاهيم
ثالثة هي « الأ�صل » ،و«الكتابة » ،و«التوقيع ».
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 -29موقف القانون القطري :تبنى قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري موقف ًا م�شابه ًا
لقانون الأون�سيرتال يف حتديد مفهوم الأ�صل ،ويبدو ذلك يف املادة (  ) 23التي ن�صت على �أنه:
« �إذا ا�شرتط القانون تقدمي املعلومات �أو االحتفاظ بها يف �شكلها الأ�صلي� ،أو رتب على عدم حتقق
ذلك �آثار ًا قانونية ،ف�إن تقدميها �أو االحتفاظ بها يف �شكل ر�سالة بيانات يفي بهذا ال�شرط ،متى حتقق
ب�ش�أنها ما يلي:
� -1أن يكون من املمكن ب�صورة معقولة بيان �سالمة و�إمكانية االعتماد على املعلومات ،منذ الوقت
الذي �أن�شئت فيه للمرة الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها.
� -2أن يكون معيار تقدير �سالمة ر�سالة البيانات ،وفق ًا للبند ال�سابق ،هو حتديد ما �إذا كانت الزالت
مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة البيانات
والذي ال يغري من حمتواها ،وتقدر درجة االعتماد على املعلومات على �ضوء الغر�ض الذي �أن�شئت من
�أجله ر�سالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات ال�صلة.
� -3إمكانية الو�صول �إىل ر�سالة البيانات ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له
احلق يف الو�صول �إليها وا�ستخدامها «.
يتبينّ لنا ب�أن امل�شرع القطري حدد مفهوم الأ�صل يف ر�سالة البيانات ب�أن يتوافر فيها �شروط معينة
ت�ضمن �سالمة الر�سالة و�إمكانية االعتماد على املعلومات فيها ،منذ الوقت الذي �أن�شئت فيه للمرة
الأوىل يف �شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها .وال بد من الت�أكد من
�أن ر�سالة البيانات الزالت مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين
�أو عر�ض ر�سالة البيانات الذي ال يغري من حمتواها .ويجب �أن يتوافر يف ر�سالة البيانات �إمكانية
الو�صول �إليها ،مبا يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له احلق يف الو�صول �إليها
وا�ستخدامها .ويف حال حتققت هذه ال�شروط تكون ر�سالة البيانات �أ�صلية ومكافئة للمحررات
الكتابية الأ�صلية التي يتطلبها القانون يف معامالت متعددة.
 -30التمييز بني الأ�صل يف املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية :لكي يتعاظم دور املحررات
الإلكرتونية يف الإثبات البد لها على الأقل من حتقيق اخل�صائ�ص املميزة للمحررات التقليدية،
وميكننا �أن نتبينّ ذلك من خالل التمييز بني الأ�صل يف املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية
وذلك على النحو التايل:
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 -30/1ال�شروط التي حددها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري :ويجب �أن تتوافر يف
املحررات الأ�صلية وهي:
 - 1توقيع املحرر من قبل الأطراف مبا يفيد ،حتديد هوية املو ّقع ومتييزه من خالل بياناته ال�شخ�صية،
وكذلك �إمكانية ن�سبة املحرر �إىل املو ّقع ،واملوافقة على املحتوى الذي ت�ضمنه املحرر ،و�إذا مل ينكر
املو ّقع �صراحة التوقيع ف�إن املحرر يكون �صادر ًا ممن وقعه وقبل به .و ُتعد املحررات العرفية املوقعة
من الأطراف حمررات �أ�صلية.
 - 2توقيع املوثق يف حالة املحررات الر�سمية� ،إ�ضافة �إىل توقيع الأطراف.
 - 30/2ال�شروط التي حددها قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري:
 - 1الت�أكد من �سالمة املحررات الإلكرتونية و�إمكانية االعتماد على املعلومات الواردة فيها منذ
�إن�شائها للمرة الأوىل وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها ،وكذلك التحقق من طريقة التوثيق
للمعلومات مبا ي�ضمن حماية البيانات من التحريف �أو التعديل �أو الإ�ضافة.
 - 2التحقق من بقاء املحررات الإلكرتونية ب�صورة مكتملة ودون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة
االت�صال �أو تخزين� ،أو عر�ض املحررات ،الذي ال يغري من حمتواها .ويتم االعتماد على معيار لتقدير
�سالمة املحررات مبا ي�ضمن عدم التعديل يف حمتواها ،وي�ستثنى من التغيريات حالة الإ�ضافات
عليها التي تتم ب�سبب الإر�سال� ،أو الت�صديق؛ لأن هذه الإ�ضافات تعترب ك�أنها ورقة �إ�ضافية لورقة
حد ما الظرف �أو الطابع الربيدي الذي ُي�ضاف �إىل الر�سالة الربيدية التقليدية.
�أ�صلية ،وت�شبه �إىل ٍ
 – 3حفظ املعلومات يف املحررات الإلكرتونية على دعامة �إلكرتونية تت�صف باال�ستمرارية والثبات
وب�شكل يتيح �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات وا�سرتجاعها من قبل كل �شخ�ص خمول
على الدوام،
ٍ
بهذا احلق متى اقت�ضت احلاجة �إليها.
 -30/3يت�ضح لنا مما �سبق �أن القانون القطري يوفر احلماية القانونية للمحررات الإلكرتونية مبا
ي�ضمن �سالمتها وحتقيقها لكل الوظائف التي ت�ؤديها املحررات الكتابية التقليدية ،ويف حال حتققت
ال�شروط املطلوبة يف القانون القطري ف�إن املحررات الإلكرتونية �ستوفر للمتعاملني بها خ�صائ�ص
ومزايا �إ�ضافية تتمثل بحفظ املعلومات �إىل مدة زمنية طويلة دون تعديل �أو تغيري يف املحتوى �أو
امل�ضمون ،وكذلك حتديد هوية من�شئ املحرر الإلكرتوين والوقت الذي َّمت فيه �إن�شاء املحرر و�إر�ساله
وحفظه ،وامل�ستلم للمحرر الإلكرتوين يف �شكل ر�سالة البيانات والكثري من املعلومات التي ال ميكن �أن
توفرها لنا املحررات الكتابية التقليدية.
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املبحث الثاين
اال�ستثناءات الواردة على حجية املحررات الإلكرتونية
 -31تطبيق مبد�أ حرية الإثبات على ر�سالة البيانات� :أ�صبحت ر�سالة البيانات من و�سائل الإثبات
املعرتف بها �ضمن الت�شريع القطري ،لذلك ف�إن القواعد العامة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
القطري ميكن التو�سع يف تطبيقها لت�شمل ر�سالة البيانات ،ولكن يجب مراعاة ال�شروط اخلا�صة
التي تطلبها القانون يف ر�سالة البيانات .وفيما يتعلق مببد�أ حرية الإثبات ف�إن ر�سالة البيانات ميكن
اال�ستناد �إليها لإثبات املعامالت التجارية التقليدية والإلكرتونية مع ًا ،و ُي�شرتط لذلك موافقة �أطراف
املعاملة التجارية �صراحة �أو �ضمن ًا .ويجوز �أي�ض ًا االعتماد على ر�سالة البيانات لإثبات املعامالت
املدنية التي ال تزيد قيمتها على خم�سة �آالف ريال قطري .وي�ستثنى من تطبيق مبد�أ حرية الإثبات
على ر�سالة البيانات احلاالت الأربعة التي ن�صت عليها املادة الثالثة من قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري.
 -32تطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة يف املحررات الإلكرتونيةُ :يعد مبد�أ الثبوت بالكتابة خروج ًا على
القاعدة العامة يف القانون املدين ،فالأ�صل �أن يكون الإثبات يف امل�سائل املدنية بالكتابة �إال �إذا
حتققت ال�شروط التي جتيز اخلروج على الأ�صل وتطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة .وبخ�صو�ص املحررات
الإلكرتونية ف�إنها تدخل �ضمن نطاق مبد�أ الثبوت بالكتابة ،ويجب �أن تتحقق فيها ال�شروط التي
ن�ص عليها قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .والأمثلة على ذلك كثرية ،ومنها لو �أر�سل
�شخ�ص مدين بر�سالة بالربيد الإلكرتوين �إىل دائنه ،وتت�ضمن الر�سالة �إقرار ًا بوجود الدين ومقداره،
ف�إن تقدير مدى قبول هذه الر�سالة يتوقف على �أمرين هما :الأول :يجب �أن يتوافر يف ر�سالة الربيد
الإلكرتوين ال�شروط الواجب توافرها يف ر�سالة البيانات وفق ًا لقانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية
القطري .الثاين :يجب �أن يتوافر فيها �أي�ض ًا ال�شروط التي ن�ص عليها قانون املرافعات املدنية
والتجارية القطري ال�سابق ذكرها.
ن�ستنتج مما �سبق �أن املحررات الإلكرتونية ميكن تطبيقها فيما يتعلق مببد�أ الثبوت بالكتابة يف القانون
القطري �إذا حتقق فيها نوعان من ال�شروط ،الأول ويتعلق بر�سالة البيانات ،والثاين ويتعلق مببد�أ
الثبوت بالكتابة .وتنطبق هذه ال�شروط �أي�ض ًا على ر�سائل اجلوال والفاك�س ،والفيديو ،والدرد�شة
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يف مواقع التوا�صل االجتماعي املنت�شرة على �شبكة الإنرتنت ،متى حتققت فيها ال�شروط ال�سابقة.
ونت�ساءل هل ُتعد ال�شروط املطلوبة يف املحررات الإلكرتونية �أ�شد من ال�شروط الواجب توافرها يف
املحررات الكتابية التقليدية؟
ميكننا �أن جنيب عن ال�س�ؤال ب�أن القانون و�إن تطلب نوعني من ال�شروط لقبول املحررات الإلكرتونية
كمبد�أ ثبوت بالكتابة �إال �أن ذلك ال يعني �أن امل�شرع تطلب �شروط ًا �إ�ضافية يف املحررات الإلكرتونية؛
وتربير ذلك يف �أن امل�شرع القطري ي�شرتط يف االعرتاف بر�سالة البيانات على حتقق �شروط معينة
لكي ُتعد من طرق الإثبات املقبولة قانون ًا ،وهذه ال�شروط ترتبط بذاتية املحررات الإلكرتونية نف�سها
ولي�ست قيد ًا �أو �شرط ًا جديد ًا مفرو�ض ًا على املحررات الإلكرتونية لتطبيق مبد�أ الثبوت يف الكتابة.
و�أي�ض ًا ،ف�إن امل�شرع القطري طبق مبد�أ عدم التمييز بني ر�سالة البيانات والتوقيع الإلكرتوين من جهة
واملحررات الكتابية التقليدية والتوقيع اخلطي من جهة �أخرى.
 -33تطبيق وجود املانع املادي يف املحررات الإلكرتونية� :إذا توافرت ظروف اال�ستحالة املادية التي
متنع من احل�صول على دليل كتابي وكان الت�صرف القانوين يتم با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية،
فهل ميكننا تطبيق اال�ستثناء الثاين الذي ن�صت عليه املادة ( )262من قانون املرافعات املدنية
والتجارية القطري؟
يرى جانب من الفقه� ،أنه ال ميكن تطبيق حالة وجود املانع املادي على املحررات الإلكرتونية؛ وال�سبب
يف ذلك يرجع �إىل �أنه بعد ظهور الو�سائل التقنية وا�ستخدامها يف املحررات العادية والإلكرتونية
انتهت اال�ستحالة التقنية ،ولي�س لأحد �أن يتعذر بعدم احل�صول على دليل كتابي يف الأحوال املرتبطة
بالظروف الطبيعية مثل الزالزل وغريها.
وذهب اجتاه �آخر� ،إىل �أنه ال ميكن القول بوجود ا�ستحالة يف احل�صول على دليل كتابي يف كل الأحوال
عندما يتم الت�صرف القانوين عرب و�سيط �إلكرتوين .غري �أن هذا القول ال ينفي وجود بع�ض الفرو�ض
العملية ،التي ميكن �أن يطبق فيها اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي ،ومثال ذلك حالة اال�شرتاك يف
مزاد عرب الإنرتنت ،واحلجوزات للفنادق عرب الإنرتنت وغريها ،ففي مثل هذه الأمثلة نكون ب�صدد
ا�ستحالة يف احل�صول على دليل كتابي ويجوز الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات)16( .
ونختلف مع االجتاهني ال�سابقني يف الفقه ،ونرى ب�أن الت�صرفات القانونية التي تتم با�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية تنطوي حتت نطاق اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي الذي يحول دون احل�صول
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على دليل كتابي يتعلق باملحررات الإلكرتونية .ويبدو لنا �أن هذا اال�ستثناء يطبق على نطاقٍ وا�سع
يف املعامالت الإلكرتونية ،وبخالف الآراء ال�سابقة ف�إن املانع املادي يطبق بكرثة عند التعاقد
الإلكرتوين .والأمثلة كثرية منها :حالة قيام �أحد الأ�شخا�ص بعملية ال�شراء عرب �شبكة الإنرتنت،
وعند قيامه بعملية الدفع الإلكرتوين مل يتمكن من احل�صول على ال�سند الإلكرتوين الذي يثبت
�إمتام عملية الدفع؛ وذلك لأ�سباب تتعلق بعطل فني يف نظام الت�شغيل اخلا�ص �أما بالعميل �أو باملوقع
الإلكرتوين �أو قد يكون ال�سبب من مزود اخلدمة ل�شبكة الإنرتنت .عموم ًا يف مثل هذه الأحوال ميكننا
تطبيق اال�ستثناء اخلا�ص باملانع املادي لإثبات عملية الدفع التي متت دون احل�صول على املحرر
الإلكرتوين اخلا�ص بالدفع الإلكرتوين لإثباته بجميع طرق الإثبات ،ومنها احل�صول على و�سيلة
�إثبات من م�صرف العميل ُت�شعر ب�إمتام الدفع من قبل العميل .وهناك حاالت �أخرى كثرية �سنعر�ض
لبع�ضها دون تف�صيل ،ومنها :قيام �أحد الأ�شخا�ص بعملية �سحب النقود من جهاز ال�صراف الآيل
( ،)ATMوبعد �إمتام العميلة ينتظر العميل خلروج النقود من اجلهاز ،و ُيفاج�أ بانتهاء العملية دون
خروج النقود �أو �أي �إ�شعار يدل على عدم القب�ض� .أي�ض ًا يف �أحوال كثرية عندما يتعر�ض �أي �شخ�ص
لعملية قر�صنة �إلكرتونية لبطاقته االئتمانية ،ويتم ا�ستغاللها يف عمليات م�شبوهة ،فال يتمكن من
احل�صول على دليل من املحررات الإلكرتونية تثبت عدم قيامه بالت�صرف القانوين الذي ُيفرت�ض �أنه
�صادر منه �شخ�صي ًا)17( .
يتبينَّ لنا من الأمثلة ال�سابقة ،ب�أن ا�ستثناء املانع املادي يطبق بامتياز يف املحررات الإلكرتونية وعلى
نطاقٍ وا�سع نظر ًا للظروف التي ميكن �أن حتيط بعملية التعاقد الإلكرتوين.
 -34تطبيق وجود املانع الأدبي يف املحررات الإلكرتونية :ذهب اجتاه يف الفقه �إىل �أن املعامالت
الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ال ت�ستفيد من اال�ستثناء وال ميكن التعذر باملانع الأدبي يف عدم
احل�صول على دليل كتابي يف املعامالت التي يتطلب القانون الكتابة لإثباتها)18( .
ونرى �أن املعامالت الإلكرتونية ت�ستفيد �أي�ض ًا من املانع الأدبي يف عدم احل�صول على املحررات
الإلكرتونية يف الأحوال التي يتطلب فيها القانون الإثبات بالكتابة ،وميكننا تربير؛ ذلك �أنه ال يوجد
�أي �سبب مينع من تطبيق املانع الأدبي يف املعامالت الإلكرتونية ،واملربرات التي �أوردناها يف �سياق
املحررات التقليدية لتطبيق هذا اال�ستثناء تنطبق �أي�ض ًا على املحررات الإلكرتونية .ومثال ذلك
قيام الزوجة التي تعمل يف دولة �أجنبية ب�إقرا�ض الزوج ،املقيم يف دولة �أخرى ،مبلغ ًا من املال عرب
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التحويل الإلكرتوين للإلكرتوين للأموال ،دون احل�صول على وثيقة �إلكرتونية مكتوبة تثبت �صحة
هذا الت�صرف .ميكن للزوجة يف هذه احلالة �إثبات وجود القر�ض ب�أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى مثل
ت�سجيل فيديو �أو عرب درد�شة يف مواقع التوا�صل االجتماعي على �شبكة الإنرتنت� .أما بالن�سبة مل�سائل
الطالق الذي يتم بو�سائل االت�صال الإلكرتونية ،وما �شابه ذلك من امل�سائل التي تدخل يف نطاق
الأحوال ال�شخ�صية ،فال ميكن تطبيقها يف ا�ستثناء املانع الأدبي؛ لأن قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري ا�ستثنى من نطاق �سريانه املحررات وامل�ستندات املتعلقة مب�سائل الأ�سرة
والأحوال ال�شخ�صية.
 -35تطبيق حالة فقد ال�سند الكتابي يف املحررات الإلكرتونية :ت�ضمنت املادة ( )262من قانون
املرافعات املدنية والتجارية القطري ،على �أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خم�سة �آالف ريال
يف حالة فقد الدائن �سنده الكتابي ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه .وهذا اال�ستثناء يفرت�ض �أنه عندما َّمت
�إبرام الت�صرف القانوين ح�صل الدائن على ال�سند الكتابي وفق ًا للقواعد املتعلقة بالدليل الكتابي،
ولكن الإثبات بالكتابة لن يتم ب�سبب فقد ال�سند الكتابي .اختلف الفقه يف م�س�ألة تطبيق هذا اال�ستثناء
على املحررات الإلكرتونية يف اجتاهني :االجتاه الأول :يرى �أن�صار هذا االجتاه �أنه من غري املمكن
تطبيق ا�ستثناء فقد الدليل الكتابي على املحررات الإلكرتونية ،وذلك لعدم توفر ال�شروط القانونية
املطلوبة يف هذا اال�ستثناء .ويربر البع�ض هذا االجتاه ب�صعوبة حتقق هذا اال�ستثناء؛ لأن املعاملة
الإلكرتونية ميكن �أخذ عدة ن�سخ عنها ب�سهولة.
االجتاه الثاين :ويرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أنه من املمكن تطبيق هذا اال�ستثناء يف املحررات
الإلكرتونية ،ومن �أهم تطبيقاته كما يراها بع�ض الفقه تكون يف امليكروفيلم « امل�صغرات الفيلمية
« حيث يتم فيها معاجلة البيانات معاجلة �إليكرتونية ثم ن�سخ هذه البيانات من ذاكرة احلا�سوب
لت�سجيلها على �شريط ممغنط؛ حيث يتم االحتفاظ بالبيانات بدي ًال للأر�شيف الورقي التقليدي.
( )19ونرجح االجتاه الثاين الذي يعترب املحررات الإلكرتونية ت�ستفيد من اال�ستثناء يف حالة فقد
الدليل الكتابي ،وال�سبب يف ذلك يرجع �إىل �أن فقد املحررات الإلكرتونية ل�سبب �أجنبي ال يد للدائن فيه
ممكن احلدوث يف املعامالت الإلكرتونية �أي�ض ًا ،وعلى �سبيل املثال لو احتفظ طريف العقد الإلكرتوين
بن�سخة منه على دعامة مادية تتوافر فيها ال�شروط القانونية املطلوبة يف املحررات الإلكرتونية ،ثم
وقع حريق يف املكان و�أدى ذلك �إىل تلف هذه الدعامة املادية ،وحتققت معه ال�شروط املطلوبة يف
اال�ستثناء ،ف�إن الدائن ب�إمكانه �إثبات الت�صرف بجميع طرق الإثبات.
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 -36تطبيق حالة االتفاق على ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي يف املحررات الإلكرتونية� :أثارت
م�س�ألة تطبيق االتفاق على ا�ستبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي يف املحررات والر�سائل الإلكرتونية
جد ًال فقهي ًا كبري ًا ،وتعددت الآراء الفقهية يف هذه الق�ضية على اجتاهني هما :االجتاه الأول :يرى
�أن�صار هذا االجتاه �أنه يجوز �إثبات وجود الت�صرف القانوين الذي يتطلب القانون �إثباته بالكتابة
وانق�ضاءه بالر�سائل الإلكرتونية؛ وذلك يف حالة وجود اتفاق بني الأطراف على الإثبات بالر�سائل
الإلكرتونية .واملثال على ذلك يف العقود التي تكون بني ال�شركات ومزودي خدمات االت�صال عرب
�شبكة الإنرتنت؛ حيث يتم ت�ضمني العقد �إمكانية الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية ومنها الر�سائل
الإلكرتونية .والهدف من هذا ال�شرط يتمثل بالرغبة يف عدم اخل�ضوع للقيود التي تفر�ضها القوانني
الوطنية للإثبات بالكتابة)20( .
االجتاه الثاين :ذهب �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل رف�ض الأخذ بالر�أي الأول؛ لأنه �سي�ؤدي �إىل حتويل عبء
الإثبات �إىل الطرف الآخر؛ لأن م�ضمونه افرتا�ض �صحة البيانات التي ت�ضمنتها الر�سائل الإلكرتونية
�إىل �أن يقوم امل�شرتي �أو طالب اخلدمة ب�إثبات العك�س .واعترب �آخرون �أن مثل هذه االتفاقات يف
املعامالت الإلكرتونية ما هي �إال �صورة من �صور عقد الإذعان مبفهومه الوا�سع ،لذلك يكون للقا�ضي
حماية الطرف ال�ضعيف يف العقد ،وتف�سري ال�شروط الغام�ضة مل�صلحة هذا الطرف الأخري)21( .
ونرى ترجيح الر�أي الأول الذي ذهب �إىل تطبيق اال�ستثناء يف حالة اتفاق الأطراف على الإثبات عن
طريق ر�سائل البيانات �أو امل�ستندات �أو املحررات �أو ال�سجالت الإلكرتونية؛ لأن هذا الر�أي ين�سجم
مع قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري الذي �أقر ب�أن الو�سائل الإلكرتونية هي من و�سائل
الإثبات املعرتف بها قانون ًا ،وكذلك ف�إن اال�ستثناء الوارد يف املادة ( )260من قانون املرافعات
املدنية والتجارية القطري يت�سع لي�شمل كل و�سائل الإثبات ،و ُيعد ذلك �أي�ض ًا تطبيق ًا ملبد�أ النظري
الوظيفي وفق ًا لأحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري ،و�أن تطبيق هذا اال�ستثناء
من �ش�أنه تي�سري معامالت التجارة الإلكرتونية التي خا�صها امل�شرع القطري بقانون خا�ص لتنظيمها
وتب�سيط �إجراءاتها� .أما فيما يتعلق باملربرات التي �أوردها �أن�صار االجتاه الثاين فيمكن الرد عليها
ب�أن حتويل عبء الإثبات يف هذه احلالة غري وارد؛ لأن الطرف املكلف بالإثبات لن يتغري ،و�إمنا فقط
�سيتم اال�ستعانة بالو�سائل الإلكرتونية يف الإثبات بد ًال من الإثبات بالكتابة .وفيما يتعلق باملربر الثاين
فيمكن الرد عليه ب�أن عقود اخلدمات الإلكرتونية التي تقدم مزودي اخلدمة على �شبكة الإنرتنت ال
46

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

ميكن اعتبارها من عقود الإذعان؛ حيث ال يتوافر فيها �شروط هذا العقد؛ لأن املناف�سة يف تقدمي هذه
اخلدمات �أ�صبحت �شديدة ،وتتناف�س العديد من ال�شركات لتقدمي هذه اخلدمات وب�أ�سعار معقولة،
وي�ستطيع امل�ستهلك �أن يختار فيما بينها .وميكن تقدمي احلماية للم�ستهلك يف هذه العقود من خالل
قوانني خا�صة حلماية امل�ستهلك يف العقود الإلكرتونية)22( .
� -37صور املحررات الإلكرتونية :يق�صد ب�صورة املحررات تلك الن�سخة امل�صورة من الأ�صل الورقي
للمحرر وتكون يف �شكل ورقي� .أما �صورة املحررات الإلكرتونية فيق�صد بها الن�سخة امل�ستخرجة من
�أ�صل املحرر الإلكرتوين وتكون يف �شكل �إلكرتوين �أو يف �شكل ورقي .واختلف الفقه القانوين يف حتديد
مفهوم �صورة املحررات الإلكرتونية على اجتاهني:
االجتاه الأول :يرى �أن�صار هذا االجتاه �أن املحررات الإلكرتونية تنق�سم �إىل حمررات �إلكرتونية بحتة
وحمررات �إلكرتونية جزئية .الأوىل تكون فيها الكتابة الإلكرتونية مثبتة على دعامة �إلكرتونية وتكون
الن�سخة امل�ستخرجة منها على دعامة �إلكرتونية �أي�ض ًا ويختلط فيها الأ�صل بال�صورة وي�صعب الف�صل
بينهما .والثانية وتكون فيها الكتابة الإلكرتونية مثبتة على دعامة �إلكرتونية ولكن يتم ا�ستخراج
ن�سخة منها و�إظهارها على �شكل �صورة من�سوخة من املحرر الإلكرتوين على الورقة.
االجتاه الثاين :يرى �أن�صار هذا اال جتاه �أنه ال ميكننا التمييز بني املحررات الإلكرتونية وفق ًا لطبيعة
ال�صورة امل�ستخرجة من املحرر الإلكرتوين ورقية �أم �إلكرتونية ،فاملحرر الإلكرتوين متى ن�ش�أ �أو
�أر�سل �أو حفظ بو�سيلة �إلكرتونية ال ينتق�ص منه �أو يغري من طبيعته ا�ستخراج �صورة ورقية منه
�أو �إلكرتونية )23( .ونرى ب�أن املحررات الإلكرتونية لها طبيعتها اخلا�صة وذاتيتها امل�ستقلة التي
متيزها عن املحررات الورقية؛ مما يجعل ال�صورة منه ميكن �أن تكون على �شكل �صورة �إلكرتونية
�إذا كانت م�ستخرجة على دعامة �إلكرتونية �أو �صورة ورقية �إذا كانت الن�سخة منه على دعامة ورقية.
وباملقابل يت�صور �أي�ض ًا �أن يتم ا�ستخراج ن�سخة �إلكرتونية من املحررات الورقية �إذا كانت الن�سخة
الإلكرتونية مطابقة للأ�صل الورقي.
 -38موقف القانون القطري من �صورة املحررات الإلكرتونية :مل ينظم القانون القطري م�س�ألة �صور
املحررات الإلكرتونية ب�شكل مبا�شر ،و�إمنا اكتفى بالإ�شارة ال�ضمنية �إليها يف ن�ص املادة ( )25على
�أنه « :ال يحول دون قبول املحرر �أو امل�ستند �أو املعاملة كدليل �إثبات ،كونه جاء يف �شكل ر�سالة بيانات،
ولو مل تكن يف �شكلها الأ�صلي� ،إذا كانت هي الدليل الوحيد الذي ميكن �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص
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الذي يتم�سك به «ُ .ي�ستفاد من الن�ص ال�سابق �أن القانون القطري اعرتف باملحررات وامل�ستندات
واملعامالت الإلكرتونية كدليل �إثبات ،وهذا �أكدناه �سابق ًا ،وت�ضمن الن�ص عبارة (ولو مل تكن يف
�شكلها الأ�صلي) ويق�صد بها �أن ر�سالة البيانات ميكن �أن تكون دلي ًال يف الإثبات ولو مل تكن يف �شكلها
الأ�صلي؛ �أي �إذا كانت ر�سالة البيانات ال تتوافر فيها ال�شروط املطلوبة يف القانون القطري العتبارها
�أ�ص ًال ،على النحو الذي �أو�ضحناه يف حتديد مفهوم الأ�صل ،وبالتايل ميكن �أن تكون �صورة �أو ن�سخة
م�ستخرجة من ر�سالة البيانات الأ�صلية �أو �أنها ر�سالة بيانات غري �أ�صلية ،وهذه املحررات الأخرية
ميكننا �أن نطلق عليها باملحررات الإلكرتونية العرفية على الرغم من عدم الن�ص عليها �صراحة يف
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .وبذلك يكون للمحررات الإلكرتونية العرفية حجية
املحررات العرفية التي ن�ص عليها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري عم ًال مببد�أ النظري
الوظيفي.
 -39حجية ر�سائل الربيد الإلكرتوين يف الإثبات :عند تقدير احلجية القانونية لر�سائل الربيد
الإلكرتوين يجب التمييز بني الر�سائل غري املوقعة والر�سائل املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين ،وذلك على
النحو التايل:
 - 39/1ر�سائل الربيد الإلكرتوين غري املوقعةُ :تعد ر�سالة الربيد الإلكرتوين غري املوقعة كمبد�أ ثبوت
بالكتابة لإثبات وجود الت�صرف القانوين الذي َّمت عرب �شبكة الإنرتنت .ويتوافر يف هذه الر�سائل
�شروط تطبيق مبد�أ الثبوت بالكتابة يف القانون القطري .حيث �أنها ُتعد من املحررات الإلكرتونية
وحتتوي على كتابة �إلكرتونية ،وميكن �إثبات �صدور الكتابة عن اخل�صم نف�سه من خالل و�صول
الر�سالة من عنوانه للربيد الإلكرتوين ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون كتبها بنف�سه ،ولكن يكفي �إمكانية
ن�سبتها �إليه ،و ُيعد كاخل�صم الكتابة ال�صادرة عن خلفه �أو ممثله القانوين ،وبالرغم من �أن ر�سالة
الربيد الإلكرتوين غري املوقعة مبا تت�ضمنه من معلومات ال ترقى �إىل درجة الإقرار ولكنها يكفي �أن
جتعل احلق املُدعى به قريب االحتمال.
ويعود لقا�ضي املو�ضوع ،يف �ضوء �سلطته التقديرية ،تقدير حمتوى ر�سالة الربيد الإلكرتوين غري
املوقعة ،وميكن للمحكمة �أن ت�ستعني ب�أهل اخلربة من املخت�صني يف �إثبات عدم وجود �أي حتريف
�أو تعديل يف الر�سالة .ون�ستنتج �أن لر�سالة الربيد الإلكرتوين غري املوقعة حجية ن�سبية يف الإثبات،
ويرجع لقا�ضي املو�ضوع تقديرها والأخذ بها كمبد�أ ثبوت بالكتابة ،و ُتعد بذلك دلي ًال ناق�ص ًا يف
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الإثبات الق�ضائي ،وي�ستطيع قا�ضي املو�ضوع دائم ًا التحقق من الظروف الأخرى و�إكمالها ب�شهادة
ال�شهود �أو القرائن� ،أو اليمني احلا�سمة .وخ�صو�ص ًا يف حالة ثبوت �شخ�صية املر�سل وعدم �إنكاره
�إر�سال الر�سالة ،ويف حالة عدم تكوين قناعة كافية لدى القا�ضي بهذه الر�سائل ب�إمكانه ردها وعدم
الأخذ بها.
 -39/2ر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين :ويق�صد بها ر�سائل الربيد الإلكرتوين
التي توثق بالتوقيع الإلكرتوين وت�ستعمل عادة يف املرا�سالت التجارية ،والعقود الإلكرتونية ،واخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية كاملرا�سالت التي تتم بني البنوك الإلكرتونية والعمالء ،واحلواالت امل�صرفية
الإلكرتونية وغريها .ومتتاز هذه الر�سائل باعتبارها من املحررات العرفية الإلكرتونية التي يتوافر
فيها �شروط الكتابة والتوقيع .ويكون لر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين حجية
املحررات العرفية يف الإثبات ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات الق�ضائي �إذا توافرت فيها �شروط الكتابة
الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين ،ما مل ينكر املن�شئ لر�سالة الربيد الإلكرتوين الر�سالة املن�سوبة
�إليها ،و�إذا �أنكر ف�إنه يتوجب على املحكمة التدقيق يف �صحة الر�سالة ون�سبتها �إىل املو ّقع ،والإنكار هو
ب�سند عريف ،وهذا يتوافر يف املحرر العريف الإلكرتوين �أي�ض ًا؛
رخ�صة مينحها القانون ملن يحتج عليه ٍ
لأن قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري ي�ساوي بني املحررات الإلكرتونية واملحررات
التقليدية.
و ُتعد ر�سالة الربيد الإلكرتوين �صورة من الأ�صل الذي ُيفرت�ض �أن يحتفظ به املن�شئ لإجراء املطابقة
وعدم �إدخال �أي حتريف �أو تعديل عليها من قبل اخل�صم؛ لذلك يتوجب على من يحتج بر�سالة الربيد
الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين �أن يثبت ن�سبة الر�سالة والتوقيع �إىل املن�شئ ،وميكن للمحكمة
�أن ت�ستعني ب�أهل اخلربة من املخت�صني يف �إثبات عدم وجود �أي حتريف �أو تعديل يف الر�سالة .وميكن
�أي�ض ًا الرجوع �إىل �سلطات امل�صادقة الإلكرتونية للت�أكد من �صحة التوقيع الإلكرتوين ون�سبته �إىل
املو ّقع .ف�إذا مت التحقق من �صحة الر�سالة والتوقيع ون�سبتها �إىل املن�شئ من قبل املحكمة يكون لر�سالة
الربيد الإلكرتوين حجية الأ�صل للمحررات العرفية ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات مثل الدليل الكتابي
الكامل يف الإثبات التقليدي)24( .
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 -40حجية ر�سائل اجلوال يف الإثبات :يتم ا�ستخدام «خدمة الر�سائل الق�صرية» ( )SMSلإر�سال
الر�سائل الن�صية من و�إىل الأجهزة النقالة والتي ت�سمى �أي�ض ًا باجلوال .الن�صية التي يتم �إر�سالها
عرب الر�سائل الق�صرية ال تتطلب املوافقة من قبل امل�ستلم من �أجل �إمتام �إر�سال الر�سالة بنجاح،
وخدمة الر�سائل الق�صرية هي عبارة عن �شرط �ضمن العقد املربم بني �شركة االت�صاالت واملر�سل
الذي ُيخ�ص�ص برقم جوال خا�ص من ال�شركة .وهو نوع من عقود الإذعان التي يوافق فيها الطرف
املتعاقد مع �شركة االت�صاالت على ال�شروط املحددة من قبل ال�شركة ال�ستخدام رقم اجلوال اخلا�ص
به ،ويتيح العقد للمتعاقد ب�إجراء االت�صاالت و�إر�سال الر�سائل الق�صرية من خالل جهازه اجلوال
�ضمن �شروط تقدمي اخلدمة من �شركة االت�صاالت التي وافق عليها املتعاقد مع ال�شركة .و ُتعد ر�سائل
اجلوال من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة التي يتوافر فيها �شرط الكتابة الإلكرتونية دون التوقيع
الإلكرتوين ،فما هي احلجية القانونية لهذه الر�سائل؟
 -40/1مل يتطرق امل�شرع القطري يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �إىل حتديد احلجية
القانونية لر�سائل اجلوال ،واكتفى ب�إقرار مبد�أ النظري الوظيفي وامل�ساواة بني املحررات الإلكرتونية
واملحررات التقليدية ،لذلك ف�إن ر�سائل اجلوال باعتبارها من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة
يكون لها حجية الأوراق غري املوقعة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري ،وهي عبارة عن
ورقة عرفية يثبت بها الت�صرف وال تكون موقعة ممن �صدرت عنه وهي غري معدة �أ�ص ًال للإثبات.
وميكن االحتجاج بر�سائل اجلوال كمبد�أ ثبوت بالكتابة لتوافر ال�شروط املطلوبة فيها ،وتكون بذلك
لها حجية ن�سبية يف الإثبات مثل ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،ويكون لقا�ضي املو�ضوع التحقق من توافر
هذه ال�شروط ،وتكون دلي ًال ناق�ص ًا يف الإثبات ميكن للقا�ضي �أن يكمله بالأدلة الأخرى من القرائن
و�شهادة ال�شهود واليمني احلا�سمة.
 -40/2ومتتاز ر�سائل اجلوال ب�إمكانية ن�سبة الر�سالة �إىل املن�شئ باعتبارها مر�سلة من جهازه
اجلوال وحتمل رقمه اخلا�ص ،ويكون بذلك م�س�ؤو ًال عن حمتويات هذه الر�سالة مبا تت�ضمنه من
معلومات �أو بيانات؛ لذلك ف�إن هذه الر�سالة تكون لها قوة ثبوتية �أكرب من ر�سائل الربيد الإلكرتوين
التي من املمكن �أن حتمل ا�سم ًا م�ستعار ًا وي�صعب معها حتديد �شخ�صية املر�سل .وبذلك ف�إن ر�سائل
اجلوال يكون لها حجية ن�سبية يف الإثبات ،وتكون �سلطة القا�ضي يف الأخذ بها �أ�ضيق نطاق ًا من
ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،حيث يتم حتديد �شخ�صية املر�سل وتكون �صادرة عنه وال ي�ستطيع �إنكارها
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�إال يف حاالت فقدان اجلهاز �أو �شريحة رقم اجلوال �أو �سرقته وا�ستغاللها من قبل الغري يف �إر�سال
هذه الر�سالة ،ويجب �أن يكون للمر�سل يف هذه الأحوال القيام بطلب قفل اخلط من �شركة االت�صاالت
لنفي امل�س�ؤولية عنه .ويكون لر�سائل اجلوال دور كبري يف الإثبات اجلنائي نظر ًا لل�سلطة الوا�سعة التي
يتمتع بها القا�ضي يف الأخذ بالأدلة اجلنائية.
 - 41و�أخري ًا يجب الإ�شارة �إىل �أنه يف حالة وجود نزاع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية
�أمام الق�ضاء القطري ف�إن حل النزاع يكون على �أ�سا�س عدم التمييز بني املحررات على �أ�سا�س
الدعامة املثبتة عليها؛ فامل�شرع القطري تبنى كقاعدة عامة مبد�أ النظري الوظيفي بني املحررات
الكتابية .ويتم الرتجيح بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية على �أ�سا�س القيمة الثبوتية
للمحررات املتنازعة ،و�إذا كانت املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية من نف�س النوع ولها نف�س
احلجية القانونية ،يتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف الرتجيح بني هذه املحررات ،ويجوز
للأطراف االتفاق على ترجيح املحررات الإلكرتونية على املحررات الورقية �أو العك�س ،ويكون هذا
االتفاق ملزم ًا للقا�ضي باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية للإثبات يف القانون القطري لي�ست من النظام
العام ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
اخلامتة
تناولنا يف هذا البحث م�س�ألة قانونية مهمة جد ًا وتتعلق بحجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات،
وحاولنا يف هذه الدرا�سة �إيجاد حلول للم�سائل التي �أثارت خالف ًا وجد ًال فقهي ًا ،وعر�ضنا ملوقف
القانون القطري من احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية مبا تت�ضمنه من الكتابة الإلكرتونية
والتوقيع الإلكرتوين ،وتو�صلنا �إىل العديد من النتائج والتو�صيات املهمة التي نتمنى �أن ت�صل �إىل
اجلهات املخت�صة لتفعيلها وا�ستخدامها بال�شكل الأمثل لتعود بالفائدة على كل فئات املجتمع القطري
من القانونيني وغريهم؛ حيث �إن مو�ضوع البحث يهم كل الأفراد ،و�سنعر�ض لأهم النتائج والتو�صيات
التي تو�صلنا �إليها يف هذا البحث؛ وذلك على النحو التايل:
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النتائج
�أو ًال :ي�سري قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري على كل املعامالت الإلكرتونية التي
يتفق فيها الأ�شخا�ص على �إجرائها با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية �سواء كان االتفاق �صريح ًا �أم
�ضمني ًا ،وكذلك ميكن للجهات والأجهزة احلكومية املخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة
االت�صاالت الإلكرتونية ويكون لها حتديد �أي �شروط �إ�ضافية مل يتطلبها القانون مبا ين�سجم مع طبيعة
هذه املهام.
ثاني ًا :اعرتف امل�شرع القطري مببد�أ النظري الوظيفي ،وذهب �إىل الت�أكيد على عدم وجود �أي متييز
�أو تباين يف املعاملة بني ر�سائل البيانات واملحررات الورقية ،ويق�صد من ذلك تطبيق ر�سالة البيانات
(التي متثل كافة املحررات الإلكرتونية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها) وب�صرف النظر عن وجود �أي
ا�شرتاطات قانونية تتطلب وجود حمررات ورقية تقليدية ،ويتحقق �إذا كانت ر�سالة البيانات م�ستوفية
لل�شروط التي ت�ضمنها قانون املعامالت الإلكرتونية القطري؛ وبذلك يكون القانون القطري اعرتف
بالكتابة الإلكرتونية و�أقر باعتبارها معاد ًال وظيفي ًا للكتابة الورقية التقليدية.
ثالث ًا :ذهب قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري �إىل االعرتاف بالتوقيع الإلكرتوين،
ومنحه ذات احلجية القانونية للتوقيع اخلطي �إذا حتققت فيه ال�شروط املطلوبة يف القانون.
رابع ًا� :أخذ امل�شرع القطري مببد�أ حرية الأطراف يف اخل�ضوع لو�سائل الإثبات الإلكرتونية ،وترجع
هذه احلرية لأطراف املعامالت الإلكرتونية �إىل مبد�أ �سلطان الإرادة فيما يتعلق بتكوين العقد
و�صحته.
خام�س ًا :اعرتف القانون القطري باملحررات وامل�ستندات واملعامالت الإلكرتونية كدليل �إثبات ،ون�ص
القانون على �إمكانية الإثبات بهذه املحررات ولو مل تكن يف �شكلها الأ�صلي.
�ساد�س ًا :يكون لر�سائل الربيد الإلكرتوين املوثقة بالتوقيع الإلكرتوين حجية املحررات العرفية يف
الإثبات ،و ُتعد دلي ًال كام ًال يف الإثبات الق�ضائي �إذا توافرت فيها �شروط الكتابة الإلكرتونية والتوقيع
الإلكرتوين ،ما مل ينكر املن�شئ لر�سالة الربيد الإلكرتوين الر�سالة املن�سوبة �إليها.
�سابع ًا :ر�سائل اجلوال ُتعد من املحررات الإلكرتونية غري املوقعة ،ويكون لها حجية الأوراق غري
املوقعة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري .وميكن االحتجاج بر�سائل اجلوال كمبد�أ ثبوت
بالكتابة لتوافر ال�شروط املطلوبة فيها ،وتكون بذلك لها حجية ن�سبية ،وتكون دلي ًال ناق�ص ًا يف الإثبات
ميكن للقا�ضي �أن يكمله بالأدلة الأخرى من القرائن و�شهادة ال�شهود واليمني احلا�سمة.
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التو�صيات
تو�صلنا يف هذه الدرا�سة �إىل العديد من التو�صيات ،و�أهمها التايل:
� –1ضرورة الإ�سراع ب�إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري؛ وذلك من قبل املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
� - 2إ�صدار قانون خا�ص للتوقيع الإلكرتوين يت�ضمن الأحكام املتعلقة باملحررات الإلكرتونية والتوقيع
الإلكرتوين؛ وذلك على غرار ما فعلته جلنة الأون�سيرتال عندما �أ�صدرت القانون النموذجي
للتوقيع الإلكرتوين �سنة  ،2001بعد نظمت املعامالت والتجارة الإلكرتونية يف القانون النموذجي
للتجارة الإلكرتونية �سنة .1996
 -3حتديد املق�صود باملحررات الإلكرتونية الأ�صلية و�صورتها ،وبيان احلجية القانونية للأ�صل
ب�شكل �صريح.
وال�صورة ٍ
 – 4تو�ضيح املق�صود باملحررات الر�سمية الإلكرتونية وحجيتها القانونية ،واملق�صود باملحررات
العرفية الإلكرتونية وحجيتها الإلكرتونية.
 –5تطوير القوانني املختلفة يف الت�شريع القطري مبا يتوافق مع االعرتاف بالإثبات بالو�سائل
الإلكرتونية.
 – 6العمل على ن�شر ثقافة املعامالت والتجارة الإلكرتونية لدى الأفراد لال�ستفادة من مميزاتها
والتغلب على ال�صعوبات واملخاطر التي من املمكن �أن تقف حجرة عرثة يف تطورها.
و�أخرياً ن�شري �إىل �أن القانون القطري للمعامالت والتجارة الإلكرتونية ُيعد من القوانني املتطورة
يف هذا املجال ،و�إن املالحظات التي ذكرناها يف هذا البحث هدفها االرتقاء بتطبيق هذا
القانون �إىل م�ستوى الطموح مبا يتنا�سب مع التقدم العلمي والقانوين والتقني الذي ت�شهده دولة
قطر ،وذلك بالتوافق مع القوانني الأخرى �ضمن الت�شريع القطري.
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اإلشكاليات التطبيقية لنظرية تحول العقد – دراسة مقارنة

الدكتور حممد عمار تركمانية غزال
كلية القانون  -جامعة قطر
ملخ�ص البحث
�إن فكرة حتول العقد الباطل �أو القابل للإبطال �إىل عقد �آخر �صحيح جتد لها مكان ًا بارز ًا �ضمن
الت�شريعات املختلفة للدول .غري �أن بع�ض الأنظمة القانونية تتبنى هذه الفكرة ك�أ�صل قائم بذاته
وجتعلها �إحدى فروع النظرية العامة لاللتزامات ،يف حني �أن �أنظمة �أخرى مل تتنب تلك الفكرة
كنظرية قائمة بذاتها يف نظامها القانوين ،و�إمنا �ضمنت ت�شريعاتها تطبيقات عملية لتلك النظرية،
دون �أن جتعلها �أ�صال من �أ�صول نظامها القانوين.
وهذا االختالف يف الأنظمة القانونية يعك�س �إ�شكاليات تطبيقية ذات �صلة مبا�شرة بدور القا�ضي
و�سلطته يف تكييف العقد عموما ،وت�صحيح العقد الباطل خ�صو�ص ًا� .إن بيان تلك الإ�شكاليات و�أثر
اختالف موقف الأنظمة القانونية من تلك النظرية هو حمور هذا البحث.
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Abstract
The idea of convertible void or voidable contract to a virtuous contract

could well be found in various state’s legal codes. Few of these states have
nonetheless adopted this concept as an original one and have even included it

as a significant branch of the theory of obligation, whereas others have tuned
down this concept to encompass the possibility of making a conveyance of
contracts only in practical terms, and even in the absence of a rule of law that
determines this.

The disparities in the methods that various legal systems earmark revoked, or
revocable contracts, brings about a serious legal problem in as far as the issue

could be related to the competencies of the Judges in evaluating or gauging
the disputed contracts. The core of this study revolves around this problematic

issue and the consequences and effects that could emanate from the disparities
between the various legal systems upon convertible contracts.
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�إ�شكالية البحث
 -1تن�ص الفقرة الثانية من املادة  159من القانون املدين القطري على �أنه�( :إذا قام �سبب الإبطال،
ومت�سك به من تقرر مل�صلحته  ،تعني على املحكمة الق�ضاء به  ،ما مل ين�ص القانون على غري
ذلك ).وهذه العبارة الأخرية ( ما مل ين�ص القانون على غري ذلك ) جتد تطبيقا لها يف نظرية
حتول العقد؛ �إذ تن�ص املادة  167من القانون املدين القطري على �أنه:
(�إذا كان العقد باط ًال �أو قاب ًال للإبطال ،وتوافرت فيه �أركان عقد �آخر ،ف�إن العقد يكون �صحيح ًا
باعتباره العقد الذي توافرت �أركانه� ،إذا تبني �أن نية املتعاقدين كانت تن�صرف �إىل �إبرام هذا
العقد) .فمن املعلوم لدى امل�شتغلني يف احلقل القانوين �أن املجال الذي تنتج فيه نظرية حتول
العقد مفاعيلها هو العقد الباطل والعقد القابل للإبطال ،بحيث �أن هذا العقد �إذا ا�شتمل على
عنا�صر عقد �آخر ،ب�شروط �سن�أتي على ذكرها ،ف�إن العقد الباطل �أو القابل للإبطال يكون
�صحيح ًا باعتباره ذلك العقد الذي توافرت �أركانه .كما �أنه معلوم �أي�ضا �أن جميع الت�شريعات
القائمة على نظام القانون املدين تن�ص على �أنه لكل ذي م�صلحة التم�سك بالبطالن ،وللمحكمة
�أن تق�ضي به من تلقاء نف�سها1 .
 -2والإ�شكالية هنا ت�أتي من �إمكانية التوفيق بني �أمرين :الأول مت�سك املدعي بالبطالن ،بحيث يكون
القا�ضي ،من حيث املبد�أ ملزما بالق�ضاء به .والثاين� :سلطة القا�ضي يف ت�صحيح ذلك العقد
�إذا ما توافرت ال�شرائط القانونية لتحول العقد .ف�إذا كان عقد البيع مثال باطال لتفاهة الثمن
ومت�سك البائع بالبطالن ،يف حني مت�سك امل�شرتي بطلبه �إىل القا�ضي �إعادة ت�سمية العقد على
�أنه عقد هبة .ف�أي الطلبني يلزم القا�ضي� :إبطال العقد �أم حتويله؟
و�إذا كان يبدو للوهلة الأوىل �أن هذه الإ�شكالية ي�سهل حلها بالنظر �إىل �أن حتويل العقد يظهر
وك�أنه ا�ستثناء على احلق يف التم�سك بطلب الإبطال ،غري �أن هذه الإ�شكالية تقودنا بدورها �إىل
�إ�شكالية �أخرى تتمثل مبدى �سلطة القا�ضي يف تقرير التحول .ف�إذا علمنا �أن م�صدر هذه النظرية
هو القانون الأملاين؛ حيث اقتب�سها امل�شرع امل�صري منه ثم عربت هذه النظرية من خالل القانون
املدين امل�صري �إىل قوانني الدول العربية ،و�أن امل�شرع الفرن�سي نف�سه مل يتنب تلك النظرية،
ولكنه بالرغم من ذلك �أفرد لها تطبيقات عملية كثرية كتحول الق�سمة النهائية الباطلة �إىل
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ق�سمة م�ؤقتة �صحيحة ،فهنا يثور الت�سا�ؤل حول مدى �إلزام القا�ضي بتقرير حتول العقد الباطل
�إىل �آخر �صحيح .مبعنى �آخر :هل يختلف مدى �إلزام القا�ضي بت�صحيح العقد الباطل �أو القابل
للإبطال بح�سب ما �إذا كان امل�شرع قد تبنى نظرية حتول العقد �صراحة� ،أو ما �إذا كان امل�شرع قد
اكتفى بذكر تطبيقات عملية لها؟
ومن هنا ت�أتي الإ�شكالية الثالثة ،املتمثلة يف معرفة ما �إذا كان الختالف الت�شريعات يف تبني
نظرية حتول العقد -كمبد�أ عام �أو الن�ص على جمرد تطبيقات خا�صة لها � -أثر على التكييف
احلقوقي لتلك النظرية؛ مبا يرتتب عليه من �آثار عملية .بحيث ميكن �أن يثور ب�ش�أنها جدل فقهي
يتعلق بتو�صيفها احلقوقي ،ملعرفة مدى �إمكانية اعتبارها ك�أثر من الآثار العر�ضية للعقد الباطل،
�أم ت�صحيح ًا للعقد الباطل؟ والفارق بني الأمرين يتمثل يف �أن البطالن يف احلالة الأوىل يبقى
قائما والآثار العر�ضية التي رتبها امل�شرع �إمنا جاءت بن�ص خا�ص وتعترب ا�ستثناء من الأ�صل ،فال
يجوز القيا�س عليها ،وتبدو �سلطة القا�ضي يف ممار�ستها �ضيقة .يف حني �أنه يف احلالة الثانية
يعترب التحول �أ�ص ًال قائما بذاته ولي�س ا�ستثناء ،وتبدو �سلطة القا�ضي يف ممار�ستها وا�سعة ،وال
يعود هنالك حديث عن البطالن بعد تقرير التحول .مبعنى �أن االختالف بني احلالتني هو نف�س
االختالف بني الأ�صل واال�ستثناء ،مبا يرتتب عليه من اختالف يف �صالحيات القا�ضي.
منهجية البحث
 -3وملا كان نهج هذا البحث يقوم على معاجلة تلك الإ�شكاليات معاجلة مقارنة انطالق ًا من املفاهيم
الأ�سا�سية التي تقوم عليها نظرية حتول العقد ،ومتييزها عن مفاهيم م�شابهة ،بحيث تن�ش�أ لدينا
�إ�شكالية �أخري تتمثل يف �إمكانية اختالط مفهوم حتول العقد مبفاهيم قانونية �أخرى تتبناها
الت�شريعات املعا�صرة ،ك�سلطة القا�ضي يف �إعادة تكييف العقد� ،أو تف�سريه� ،أو انتقا�ص العقد
الباطل� ،أو ت�صحيح البطالن ،ف�إننا �سوف نعالج تلك الإ�شكاليات من خالل مبحثني :نعر�ض يف
الأول منهما للمفاهيم الأ�سا�سية التي تقوم عليها تلك النظرية ،وما ي�ستتبع ذلك من اختالطها
مبفاهيم قانونية �أخرى .ونعر�ض يف املبحث الثاين ملدى التزام القا�ضي بتقرير التحول يف
الت�شريعات املقارنة و�أثر تبني �أو غياب تلك النظرية على حدود �سلطة القا�ضي يف تقرير التحول
بالعقد الباطل �إىل �آخر �صحيح.
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املبحث الأول
املفاهيم الأ�سا�سية لنظرية حتول العقد
 -4حتول العقد يف اال�صطالح القانوين هو ت�صحيح العقد الباطل �أو القابل للإبطال بت�سميته الراهنة
�إىل عقد �صحيح لكن بت�سمية �أخرى يتوالها القا�ضي الناظر يف النزاع ،وذلك �إذا ما انطبقت
ال�شرائط التي ن�ص عليها القانون .وهذا ما يثري �إ�شكاليات تتعلق مبفهوم التحول واختالطه بدور
القا�ضي بتف�سري العقد و�سلطته يف مراجعة حمتوى العقد .لذلك ولكي ن�صل �إىل مفهوم وا�ضح
الداللة لنظرية حتول العقد ميكن بعدها معاجلة الإ�شكاليات اخلا�صة به ،البد من عر�ض موجز
لن�ش�أة النظرية ،وبيان موقف ت�شريعات الدول املختلفة منها يف مطلب �أول .ثم ويف مطلب ثان
ن�شرح �شرائط تطبيق تلك النظرية ،حيث ميكن من خالل تلك ال�شرائط متييز تلك النظرية عن
غريها من النظريات القانونية التي قد تتداخل مفاهيمها مع مفهوم نظرية التحول ،وخا�صة
النظريات التي تعالج مو�ضوع البطالن (كتجزئة البطالن وانتقا�ص العقد ،)...على اعتبار �أن
الفقه خمتلف فيما بينه يف النظر �إىل حتول العقد على �أنه من الآثار العر�ضية للبطالن .وعلى
ذلك ف�إننا �سنعالج هذا املبحث من خالل املطلبني الآتيني:
املطلب الأول :ن�ش�أة النظرية واختالف الت�شريعات ب�ش�أنها
املطلب الثاين :م�ضمون النظرية و�شرائط تطبيقها
املطلب الأول :ن�ش�أة النظرية واختالف الت�شريعات ب�ش�أنها
 -5مفهوم حتول العقد قدمي الن�ش�أة كتطبيقات عملية وفقهية ،لكن ن�ش�أة حتول العقد كنظرية كانت
مع ن�ش�أة القانون املدين الأملاين ،حيث ن�صت املادة  140منه على� ( :إذا كان الت�صرف القانوين
يفي ب�شروط ت�صرف قانوين �آخر ،فهذا الأخري هو الذي ي�ؤخذ به �إذا فر�ض �أن املتعاقدين كانا
يريدانه ،لو كانا يعلمان بالبطالن )  .2ثم اقتب�سها منه امل�شرع امل�صري ،وجاء ن�صها يف املادة
 203من امل�شروع التمهيدي للقانون املدين كاالتي�( :إذا كان العقد باط ًال �أو قاب ًال للإبطال
وتوافرت فيه �أركان عقد �آخر ،ف�إن العقد يكون �صحيح ًا باعتباره العقد الذي توافرت �أركانه،
�إذا تبني �أن نية املتعاقدين كانت تن�صرف �إىل �إبرام هذا العقد) .وقد وافق املجل�س على الن�ص
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دون تعديل ومل جتر ب�ش�أنها مناق�شات و�أ�صبحت املادة  144من القانون املدين امل�صري .ومنه
انتقلت تلك النظرية �إىل معظم الت�شريعات العربية؛ حيث اقتب�ست بع�ض الت�شريعات هذا الن�ص
بحرفيته . 3
يف حني �أن دوال �أخرى ،كاململكة العربية ال�سعودية  ،4مل تتنب تلك النظرية ب�شكل �صريح ومبا�شر،
ومل ت�ضمن قوانينها ن�صا مماث ًال للن�ص امل�صري ،مكتفية بتطبيق القواعد العامة عن طريق
االعرتاف ب�صحة بع�ض الت�صرفات القانونية التي مل ت�ستوف �أركانها القانونية ،لكن باعتبارها
�أ�صبحت حتمل و�صفا �آخر غري الذي تبنته الأطراف املتعاقدة .كتحول الكمبيالة الباطلة لتخلف
�أحد �أركانها �إىل �سند لأمر ،بحيث �أن هذا التطبيق العملي لنظرية التحول ،و�إن كان من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل ذات النتائج التي ي�ؤدي �إليها الن�ص القانوين� ،إال �أن الفارق بني النظامني يتمثل يف �أنه
يف حال االقت�صار على التطبيقات الق�ضائية دون الن�ص على املبد�أ �صراحة ،ف�إن �سلطة القا�ضي
يف الأخذ باملبد�أ من عدمه تكون مطلقة ،وال يوجد �أية �ضمانة لإلزام القا�ضي العمل وفق املبد�أ.
� -6أما يف الفقه الإ�سالمي ،ف�إن بع�ض القواعد الفقهية فيه تكر�س بو�ضوح فكرة حتول العقد الباطل
�إىل عقد �آخر �صحيح .فقاعدة �إعمال الكالم �أوىل من �إهماله ، 5وقاعدة العربة يف العقود
والت�صرفات للمقا�صد واملعاين ال للألفاظ واملباين . 6فهاتان القاعدتان ت�شريان �إىل �أن �آثار
الت�صرف ال�شرعي ترتتب بناء على �إرادة الأطراف املتعاقدة ،حتى ولو كانت الألفاظ امل�ستخدمة
تخالف الق�صد من الت�صرف ،فال عربة للت�سمية مقابلة الق�صد .وعلى الرغم من �أن القاعدة
الثانية (العربة للمعاين ال للمباين) يثريها �شراح الفقه الإ�سالمي ب�شكل رئي�س ب�صدد تكييف
العقد� ،إال �أنه ال يخفى على القانونيني ما لهذه القاعدة من �صلة بفكرة حتول العقد؛ �إذ هي ت�شري
بو�ضوح �إىل دور الإرادة يف حتديد املق�صود من الت�صرف .غري �أنه ال ينبغي �أن يفهم من ذلك
�أن تكييف العقد وحتوله �شيء واحد ،فتكييف العقد مرتبط بالإرادة احلقيقية ،يف حني �أن حتول
العقد مرتبط بالإرادة املحتملة ،كما �أن التحول مرتبط بالبطالن ،وهذا ما �سنبينه الحقا. 7
والأ�صل يف �صيغة العقد اجلالء والو�ضوح ،فيجب �أن تكون مادة اللفظ امل�ستعمل للإيجاب والقبول
يف كل عقد تدل على نوع العقد املق�صود للعاقدين .ففي مبادلة املال باملال يجب �أن ي�ستعمل
لفظ (البيع) �أو ما ي�ؤدي معناه من متليك الأعيان بعو�ض .ويف املبادلة يجب �أن ي�ستعمل لفظ
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(الإجارة) �أو ما يفيد معناها من متليك املنفعة بعو�ض .ولكن قد يعرتي �ألفاظ العقد ما يخرجه
عن مو�ضوعه �أو عن حقيقة ما اجتهت �إليه �إرادة الأطراف املتعاقدة ،كما لو �أطلقا على العقد
ا�سم ال�سلم  ،8وكان املحل حا ًال وكذلك الثمن ،فيكون باط ًال كبيع �سلم و�صحيحا كعقد بيع عادي.
والأمثلة على ذلك كثرية جد ًا يف الفقه الإ�سالمي و�سوف نعود �إليها لدى بحثنا يف التطبيقات
العملية لنظرية التحول ، 9ونكتفي هنا ب�إثبات �أن نظرية حتول العقد وتطبيقاتها مقررة عمليا
يف الفقه الإ�سالمي ،مع الفارق �أنها يف القانون الو�ضعي تقوم على �أ�سا�س ذاتي؛ �إذ تلعب �إرادة
الأطراف املتعاقدة الدور الأبرز يف ترتيب الآثار العقدية ،يف حني �أن نظرية التحول يف الفقه
الإ�سالمي تقوم على �أ�سا�س مو�ضوعي ،على اعتبار �أن دور الإرادة مق�صور على �إن�شاء العقد،
�أما الآثار التي يرتبها العقد فتكون من �صنع ال�شارع ال العاقد  .10وبذلك تكون نظرية التحول يف
الفقه الإ�سالمي �أبعد مدى منها يف القانون الو�ضعي ،على اعتبار �أنها يف القانون الو�ضعي تقوم
على معيار ذاتي ،يف حني �أنها يف الفقه الإ�سالمي تقوم على معيار مو�ضوعي.
وبناء على ما �سبق ف�إن حتديد م�ضمون نظرية التحول يغدو �ضروري ًا قبل بيان ومعاجلة الإ�شكاليات
التي تثريها.
املطلب الثاين :م�ضمون النظرية و�شرائط تطبيقها
� -7إن فكرة حتول العقد من الدقة بحيث ينبغي متييزها عن غريها من املفاهيم القانونية ،كانتقا�ص
العقد وتف�سريه وتكييفه ،وكلها مهام قانونية تقع على عاتق القا�ضي يجريها من تلقاء نف�سه ولو
مل يطلبها اخل�صوم يف الدعوى؛ �ش�أنها يف ذلك �ش�أن حتويل العقد الباطل �إىل عقد �آخر �صحيح.
فالقا�ضي قد يقوم ،يف �أثناء حتويل العقد ،بعملية تكييف �أو تف�سري ،فما الذي يف�سره القا�ضي؟
�ألفاظ العقد �أم �إرادة املتعاقدين؟ �أم �أن العملية ال تعدو كونها �إعادة ت�سمية للعقد� ،أو تكييفا له؟
للإجابة عن تلك الت�سا�ؤالت ،يجب متييز نظرية حتول العقد عن غريها من املفاهيم القانونية
ال�سائدة ( ثانيا ) وذلك بعد عر�ض حمتواها و�شرائط تطبيقها ( �أوال ).
�أوال -حمتوى نظرية حتول العقد و�شرائط تطبيقها
 -8فحوى هذه النظرية �أنه �إذا ا�شتمل الت�صرف الباطل �أو القابل للإبطال على عنا�صر ت�صرف
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�آخر ،ف�إن هذا الت�صرف الآخر ي�ؤخذ به؛ �أي �إن الت�صرف الباطل �أو القابل للإبطال يتحول �إىل
ذلك الت�صرف الآخر ال�صحيح؛ وذلك �إذا �أمكن افرتا�ض �أن املتعاقدين كانا �سيربمان ذلك
الت�صرف الآخر ال�صحيح لو �أنهما كانا يعلمان ببطالن ت�صرفهما الأ�صلي .وبهذا املعنى جاء
ن�ص املادة  167من القانون املدين القطري� ( :إذا كان العقد باط ًال �أو قاب ًال للإبطال ،وتوافرت
فيه �أركان عقد �آخر ،ف�إن العقد يكون �صحيح ًا باعتباره الذي توافرت �أركانه� ،إذا تبني �أن نية
املتعاقدين كانت تن�صرف �إىل �إبرام هذا العقد )
واملثال التقليدي الذي يورده �شراح القانون  11هو �أن يكون هناك عقد بيع ر�سمي ويكون الثمن
فيه تافه ًا �إىل حد يجعل العقد باط ًال كعقد بيع النعدام ركن الثمن ،ففي هذه احلالة ميكن �أن
يتحول البيع الباطل �إىل هبة �صحيحة نظرا لتوافر عنا�صرها ،وال�سيما عن�صر ال�سند الر�سمي.
وبالتايل فلكي تنتج نظرية حتول العقد مفاعيلها يجب �أن تتوافر ال�شرائط الآتية:
 -1يجب �أن يكون الت�صرف الأ�صلي باط ًال �أو قاب ًال للإبطال ب�أكمله ،ولي�س ب�شق منه فقط؛ حيث
ميكن تطبيق نظرية انتقا�ص العقد ولي�س حتويله .وعلى ذلك فال يجوز للقا�ضي حتويل عقد
�صحيح �إىل عقد �آخر حتى ولو تبني �أن الأطراف املتعاقدة تق�صد ذلك العقد الآخر ،حتت
طائلة تغيري �سبب الدعوى� ،أو احلكم ب�أكرث مما طلب اخل�صم� . 12إمنا يف مثل هذه احلالة
يجب على القا�ضي �إعادة تكييف العقد و�إعطا�ؤه الو�صف القانوين ال�سليم.
 -2يجب �أن يت�ضمن الت�صرف الأ�صلي جميع العنا�صر والأركان املطلوبة لقيام الت�صرف الآخر
دون �إ�ضافة لأي عن�صر جديد �إليه ،كما لو كان ال�سند الر�سمي باط ًال ،ف�إنه قد يتحول �إىل
�سند عادي �إذا ا�شتمل على توقيع الطرفني� .أما �إذا كان العقد اجلديد املراد التحول �إليه ال
يقوم �إال ب�إ�ضافة عن�صر جديد على الت�صرف الباطل ف�إن التحول ي�صبح ممتنعا .كما لو كان
القانون ي�شرتط الر�سمية ل�صحة الهبة ،فال يجوز للقا�ضي حتويل عقد البيع العادي �إىل هبة
النعدام ركن الر�سمية فيه.
 -3يجب �أن تكون الإرادة املحتملة للمتعاقدين متجهة �إىل الت�صرف الآخر ال�صحيح فيما لو كانا
يعلمان ببطالن الت�صرف الذي اجتهت �إليه �إرادتهما الفعلية .لكن يجب على القا�ضي �أن
يتحقق من انتفاء �أي �إرادة معاك�سة ت�ستبعد الت�صرف الآخر ،ولي�س معنى ذلك �أن املطلوب
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توافر �إرادة احتياطية ،مبعنى �أن يكون الطرفان قد �أرادا الت�صرف الأ�صلي الباطل �أ�سا�س ًا،
وتوقعا احتمال بطالنه ف�أرادا الت�صرف الآخر ال�صحيح على �سبيل االحتياط؛ لأن مثل هذه
الإرادة �ستكون �إرادة حقيقية.
وعملية افرتا�ض الإرادة املحتملة للمتعاقدين يقوم بها القا�ضي من تلقاء نف�سه؛ وذلك عندما
يتبني له �أن الت�صرف الآخر يحقق لهما الغاية نف�سها التي �أراداها من الت�صرف الأول؛ لأن
القا�ضي �سوف يعترب �أن الأطراف �إمنا �أخط�أت فقط يف اختيار الو�سيلة القانونية املنا�سبة
للغاية التي كانا ين�شدانها من خالل ت�صرفهما الباطل .ويف ذلك تطبيق واقعي لقاعدة
العربة يف العقود للمقا�صد واملعاين ال للألفاظ واملباين.
وبذلك يكون القا�ضي قد �أحل نف�سه حمل املتعاقدين يف اختيار الو�سيلة الفنية القانونية،
ويكون من �ش�أن هذه ال�شرائط �أن حتد من ال�سلطة التقديرية للقا�ضي ،بحيث يقرتب ما �أمكن
من �إرادة الطرفني. 13
وينتج مما �سبق �أن القا�ضي عندما يتحول بالعقد الباطل �إىل عقد �آخر �صحيح �إمنا هو
ال ين�شئ ذلك العقد ال�صحيح بل يك�شف عن وجوده من خالل الك�شف عن النية املحتملة
للمتعاقدين ،وهو �أمر يجوز له �إجرا�ؤه ،كما بينا ،من تلقاء نف�سه ،بل هو من واجباته القانونية.
 -9وم�س�ألة افرتا�ض الإرادة تثري جدال فقهيا يتعلق بالأ�سا�س القانوين لنظرية التحول ،فقد ر�أى فيها
بع�ض الفقه �أثرا عر�ضيا للت�صرف الباطل بو�صفه واقعة مادية؛ لأن الإرادة احلقيقية مل تن�صرف
�إليه عند �إبرام الت�صرف الباطل . 14وعلى ذلك درج �شراح القانون املدين على درا�سة نظرية
حتول العقد �ضمن مبحث الآثار العر�ضية للعقد الباطل .وذهب �آخرون �إىل اعتبارها قيدا على
الأثر امل�ستند للبطالن؛ �ش�أنها �ش�أن جتزئة البطالن. 15
والواقع �أنه ،ومن خالل ال�شرط الثاين من �شرائط التحول ،املتمثل يف عدم جواز التحول �إذا مل
يكن الت�صرف مت�ضمنا كافة عنا�صر العقد املراد التحول �إليه ،ف�إنه ال ميكن اعتبار نظرية حتول
العقد ك�أثر عر�ضي للبطالن؛ لأن املفهوم من نظرية حتول العقد �أن الت�سمية امل�ستخدمة من قبل
الأطراف املتعاقدة التي ال ت�صلح لأن ينعقد بها العقد الذي �سماه الطرفان� ،إمنا ت�صلح لأن ينعقد
بها عقد �آخر يحتمل �أن �إرادة الأطراف كانت �ستتجه �إليها لو كانت تعلم ببطالن الت�سمية الأوىل.
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ثانيا -متييز نظرية حتول العقد عن غريها من املفاهيم القانونية امل�شابهة
� -10إن �إحدى �أهم �إ�شكاليات نظرية حتول العقد هي اختالطها مبفاهيم قانونية قريبة منها؛ مما
ينعك�س ب�شكل وا�ضح على م�س�ألة �سلطة القا�ضي يف النزاع املعرو�ض �أمامه؛ �إذ من املعلوم �أن
�سلطة القا�ضي تختلف من حيث املدى بح�سب العمل الذي يقوم به ( تف�سري العقد ،تكييفه،
جتزئته� ،أو حتويله )  .وقد �أثبتت التطبيقات العملية واالجتهادات الق�ضائية �أن الأطراف
املتنازعة غالبا ما تلج�أ �إىل الطعن بقرار القا�ضي عندما يقوم بتحويل العقد الباطل �أو القابل
للإبطال �إىل عقد �آخر �صحيح ،متذرعة ب�أنه قام بعملية تف�سري جتاوز فيها حدوده� ،أو �أنه كان
عليه جتزئة العقد بدل حتويله� ،أو �أنه غري يف �سببه� ،أو �أنه حكم للخ�صم ب�أكرث مما طلب.
مما ي�شري �إىل اخللط الوا�ضح بني تلك املفاهيم ،والذي ينعك�س بدوره على ال�سلطات املمنوحة
للقا�ضي ناظر النزاع؛ الأمر الذي يحتم متييز التحول عن تلك املفاهيم ،كي نتمكن بعد ذلك
من معاجلة الإ�شكالية الرئي�سة املتمثلة بتحديد �سلطة القا�ضي يف ت�صحيح العقد.
(�أ) -متييز حتول العقد عن انتقا�ص العقد
 -11تقوم نظرية انتقا�ص العقد على فكرة �أنه �إذا كان العقد يف �شق منه باط ًال �أو قاب ًال للإبطال،
فهذا ال�شق وحده هو الذي يبطل� ،إال �إذا تبني �أن العقد ما كان ليتم بغري ال�شق الذي وقع باطال
�أو قاب ًال للإبطال فيبطل العقد كله . 16فلو �أن عقد البيع ورد على عدة �أ�شياء ،ووقع العاقد
بغلط جوهري ب�ش�أن �شيء منها ف�إن البطالن ال ي�صيب �إال ال�شق الذي قام �سببه ،فيبطل البيع
يف املحل الذي ورد عليه الغلط اجلوهري ويظل ما بقي من العقد �صحيحا .وكذا لو �أن عقد
الهبة اقرتن ب�شرط باطل قانون ًا ،ف�إن الهبة ت�صح ويلغى ال�شرط وحده ،ما مل يكن ال�شرط هو
الدافع للتعاقد.
ومثاله يف الفقه الإ�سالمي �أن يبيع الرجل يف �صفقة واحدة ما ًال موقوف ًا و�آخر مملوك ًا له ملكية
خال�صة ،ف�إن البيع ي�صح فيما هو مملوك له ملك ًا خا�ص ًا ،ويبطل يف املال املوقوف . 17وذلك
�أن االعتبار ال�شرعي للت�صرف قد يتوافر يف جزء منه دون الآخر.
 -12والواقع �أن ما مييز نظرية انتقا�ص العقد عن حتول العقد �أنها تكري�س خل�صائ�ص البطالن؛
�إذ �إن البطالن يقبل التجزئة ،ف�إذا ما وقع البطالن على عن�صر من عنا�صر العقد ،وكان
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العقد قاب ًال لالنق�سام ،انح�صر البطالن يف ذلك اجلزء .يف حني التحول ال ميكن ممار�سته
�إال ب�صدد عقد باطل �أو قابل للإبطال برمته .ففكرة حتول العقد لها جمال خمتلف عن جمال
فكرة االنتقا�ص؛ لأن االنتقا�ص يكون عندما يرد البطالن املطلق �أو الن�سبي على �شق من
العقد ،كما لو اقرتن عقد القر�ض ب�شرط فائدة تزيد عن احلد امل�سموح بها قانون ًا ،فال ي�صيب
البطالن �إال تلك الن�سبة الزائدة عن احلد اجلائز ،وي�صح العقد فيما وراءها. 18
ففي انتقا�ص العقد ينح�صر دور القا�ضي يف تف�سري �إرادة املتعاقدين ،خ�صو�صا عندما يدعي
�أحد الأطراف �أن ال�شق املراد �إبطاله ال ينف�صل عن جملة التعاقد .وهذا على خالف نظرية
حتول العقد؛ �إذ لي�س التحول جمرد تف�سري لإرادة املتعاقدين ،فدور القا�ضي يف البحث عن
نية املتعاقدين والت�أكد من �أن �إرادتيهما كانت �ستن�صرف �إىل �إبرام العقد املتحول �إليه لو
�أنهما كانا يعلمان ببطالن ت�صرفهما الأ�صلي .فالقا�ضي هنا يحل نف�سه حملهما ،ويبدلهما
من عقدهما القدمي عقد ًا جديد ًا؛ الأمر الذي يعني �أن �سلطة القا�ضي يف نطاق التحويل
لي�ست حتكمية؛ لأنه عليه �أن ي�سرت�شد ب�إرادة الأطراف املتعاقدة بالذات.
(ب) -متييز حتول العقد عن تف�سريه
 -13بينا �أن التحول لي�س جمرد تف�سري لإرادة املتعاقدين ،بل �إن القا�ضي يحل نف�سه حملهما ويبدلهما
من عقدهما القدمي عقدا جديد ًا انطالق ًا من بطالن القدمي .ووجه ال�شبه بني املفهومني هو �أن
القا�ضي يف كليهما ي�سعى �إىل التو�صل �إىل املعنى احلقيقي الذي ق�صده املتعاقدان يف عقدهما،
حماوال تبديد الغمو�ض الذي �شاب الإرادة .غري �أن الفارق بينهما وا�ضح؛ �إذ �إن القا�ضي يحاول
يف �أثناء تطبيقه لتحول العقد الباطل معرفة ما �إذا كانت �إرادة الأطراف املتعاقدة قد اجتهت
�إىل عنا�صر العقد ال�صحيح املت�ضمنة �أ�ص ًال يف العقد الباطل ،وبالتايل يكون اجتاهه نحو
الإرادة املحتملة للمتعاقدين� .أما يف تف�سري العقد فالأمر خمتلف؛ �إذ هو لي�س يف مواجهة حالة
من البطالن تقبل الت�صحيح ،بل �إنه يبحث عن الإرادة احلقيقية ولي�س االحتمالية للأطراف
املتعاقدة ،والتي مل يتم التعبري عنها ب�شكل وا�ضح جلي من خالل الألفاظ امل�ستخدمة يف العقد
والتي انعك�ست على الإرادة فجعلتها م�شوبة بالغمو�ض .وبالتايل فلي�س من مهام القا�ضي يف
تف�سري العقد البحث عن عنا�صر عقد �صحيح؛ �إذ الفر�ض �أن العقد �صحيح �أ�ص ًال.
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� -14إن مو�ضوع البحث عن نية الفرقاء هو نف�سه وجه ال�شبه ووجه االختالف بني تف�سري العقد
وحتويله ،ففي تف�سري العقد يبحث القا�ضي عن النية احلقيقية ،يف حني يبحث عن النية
املحتملة يف �أثناء حتويله للعقد .وقد �أكدت الغرفة التا�سعة ملحكمة التمييز اللبنانية يف قرارها
رقم  49تاريخ � 2009/6/23أن ا�ستظهار نية الفرقاء عند االلتبا�س يف الن�ص �ش�أن يعود ملحكمة
املو�ضوع ويقع حتت �سلطتها ،م�شرية �إىل �أنه �إذا حتققت حمكمة املو�ضوع من وجود العقد
و�صحته ،ورف�ضت رغم ذلك تطبيقه و�إلزام الطرف الآخر به� ،أو �أدخلت من تلقاء نف�سها
تعدي ًال على االلتزامات الواردة فيه ،تكون قد خالفت القانون.19
ولي�س من ال�ضروري �أن تالقي الإرادة التي تو�صل �إليها القا�ضي موافقة �أو ر�ضا �أحد الأطراف
املتنازعة فيما بينها� ،إمنا يكفي �أن يكون القا�ضي قد تو�صل �إليها من خالل ما هو موجود بني
يديه من وقائع و�أدلة؛ لأن للقا�ضي �سلطة قانونية يف تقدير الأدلة والوقائع .وهذا ما �أكدت عليه
الغرفة الرابعة ملحكمة التمييز اللبنانية يف قرارها رقم  12تاريخ  2010/1/28م�شرية �إىل �أن
حمكمة املو�ضوع ت�ستقل يف تقدير الوقائع املعرو�ضة واملفا�ضلة بني الأدلة املتوافرة �أمامها ،و�أن
تو�صلها �إىل نتيجة خمالفة لإرادة �أحد الأطراف ال يجعل من هذه النتيجة نتيجة خاطئة ،وال
يكون القرار املطعون فيه فاقد ًا �أ�سا�سه القانوين. 20
(ج) -متييز حتول العقد عن تكييفه
 -15تكييف العقد عمل فني يقوم به القا�ضي من خالل تف�سريه للعقد وحتديده لاللتزامات التي
يت�ضمنها ،وا�ستجالئه لإرادة الأطراف املتعاقدة ،من �أجل �إعطاء الت�صرف القانوين املعرو�ض
�أمامه الت�سمية القانونية التي يخلعها القانون على هكذا ت�صرف .والقا�ضي ال يقوم بهذا العمل
�إال عندما يثور نزاع بني الأطراف حول ما يرتتب على ت�صرفهم القانوين من �آثار ،فيتوىل
القا�ضي تكييف العقد بهدف حتديد الآثار القانونية املرتتبة على هذا الو�صف.
وملا كان من غري ال�ضروري �أن تتوافق الت�سمية التي يطلقها القا�ضي على الت�صرف مع الت�سمية
التي اختارتها الأطراف املتعاقدة ،ف�إن الت�سا�ؤل يثور حول طبيعة تكييف العقد بالن�سبة للقا�ضي،
هل هو جمرد �إمكانية �أم واجب قانوين على القا�ضي الوفاء به؟.
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من الثابت قانون ًا واجتهاد ًا وفقه ًا� ،أن �إعطاء الو�صف القانوين ال�صحيح للعقد املتنازع فيه هو
التزام يقع على عاتق املحكمة؛ لأنه ال ي�شرتط يف الأطراف املتعاقدة املعرفة القانونية ،فيكون
تكييفهم خاطئ ًا .وقد تكون الأطراف املتعاقدة على بينة من بطالن ت�صرفهم فيطلقان عليه
ت�سمية غري حقيقية حتاي ًال على القانون .كما يف حالة ا�شرتاط متلك املرهون عند عدم الوفاء
بالدين امل�ضمون بالرهن؛ حيث يعلمان �أن ال�شرط باطل ،فيلجئان �إىل ت�سمية عقد الرهن مع
�شرط متلك املرهون ببيع الوفاء (وذلك يف القوانني التي جتيز بيع الوفاء كالقانون اللبناين).
ففي هذه احلاالت ف�إن القا�ضي ملزم ب�إعطاء الو�صف القانوين ال�صحيح .وقد �أوجب االجتهاد
امل�صري على قا�ضي املو�ضوع �إعادة تكييف العقد مبا يتنا�سب مع الوقائع املعرو�ضة �أمامه
معتربا �أن عقد البيع الذي يخفي رهنا وي�ستطيع البائع فيه ا�سرتداد املبيع �إذا هو رد الثمن �إىل
امل�شرتي� ،إمنا هو �صورة من �صور بيع الوفاء الذي حظره امل�شرع بالن�ص على بطالنه يف املادة
 465من التقنني املدين امل�صري. 21
يف الواقع �إن القا�ضي لي�س ملزما بالو�صف الذي تخلعه الأطراف املتعاقدة ،فهو ي�ستطيع اعتباره
غري حقيقي ،فاالجتهاد الق�ضائي يف فرن�سا ،على �سبيل املثال ،اعترب �أن قا�ضي املو�ضوع قد
طبق القانون تطبيق ًا �صحيح ًا عندما غري تو�صيف العقد من عقد بيع �إىل عقد م�شروع22.
وكذلك ي�ستطيع القا�ضي �أن يعيد تكييف العقد من �أجل �أن يتجنب احلكم ببطالن العقد مو�ضوع
النزاع ،واملثال الذي درج الفقه يف فرن�سا  23على �إعطائه لهذه احلالة هو النزاع املتعلق بعقد
بيع خمتل الأداءات ،بحيث يكون الثمن تافها �إىل احلد الذي يجعل منه عقدا باطال كبيع ،لكن
للقا�ضي �أن يعطيه و�صف ًا �آخرا يكون مبوجبه الت�صرف �صحيحا كهبة بال عو�ض .وهنا يختلط
مفهوم �إعادة تكييف العقد مع مفهوم حتول العقد الباطل؛ �إذ ي�سعى القا�ضي يف احلالتني �إىل
ت�صحيح العقد.
� -16إن املفهومني ،و�إن اختلطا يف بع�ض احلاالت ،يتميزان عن بع�ضهما ،فعندما يغري القا�ضي من
و�صف العقد ثم ي�صححه بناء على الو�صف اجلديد ،ف�إنه �إمنا يقوم بتحويل العقد الباطل
�إىل �آخر �صحيح .وهو ال ي�ستطيع �أن يتحول بالعقد ما مل يتبني بطالنه ابتداء ،وي�ستثبت من
توافر العنا�صر املكونة للو�صف اجلديد يف الت�صرف الأ�صلي الباطل �أو القابل للإبطال� .أما
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يف التكييف ،ف�إن العقد الأ�صلي باق ب�أ�صله �صحيح ًا� ،إال �أن القا�ضي بدل ت�سميته فقط .وغالب ًا
ما يكون تكييف العقد تال لتف�سري �ألفاظه امل�ستخدمة يف غري معناها ،كت�سمية الأطراف عقد
القر�ض لأجل ب�سند �أمانة؛ حيث يتوىل القا�ضي تغيري الو�صف من �سند �أمانة �إىل �سند دين
عادي انطالق ًا من حتديدهم لأجل الوفاء ،على اعتبار �أن عقد الأمانة لي�س له �أجل حمدد،
بل يكون حلني الطلب .ففي هذا املثال ،ف�إن ما قام به القا�ضي هو �إعادة تكييف العقد ولي�س
التحول به؛ لأن الت�صرف الأ�صلي مل يكن باط ًال وال قاب ًال للإبطال.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن الفارق بينهما يتجلى �أي�ضا من حيث الآثار ،فالآثار التي يرتبها حتول
العقد هي �آثار عر�ضية ،ال يرتبها العقد الأ�صلي على اعتبار �أنه باطل و�أنه مل يبق ب�شكله
الأ�صلي وال مب�ضمونه؛ لأن القا�ضي قد حتول به �إىل عقد �آخر جديد هو الذي �أنتج الآثار� .أما
يف تو�صيف العقد ،ف�إن الآثار التي ينتجها العقد بت�سميته اجلديدة هي �آثار �أ�صلية؛ لأن العقد
باق على �أ�صله ،والذي تغري هو و�صفه ،ولي�س م�ضمونه.
� -17إن حتول العقد الباطل �أو القابل للإبطال هو عملية قانونية �أكرث �شمولية من �إعادة تكييف
العقد ،بل �إن تكييف العقد قد ي�صبح مرحلة من مراحل حتول العقد؛ لأن القا�ضي يف �أثناء
قيامه بتحويل العقد ي�ستعر�ض الوقائع والألفاظ امل�ستخدمة و�إرادة الأطراف املتعاقدة ،لريى
�إمكانية تو�صيف العقد تو�صيف ًا جديد ًا ي�صبح مبوجبه العقد الباطل عقدا �آخر �صحيحا دون
�إ�ضافة �أي عن�صر على عنا�صر العقد القدمي؛ الأمر الذي يثري الت�سا�ؤل حول مدى �سلطة
القا�ضي يف جتنب تقرير بطالن العقد ،خا�صة فيما لو مت�سك بهذا احلق �أحد الأطراف،
يف حني طلب الطرف الآخر من القا�ضي حتويل العقد �إىل �آخر �صحيح .وهذه الإ�شكالية هي
مو�ضوع املبحث الثاين.
املبحث الثاين
مدى �سلطة القا�ضي يف تقرير حتول العقد الباطل
 -18مبا �أن الإرادة هي من الأمور الباطنة التي ال ميكن اال�ستدالل عليها �إال من خالل الوقائع املادية
ومن خالل ال�صيغة امل�ستخدمة يف العقد ،ف�إنه من املفرت�ض �أن تتمتع تلك ال�صيغة بجالء املعنى
وو�ضوح التعبري ،بحيث تكون الألفاظ امل�ستخدمة يف الإيجاب والقبول دالة داللة قاطعة على نوع
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العقد الذي ق�صدته الأطراف املتعاقدة . 24وملا كان من املحتمل يف الت�صرفات القانونية �أن
ي�ستخدم املتعاقدان �ألفاظا حتتمل �أحد عقدين ،ف�إن الأمر ميكن حله عن طريق �إعادة الو�صف
�إذا كان العقدان �صحيحني� .أما �إذا كان �أحد العقدين الذي يحتملهما معنى اللفظ امل�ستخدم
يف العقد باط ًال ،ف�إنه ميكن للقا�ضي حل املو�ضوع عن طريق حتويل العقد الباطل �إىل العقد
الآخر ال�صحيح� ،إذا توافرت �شرائطه ،بحيث ميكن �أن ينقلب البيع �إىل هبة ،والإعارة �إىل
�إجارة ، 25بح�سب النية املفرت�ضة التي ي�ستنبطها القا�ضي من الألفاظ امل�ستخدمة.
ولكن هل القا�ضي ملزم بتحويل العقد� ،أم �إنها جمرد �إمكانية؟ ثم هل يختلف الأمر فيما لو كان
الطرفان متفقني على حتويل العقد �أم خمتلفني ،بحيث مت�سك الأول بالبطالن ،وطلب الآخر
حتويل العقد؟ مبعنى �آخر ما هي ال�سلطة التي ميلكها القا�ضي يف مواجهة هكذا �أمر.
� -19إن النظر �إىل م�س�ألة مدى �سلطة القا�ضي يف ت�صحيح العقد الباطل �أو القابل للإبطال نظرة
�أولية غري متعمقة ي�شري �إىل �أن تلك امل�س�ألة يت�صارعها مبد�آن :الأول هو ال�سلطة التقديرية
التي منحها امل�شرع للقا�ضي واملتمثلة يف حقه يف تكييف العقد املتنازع ب�ش�أنه .والثاين هو القوة
امللزمة للعقد ،والتي يجب من حيث املبد�أ �أن تفر�ض نف�سها لي�س فقط على الأطراف املتعاقدة
بل على القا�ضي �أي�ض ًا .غري �أن احلقيقة لي�ست كذلك؛ لأنه ال يجوز �إثارة م�س�ألة القوة امللزمة
للعقد �إال �إذا كان هذا العقد �صحيح ًا ،عندها يفر�ض هذا العقد ال�صحيح نف�سه على القا�ضي
والأطراف على ال�سواء ،على اعتبار �أن العقد ال�صحيح هو قانون املتعاقدين.
كما �أن مناق�شة م�س�ألة مدى �سلطة القا�ضي يف ت�صحيح العقد الباطل تختلف بح�سب النظام
القانوين املتبع .ف�إذا كان امل�شرع قد تبنى �صراحة نظرية حتول العقد ،ف�إن للقا�ضي �سلطة
وا�سعة يف تقرير التحول حتى ولو اعرت�ض املتعاقد .يف حني �أن الأمر �سيكون خمتلف ًا يف النظام
القانوين الذي ال يتبنى تلك النظرية �صراحة ويكتفي مبجرد تطبيقات عملية لها.
وعلى ذلك ف�إننا �سنناق�ش تلك الإ�شكالية من خالل املطلبني الآتيني:
املطلب الأول :مدى �سلطة القا�ضي يف حتويل العقد الباطل �أو القابل للإبطال يف الأنظمة التي
تتبنى نظرية حتول العقد
املطلب الثاين :مدى �سلطة القا�ضي يف حتويل العقد الباطل �أو القابل للإبطال يف الأنظمة التي
تكتفي بتطبيقات عملية لنظرية حتول العقد
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املطلب الأول
مدى �سلطة القا�ضي يف حتويل العقد الباطل �أو القابل للإبطال يف الأنظمة التي تتبنى نظرية
حتول العقد
� -20إن من مقت�ضيات مبد�أ القوة امللزمة للعقد يف مواجهة القا�ضي �أنه يجب على القا�ضي تطبيق
العقد بال�شكل الذي ارت�ضاه طرفاه ،فالقواعد التي يت�ضمنها العقد ت�شكل بالن�سبة للقا�ضي
مرجع ًا يف حال اختالف الأطراف .لكن على الرغم من �أن العقد هو قانون املتعاقدين �إال
�أنه قد يك�شف عن �إ�شكاليات يف التطبيق ،فتنفيذ العقد قد ي�ستدعي تدخل القا�ضي لتحديد
حمتوى العقد� ،إما ب�سبب نق�صان �أحد عنا�صره �أو لغمو�ض حمتواه .ففي احلالة الثانية تقت�صر
مهمة القا�ضي على تف�سري املحتوى� ،أما يف احلالة الأوىل فقد ي�ؤدي نق�صان عن�صر �أ�سا�سي
يف العقد �إىل بطالنه ،بحيث ميكن للقا�ضي حتويل العقد الباطل �إىل �آخر �صحيح .لكن ماذا
لو مت�سك �أحد الأطراف بالبطالن ،فهل �سيفقد القا�ضي �سلطته يف حتويل العقد الباطل �إىل
�صحيح؟
يجب النظر �إىل املو�ضوع من زاوية القوة امللزمة للعقد والنتائج التي ترتتب على تلك القوة.
�صحيح �أن العقد الباطل ال يرتب �آثارا؛ لأنه هو والعدم �سواء� ،إال �أنه �صحيح �أي�ض ًا �أن للقا�ضي
�سلطة مراقبة حمتوى العقد وعنا�صره ،ف�إن ر�أى �أن عنا�صر العقد املتنازع يف �صحته واملعطى
و�صفا غري �صحيح من قبل الأطراف ،ن�ش�أ للقا�ضي حق تكييف العقد و�إعطائه الو�صف الذي
يعطيه �إياه القانون ومن ثم ترتيب الآثار القانونية بناء على الو�صف احلقيقي.
 -21يف الأنظمة القانونية التي تتبنى �صراحة نظرية حتول العقد يكون للقا�ضي �سلطة �أو�سع من
تكييف العقد �أو �إعادة تو�صيفه وت�سميته ت�سمية خمتلفة عن التي تبناها املتعاقدان .فدور
القا�ضي يف تلك الأنظمة ال يقف عند حد البحث عن الإرادة احلقيقية للمتعاقدين ،كما هو
احلال بالن�سبة لتف�سري العقد� ،إمنا يتعدى ذلك �إىل البحث عن النية االحتمالية للأطراف
املتعاقدة ،وهو جوهر عمل القا�ضي يف نظرية حتول العقد ،حتى لو تو�صل القا�ضي من خالل
ذلك �إىل ت�سمية للت�صرف تخالف تلك التي �أطلقها املتعاقدان .فعلى �سبيل املثال ،لو ا�شرتط
العامل يف عقد العمل عدم خ�ضوعه لإ�شراف رب العمل ،وعدم تبعيته الإدارية له .ف�إن العقد
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ي�صبح ،بهذا ال�شرط ،باط ًال لفقدانه عن�صر ًا جوهريا من عنا�صر عقد العمل .لكن من املمكن
للقا�ضي �أن يتحول به �إىل عقد مقاولة� ،إذا توافرت يف العقد الباطل نف�سه عنا�صر املقاولة.
والعك�س �صحيح ،فلو �أن عقد مقاولة ت�ضمن خ�ضوع املقاول لإ�شراف وتبعية كاملني من املقاول
جتاه رب العمل ،لبطل كعقد مقاولة ،و�أمكن حتوله �إىل عقد عمل .وتطبيقا لذلك ق�ضي ،يف
م�صر ،ب�أن قيام املدعي بعمل �صحفي للم�ؤ�س�سة املدعى عليها ،مقابل جعل مايل حتت �إ�شراف
فني كامل من جانب �إدارة حترير اجلريدة؛ مما يحقق ركن التبعية التنظيمية �أو الفنية،
واقت�ضا�ؤه �أجر ًا مقابل العمل ،يدل على �أن ما يقت�ضيه هو �أجر يف نطاق عقد العمل ،ولي�س �أجر
مقاولة . 26وكذلك ا�شرتاط انعدام الأجر يف عقد العمل ،ف�إن ال�شرط يبطل العقد النعدام
ركن الأجر ،غري �أنه ميكن للقا�ضي �أن يتحول به �إىل عقد تربع� ،إذا تبني للقا�ضي �أن �إرادة
الأطراف املتعاقدة ق�صدت العمل املجاين� ،أو كما يرى البع�ض ، 27ميكن �أـن يتحول �إىل به
عقد غري م�سمى ،من عقود التف�ضل.
� -22إن من �ش�أن تبني امل�شرع لنظرية حتول العقد �صراحة �أن يطلق �سلطة القا�ضي يف التحري عن
نية املتعاقدين من خالل معطيات الدعوى من �أجل الوقوف على املراد حقيقة من الت�صرف
بغ�ض النظر عن ت�سمية الأطراف .وي�ؤيد ما �أذهب �إليه ق�ضاء املحكمة العليا يف لبنان الغرفة
التا�سعة مدين من خالل قرارها رقم  17تاريخ  ،2007 /2/8بت�أييدها لقرار حمكمة اال�ستئناف
التي �أبطلت الت�صرف كبيع و�صححته كعقد من عقود �ضمان الدين ، 28حيث اعتربت الغرفة
التا�سعة �أن �سلوك حمكمة اال�ستئناف ال ميكن اعتباره ت�شويها مل�ضمون امل�ستندات املربزة؛
لأن العربة يف العقود هي للمقا�صد واملعاين ولي�س للألفاظ واملباين ،معتربة �أنه يعود ملحكمة
املو�ضوع الوقوف على طبيعة العمل القانوين مو�ضوع النزاع دون التقيد بالو�صف املعطى من
الفرقاء. 29
بنف�س العام وبنف�س املعنى ،لكن بو�ضوح �أ�شد ،اعتربت الغرفة املدنية الرابعة ،بقرارها رقم
 11تاريخ � ،2007/2/22أن املحكمة ملزمة ب�إعطاء الو�صف ال�صحيح للعقد ،ولو خالف هذا
الو�صف �إدالء الفرقاء ،م�شرية �إىل �أنه ال ميكن اعتبار �إدالء الفرقاء ب�أن العقد هو عقد بيع
ي�شكل عقد ًا ق�ضائي ًا ملزم ًا للمحكمة؛ وذلك يف �ضوء �صراحة املادة  370مدنية لبناين التي
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تلزم املحكمة ب�إعادة الو�صف ال�صحيح للعنا�صر القانونية والواقعية التي ا�ستثبتتها يف �ضوء
معطيات الدعوى . 30وقد اعتربت الغرفة املدنية الرابعة �أن حمكمة املو�ضوع قد طبقت القانون
تطبيقا �صحيحا عندما حولت عقد البيع الباطل �إىل عقد هبة �صحيح ،م�شرية �إىل �أن التحري
عن ق�صد التربع وعن نية التنازل من دون مقابل يعود تقديرهما ملحكمة الأ�سا�س ،وبذلك ال
تكون املحكمة قد غريت �سبب الدعوى �أو حكمت ب�أكرث مما هو مطلوب� ،إمنا اعتمدت الأعمال
والوقائع املثارة من الفريقني لتكييف العقد ،حتى ولو جاء خمتلفا عن تكييفهما .ومبا �أن
املحكمة مل تعتمد يف تو�صيفها للعقد عقد ًا �أو ورقة خفية خمتلفة عن العقد الظاهر ،بل �أعطت
الو�صف املطلوب �إبطاله الإطار ال�صحيح له .وحيث �إن املحكمة اعتربت �أن العقد ال ي�شكل بيعا
مكتمل العنا�صر� ،إمنا �أعطته الو�صف الذي يتالءم مع مندرجاته ومع املفاعيل النا�شئة عن
ذلك ،بحيث �أنها و�إن اعتربت �أن البيع يفتقد عن�صر ًا جوهريا� ،إال �أن الت�صرف ي�صلح لأن ينتج
مفاعيله وفقا لتو�صيف �آخر �صحيح هو الهبة. 31
ويف �أحدث التطبيقات الق�ضائية لتحول العقد ،اعتربت الغرفة املدنية التا�سعة يف لبنان،
بقرارها رقم  39تاريخ � ،2010/7/13أن حمكمة اال�ستئناف قد �أح�سنت تطبيق القانون
عندما حولت عقد البيع الباطل �إىل عقد مقاي�ضة �صحيح ، 32من خالل التثبت من عدم
تعيني املتعاقدين للثمن يف العقد� ،أو تفوي�ض �أي �شخ�ص �آخر لتعيينه� ،أو االتفاق على الأ�س�س
والعنا�صر التي يتحدد الثمن مبقت�ضاها� ،أو على الطريقة التي مت حتديده بها. 33
 -23وبناء على ما �سبق� ،أرى �أنه حتى لو مت�سك �أحد الأطراف بالبطالن ف�إن هذا التم�سك ال ينبغي
�أن يحرم القا�ضي من �سلطته يف حتويل العقد� ،إن توافرت ال�شرائط القانونية؛ لأن هدف نظرية
التحول �أ�ص ًال هو التقليل من حاالت البطالن عن طريق ت�صحيح الو�صف القانوين .ويدعم ما
�أذهب �إليه �أن امل�شرع �إمنا �أن�ش�أ ما يعرف اليوم بالعقود امل�سماة لرتتيب �آثار كل عقد بناء على
امل�سمى الذي �أعطاه �إياه للعقد .ف�سمى عقد البيع بهذا اال�سم لأن �أثره الأ�صلي هو نقل امللكية
بعو�ض .يف حني �سمى العقد الذي ينقل امللكية بال عو�ض بالهبة .ف�إن مت�سك �أحد �أطراف عقد
البيع ببطالنه النعدام ركن الثمن ،ف�إن ذلك ال ي�سلب القا�ضي حقه يف �إعادة تو�صيف العقد
على �أنه هبة ،ومن ثم ت�صحيحه على هذا الأ�سا�س.
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ولئن كان الأمر كذلك يف الأنظمة التي تتبنى �صراحة حتول العقد كنظرية ،ف�إنه لي�س كذلك
بالن�سبة للأنظمة التي تكتفي بتبني تطبيقات خا�صة دون �أن تتبناها كنظرية يف نظامها
القانوين.
املطلب الثاين
مدى �سلطة القا�ضي يف حتويل العقد الباطل �أو القابل للإبطال يف الأنظمة التي ال تتبنى نظرية
حتول العقد
 -24يبدو غريب ًا �أن معظم القوانني العربية قد تبنت �صراحة نظرية حتول العقد من القانون
الأملاين ، 34يف حني �أن القانون املدين الفرن�سي ،م�صدر تلك القوانني العربية ،جاء خلوا من
�أية �إ�شارة �صريحة لتلك النظرية .ولي�س معنى ذلك �أن القانون املدين الفرن�سي يجهل متام ًا
نظرية حتول العقد؛ لأنه �سرد بني ثناياه بع�ض التطبيقات اخلا�صة لها ،دون �أن يتبناها كنظرية
�ضمن نظامه القانوين .من ذلك مثال:
 ما ن�صت عليه املادة  979من القانون املدين الفرن�سي النافذ حالي ًا من �أنه �إذا كانت الو�صيةال�سرية  35مل يراع فيها ال�شكليات القانونية ،ف�إنها تكون باطلة كو�صية �سرية ،ولكنها مع
ذلك لها �أن تتحول �إىل و�صية بخط اليد� ، 36إذا كانت كل ال�شرائط املطلوبة من �أجل
�صحة تلك الو�صية متوافرة ،حتى ولو كانت الأطراف املتعاقدة �أطلقت على ت�صرفهم
و�صف الو�صية ال�سرية. 37
 من ذلك �أي�ض ًا من ن�صت عليه املادة ( 466قبل التعديل)  ،38املتعلقة بنظام املرياث ،من �أنهللح�صول على الآثار العقدية بالن�سبة للقا�صر جتاه البالغني ،ف�إن الق�سمة يجب �أن تكون
�أمام الق�ضاء .ومع ذلك ي�ستطيع جمل�س العائلة �أن يجيز الق�سمة ثم ي�سمي كاتب بالعدل.
وعند عدم احرتام هذه ال�شكلية ،تعترب الق�سمة م�ؤقتة.
 و�أي�ضا ما ن�صت عليه املادة ( 840قبل التعديل) ،والفقرة الثالثة من املادة ( 507النافذةحاليا) من �أن عدم احرتام قواعد الق�سمة يف املرياث يحولها من ق�سمة نهائية �إىل ق�سمة
م�ؤقتة.
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 -25بالرغم من �أن ن�ص امل�شرع الفرن�سي على حاالت تطبيقية لتحول العقد الباطل �إىل عقد �آخر
�صحيح ،يحمل اعرتافا �ضمنيا بنظرية حتول العقد� ،إال �أن الفرق بني النظامني كبري من حيث
مدى االعرتاف ب�سلطة القا�ضي بتحويل العقد .ففي النظام القانوين الذي ي�أخذ بنظرية حتول
العقد تكون �سلطة القا�ضي يف حتويل العقد وا�سعة حتى ولو مل تطلب الأطراف ذلك ،وحتى لو
مت�سك �أحد الأطراف بالبطالن ،كما �أن له القيام بذلك من تلقاء نف�سه ،بل �إن من واجبه فعل
ذلك .يف حني �أن القا�ضي يف الأنظمة الأخرى ال ميكنه حتويل العقد �إال يف احلاالت التي ن�ص
القانون علبها ،وفيما �سواها ف�إنه لي�س �أمامه �إال احلكم ببطالن الت�صرف الباطل .ومن هنا
تتبدى الفائدة القانونية من تبني نظرية حتول العقد ك�أ�صل ،ولي�س كمجرد تطبيقات خا�صة،
فالفرق بني النظامني هو نف�س الفرق بني الأ�صل واال�ستثناء.
� -26أما يف الفقه الإ�سالمي ،الذي ال يقوم �أ�ص ًال على فكرة النظريات باملفهوم املعا�صر ،و�إمنا على
القواعد الكلية وجزئياتها ،ف�إن قاعدة ( العربة يف العقود للمقا�صد واملعاين ال للألفاظ واملباين
) وقاعدة ( �إعمال الكالم �أوىل من �إهماله ) وما يتفرع عنها من ( حمل الكالم على املجاز �إذا
تعذرت احلقيقة ،) 39تعترب من القواعد املكر�سة لفكرة حتول العقد� .أما التطبيقات العملية
لنظرية حتول العقد ،ف�إن بطون كتب الفقه الإ�سالمي زاخرة ب�أمثلتها العملية ، 40فمن ذلك
مثال:
 �إذا ت�صرف املو�صي بالعني املو�صى بها ت�صرفا ينايف الو�صية ،كالبيع والهبة ،وكان هذاالت�صرف الالحق باط ًال ،ف�إنه رغم بطالنه يعترب رجوع ًا عن الهبة.
 ا�شرتاط براءة الأ�صيل يف عقد الكفالة يتحول به �إىل عقد حوالة. ا�شرتاط عدم براءة املحيل يف عقد احلوالة تتحول به �إىل عقد كفالة. �إذا باع امل�شرتي العني املبيعة من البائع ثانية مبثل الثمن الأول ،وكان البيع الثاين فا�سد ًا،ف�إنه يتحول �إىل عقد �إقالة �صحيح؛ �إذ ميكن �أن يقال هنا �أن البيع الفا�سد قد انطوى
على �إرادة احتمالية يف ف�سخ البيع الأول؛ �إذ ينطوي العقد الثاين على جميع عنا�صر عقد
الإقالة.

78

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

 �إذا انطوت امل�ضاربة على �شرط يف�سدها حتولت �إىل عقد �آخر ،فلو �شرط كل الربح للم�ضاربكان العقد قر�ض ًا .ولو �شرط قدر ًا حمددا من الربح لرب املال �أو لعمل امل�ضارب من دون
�أن يكون قدر ًا �شائع ًا يف الربح ،كان امل�ضارب �أجري ًا يف املال و�أمين ًا عليه ،في�ستحق �أجر
مثله ،ربح �أم مل يربح .وال ي�ستحق امل�سمى لف�ساد الت�سمية بف�ساد العقد . 41
 -27و�أخريا ف�إنه من الوا�ضح ،يف الأنظمة التي تبنى �صراحة نظرية حتول العقد� ،أن للقا�ضي �سلطة
وا�سعة يف تقرير التحول .فدور القا�ضي يف تلك الأنظمة ال يقف عند حد البحث عن الإرادة
احلقيقية للمتعاقدين �إمنا يتعدى ذلك �إىل البحث عن النية االحتمالية للأطراف املتعاقدة،
وهو جوهر عمل القا�ضي يف نظرية حتول العقد ،حتى لو تو�صل القا�ضي من خالل ذلك �إىل
ت�سمية للت�صرف تخالف تلك التي �أطلقها املتعاقدان ،وحتى لو مت�سك �أحد الأطراف بالبطالن.
كما �أن له القيام بذلك من تلقاء نف�سه .يف حني �أن الأمر خمتلف يف النظام القانوين الذي ال
يتبنى تلك النظرية �صراحة ويكتفي مبجرد تطبيقات عملية لها .ففيما يتعلق بالنظام الفرن�سي
ف�إن القا�ضي ال ميكنه حتويل العقد �إال يف احلاالت التي ن�ص القانون عليها ،وفيما �سواها ف�إنه
لي�س �أمامه �إال احلكم ببطالن الت�صرف الباطل ،على اعتبار �أن تلك احلاالت متثل ا�ستثناء
على الأ�صل ،بحيث ال يجوز للقا�ضي القيا�س عليها.
�أما يف ال�شريعة الإ�سالمية ف�إن الأمر يبدو خمالف ًا ملا هو عليه احلال يف الت�شريع الفرن�سي،
على الرغم من ا�شرتاكهما مب�س�ألة عدم الن�ص �صراحة على تلك النظرية .وذلك �أن كرثة
التطبيقات العملية لنظرية حتول العقد يف الفقه الإ�سالمي ،ال جتعل من تلك الفكرة ا�ستثناء،
ف�ضال عن ا�ستنادها �إىل مبادئ وقواعد ثابتة يف الفقه الإ�سالمي.
اخلامتة
� -28إن معاجلة �إ�شكاليات البحث �أظهرت �أن الختالف الت�شريعات يف تبني نظرية حتول العقد
كمبد�أ عام �أو كمجرد تطبيقات خا�صة� -أثر ًا على التكييف احلقوقي لتلك النظرية ،وذلكملعرفة ما �إذا كان بالإمكان اعتبارها �أثر ًا من الآثار العر�ضية للعقد الباطل� ،أم ت�صحيحا له؟،
�أم �أنها جمرد قيد على الأثر امل�ستند للبطالن ،بحيث تت�شابه مع نظرية جتزئة البطالن؟.
فربغم �أن الفقه درج على التعر�ض لتلك النظرية �ضمن مبحث الآثار العر�ضية للعقد الباطل،
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ف�إنه ال ميكننا قبول ذلك �إال بكثري من الإغ�ضا�ض ،خا�صة بالن�سبة للأنظمة القانونية التي تتبنى
�صراحة نظرية حتول العقد ،على اعتبار �أن هدف النظرية هو التقليل من حاالت البطالن ،عن
طريق حتويل العقد الباطل �إىل �آخر �صحيح .فكيف ي�ستقيم بعد ذلك احلديث عن �أثر عر�ضي
للعقد الباطل ،والواقع �أن العقد �أ�صبح �صحيحا بفعل التحول ،وبالتايل ف�إن الأثر املرتتب هو
�أثر لعقد �صحيح ،ولي�س �أثر ًا عر�ضي ًا لعقد باطل.
 -29كما بينت معاجلة تلك الإ�شكاليات �أن الفارق بني احلالتني يتمثل يف �أن البطالن يف احلالة
الأوىل يبقى قائما والآثار التي رتبها امل�شرع �إمنا جاءت بن�ص خا�ص وتعترب ا�ستثناء من
الأ�صل ،فال يجوز القيا�س عليها .يف حني �أنه يف احلالة الثانية يعترب التحول �أ�ص ًال قائما بذاته
ولي�س ا�ستثناء ،وال يعود هنالك �أية �إمكانية للحديث عن البطالن بعد تقرير التحول .مبعنى �أن
االختالف بني احلالتني هو نف�س االختالف بني الأ�صل واال�ستثناء ،مبا يرتتب عليه من اختالف
يف �صالحيات القا�ضي ودوره يف الدعوى املنظورة �أمامه.
 -30وبناء على ما عر�ضناه من نقا�شات واجتهادات و�أحكام ،ف�إنه ميكننا الت�أكيد على �أن �سلطة
القا�ضي يف حتويل العقد الباطل �إىل �آخر �صحيح ،يف الت�شريعات التي تتبنى �صراحة تلك
النظرية ،ينظر �إليها على �أنها �أ�صل من �أ�صول النظام القانوين ،بحيث ال ميكن اتهام القا�ضي
ب�أنه خرق مبد�أ احلياد �أو �أنه غري من �سبب الدعوى �أو �أنه حكم ب�أكرث مما طلب اخل�صم .وهذه
كلها نتائج عملية يف غاية الأهمية فيما يتعلق ب�أثر هذه النظرية على دور القا�ضي يف الدعوى
املقامة �أمامه.
يف حني �أن الأمر خمتلف جدا بالن�سبة للت�شريعات التي ال تتبنى هذه النظرية ،وتكتفي بقبول
بع�ض التطبيقات اخلا�صة لها .ففي الت�شريع الفرن�سي ال ميكن النظر �إىل م�س�ألة حتول العقد
�إال من زاوية الآثار العر�ضية للعقد الباطل ،بحيث ال ي�ستطيع القا�ضي تطبيق التحول خارج
نطاق املو�ضوعات اخلا�صة التي ورد الن�ص ب�ش�أنها� .إال �أنه بالرغم من ذلك ف�إن التطور
القانوين املعا�صر مييل �شيئا ف�شيئا �إىل االعرتاف بحق القا�ضي يف التدخل بالعالقة العقدية،
حتى يف الأنظمة التي ال تتبنى �صراحة تلك النظرية ،حتت �شعار �إعادة التوازن �إىل العقد . 42
وكذلك يقر االجتهاد الق�ضائي للقا�ضي بحقه يف البحث عن نية املتعاقدين ولو تو�صل �إىل نية
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خمالفة لتلك امل�صرح عنها يف العقد .فقد بينا كيف حول االجتهاد الفرن�سي  43و�صف العقد
من عقد بيع خا�ضع لأحكام القانون املدين �إىل عقد م�شاريع خا�ضع لأحكام قانون التجارة،
عن طريق اللجوء �إىل حتليل �إرادة الأطراف املتعاقدة من خالل بنود العقد ،من �أجل الو�صول
�إىل النية احلقيقية للأطراف وعدم الوقوف عند امل�سمى الذي اختاروه .لكن يبقى �أثر هذا
التطور حمدودا على اعتبار �أن العقد الأ�صلي هنا �صحيح ،يف حني �أن القا�ضي يف الأنظمة التي
تتبنى نظرية حتول العقد ك�أ�صل يف نظامها القانوين يفعل ال�شيء نف�سه ،لكن يف مواجهة عقد
باطل �أو قابل للإبطال؛ الأمر الذي ال ي�ستطيع فعله القا�ضي الفرن�سي .ومن هنا تتبدى �أهمية
التمييز بني النظامني.
 -31ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أخري ًا �أن �أكادميية احلقوقيني الأوروبيني املخت�صني بالقانون اخلا�ص
قدمت مقرتحات �إىل م�شروع القانون الأوروبي للعقود .فقد �أو�صى ه�ؤالء احلقوقيون بتبني
نظرية حتول العقد ،وجاء الن�ص عليها يف م�شروع قانون العقود الأوروبي باملادة  145حتت
عنوان حتول العقد الباطل ،ون�ص املادة كالآتي : 44
� -1إن العقد الباطل ينتج �آثار ًا لعقد �آخر �صحيح خمتلف� ،إذا كان ذلك الآخر يحتوي على
العنا�صر املو�ضوعية وال�شكلية التي ت�سمح بطريقة منطقية ب�إدراك الهدف املق�صود من
قبل الأطراف.
� -2إن القاعدة امل�شار �إليها بالفقرة الأوىل من تلك املادة تنطبق �أي�ضا على ال�شرط الب�سيط
للعقد.
وهذا التطور يف النظرة �إىل هذا املو�ضوع يدل على �أن تبني تلك النظرية وجعلها �أ�ص ًال من
�أ�صول النظام القانوين ،من �ش�أنه �أن يق�ضي على الإ�شكاليات املتعلقة بدور القا�ضي ،والتي
كانت حمور هذا البحث.
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وال ت�شكل بيعا ب�سبب بطالن الت�صرف كبيع؛ حيث ا�ستندت �إىل عدم تدوين عملية بيع املق�سم،
و�إىل عدم ت�ضمن الوكالة �إقرار املوكل بقب�ض الثمن ،وعلى خلو العقد من ذكر االتفاق على البيع
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وعلى الثمن .كل ذلك يجعل من الوكالة غري القابلة للعزل باطلة كبيع� ،صحيحة كعقد �ضمان.
 -29القرار من�شور يف ك�ساندر  2007اجلزء الثاين� .ص .262
 -30يف وقائع الق�ضية اعتربت حمكمة اال�ستئناف �أن عقد البيع املطلوب �إبطاله ل�ض�آلة الثمن يفتقر
�إىل �أحد عنا�صره ،وهو ب�سبب ذلك باطل� .إال �أنها ردت طلب الإبطال كون العقد املطعون ب�صحته
ينتج مفاعيله وفقا لتو�صيف �آخر �صحيح هو الهبة .وقد اعتمدت املحكمة هذا التو�صيف تطبيقا
لن�ص املادة  370مدنية........ .وحيث �إن م�س�ألة التحري عن ق�صد التربع بال مقابل يعود
تقديره ل�سلطان املحكمة ،وقد ا�ستثبتت من �ض�آلة الثمن و�صلة القرابة �أن العقد هو يف الواقع
هبة.
 -31القرار من�شور يف ك�ساندر  .2007اجلزء الثاين� .ص .253
 -32يف الوقائع :اعتربت حمكمة اال�ستئناف �أن االتفاق يت�ضمن عملية مقاي�ضة بني الفرقاء
الأ�سا�سيني املوقعني على االتفاق ،وعملية بيع يف تفرغ ال�سيد  .....عن �أ�سهمه مل�صلحة �شركة
 ،.....م�ستندة يف ذلك �إىل عبارات وردت يف العقد مثل :تنازل ال�سيد ......عن  ......لقاء
تفرغ وتنازل  .......عن  ........فذهبت حمكمة اال�ستئناف �إىل �أن االتفاق لي�س عقد بيع لعدم
�صراحة الثمن فيه و�إمنا هو مقاي�ضة.
 -33القرار من�شور يف ك�ساندر .اجلزء ال�سابع لعام � .2010ص .1246
 -34اململكة العربية ال�سعودية ،على �سبيل املثال ،مل تتنب تلك النظرية .غري �أنها �سردت بع�ض
التطبيقات العملية لها يف قوانينها .ولعل اململكة �أرادت �أن تنهج نهج الفقه الإ�سالمي باالكتفاء
ب�سرد تطبيقات خا�صة.
 Testament mystique -35ويق�صد بها الو�صية املو�ضوعة يف ظرف مغلق ،
 Testament olographe -36وهي التي تكتب بخط يد املو�صي وتكون م�ؤرخة وموقعة منه ،
 -37الن�ص الفرن�سي للفقرة الثانية من املادة :979
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents، le testament mystique
dans lequel n›auront point été observées les formalités légales، et qui sera nul comme tel، vaudra
cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme
testament olographe sont remplies، même s›il a été qualifié de testament mystique.
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 -38والذي كان نافذا بالقانون رقم  728-2006تاريخ  23حزيران  ،2006وكانت تلك املادة حتمل
رقم  29-9من هذا القانون.
 -39من تطبيقات هذه القاعدة الفرعية والتي تتوافق مع نظرية حتول العقد� ،أن يتم التعبري عن
الهبة بالبيع� ،أو العك�س ،بحيث يكون العقد باط ًال ب�أحد الو�صفني� ،صحيحا بالو�صف الآخر.
وكذلك يتم التعبري �أحيان ًا عن الإجارة بالإعارة .راجع يف تفا�صيل ذلك :الزرقا ،مرجع �سابق.
اجلزء الأول .فقرة � .152صفحة  319وما بعد .وكذلك اجلزء الثاين .فقرة � .355صفحة 660
وما بعد.
 -40انظر على �سبيل املثال :الدر املختار .لعالء الدين احل�صكفي .اجلزء اخلام�س� .أول كتاب
الإيداع ،.وكذلك �شرح الهداية جلالل الدين اخلوارزمي اجلزء الثالث� .صفحة ،.108-105
وكذلك بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،لعالء الدين الكا�ساين .اجلزء اخلام�س� .صفحة
.267
� -41أبو العيال ،املرجع ال�سابق� .ص .166
42- yviane Buffelan-Lanore، V. Larribau-Terneyre، Droit civil، Les obligations. 12e edition.
2010.n 1089

 -43م�شار �إليه �أعاله يف الهام�ش رقم .21
 -44الن�ص الأ�صلي للمقرتح باللغة الفرن�سية :
Article 145
Conversion du contrat nul
1. Abstraction faite de ce que disposent l’article 40 alinéa 2 et l’article 143 alinéa 1، le contrat
nul produitles effets d’un contrat différent et valable،duquel existent les éléments de
fond et de forme،qui permette de réaliser de façon raisonnable le but. poursuivi par les
parties.

2. La règle contenue dans l’alinéa 1 de cet article s’applique également à la simple clause d’un
contrat.
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املراجع القانونية
 -1البيات حامت و �أبو العيال �أمين ،2002،االلتزامات (العقد والإرادة املنفردة) ،من�شورات جامعة
دم�شق.
 -2ال�سحيلي �إبراهيم1425،هـ ،حتول العقد املايل و�أثره ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة حممد بن �سعود
الإ�سالمية.
 -3الزرقا م�صطفى �أحمد ،1967،املدخل الفقهي العام  ،اجلزء الأول .الطبعة التا�سعة ،طبعة
مزيدة ومنقحة.
 -4الزرقا م�صطفى �أحمد ،1967،املدخل الفقهي العام ،اجلزء الثاين ،الطبعة التا�سعة ،طبعة
مزيدة ومنقحة.
 -5ال�سنهوري عبد الرزاق ،1981،الو�سيط يف �شرح القانون املدين .اجلزء الأول ،نظرية االلتزام،
املجد الأول نظرية العقد ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.
 -6ال�سنهوري عبد الرزاق ،1985،م�صادر احلق يف الفقه الإ�سالمي ،درا�سة مقارنة بالفقه الغربي
 دار النه�ضة العربية ،القاهرة. -7ال�صدة عبد املنعم فرج ،1992،م�صادر االلتزام ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.
� -8سوار وحيد الدين ،1987،م�صادر االلتزام ،املطبعة اجلديدة ،جامعة دم�شق.
 -9نايل ال�سيد عيد ،2004،قانون العمل اجلديد ،دار النه�ضة العربية.
 -10جنيدة علي وحامت البيات ،2011،النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين القطري مقارنا
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،من�شورات جامعة قطر.
باللغة الفرن�سية
V. Larribau-Terneyre، Droit civil، Les obligations. 12 edition، 2010.

مراجع الفقه الإ�سالمي
 -1باز �سليم ر�ستم( ،بال تاريخ) � ،شرح جملة الأحكام العدلية.
 -2بن عابدين حممد �أمني�( ،سنة  1272هجري)  ،الدر املختار ورد املحتار .يف البيع .104 /4
طبعة الأوىل الأمريية.
 -3احل�صكفي عالء الدين( ،بال تاريخ) الدر املختار ،اجلزء اخلام�س.
 -4اخلوارزمي جالل الدين( ،بال تاريخ) �شرح الهداية اجلزء الثالث.
 -5الكا�ساين عالء الدين( ،بال تاريخ)  ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،اجلزء اخلام�س
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م�صدر القرارات الق�ضائية
 -1جمموعة ك�ساندر (اللبنانية) ،2010 ،اجلزء الأول لعام.
 -2جمموعة ك�ساندر (اللبنانية) ،2007 ،اجلزء الثاين لعام.
 -3جمموعة ك�ساندر (اللبنانية) ،2009 ،اجلزء ال�ساد�س لعام
 -4جمموعة ك�ساندر (اللبنانية) ،2010 ،اجلزء ال�سابع لعام.
 -5من�شورات املكتب الفني ملحكمة النق�ض امل�صرية ،اجلزء الثالث.
القوانني:
 -1القانون املدين القطري.
 -2القانون املدين ال�سوري.
 -3القانون املدين امل�صري.
 -4قانون املوجبات والعقود اللبناين.
 -5القانون املدين الفرن�سي.
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العوامل المؤثرة على الوالء للعالمة التجارية
( حالة عمالء شركات مطاحن الغالل بوالية الجزيرة– السودان )

د .الفا�ضل تيمان �إدري�س خبري – معهد الإدارة العامة – الدوحة – قطر
�أ .الأمني عبد الرحمن البوب م�شرف مبيعات – �شركة ويتا للغالل – ال�سودان
ملخ�ص البحث
تتمركز م�شكلة البحث حول كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ،و ت�أثريها على بناء
وت�صميم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية وعلى درجة والء العمالء ،وكذلك طبيعة اخلدمات املقدمة
لهم من املن�ش�أة.تهدف هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح �أ�سباب كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات
التجارية ،وحتديد العوامل امل�ؤثرة على الوالء للعالمة التجارية ،وكذلك التعرف على العوامل
واملحددات التي يرتكز عليها يف بناء وت�صميم �إ�سرتاتيجية العالمات التجارية.وقد مت اتباع املنهج
الو�صفي التحليلي ودرا�سة احلالة ومت جمع البيانات عن طريق �أداة اال�ستبيان واملقابالت ومن ثم
معاجلتها �إح�صائي ًا .ك�شفت نتائج البحث �أن هنالك عالقة ارتباطية بني كرثة و�سرعة تنقل العميل
بني العالمات التجارية وت�صميم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية ،و�أن للتنقل ت�أثريا �سلبيا على درجة والء
العمالء ،وعلى طبيعة اخلدمات املقدمة من املن�ش�أة .واختتمت بتو�صيات �أهمها� :إنه على املن�ش�آت
تبني �إ�سرتاتيجيات بناء العالمة التجارية ورعايتها وتطويرها واالحتفاظ بالعمالء ل�ضمان البقاء
واال�ستمرارواالزدهار؛ �إ�ضافة �إىل �ضرورة القيام بدرا�سة �سلوك امل�ستهلك وعاداته وتقاليده ودخله
قبل بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجية الت�سويقية ب�صورة دورية ل�ضمان مواكبتها الحتياجات ورغبات
امل�ستهلكني ،وكذلك على املن�ش�آت ت�صميم وبناء قاعدة معلومات تت�ضمن تق�سيم ًا للعمالء بح�سب
والئهم.
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Abstract
The research problem centers around the customers frequent and rapid
shifting from a trademark to another, and the impact of that on formulating
marketing strategies, as well as its impact on customer’s loyalty and the nature
of services provided to such customers. The research aims to explain the causes
of frequent and rapid shifting of customers between trademarks, and to explore
factors that affecting customer’s loyalty. Also to explain the essential factors
that playing a significant role in the formulation of trademark strategy. The
research followed the descriptive, analytical and case study methods. Data were
collected via questionnaires and interviews, and then statistical techniques were
used for the analysis. The study explored that the frequent and rapid shifting of
customers between trademarks has a negative impact on strategy formulation,
and the degree of customers’ loyalty, as well as in the nature of services provided
by the company to its clients. The study explained results and concluded with
recommendations of which the most important are that, firms must emphasize
on building, developing and sustaining strategies to their business; researches
on consumer behavior including habits, traditions and income levels must
be carried out before formulating marketing strategy; and then firms have to
design and build data base including customers’ information.
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/1املقدمة:
�إن اختيار العالمة التجارية يعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف حتديد �سيا�سة املنتج �أو املزيج ال�سلعي
الرتباطه مبفهوم ر�ضا العميل �أو االرتياح .واملظهر الفعلي لدرجة االرتياح يختلف من �شخ�ص لآخر،
ومن منتج/خدمة �إىل منتج/خدمة� .إن حالة االرتياح هذه تعتمد على عدد من املتغريات النف�سية
واجل�سدية على حد �سواء ،والتي ترتبط مع �سلوكيات االرتياح ،مثل العودة ومعدل التو�صية ،م�ستوى
الر�ضا ميكن �أن يختلف تبع ًا خليارات �أخرى لدى الزبون ،وتبع ًا للمنتجات الأخرى التي ميكن للعميل
مقارنتها مبنتجات املن�ش�أة .وبرغم الدور الكبري للعالمة التجارية يف حياة �أي م�شروع ،والوظائف
الدعائية والت�سويقية الهامة التي تلعبها ،ف�إنها نادر ًا ما ت�أخذ ذلك القدر الالزم من االهتمام من
قبل الإدارة العليا يف ال�شركات .وعادة ما يتوىل عملية متابعة �أمر العالمة التجارية عدد من املوظفني
العاديني �أو امل�ست�شارين القانونيني لل�شركة ،غري �أن الأمر يف احلقيقة يجب �أن يكون خمتلف ًا .فكما �أن
هناك �أق�سام ًا خا�صة ب�إدارة الأ�صول الهامة يف كل �شركة (ك�إدارة املوارد الب�شرية ،والإدارة املالية،
و�إدارة الإنتاج) ،ف�إن العالمةالتجارية �أي�ض ًا ال بد من �إدارتها وفق �أ�س�س وقواعد علمية و�أ�صول فنية
�سليمة لأجل ا�ستغاللها وا�ستثمارها بال�شكل الأمثل ،ولتحقيق �أف�ضل النتائج املرجوة منها.
تقع هذه الدرا�سة يف خم�سة �أجزاء� ،أو ًال املقدمة ،ثم الإطار النظري و�أدبيات الدرا�سة�.أما اجلزء
الثالث فيخت�ص با�ستعرا�ض املنهجية التي حتتوي على امل�شكلة و�أهداف البحث وفر�ضياتها والأهمية
وجمتمع وعينة الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل الأ�ساليب الإح�صائية املتبعة يف حتليل البيانات لهذه الدرا�سة.
بينما اجلزء الرابع ي�ستعر�ض النتائج وحتليلها ومناق�شتها .و�أخري ًا ت�أتي اخلامتة والتو�صيات.
 /2الإطار النظري للدرا�سة:
يف هذا اجلزء املتعلق بالإطار النظري الدرا�سة �سيتم التطرق للأدبيات ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة.
 1/2ت�صميم الإ�سرتاتيجية الت�سويقية:
�إن �إ�سرتاتيجية الت�سويق هي املنهج الذي ت�ستخدمه املن�ش�أة لتحقيق �أهدافها ،وتت�ألف الإ�سرتاتيجية
من القرارات اخلا�صة بتق�سيم ال�سوق لتحديد الأ�سواق وال�شرائح امل�ستهدفة وحتديد املزيج الت�سويقي
وتوجيهه �إىل ال�شرائح امل�ستهدفة مع الأخذ يف االعتبار عوامل املناف�سة ومدى مالءمتها مع عوامل
البيئة اخلارجية .تيمان و�آخرون.)2011( ،
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يحتاج و�ضع اال�سرتاتيجية الت�سويقية �إىل توافر الكثري من املعلومات عن الأ�سواق التي تتعامل فيها
املن�ش�أة ،لذا ُيع َنى رجل الت�سويق يف البداية بالتعرف على املكان الذي ميار�س فيه ن�شاطه ،وعلى
الأنواع املختلفة من املتعاملني يف ال�سوق ،حتى يتمكن من توجيه جهوده الت�سويقية �إىل خمتلف هذه
الفئات ،وتعني كلمة �سوق الكثري من املفاهيم وفق ًا لوجهات النظر املختلفة .حافظ.)2009( ،
ويت�ضح �أن ال�سوق هو جمموعة من امل�شرتين� ،سواء كانوا �أ�شخا�ص ًا �أم من�ش�آت و�سيطة (ال�صناعيني
واحلكومة) ،واملن�ش�آت الأخرى يف املجتمع ،ويعترب ه�ؤالء هدف كل املجهودات الت�سويقية للمن�ش�أة� ،إذ
تبحث عن الرغبات غري امل�شبعة واحلاجات التي متثل فر�ص ًا ت�سويقية جيدة .وال�سوق ال يقت�صر على
امل�شرتين احلاليني فقط ،و�إمنا ميتد �إىل امل�شرتين املرتقبني باعتبار �أن اجلهود الت�سويقية تنفذ يف
الفرتة امل�ستقبلة ،ولكن العملية ال�شرائية ال ميكن �أن تتم �إال �إذا توافرت جمموعة من ال�شروط هي
توفر الرغبة واملقدرة املالية لإمتام العملية ال�شرائية ،وكذلك توفر ال�سلطة التخاذ القرار ال�شرائي
كل من البائع وامل�شرتي�.أ�سعد.)1989( ،
لدى ٍ
كما �أ�صبحت جتزئة ال�سوق ح�سب درجة الوالء� ،أكرث الطرق انت�شارا يف الوقت احلايل حيث
ت�ستخدمها العديد من ال�شركات ،فبمجرد حتديد جمموعة امل�ستهلكني بدرجة عالية من الوالء تقوم
املنظمة ب�إن�شاء قاعدة بيانات لهم ،ومداومة �إر�سال املواد الرتويجية �إليهم� ،أو منحهم هدايا عينية
�أو مزايا �سعريه معينة .ال�صحن وعبا�س.)2004( ،
� 2/2سلوك امل�ستهلك وكرثة و�سرعة تنقله بني العالمات التجارية:
يعترب �سلوك امل�ستهلك من �أ�صعب العنا�صر التي تدخل يف العملية الت�سويقية ،فال�سلوك اال�ستهالكي
للفرد ،يرتبط مبا�شرة بال�سلوك الإن�ساين الكلي ،وهذا ال�سلوك الإن�ساين دائم التغري واحلركة؛ مما
يجعل من ال�صعب و�ضع قوانني عملية دقيقة للتنب�ؤ بال�سلوك االقت�صادي للفرد ،ولكن هذا التعقيد
ال يعني �إطالق ًا �إهمال �سلوك امل�ستهلك ،ف�إدارة الت�سويق يف حاجة �إىل فهم هذا ال�سلوك فهم ًا عميق ًا
ودقيق ًا عند ر�سم �سيا�ساته الت�سويقية .حافظ.)2009( ،
وميتد نطاق بحوث �سلوك امل�ستهلك �إىل كل املراحل التي ت�سبق عملية الإنتاج نف�سها ،و�إىل ما بعد عملية
�شراء �أو ا�ستخدام/ا�ستهالك ال�سلعة �أو اخلدمة التي مت �إنتاجها �أو تقدميها؛ ذلك �أنه وح�سب املفهوم
احلديث للت�سويق البد من حتديد احلاجات والأذواق والإمكانيات �أو ًال ،ثم ترجمة هذه احلاجات
والأذواق والإمكانيات �إىل �سلع �أو خدمات من قبل امل�ستهلكني امل�ستهدفني ،وتعريفهم ب�أهمية ما مت
�إنتاجه لإ�شباع رغباتهم و�أذواقهم كخطوة ثالثة ،و�صو ًال �إىل حتديد درجة الر�ضا �أو عدم الر�ضا التي
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قد تتحقق بعد عملية اال�ستهالك �أو اال�ستخدام الفعلي كخطوة رابعة وهكذا .عبيدات)2004(،
فيما يتعلق بكرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية وت�أثري ذلك على الإ�سرتاتيجية فقد
�أورد عبد الفتاح ( )1986ب�أن امل�ستهلك يتجاوب مع جمموعة كبرية من امل�ؤثرات املتحركة ،التي
ي�ستحيل تثبيتها يف �أي وقت من الأوقات .وهدف �إدارة الت�سويق لي�س اكت�شاف الأ�سباب احلقيقية
ل�سلوك امل�ستهلك فح�سب ،ولكن حماولة االقرتاب منها بقدر امل�ستطاع .ولقد �أعد الكثري من اخلرباء
يف جمال الت�سويق ا�سرتاتيجيتهم عن الت�صرفات الر�شيدة للم�ستهلكني ،ولكن هذا ال يكفي؛ �إذ البد
من التطلع �إىل بع�ض الت�صرفات غري الر�شيدة التي ت�صدر عنه .ويجب �أن تنظر �إدارة الت�سويق �إىل
ال�سوق على �أنه متغري ومتقلب ،ويخطئ الكثريون �إذا و�ضعوا �إ�سرتاتيجيتهم الت�سويقية على �أ�سا�س
ثبات ال�سوق �أو املتغريات املحددة له.
 3/2مفهوم الوالء للعالمة التجارية:
للوالء �أثر �إيجابي يف ا�ستمرارية عمل ال�شركات ؛ لأنه يحقق العديد من الفوائد ،منها الإقالل من
نفقات الإعالن ،حتقيق ربح �أعلى لتلك ال�شركات ،فامل�ستهلك الذي لديه والء جتاه منتجات ال�شركة
يحقق ربح ًا �أعلى بخم�سة �إىل ع�شرة مرات من امل�ستهلك الذي ال يوجد لديه والء .كما �أن والء
امل�ستهلك مفهوم يت�صف بالتحيز نحو عالمة جتارية حمددة ،وينطوي على ا�ستجابات �سلوكية من
خالل القيام ب�شراء تلك العالمة التجارية حتديد ًا.عبا�س.)2009( ،
ذكر اخل�ضر( )2005يف درا�سته التي تناول فيها العوامل امل�ؤثرة على والء طالب اجلامعات للعالمات
التجارية ل�سلع الت�سوق غري املعمرة ،وهدف من خاللها �إىل حتديد العوامل امل�ؤثرة على الوالء للعالمة
التجارية ،وترتيب العوامل امل�ؤثرة على الوالء وفق ًا لقوة ت�أثريها .وتو�صل فيها �إىل �أنه ت�ؤثر كل من
املنافع الوظيفية والعاطفية والرمزية والقيمة واجلودة املدركتني للعالمة التجارية على والء طالب
اجلامعات للعالمة التجارية.
يرى م�ؤيد (� )2010أن للوالء �أبعادا تتمثل يف البعد ال�سلوكي الذي يعني قيام امل�ستهلك ب�شراء العالمة
التجارية نف�سها رغم توفر البدائل الأخرى .وقد �أقر بع�ض الباحثني بندرة حالة الوالء التام بالن�سبة
�إىل امل�شرتي جتاه �سلعة معينة ،وميكن مالحظة نوعني من الوالء :والء ح�صري من خالل �شراء
العالمة التجارية نف�سها ،ووالء متنقل الذي يتج�سد من خالل �شراء العالمة نف�سها بن�سبة �أعلى عند
احلاجة لذلك املنتج .وكذلك هناك بعد االجتاهات؛ حيث يف�سر الوالء على �أ�سا�س قوة اجتاهات
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امل�ستهلك ،من حيث التف�ضيل �أو عدم التف�ضيل للعالمة التجارية .و�أخري ًا هناك البعد املعريف؛
�إذ يرى بع�ض الباحثني �أن الوالء ميكن �أن يف�سر على �أ�سا�س املعلومات املتوفرة لدى امل�ستهلك عن
العالمة التجارية للمنتج مثل ال�سعر ،ال�ضمان وخدمات ما بعد البيع؛ مما يوفر القناعة التامة لديه
مبا لهذه اخل�صائ�ص من منافع وقيمة تنفرد بها تلك العالمة التجارية عن �سواها.
وبح�سب ما �أورده اخل�ضر ( )2005مير الوالء للعالمة التجارية ب�أربعة مراحل؛ �إذ ي�أتي الوالء
املعريف يف املرحلة الأوىل .وت�شري معلومات امل�ستهلك عن �صفات وخ�صائ�ص العالمات التجارية �إىل
�أن عالمة جتارية واحدة مف�ضلة عن غريها من العالمات التجارية البديلة وميكن لهذه املعرفة
�أن تكون قائمة على معلومات �سابقة �أو مقدمة من الآخرين� ،أو معلومات تعتمد على جتربة حديثة
للعالمة .والوالء يف هذه املرحلة هو نتيجة املعلومات املتاحة عن م�ستويات �أداء العالمة التجارية،
�سواء كانت وظيفية �أو جمالية �أو قائمة على التكلفة ،وحالة امل�ستهلك يف هذه املرحلة ذات طبيعة
�سطحية.
الوالء العاطفي ي�أتي يف املرحلة الثانية وفيها تتطور ميول واجتاهات امل�ستهلك نحو العالمة التجارية؛
وذلك على �أ�سا�س ا�ستعماالتها املرتاكمة واملر�ضية ،وبينما تكون املعرفة عر�ضة للآراء امل�ضادة ف�إن
العاطفة ال ت�سهل �إزالتها ،وب�شكل م�شابه للوالء املعريف يبقى هذا النوع من الوالء عر�ضة للتغري.
املرحلة التالية هي املرحلة الإرادية (النية ال�سلوكية)؛ حيث يرغب امل�ستهلك ب�إعادة �شراء العالمة
التجارية ولكن ميكن �أن تكون هذه الرغبة متوقعة ولكنها حدث غري م�ؤكد .وهنا تن�ش�أ احلاجة
للر�سائل الإعالنية الق�صرية واملكررة التي لها كبري الأثر يف تذكري امل�ستهلك بتجربته املوجبة مع
العالمة التجارية وحثه على تكرار ال�شراء؛ ذلك مما يدعم �سرعة انتقال العميل �إىل مرحلة الوالء
الفعلي .تيمان و�آخرون.)2011( ،
و�أخري ًا مرحلة الوالء الفعلي وفيها يتولد لدى امل�ستهلك رغبة قوية لإعادة �شراء العالمة التجارية،
وفقط تلك العالمة .ومن املتوقع �أن يتخل�ص -وب�شكل روتيني  -من الر�سائل املناف�سة ،وينخرط
ببحث جاد وم�ضني عن عالمته التجارية املف�ضلة ،وقد يتجنب عرو�ض العالمات التجارية املناف�سة.
ومن ناحية ثانية ف�إن عدم توفر العالمة التجارية هو فقط الذي �سي�سبب جتريب امل�ستهلك لعالمة
جتارية �أخرى .اخل�ضر.)2005( ،
كل من م�ؤيد ( ،)2010وعبا�س ( ،)2009واخل�ضر (� ،)2005أن �أمناط الوالء للعالمة التجارية
يتفق ٍ
تتمثل يف عدم الوالء للعالمة التجارية؛ �إذ ال ي�شرتي امل�ستهلك العالمة التجارية وال يرتبط بها نهائي ًا
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وال توجد م�ؤثرات اجتماعية جتعله موالي ًا لها .وكذلك املوايل الذي يتوق المتالك العالمة التجارية
هو ذلك امل�ستهلك الذي يظهر درجة من االرتباط ،بالإ�ضافة �إىل ميول م�سبقة �إيجابية قوية نحو
العالمة التجارية تطورت من خالل املحيط االجتماعي ،فهو يحب هذه العالمة ويزداد ارتباطه
العاطفي بها ،وت�صبح امتدادا لإدراكه لنف�سه و�شخ�صيته ويثق بها ،ويرغب بالتو�صية بها لآخرين،
ولأ�سباب خارجة عن �سيطرته قد ال يحدث ال�شراء �أبد ًا ،ويف هذه احلالة يكون ممنوع ًا من الوالء
للعالمة التجارية ب�سبب امل�ؤثرات االجتماعية.
بينما يف الوالء بحكم العادة ف�إن امل�ستهلك برغم �شرائه للعالمة التجارية ،ف�إنه يفعل ذلك ب�سبب
العادة �أو القرب� ،أو لأ�سباب �أخرى ،ولكن لي�س نتيج ًة لالرتباط العاطفي بالعالمة التجارية� ،أو
ب�سبب دافع اجتماعي حقيقي ،فهي عالقة �ضعيفة جد ًا بحيث ميكن �إنها�ؤها ب�سهولة ،بوا�سطة عالمة
جتارية �أخرى قادرة على قطع �سل�سلة ال�سلوك االعتيادي للم�ستهلك.
�أما الوالء الأمثل ففيه يظهر امل�ستهلك درجه عالية من االرتباط الن�سبي بالعالمة التجارية ،وقدر
كبري من تكرار �شرائها .وهذا النمط من الوالء يت�سم بالدرجة الأكرب من االرتباط بالعالمة التجارية،
ويحاول امل�ستهلك عن عمد �شراءها والتغلب على العقبات التي حتول دون ذلك.
 4/2الوعي بالعالمة التجارية:
�إن الوعي بالعالمة التجارية عن�صر هام جد ًا يف عملية بناء عالمة جتارية قوية؛ فيجب �أن يكون
امل�ستهلك واعي ًا بالعالمة التجارية؛ لأنه �سيختار فقط العالمة التجارية املعروفة �إذا كان لديه
خياران �أو �أكرث لالختيار من بينها .وي�شري الوعي �إىل قوة وجود العالمة التجارية يف ذهن امل�ستهلك.
ويتكون الوعي بالعالمة التجارية من خالل التعرف على العالمة التجارية وهي تعك�س قدرة امل�ستهلك
على الت�أكد من تعر�ضه امل�سبق للعالمة التجارية بالإ�ضافة �إىل تذكر العالمة التجارية والذي يعرب
عن قدرة امل�ستهلك على تذكر العالمة التجارية عندما يتم الإيحاء له ب�صنف املنتج �أو احلاجة
التي ي�شبعها هذا ال�صنف �أو �أي نوع �آخر من الإيحاءات .كما �أن هنالك م�ستويني للوعي بالعالمة
التجارية يعتمدان على �سهولة تذكر امل�ستهلك لعالمة جتارية ما وهما م�ستوى منخف�ض للوعي؛
�إذ ال ي�ستطيع امل�ستهلك يف هذه احلالة �أن يتذكر العالمة التجارية� ،إال بوا�سطة بع�ض الأنواع من
الإيحاءات ،مثل الإعالن ،واالت�صاالت ال�شفوية �أو الرتويج .ثم ي�أتي امل�ستوى املرتفع للوعي الذي
ي�ستطيع فيه امل�ستهلك �أن يتذكر العالمة التجارية بدون م�ساعدة �أو تقدمي �إيحاءات معينة.م�ؤيد،
( ،)2010واخل�ضر.)2005( ،
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ويتفق كل من م�ؤيد ( ،)2010واخل�ضر ( ،)2005وعبا�س وال�صحن ( )2004على �أن الوعي بالعالمة
التجارية ميكن �أن يخلق القيمة من خالل �أربع طرق .وهي القاعدة التي ميكن لالرتباطات الذهنية
للعالمة التجارية �أن تت�صل بها� ،إذ �إن التعرف على العالمة التجارية هو اخلطوة الأ�سا�سية الأوىل يف
مهمة االت�صاالت الت�سويقية .ومن غري املجدي عاد ًة �أن يتم �إي�صال خ�صائ�ص العالمة التجارية �إىل
امل�ستهلكني قبل �أن يكون ا�سمها را�سخ ًا؛ حيث يتم ربط اخل�صائ�ص بهذا اال�سم.
الطريقة الثانية هي جمموعة العالمات التجارية التي �سيتم �أخذها بعني االعتبار عند ال�شراء فعند
اختيار منتج ما ف�إن ثالثة �أو �أربعة بدائل �سيتم �أخذها بعني االعتبار؛ ولأن امل�شرتي قد ال يتعر�ض
للكثري من العالمات التجارية خالل عملية ال�شراء ف�إن تذكر العالمة التجارية ميكن �أن يكون هام ًا
جد ًا لدخول العالمة التجارية �ضمن جمموعة االعتبار.
القوة  /االلتزام ت�أتي ثالث ًا؛ حيث ميكن �أن يكون الوعي بالعالمة التجارية داللة على وجود والتزام
وقوة العالمة التجارية ،وميكن �أن تكون هذه ال�صفات هامة جد ًا حتى بالن�سبة للم�شرتي ال�صناعي،
وم�شرتي ال�سلع املعمرة.
ّ
و�أخري ًا الدراية  /املحبة؛ �إذ �إن التعرف على العالمة التجارية مينح امل�ستهلك الإح�سا�س ب�أنه على
دراية بها ،ويحب امل�ستهلك الأ�شياء التي ي�شعر ب�أنه على دراية بها وح�سن �إطالع عليها ،وخا�صة
بالن�سبة للمنتجات منخف�ضة الأهمية؛ حيث �إن الدراية وح�سن االطالع ي�ستطيعان �أحيان ًا قيادة قرار
ال�شراء.
 5/2موقع العالمة التجارية يف املزيج الت�سويقي:
ميثل املنتج �أحد املتغريات الأربعة يف املزيج الت�سويقي ،بل �إنه يعترب قلب هذا املزيج؛ حيث �إنه
�إذا كانت منتجات املن�ش�أة ال توافق وال تلبي حاجات امل�ستهلكني ورغباتهم ،ف�إن ذلك يعني ف�شل
املن�شاة .وميكن تع�ضيد ذلك بتعريف �ستانتون للمنتج على �أنه "جمموعة من ال�صفات امللمو�سة وغري
ملمو�سة يت�ضمنها الغالف ،اللون ،ال�سعر� ،شهرة املنتج (العالمة التجارية) وتاجر التجزئة (العالمة
التجارية لتاجر التجزئة) ،خدمات املنتج ،وتاجر التجزئة ،والتي يقبلها امل�ستهلك على �أنها ت�شبع
حاجاته ورغبته.حافظ.)2009( ،
كما �أ�صبح متييز املنتجات �إحدى �ضروريات الت�سويق احلديث ،فيمكن عن طريق الإعالن حث
امل�ستهلكني على �شراء �سلعة معينة ،وتوجيههم �إىل طلبها عند قيام احلاجة �إليها (�إذ �إن الإعالن
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يعترب امل�صدر الرئي�س للمعلومات التي يحتاج �إليها امل�ستهلك يف اتخاذ قراره اال�ستهالكي) .تيمان
و�آخرون.)2011( ،
�أما �إذا مل يكن هناك عالمة مميزه تر�شد امل�ستهلكني �إىل ال�سلعة ،ف�إن اجلهود الإعالنية التي بذلت
يف دفع امل�ستهلكني �إىل طلبها تذهب هبا ًء منثور ًا ،بل قد تكون هذه اجلهود �سبب ًا يف بيع �سلع مناف�سه،
�إذا باعها تاجر التجزئة على �أنها �سلعة املعلن ،وقد ينتج من ذلك �أن ي�صرف امل�ستهلكون النظر عن
�سلعة املعلن �إذا كانت ال�سلعة املباعة لهم رديئة؛ لذلك �أ�صبح لزام ًا على املعلن �أن يحمي نف�سه بو�ضع
عالمة على �سلعته متيزها عن غريها .توفيق ومعال.)2008( ،
واال�سم املميز ،هو ذلك اجلزء من العالمة الذي ميكن �أن يو�ضح يف كلمات ،والذي ي�ستخدمه
وي�ستعمله امل�ستهلكون والو�سطاء واملنتجون عندما ي�شريون �إىل ال�سلعة .والعالمة التجارية هي عبارة
عن ا�سم �أو �شكل مميز يتمتع باحلماية القانونية ،وثقة امل�ستهلكني يف عالمة معينة تدعو �إىل رواج
ال�سلعة وتبني �شهرة ال تقدر مبال بالن�سبة للمنتج .وجتدر الإ�شارة �إىل اختالف متييز املنتجات من
حيث �أهميته من منتج �إىل �آخر ح�سب ظروف كل منهم ،كما تختلف �أهميتها ح�سب نوع ال�سلعة نف�سها
وت�ؤثر طبيعة ال�سلعة على قرار التمييز ،فتمييز ال�سلع عنده فر�صة �صغرية يف بناء طلب انتقائي
عندما يتمكن امل�ستهلكون من احلكم على جودة ال�سلع عند نقطة ال�شراء ،كما يف حالة بطاقات
املعايدة مث ًال ،كما �أن متييز ال�سلع ال ي�ساعد كثريا �إذا كان الت�صميم وال�شكل من اخل�صائ�ص املهمة
التي ُيعنى بها امل�ستهلك ،كما يف حالة كثري من املن�سوجات ،ويف حاالت كثرية يف�ضل بع�ض املنتجني
عدم متييز منتجاتهم �إذا كان من ال�صعب الرقابة على جودتها� ،أو �أن جودتها تقل كثري ًا عن �سلع
املناف�سني .خري الدين.)1989( ،
 6/2اجلودة املدركة وقيمتها امل�ضافة للعالمة التجارية:
كل من عبيدات ( ،)2004وتوفيق ومعال (� )2008أن اجلودة املدركة هي الإدراك الكلي لتفوق
�أورد ٍ
وجودة املنتج فيما يخ�ص الوظيفة املطلوبة منه؛ وذلك باملقارنة مع البدائل الأخرى .كما �أن اجلودة
املدركة �شيء غري ملمو�س ،فهي �شعور �أو �إح�سا�س عام حول العالمة التجارية .وبالرغم من ذلك فهي
تعتمد على �أبعاد �أ�سا�سية تت�ضمن �سمات املنتج الذي تنتمي �إليه العالمة التجارية .وميكن للجودة
املدركة �أن ت�ضيف القيمة للعالمة التجارية بعدة طرق مثل ال�سبب اجلوهري لل�شراء ،والتميز واملكانة
املدركة و�إمكانية زيادة ال�سعر ب�سبب اجلودة ف�ض ًال عن اهتمام �أع�ضاء قنوات التوزيع وتو�سع العالمة
التجارية.
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�أو�ضح م�ؤيد ( )2010عند درا�سته لأثر موا�صفات املنتج والعوامل ال�شخ�صية واالجتماعية للم�ستهلك
نحو الوالء للعالمة التجارية خل�ص �إىل �أنه تتفاوت عالقة االرتباط بني موا�صفات جهاز الهاتف
املحمول والوالء نحو عالمته التجارية ،فالعالقة عك�سية من ناحية ال�سعر ومقبولة جلودة املوا�صفات
و�سهولة اال�ستخدام ،كما تتفاوت العوامل ال�شخ�صية للم�شرتي والوالء نحو عالمته التجارية .كذلك
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود ارتباط بني ر�أي اجلماعات املرجعية كعوامل اجتماعية والوالء نحو
عالمة جتارية حمددة.
 7/2انخفا�ض الوالء و�إنهاء العالقة مع العالمة التجارية:
�إن �أ�سباب انخفا�ض الوالء للعالمة التجارية و�إنهاء العالقة مع العالمة التجارية ميكن ذكرها فيما
يلي:
�أ -ال�شعور بامللل نتيجة ال�شراء املتكرر :لأن طبيعة النف�س الب�شرية جبلت على التغيري ،ف�إن ا�ستخدام
امل�ستهلك لعالمة جتارية واحدة لفرتة طويلة و�شراءها بكرثة قد يولد لديه نوعا من امللل جتاهها؛
ومبا �أن الإعالن ومبا ينقله من مواقف عن احلياة الع�صرية ي�ساعد على تطوير الأمناط احلياتية
للم�ستهلكني ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي بالعميل �إىل �إنهاء عالقته بالعالمة ال�سابقة واختيار �سواها.
تيمان و�آخرون.)2011( ،
ب -وجود معلومات جديدة :تبني احتواء العالمة التجارية على مكونات �ضارة مث ًال� ،أو معلومات
عن عالمة جتارية جديدة تبني �أنها �أف�ضل �صحي ًا؛ مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الوالء جتاه العالمة
التجارية الأوىل والتحول �إىل الأخرى.
ج -ال�شعور بالإ�شباع :عندما ي�صل امل�ستهلك �إىل درجة الإ�شباع من ا�ستعمال عالمة جتارية ما ،ف�إنه
يف الغالب �سيحاول البحث عن بديل �أف�ضل.
د -ال�سعر :قد يدفع انخفا�ض �أ�سعار العالمات املناف�سة �إىل تقليل والء امل�ستهلك نحو العالمة
التجارية احلالية ،والتحول �إىل �أخريات �أقل �سعر ًا .اخل�ضر.)2005( ،
� 8/2إ�سرتاتيجيات خدمة العمالء والزبائن:
ذكر بدوي(� )2010أن الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية الفعالة هي تلك التي ت�أخذ بعني االعتبار وجهي
قيمة العميل ،ويعني ذلك �أن توفر ال�شركة قيمة للعميل من خالل منتجاتها وخدماتها ،على �أن يوفر
العميل قيمة لل�شركة من حيث تدفق الأرباح مع مرور الوقت؛ حيث تكون العالقة متوازنة ومت�ساوية
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�إىل حد بعيد وتعود بالربح على اجلميع ،فالعمالء يح�صلون على قيمة عالية ،وتك�سب ال�شركة والءهم
و�أرباح ًا مرتفعة متولدة عنهم.
ذكر العمر(� )2003أن م�ساهمة اخلدمات يف اال�ستهالك �أ�صبحت حالي ًا �أكرث �أهمية ،و�أن امل�ستهلك
�أكرث تطلب ًا لهذه اخلدمات� ،سواء من خالل مرافقتها لل�سلعة �أو ب�شكل م�ستقل عنها (خدمات البنوك،
الت�أمني ،ال�سياحة ،النقل ،ال�صيانة ....الخ) ،وبالتايل يجب على املنتجني طرح عر�ض (�سلعة �أو
خدمة) يتوافق مع ما ينتظره امل�ستهلكون� ،سواء كان مادي ًا (منتج) �أو غري مادي (خدمات).
�أو�ضح مهران ( )2002يف �إطار �سعيه لو�ضع منهج متكامل لإدارة العالمة التجارية �أنه البد من
ت�ضمني التخطيط الإ�سرتاتيجي للعالمة التجارية وتنظيم الإدارة امل�سئولة عن العالمة التجارية
والرقابة على �أداء العالمة التجارية .كما �أ�شار �إىل وجود عالقة قوية بني اجلودة املدركة والوالء نحو
العالمة التجارية .بالإ�ضافة �إىل ت�أثري الأداء املتميز للمنتج ،كذلك ا�شار �إىل وجود عالقة قوية بني
ال�صورة الذهنية للعالمة التجارية والوالء نحوها.
قال بدوي (� :)2010إنه لي�س كل العمالء مت�ساوين يف توليد الأرباح"مربحني بالت�ساوي" حيث يتفاوت
اال�ستثمار يف العمالء تبع ًا للأرباح املحتملة التي �ستتولد عنهم .وقد بني �أربعة �سيناريوهات للعميل
وهي (عمالء النجمة)(،عمالء الق�ضية اخلا�سرة)( ،العمالء امل�ست�ضعفون)( ،الراكبون باملجان)؛
حيث يح�صل عمالء النجمة على �أعلى قيمة من منتجات ال�شركة وخدماتها ،كما يوفر ه�ؤالء العمالء
قيمة مرتفعة لل�شركة من خالل هوام�ش الأرباح الكبرية املتولدة عنهم ،وفرتة احتفاظها الطويلة بهم،
ومن احلكمة �أن تعتمد املن�ش�آت على هذا النوع من العمالء ،وعلى العك�س من ذلك ال يح�صل عمالء
الق�ضية اخلا�سرة على قيمة مرتفعة من منتجات ال�شركة وخدماتها ،وعادة ما يكون ه�ؤالء العمالء
هام�شيني بالن�سبة �إىل ال�شركة ،وينبغي على ال�شركة �إذا مل يكن يف مقدورها االنتقال �إىل م�ستويات
�أعلى من الربحية� ،أن تخف�ض ا�ستثماراتها يف ه�ؤالء العمالء .ويوفر العمالء امل�ست�ضعفون قيمة عالية
لل�شركة ،ولكنهم ال يح�صلون على الكثري من القيمة من خدمات ال�شركة ،مثل العمالء املكت�سبني
حديث ًا ب�أعداد كبرية ،الذين ال يت�سمون بخربة طويلة ،والراكبون باملجان هم الذين يح�صلون على
قيمة فائقة من ا�ستخدام منتجات ال�شركة وخدماتها ،ولكنهم ال ميثلون قيمة كبريه بالن�سبة �إليها.
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 /3منهجية البحث:
املنهج املتبع يف هذه الدرا�سة هو املنهج الو�صفي التحليلي ودرا�سة احلالة يف هذا اجلزء �سيتم
تناول م�شكلة البحث ،والفرو�ض ،والأهداف والأهمية؛ ف�ضال عن جمتمع وعينة البحث والأ�ساليب
الإح�صائية امل�ستخدمة للتحليل.
 1/3م�شكلةالبحث:
هنالك اتفاق على �أن ر�ضا العميل من �أهم عوامل التميز خا�صة يف ال�سوق التناف�سية ،وعلى نحو
متزايد ي�صبح عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجية �أعمال املن�ش�آت .ولكن عدم ا�ستقرار العمالء على
عالمة جتارية واحدة ،وكرثة و�سرعة التنقل بني العالمات التجارية ي�ؤثر يف مقدرة رجال الت�سويق
على بناء وت�صميم �إ�سرتاتيجيات ت�سويقية فعالة؛ ت�سهم يف حتقيق ر�ضا العميل بهدف ك�سبه كزبون
موايل ،ي�سهم يف نقل �صورة �إيجابية عن جتربته مع العالمة التجارية لآخرين مما يعزز فر�ص
املن�ش�أة يف زيادة ن�صيبها من ال�سوق .كما ي�ؤثر�سلب ًاعلى م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة من املن�ش�أة
للعمالء .وعليه ميكن �صياغة م�شكلة البحث كالآتي:
ما مدى ت�أثري كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية على بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجيات
الت�سويقية ،ودرجة والء العمالء ،وطبيعة اخلدمات املٌقدمة لهم من املن�ش�أة؟
وقد مت طرح الأ�سئلة التالية:
 -1هل لكرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ت�أثري على بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجيات
الت�سويقية؟
-2هل لكرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ت�أثري على درجة الوالء؟
 -3هل لكرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ت�أثريعلى طبيعة اخلدمات املقدمة
للعمالء من املن�ش�أة؟
 2/3فرو�ض البحث:
تركز الدرا�سة على اختبار الفرو�ض التالية:
 -1كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ي�ؤثر على بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجيات
الت�سويقية.

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

99

 -2كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ي�ؤثر على درجة والء العمالء.
 -3كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ي�ؤثر على طبيعة اخلدمات املقدمة للعمالء
من قبل املن�ش�أة.
� 3/3أهداف البحث:
 /1معرفة �أ�سباب كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية.
 /2حتديد وترتيب العوامل امل�ؤثرةعلى الوالء للعالمة التجارية.
 /3التعرف على العوامل واملحددات التي يرتكز عليها يف بناء وت�صميم �إ�سرتاتيجية العالمة
التجارية.
� 4/3أهمية البحث:
ت�شكل تكلفة الت�سويق ن�سبة عالية من �إجمايل تكلفة ال�سلعة �أو اخلدمة؛ حيث تبلغ ن�سبة العاملني يف
الت�سويق �إىل �إجمايل العاملني(يف ال�سودان)  ،%11بينما متثل ن�سبة العاملني يف الآالت وخطوط
التجميع "%3اجلهاز املركزي للإح�صاء،ال�سودان"( ،دي�سمرب ،)2010 ،بالإ�ضافة �إىل �أن العالمة
التجارية تعترب واحد ًة من الأ�صول الأكرث �أهمية لأيِّ م�شروع جتاري �أو خدمي ،فالعالمة التجارية
قوقل مث ًال ،وهي العالمة الأ�شهر يف العامل ،تبلغ قيمتها ح�سب �آخر تقدير ( 44مليون دوالر) ،
()com.interbrand.www/best-global-brands-2010

بل �إن العالمة التجارية هي يف كث ٍري من الأحيان �أكرث الأ�صول �أهمي ًة وقيم ًة على الإطالق ،وعليه
يتفرد هذا البحث لكونه تطرق �إىل مو�ضوع الوالء للعالمة التجارية�إ حيث مل يتم تناوله بهذا املنظور
من قبل على حد علم الباحثني ،ولذلك ميكن �أن يقدم هذا البحث �أفكار ًا �إ�ضافية حول هذا املو�ضوع
مما ي�سهل من �إمكانية �إجراء درا�سات �إ�ضافية م�ستقب ًال.
 5/3جمتمع الدرا�سة:
يتكون جمتمع البحث من عمالء �شركات مطاحن الغالل بوالية اجلزيرة ،والذين بلغ عددهم 651
عميال "وزارة املالية واالقت�صاد الوطني والية اجلزيرة" ،)2011( ،وبهدف التو�صل �إىل الأهداف
اخلا�صة بالبحث مت ت�صميم ا�ستبانة خا�صة باملو�ضوع حمل الدرا�سة ،وتوزيعها على ه�ؤالء العمالء.
ومن خالل هذا املجتمع مت اختيار جمموعة من املخابز ،متثل عدد عمالء �شركات مطاحن الغالل
بوالية اجلزيرة.
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 6/3عينة الدرا�سة:
والختيار حجم العينة مت تطبيق املعادلة �أدناه الختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة.

حيث:
 nمتثل حجم العينة N ,حجم املجتمع و  Dال�ضبط االجتماعي.
حجم املجتمع 651= N
ال�ضبط االح�صائي 0.05 = D
بتطبيق املعادلة �أعاله وعند  ، D = 0.05ف�إن حجم العينة  250 = nتقريب ًا.
� 7/3أداة البحث:
�أما فيما يخت�ص ب�أداة البحث املتمثلة يف اال�ستبانة وكيفية ت�صميمها ،فقد مت الت�شاور مع اخلرباء
يف هذا املجال من الأ�ساتذة والباحثني ذوي اخلربة والكفاءة املهنية واملخت�صني يف علم الإح�صاء
والعلوم الإدارية بجامعة اجلزيرة؛ حيث مت �أخذ عدد ( )30مبحوث (م�سح متهيدي) ملعرفة مدى
تطابق النتائج مع فر�ضيات البحث ،ومن ثم ا�ستخدام اختبار(�ألفاكورنباخ) ك�أداة بغر�ض قيا�س
االت�ساق الداخلي لأ�سئلة اال�ستبيان والتعرف على درجة ثبات �إجابات املبحوثني ،وقد بلغت قيمة �ألفا
كورنباخ يف امل�سح التمهيدي ()0.82مما ي�شري �إىل دقة الأ�سئلة يف اختبار �إجابات العينة.
 8/3الأ�ساليب الإح�صائية:
بعد احل�صول على البيانات الأ�سا�سية لهذه الدرا�سة عن طريق �أداة اال�ستبيان ،مت حتويل هذه
البيانات �إىل رموز رقمية و�إدخالها يف احلا�سب الآيل ،ومعاجلتها با�ستخدام برنامج احلزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللح�صول على نتائج ميكن من خاللها التحقق من �صحة
الفر�ضيات املختلفة ،ودعم العديد من النقاط التي وردت يف اجلزء الأول من البيانات ،ولدرا�سة
العالقات االرتباطية بني متغريات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينها مت ا�ستخداماختبار
( )Chi-squareواختبار (.)Odds Ratio
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* �إح�صائية كا تربيع ( ) حت�سب من خالل املعادلة:

بحيث:
التكرار امل�شاهد يف ال�صف  rوالعمود Orc=c
التكرار املتوقع يف ال�صف  rوالعمود Erc = c
ونرف�ض فر�ض العدم القائل بعدم وجود عالقة بني املتغريات �إذا كان م�ستوى املعنوية �أقل من 05.0Sig
<.
* �أما �إح�صائية ( )Odds Ratioت�ستخدم مع جداول االقرتان وحت�سب كالآتي:
املتغريy

املتغري x
B

A

D

C

 /4عر�ض النتائج وحتليلها ومناق�شتها:
يقوم هذا البحث على ثالثة فر�ضيات بغر�ض التعرف على العوامل التي ت�ؤثر على الوالء للعالمة
التجارية بالن�سبة لعمالء �شركات مطاحن الغالل بوالية اجلزيرة .ولكن قبل ذلك �سيتم �إجراء حتليل
و�صفي للمتغريات والأ�سئلة الأولية الواردة يف ا�ستمارةاال�ستبيان.
 1/4نوع العالمة التجارية امل�ستخدمة:
من اجلدول ( )1يت�ضح �أن �أكرب ن�سبة من العمالء ( )%42.8ي�ستخدمون العالمة التجارية
(ويتا) ،ون�سبة ( )%37.1منهم ي�ستخدمون العالمة التجارية (�سيقا) ،بينما �أقل ن�سبة ()%20.1
ي�ستخدمون العالمة التجارية �سني.
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جدول ( )1التوزيع التكراري والن�سبي لإجابات املبحوثني ح�سب نوع العالمة التجارية امل�ستخدمة
النوع

التكرار

الن�سبة

ويتا

121

42.8

�سيقا

105

37.1

�سني
املجموع

57

20.1

283

100

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013(،م).
�أما فيما يتعلق با�ستخدام عالمات جتارية �أخرى يف ال�سابق ،فقد ذكر العمر (� )2003أنه ومنذ بداية
الت�سعينات وحتت �أثر الأزمات االقت�صادية التي �أ�صابت االقت�صاد العاملي ب�شكل عام ،فقد حدثت
تغريات هامة يف البيئة الداخلية واخلارجية التي متار�س ال�شركات فيها ن�شاطها الت�سويقي ،ومن
�أهمها التغريات ال�سريعة يف عقلية و�سلوك ورغبات امل�ستهلك؛ حيث �أ�صبح �أكرث طلب ًا و�أكرث انتقاد ًا
للمنتجات املعرو�ضة له ،ويدعم ذلك القول ما يالحظ من اجلدول �أدناه ؛ حيث �إن �أغلبية العمالء
( )%73.5ذكروا �أنهم قد ا�ستخدموا عالمة جتارية خمتلفة يف ال�سابق ،بينما ن�سبة �أقل()%26.5
مل ي�ستخدموا �سوى عالمة جتارية واحدة.
جدول ( )2التوزيع التكراري والن�سبي لإجابات املبحوثني ح�سب ا�ستخدامهم لعالمة جتارية
�أخرى يف ال�سابق
الإجابة
نعم
ال
املجموع

التكرار

الن�سبة

208

73.5

75

26.5

283

100

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
� 2/4أ�سباب تغيري العالمة التجارية:
هدف البحث من خالل �أداة اال�ستبيان �إىل تق�صي دوافع املبحوثني لتغيري العالمة التجارية وقد
جاءت �إجاباتهم مو�ضحة باجلدول (.)3
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جدول رقم ( )3التوزيع التكراري والن�سبي للمبحوثني ح�سب �إجاباتهم حول �أ�سباب تغيري
العالمة التجارية
ال�سبب
اجلودة
ال�سعر
الوفرة
اخلدمات
ال ينطبق
املجموع

التكرار

الن�سبة

41

14.5

27

9.5

20

7.1

120

42.8

75

26.1

283

100

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
وبتحليل اجلدول �أعاله جند �أن ( )%42.8من املبحوثني الذين قاموا بتغيري العالمة التجارية �أفادوا
ب�أن ال�سبب الرئي�س يف تغيريهم للعالمة هو جودة العالمة التجارية اجلديدة ،بينما ( )%14.5منهم
ذكروا ب�أن �سبب تغيري العالمة هو ال�سعر ،ون�سبة ( )%9.5قد ذكروا �أن ال�سبب هو الوفرة ،و�أفاد
( )%7.1ب�أن �سبب تغيريهم للعالمة التجارية هو اخلدمات ،بينما ( )%26.1من املبحوثني كانت
دوافعهم كامنة ،وتدل هذه النتائج على �أن عامل اجلودة له ت�أثري كبري مقارنة بالعوامل الأخرى ،يف
حث امل�ستهلك على تغيريه للعالمة التجارية.
 3/4العالقة بني كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية وبناء وت�صميم
الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية:
�إن الإ�سرتاتيجيات الفعالة هي تلك التي ت�أخذ بعني االعتبار وجهي قيمة العميل وعند توجيه �س�ؤال
لعينة البحث بخ�صو�ص ت�أثري تنقل العمالء بني العالمات التجارية على بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجيات
الت�سويقية�.أظهرت النتائج ما يلي:
جدول ( )4التوزيع التكراري والن�سبي لإجابات املبحوثني فيما يتعلق بت�أثري كرثة و�سرعة تنقل
العمالء على ت�صميم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية
الإجابة
�أوافق
ال �أوافق
املجموع

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
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التكرار
280

الن�سبة
98.9

3

1.1

283

100

من خالل اجلدول ( )4جند �أن الغالبية العظمى ( )%98.9من العمالء يف الدرا�سة ذكروا �أنهم
يوافقون على �أن تغيري العالمة التجارية ي�ؤثر على بناء وت�صميــم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية،
وللتحقق م ــن �صحة الفر�ض البد من درا�سة العالقة االرتباطيـ ــة بني متغي ــرات الدرا�س ــة با�ستخدام
اختب ــار( )  ،ويت�ضح ذلك بالنظر للجدول (.)5
جدول رقم ( )5اختبار( ) للعالقة بني تغيري العالمة التجارية وبناء وت�صميم اال�سرتاتيجيات
الت�سويقية
ن�سبة الأف�ضلية
م�ستوى املعنوية
درجة احلرية
قيمة ( )
8.95

1

5.25

0.003

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
من اجلدول �أعاله جند �أن معنوية ( ) هي(� )0.003أقل من( )0.05مما ي�شري �إىل وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية وبناء وت�صميم
الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية.
قيمة ن�سبة الأف�ضلية ت�شري �إىل �أن املبحوثني الذين ال يقومون بتغيري العالمة التجارية احتمال ت�أثريهم
على بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية( )5.25مرة �أكرث من املبحوثني الذين يقومون بتغيري
العالمة التجارية.
 4/4العالقة بني كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية ودرجة الوالء للعالمة
التجارية:
مما يجدر ذكره �أنه البد للمن�ش�آت من خلق درجة من املطابقة بني منتجاتها وحاجات ورغبات
امل�ستهلكني؛ لأن ذلك �سي�سهم �إيجاب ًا يف بناء الوالء لل�سلعة لدى عدد مقدر من امل�ستهلكني.
جدول رقم ( )6التوزيع التكراري والن�سبي للمبحوثني ح�سب �إجاباتهم حول ت�أثري �سرعة وكرثة
تنقل العمالء بني العالمات التجارية على الوالء للعالمة التجارية
الإجابة
�أوافق
ال �أوافق
املجموع

التكرار

الن�سبة

5

1.8

283

100

278

98.2

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
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وبقراءة اجلدول رقم ( )6الذي يبني التوزيع التكراري والن�سبي للمبحوثني ح�سب �إجاباتهم حول
ت�أثري �سرعة وكرثة تنقل العمالء بني العالمات التجارية على الوالء للعالمة التجارية ،يالحظ
�أن معظم العمالء �أي ن�سبة ( )%98.2يوافقون على �أن كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات
التجارية ي�ؤثر �سلب ًا على درجة الوالء للعالمة التجارية.
جدول ( )7اختبار( ) للعالقة بني كرثة و�سرعة تنقل العميل بني العالمات التجارية ودرجة
والئه للعالمة التجارية
قيمة (

)

3.11

درجة احلرية

م�ستوى املعنوية

ن�سبة الأف�ضلية

1

0.078

3.13

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
من نتائج اختبار( ) �أعاله نالحظ �أن م�ستوى املعنوية املح�سوبة( )0.078وعلى الرغم من �أنها
�أكرب من (� )0.05إال �أنه ميكن رف�ض فر�ض العدم عند م�ستوى الداللة ( ،)%10وذلك لأنه من واقع
الدرا�سة امليدانية والنقا�شات املركزة مع بع�ض املعنينّ يف ال�صناعة ميكن اعتبار النتيجة معنوية؛ �أي
�إن هناك عالقة �إيجابية بني املتغريين.
قيمة ن�سبة الأف�ضلية ت�شري �إىل �أن املبحوثني الذين ال يقومون بتغيري العالمة التجارية تكون درجة
والئهم �أكرب( )3.13مرة �أكرث من املبحوثني الذين يقومون بتغيري العالمة التجارية.
 5/4العالقة بني كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية وطبيعة اخلدمات املقدمة
للعمالء من املن�ش�أة:
�إن م�ساهمة اخلدمات املقدمة لعمالء املن�شاة �أ�صبحت م�س�ألة غاية يف الأهمية ولها مدلوالتها على
الوالء للعالمة التجارية .لذلك عند �س�ؤال عينة البحث عن مدى ارتباط كرثة و�سرعة تنقل العميل
بني العالمات وطبيعة اخلدمات التي يح�صل عليها من املن�ش�أة ،تبني املوقف الذي ميكن النظر �إليه
من خالل اجلدول (.)8
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جدول ( )8التوزيع التكراري والن�سبي للمبحوثني ح�سب �إجاباتهم حول ت�أثري تنقل العمالء على
طبيعة اخلدمات املقدمة لهم من املن�ش�أة
الإجابة
�أوافق
ال �أوافق
املجموع

التكرار

الن�سبة

274

96.8

9

3.2

283

100

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
بقراءة اجلدول �أعاله يت�ضح �أن الن�سبة الغالبة من العمالء ( )%96.8ي�ؤكدون �أن كرثة و�سرعة تنقل
العمالء له ت�أثري �سلبي على طبيعة اخلدمات املقدمة لهم من املن�ش�أة.
حتقيق الفر�ض �أعاله ي�ؤكد من خالل اختبار ( )
جدول ( )9اختبار ( ) للعالقة بني كرثة و�سرعة تنقل العمالء بني العالمات التجارية
وطبيعة اخلدمات املقدمة من املن�ش�أة
ن�سبة الأف�ضلية
م�ستوى املعنوية
درجة احلرية
قيمة ( )
3.62

1

0.05

4.21

امل�صدر :الدرا�سة امليدانية2013( ،م).
معنوية االختبار �أعاله ( )0.05ت�شري �إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كرثة و�سرعة تنقل
العمالء بني العالمات التجارية وطبيعة اخلدمات املقدمة لهم من املن�ش�أة.
قيمة ن�سبة الأف�ضلية ت�شري �إىل �أن املبحوثني الذين ال يقومون بتغيري العالمة التجارية ي�ؤكدون
باحتمال ( )4.21مرة �أن اخلدمات املقدمة �إليهم من املن�ش�أة �أف�ضل من تلك املقدمة �إىل املبحوثني
الذين يقومون بتغيري العالمة التجارية.
/5ا�ستنتاجات البحث:
 .1توقعات امل�ستهلك عن منافع العالمة التجارية تعترب ال�سبب الرئي�س لتغيري العالمة.
 .2ت�أتي اجلودة يف مقدمة �أ�سباب تغيري العالمة ثم يليها ال�سعر ،الوفرة ،اخلدمات.
 .3هنالك عالقة ارتباطية موجبة بني �سرعة وكرثة تنقل العميل بني العالمات التجارية وبني بناء
وت�صميم الإ�سرتاتيجيات الت�سويقية.
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 .4هنالك عالقة ارتباطية موجبة بني �سرعة وكرثة تنقل العميل بني العالمات التجارية وبني درجة
والء العمالء.
 .5هنالك عالقة ارتباطية موجبة بني �سرعة وكرثة تنقل العميل بني العالمات التجارية وبني طبيعة
اخلدمات املقدمة من املن�ش�أة.
بنا ًء على اال�ستنتاجات ال�سابقة خل�ص البحث �إىل التو�صيات التالية:
 .1على املن�ش�آت الرتكيز على تبني �إ�سرتاتيجيات بناء العالمة التجارية ورعايتها وتطويرها
واالحتفاظ بالعمالء ،ل�ضمان البقاء واال�ستمرارواالزدهار يف دنيا الأعمال بنجاح مع بناء قاعدة
معلومات تت�ضمن تق�سيم ًا للعمالء بح�سب والئهم.
 .2على املن�ش�آت االهتمام بجودة املنتجات من خالل ا�ستخدام املواد الأولية املنا�سبة التي تتالءم مع
م�ستوى اجلودة املطلوب.
 .3على املن�ش�آت وعرب قنواتها الت�سويقية القيام بدور املر�شد للعمالء ،وذلك ببناء عالقات ذات طابع
�شخ�صي مع العمالء ،بحيث تتمكن من التعرف على احتياجات العميل واهتماماته ال�شخ�صية
واملادية
 .4العمل على بناء نظام للحوافز يتنا�سب وتق�سيمات العمالء ،وذلك مبوجب املعلومات التي توفرها
قاعدة البيانات ،وذلك من �ش�أنه خلق قيمة �إ�ضافية للعالمة التجارية.
 .5زيادة اال�ستثمار يف العمالء املكت�سبني حديث ًا والرتكيز عليهم بهدف ك�سب والء الغالبية منهم.
� .6ضرورة الت�أكد من �صدق املعلومات التي حتتويها الر�سالة الإعالنية حتى ال تقدم معلومات غري
�صادقة عن ال�سلعة �أو اخلدمة؛ الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تقليل ا�ستهالك العالمة التجارية.
 .7القيام بدرا�سة �سلوك امل�ستهلك وعاداته وتقاليده ودخله ،قبل بناء وت�صميم الإ�سرتاتيجية
الت�سويقية ،ويف �أثناء ذلك ،وبعد تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،ب�صورة دورية ل�ضمان مواكبتها الحتياجات
ورغبات امل�ستهلكني.
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الثقة التنظيمية كمتغير وسيط في
العالقة بين عدالة التوزيعات وانتشار الفساد اإلداري
«دراسة تطبيقية على العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا»

الدكتور جمال عبد احلميد حممد مدر�س �إدارة الأعمال
كلية التجارة و�إدارة الأعمال جامعة حلوان

ملخ�ص البحث
�شهدت م�صر منذ عدة عقود ما�ضية العديد من الظواهر والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية زادت حدتها بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير ،ولعل من �أهم تلك الظواهر
ظاهرة الف�ساد الإداري والذي يعد من املو�ضوعات الهامة يف �أدبيات الإدارة .وي�ستهدف هذا البحث
درا�سة وحتليل العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف امل�ؤ�س�سات،
وقى �سبيل ذلك جمعت بيانات من ( )303مفردة ممثلة ملجتمع البحث ،وا�ستخدم الباحث �أ�ساليب
االرتباط واالنحدار لتبيان هذه العالقة ،وقد تو�صل الباحث �إىل:
• وجود ارتباط طردي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
• وجود ارتباط عك�سي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري
• وجود ارتباط عك�سي متو�سط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري
• وجود ت�أثري لإدخال متغري الثقة التنظيمية يف العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد
الإداري
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Abstract:
This paper investigates the relationship of administrative corruption phenomenon with the distributive justice and organizational trust in the organizations.

Thus, a sample of 303 observations has been collected, and the analysis of cor-

relation and regression has been employed to illuminate such relationship. The

results illustrate strong positive correlation between distributive justice and the
dimensions of organizational trust, whereas a strong negative correlation between

distributive justice and the administrative corruption has been revealed. Also, a

medium negative correlation between organizational trust and the dimensions of

administrative corruption has been discovered. Finally, the study finds an impact

of involving the variable of organizational trust in the relationship between the
distributive justice and the administrative corruption.

: مقدمة.�أو ًال
با�ستقراء الواقع العملي ميكن القول ب�أن الف�ساد الإداري �أ�صبح ظاهرة منت�شرة على م�ستوي
 وال توجد دولة خالية من، وفى العديد من الدول،الأفراد وعلى م�ستوي القيادات الإدارية واملالية
.الف�ساد فهو متغلغل يف الدول الغنية والفقرية على حد �سواء
�إن ما ت�شهده م�صر منذ عدة عقود ما�ضية من ظواهر و�أزمات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
 ولعل من �أهم تلك،زادت حدتها بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير تختلف يف �أ�شكالها و�أثارها
،  الر�شوة،  التزوير، الظواهر هي ظاهرة الف�ساد الإداري مبختلف �أ�شكاله و�أنواعه (االختال�س
 حيث يعد هذا املو�ضوع من املو�ضوعات الهامة يف.) وغريها، �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، الإهمال
�أدبيات الإدارة خ�صو�صا مع منو االجتاه احلايل يف الدرا�سات امليدانية نحو تناول الظواهر ال�سلوكية
Counter- productive behaviors. املناوئة للإنتاج �أو ما ي�سمى باللغة الإجنليزية
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ونظر ًا ملا للف�ساد الإداري من �آثار �سلبية على املنظمات ،والتي تتمثل يف فقدان الثقة يف الإدارة
العليا ويف العاملني بالإدارات الو�سطي والإدارة الإ�شرافية ،ظهور الالمباالة ،وزيادة امل�شاكل
االجتماعية ،عدم امل�ساواة يف تطبيق القانون .من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتحليل �أثر غياب كل من
عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا
مع الأخذ يف االعتبار �أن الثقة التنظيمية تتو�سط هذه العالقة خا�صة يف ظل ندرة الدرا�سات التي
تهتم بهذا اجلانب.
ثاني ًا  :الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة :
ميكن القول ب�أن الف�ساد الإداري يعترب من الق�ضايا الإدارية التي بد�أت تتغلغل ب�صورة مكثفة يف
�أدبيات الإدارة ،ويتم التعويل عليها كمر�شد فعال للممار�سة الإدارية .وبناء على ذلك �سوف يتم
عر�ض الإطار النظري للبحث والدرا�سات ال�سابقة كما يلي:
 : 1/2الف�ساد الإداري) Administrative Corruption( :
 :1 / 1/2مفهوم الف�ساد الإداري:
تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الف�ساد الإداري .وقد يعزى �سبب ذلك �إىل اختالف املدار�س
الفل�سفية التي تناولت مو�ضوع الف�ساد الإداري ،واختالف �أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه املدار�س.
وميكن تناول مفهوم الف�ساد الإداري كالتايل:
• عرف ك ٌّل من مهدي ومو�سي ( )1993الف�ساد الإداري ب�أنه عبارة عن ا�ستعمال للوظيفة العامة
بجميع ما يرتتب عليها من هيبة ونفوذ و�سلطة لتحقيق منافع �شخ�صية وب�شكل خمالف للقوانني
املعمول بها .
• وعرفه الأعرابي ( )1995ب�أنه هو الق�صور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غري قادرين على
تقدمي االلتزامات الذاتية املجردة التي تخدم امل�صلحة العامة.
• كما عرفه  ) 1997( Caidenب�أنه الت�أثري غري امل�شروع يف القرارات العامة .
• بينما و�صفه عامر ( )2000ب�أنه " �سلوك بريوقراطي ي�ستهدف حتقيق منافع �شخ�صية بطريقة
غري �شرعية.
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• يف حني عرفه منقذ و�أنعام ( )2000الف�ساد الإداري ب�أنه "ا�ستغالل ال�سلطة للح�صول على ربح
�أو منفعة �أو فائدة ل�صالح �شخ�ص �أو جماعة ،بطريقة ت�شكل انتهاك ًا للقانون �أو ملعايري ال�سلوك
الأخالقي الراقي ".
وعلى ذلك ميكن للباحث القول ب�أن الف�ساد الإداري هو �سلوك غري ر�سمي بديل عن ال�سلوك الر�سمي
ينتج عن �أ�سباب داخلية �أو خارجية يف املنظمات؛ يت�ضمن �إخالل املوظف بواجبات وظيفته �سعي ًا
لتحقيق مكا�سب له �أو لأفراد �أ�سرته �أو �أ�صدقائه.
� :2/1/2أ�شكال الف�ساد الإداري:
�أ�صبحت ظاهرة الف�ساد الإداري حديث ال�ساعة وا�ستحوذت علي اهتمام املنظمات والهيئات الدولية
كما حظيت باهتمام الكثري من �أ�ساتذة الإدارة واملفكرين ب�شكل عام (اليو�سف �( ،)2000 ،إبراهيم
وال�صرايرة�( ،)2001 ،أبو يو�سف( ،)1417 ،علوان،1980( ،)Caiden ،1987( ،)2007 ،
 )Gouldومن خالل مراجعة الباحث للأدبيات ال�سابقة يف هذا املجال ،ف�إنه ميكن تق�سيم �أ�شكال
الف�ساد الإداري �إىل �أربعة جمموعات كالتايل:
�أ -الف�ساد التنظيمي  :وهو جمموعة من الظواهر ال�سلبية التي متثل �إخالال بواجبات الوظيفة العامة
من قبل موظف اخلدمة ومتثل �أهم �أ�شكاله مايلي :
 االمتناع عن �أداء العمل وب�شكل م�ستمر. عدم �أداء الفرد العامل عمله بدقة و�إخال�ص. عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات ال�صادرة من ر�ؤ�ساء العمل. �إف�شاء �أ�سرار العمل التي ت�ؤثر على حتقيق �أهداف امل�صلحة العامة. عدم التعاون مع زمالء العمل فيما يتعلق بتحقيق �أهداف املنظمة.ب -الف�ساد ال�سلوكي :وهو جمموعة من الظواهر ال�سلبية لل�سلوك الوظيفي للفرد �أو الأفراد العاملني
يف الأجهزة العامة؛ هذا ال�سلوك ال�سلبي يتمثل يف عدة �صور و�أ�شكال هي:
 -ممار�سة الفرد �أعمال تعيبه وتعيب اجلهاز الإداري الذي ينتمي �إليه.
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 �أداء �أعمال غري ر�سمية وغري م�سموح بها يف �أثناء العمل الر�سمي. ا�ستغالل املوارد املتاحة يف حتقيق منافع �شخ�صية. التحايل على تعليمات العمل لتحقيق مك�سب �شخ�صيج -الف�ساد املايل :ويتمثل يف جمموعة من املخالفات ال�سلبية التي يرتكبها الفرد املوظف عند �إجناز
املعامالت املالية� ،سواء ما يرتبط منها بامل�صلحة العامة �أم مب�صلحة املواطنني الذين يتعاملون
مع املنظمات العامة ويتمثل يف الأ�شكال الآتية :
 خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها من قبل الإدارات املركزية �أو التعليماتاملالية املعمول بها.
 الإهمال والتق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق مايل. خمالفة تعليمات الأجهزة املركزية للرقابة والتفتي�ش واملكلفة مبتابعة تنفيذ الأعمال املاليةللمنظمات العامة.
د -الف�ساد اجلنائي :ويتمثل يف جمموعة من الأ�شكال التي يتم فيها الت�أثري على املوظف بهدايا مادية
�أو غري مادية بطرق غري قانونية ،الق�صد منها اتخاذ قرار يف �صالح من قدموا تلك الهدايا ،و
ي�أخذ �أ�شكال متعددة وهي:
 ال�سرقة  :ويق�صد بها �أخذ الأموال العامة خفية ،وتعترب من ال�سلوكيات املحرمة واملدانة �شرعاوقانون ًا ،وتقع ال�سرقة عادة على الأموال النقدية �أو الأ�شياء العينية .
 الر�شوة  :ويق�صد بها كل ما يعطيه املواطن (الرا�شي) ملوظف عام �أو �صاحب �سلطة (مرت�ش)لتنفيذ ما يريده الأول.
 التزوير  :وهو تغيري لطبيعة امل�ستندات والوثائق الر�سمية ،حتى ت�ستعمل فيما زورت من �أجله،ويرتتب عليها الإ�ضرار بالغري.
 الإهمال  :وهو الفعل الذي ينتج عنه �ضرر كبري مثل الإهمال يف حت�صيل الأموال امل�ستحقةللدولة� ،أو عدم االلتزام مبواعيد العمل �أو الإهمال يف مراجعة الطلبيات وغريها.
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 الو�ساطة  :وهي التو�سل يف �إجناز الأعمال ب�سرعة� ،أو بتقليل ما يتحمله من �أعباء مالية �أوغريها من جرائم ال�سلوك ال�شخ�صي يف العمل.
 3/1/2الدرا�سات ال�سابقة :تناولت درا�سة (  ) Bernard،1984م�شكلة ف�ساد الأفراد العاملني يف
ال�سجون والعوامل امل�ؤثرة يف حدوثه ،وتو�صلت الدرا�سة �إيل �أن �أهم �أ�شكال الف�ساد تتمثل يف ا�ستعمال
املوارد يف غري الغر�ض املحدد لها  ,االبتزاز ،اال�ستغالل ،ال�سرقة ،االختال�س وغريها ،و�أن �أهم
�أ�سباب حدوث الف�ساد هو �ضعف نظام الرقابة و�ضعف احلوافز املمنوحة للعاملني يف ال�سجون .
يف حني تناولت درا�سة (عبد املح�سن  )1994،و�صف ظاهرة الر�شوة من وجهة نظر املواطنني
واملوظفني يف الوحدات العامة امل�صرية ،وتو�صلت �إىل �أن من �أهم الأ�سباب التي �ساهمت يف انت�شار
الر�شوة هي (التعقيدات والإجراءات الروتينية والبطيئة ،جهل املواطنني بالإجراءات املطلوبة،
وغمو�ض بع�ض اللوائح مما يتيح للموظف حرية التف�سري والتالعب ح�سب �أغرا�ضه ومقا�صده
ال�شخ�صية.
بينما تناولت درا�سة (منقذ و�إنعام  )2000,العوامل امل�ؤثرة يف الف�ساد الإداري ال�شخ�صية والتنظيمية
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من يقومون بالف�ساد الإداري هم غالب ًا من املوظفني ال�شباب املتزوجني
الذين لديهم م�ؤهالت متو�سطة ،وميتازون بعالقات وطيدة مع ر�ؤ�سائهم يف العمل وعالقات �ضعيفة
مع زمالئهم املوظفني
يف حني اقرتحت درا�سة ( )Ogus، 2004ا�سرتاتيجية للحد من ظاهرة الف�ساد بد ًال من حماولة منعها
نهائي ًا ،تركز هذه اال�سرتاتيجية على الإجراءات والرتتيبات التنظيمية والتي �إذا مت ت�صميمها ب�شكل
منا�سب ف�إنها �ست�ؤدي �إىل حتقيق الهدف منها.
بينما تناولت درا�سة (� )Luo،2005أربع حماور ت�شكل يف جمموعها الف�ساد التنظيمي وهي (الف�ساد
والبيئة التنظيمية ،الف�ساد التنظيمي و�أثاره ،الف�ساد وال�سلوك التنظيمي ،الف�ساد والهند�سة
التنظيمية) ،وقامت با�ستخدام مقيا�س الف�ساد لتحديد املنظمات الفا�سدة ،وتو�صلت �إىل:
(�أ) �أو�ضحت الدرا�سة �أن غياب الرقابة التنظيمية ،وعدم ال�شفافية ،وعدم العدالة والظلم ،ودرجة
التعقيد ،هي التي حتفز على القيام بالأعمال غري امل�شروعة
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(ب) هناك جمموعة من ال�سلوكيات الفا�سدة ت�سود داخل املنظمات من �أهمها (املخالفات بوجه
عام ،املخالفات الإجرائية ،املخالفات الهيكلية).
(ج) الف�ساد الإداري يعيق عملية التطوير التنظيمي ،وي�ؤدي �إىل عدم الكفاءة التنظيمية.
(د) يقاوم الف�ساد الإداري بناء الثقافة التنظيمية وبناء الهياكل التنظيمية.
يف حني ا�ستخدمت درا�سة ( � ) Graaf & Huberts،2008أ�سلوب درا�سة احلالة ملعرفة طبيعة الف�ساد
من خالل درا�سة ( )10حاالت للن�ساء يف هولندا وتو�صلت الدرا�سة �إيل �أن الف�ساد يحدث عادة
يف غ�ضون عالقات دائمة  ،و�أن �أهم الدوافع وراء الف�ساد ب�صرف النظر عن الك�سب املادي ت�شمل
ال�صداقة واحلب والرغبة يف �إقناع الآخرين .
وميكن للباحث من خالل ا�ستقراء الواقع والدرا�سات ال�سابقة �إيجاز �أهم مالمح انت�شار الف�ساد
الإداري يف الوحدات املحلية فيما يلي:
(�أ) تداخل االخت�صا�صات وال�سلطات وتعدد مراكز اتخاذ القرارات الأمر الذي يجعل املوظف العام
م�سئو ًال �أمام �أكرث من رئي�س ،وبالتايل ي�سهل عليه القيام باملخالفات الإدارية التي تقوده �إىل
ارتكاب ممار�سات الف�ساد.
(ب) الرتاخي يف تقومي االنحرافات وك�شف امل�شكالت ومعاجلتها يف الوقت املنا�سب مما يخلق
انطباع ًا لدى املوظف العام بعدم اكرتاث الإدارة واهتمامها وحر�صها على �سري العمل بال�صورة
املطلوبة؛ الأمر الذي يدفع ارتكاب كل املخالفات غري امل�شروعة.
(ت) �سيادة النمط اال�ستبدادي يف الإدارة والقيادة؛ الأمر الذي يرتتب عليه تركز ال�سلطات
وال�صالحيات يف قمة الهرم الإداري واالعتماد على �أ�ساليب الرتهيب والعقاب للمر�ؤو�سني دون
االعرتاف بالإجنازات الفردية للموظفني يف العمل ومكاف�أتهم عليها.
(ث) جمود الروتني وتعقد الإجراءات البريوقراطية ت�ؤدي �إىل ا�ستغراق املوظف يف تفا�صيل
الإجراءات ومرورها بالعديد من احللقات للح�صول على املوافقات املطلوبة ،وهذه الإجراءات
تعد فر�صة منا�سبة �أمام املوظف العام لتحقيق مكا�سب �شخ�صية كقبول الر�شاوى مقابل ت�سهيل
الإجراءات الإدارية.
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(ج) عدم اال�ستقرار الإداري يف كثري من امل�ؤ�س�سات والأجهزة والإدارات العامة وكرثة التنقالت
والتكاليف خالل فرتة زمنية ق�صرية ،ي�شجع على ا�ستغالل املنا�صب �أو الوظيفة و�صرف اجلهد
والوقت بح ًثا عن �سبل الرثاء وجمع املال بالف�ساد نتيجة االقتناع ب�أن املن�صب �أو الوظيفة لي�ست
دائمة و�أنه ال جمال �أمامه لإثبات ذاته؛ لأنه عر�ضة للنقل واال�ستبدال ب�آخر.
(ح) تخلف نظم احلوافز واملكاف�آت وعدم قدرتها على تلبية متطلبات املوظف العام احلياتية
واالجتماعية واالقت�صادية ،نتج عنه جنوح كثري من املوظفني �إىل ارتكاب ممار�سات خمالفة
للتعوي�ض عن الق�صور يف نظم احلوافز واملكاف�آت من خالل تعاطي الر�شوة والعمولة واالختال�س.
 : 2/2الثقة التنظيميةOrganizational trust :

اهتمت املداخل احلديثة يف الفكر الإداري مبفهوم الثقة التنظيمية؛ حيث قامت النظرية اليابانية
( )Zعلى ثالثة مرتكزات �أ�سا�سية وهي (الثقة ،املهارة ،املودة)( ،الطائي ،)2007 ،وميكن تناول
هذا املحور من خالل االتي:
 : 1/2/2مفهوم الثقة التنظيمية و�أهميتها :لقد ركز الباحثون يف تف�سري مفهوم الثقة علي �أنها درجة
�إميان وتقبل الفرد للقرارات وال�سيا�سات التي ت�ضعها �إدارة املنظمة والتي تقوم بتنفيذها و�إدارتها
ب�شكل عادل جلميع الأطراف وباالجتاه نف�سه .
وتعرف �أي�ض ًا ب�أنها الإميان العام والثقة بنوعية وقبول �أ�شخا�ص معينني مثل زمالء العمل والرئي�س
املبا�شر �أو جمموعات معينة مثل الإدارة العليا ،والرغبة يف االعتماد عليهم علي �أ�سا�س ت�صرفهم
كما هو متوقع منهم ،ف�ض ًال عن عدم االهتمام مبراقبة ومتابعة �سلوكهم ( .) Chen& Dhillon,2003
�أما ( )2005,starterفريي الثقة ب�أنها درجة تفوي�ض بع�ض امل�س�ؤوليات واملهام للمر�ؤو�سني الذين
ميثلون التوقعات الإيجابية الواثقة لإجنازهم لتلك املهام وامل�س�ؤوليات.
هذا وقد و�صف ( )Puusa & tolranen , 2006الثقة ب�أنها الرابط االجتماعي ( )social glueالذي
يربط ويل�صق الأنواع املختلفة للهياكل التنظيمية مع ًا ،وهي عن�صر �أ�سا�سي لبناء العالقات الإن�سانية؛
�إذ تخلق الت�آزر وتعطي النا�س ال�شعور بالأمان.
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وعرفها (الطائي  )2007 ،ب�أنها �إميان الفرد والقائد والعاملني معه بالأهداف والقرارات وال�سيا�سات
التنظيمية يف املنظمة مبا يعك�س ر�ضا والتزام اجلميع جتاه املنظمة.
يف حني يرى ال�شكرجي (� ) 2008أن الثقة التنظيمية هي عبارة عن توقعات ومعتقدات وم�شاعر
�إيجابية يحملها الأفراد جتاه املنظمة التي ينتمون �إليها ،واملرتبطة باملمار�سات وال�سلوكيات الإدارية
املطبقة والتي روعي فيها االلتزام بالقيم الأخالقية واالبتعاد عن كل ما ي�ضر بامل�صالح امل�شرتكة.
وعموم ًا ف�إن مفهوم الثقة التنظيمية يعك�س خم�س حقائق وهي Hoy& Moran,2003
• الإح�سان ( : ) Benevolenceوهو �شعور طرف ما ب�أن الطرف الآخر يح�سن عليه باخلري وميده
بالعطف .
• االعتمادية ( : ) Reliabilityوهو املدى الذي يعتمد فيه �شخ�ص ما على �شخ�ص �أو جمموعة
�أخرى .
• اجلدارة ( � : ) Competencyأي امتالك املهارة واملعرفة واخلربة .
• الأمانة (� : ) Honestyأي �شخ�صية و�سالمة ونزاهة وم�صداقية الطرف امل�ؤمتن .
• االنفتاح (� : ) Opennessأي لي�س هناك �أي حجب للمعلومات .
وقد بحثت درا�سة Blomqvist,et.al,2004العالقة بني الثقة التنظيمية وبع�ض الق�ضايا الهامة مثل (
التعاون ،التن�سيق داخل املنظمة ) وتو�صلت �إيل وجود ارتباط �إيجابي بني الثقة ال�سائدة واملر�ؤو�سني
وبني زيادة عمليات التعاون والتن�سيق داخل املنظمة ،كما �أثبتت الدرا�سة �أن الثقة و�سيلة لزيادة
املرونة الإ�سرتاتيجية وتقود �إىل مزيد من التكيف.
وعلى ذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن تكوين وبناء الثقة يف املنظمات يعد مطلب ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان التفاعل
والتبادل بني الأطراف لإجناز املهام املطلوبة بكفاءة وفعالية ،وبدونها ال ميكن �أن ت�ستقر املنظمات
يف العمل والبقاء.
� :2/2/2أبعاد الثقة التنظيمية :تناول عديد من الدرا�سات والأبحاث �أبعاد الثقة التنظيمية،
واتفق �أغلبها على وجود ثالثة �أبعاد حظيت بالقبول واالعتماد من قبل العديد منها مثل درا�سة
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( ) Strater,2005)، (Dirks & ferrin,2002 ) (Adams,2004وهي :
�أ -الثقة يف امل�شرفني (الرئي�س املبا�شر) Trust in supervisors :وهي متثل التوقعات الإيجابية
للمر�ؤو�سني جتاه م�شرفيهم يف العمل وفقا للعالقات املتبادلة بني الطرفني  ،Pillai ,1999والثقة
هي �سمة رئي�سة مرتبطة بالقيادة � ،إذ �إن الأمانة واال�ستقامة هي �سمة �أ�سا�سية وحتمية للقيادة
فعندما يثق الأفراد بالقائد ف�إنهم يرغبون �أن يكونوا حتت طوع �أوامره لأنهم على ثقة ب�أن كل من
حقوقهم وم�صاحلهم لن ي�ساءلها ؛ �إذ �إنه من غري املحتمل �أن يتبع الأفراد ما يرونه غري �أمني �أو
يعمل على ا�ستغاللهم (.)Robbins, 2003
هذا وقد �سعت درا�سة ( � ) Straiter,2005إىل اختبار دور ثقة امل�شرفني مبر�ؤو�سيهم ومنظمتهم
و�أثرها علي الر�ضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ؛ حيث طبقت الدرا�سة على �إحدى �شركات
الأدوية بنيوجري�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية وا�ستخدم الباحث ا�ستبيان وزع على عينة
مكونة من ( )117مدير مبيعات و�أفرزت نتائج البحث �أن العالقة بني ثقة امل�شرف باملنظمة
وااللتزام التنظيمي �أقوى من ثقته باملر�ؤو�سني وااللتزام التنظيمي .
ب -الثقة يف زمالء العمل Trust in Co-Worker :ويق�صد بها تلك العالقات التعاونية املتبادلة
واملوقف الإيجابي بني الأفراد العاملني من حيث االعتماد املتبادل واال�شرتاك يف الأفكار واملعلومات
واالت�صاالت املفتوحة بني جميع الأطراف وذلك مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف والغايات امل�شرتكة
 .Becerra&Gupta,2003وقد �أ�صبحت الثقة بني زمالء العمل م�س�ألة مهمة يف منظمات اليوم
التي تعتمد ب�شكل كبري على جمموعات �أو فرق العمل؛ الذين يتمتعون مبهارات تكاملية وهم
يكونون ملتزمني بتحقيق هدف م�شرتك؛ فالثقة ت�ؤثر يف �أداء الفريق نحو الو�صول �إىل الأهداف
املطلوبة (.) Dirks & Ferrin ,2002
ج -الثقة ب�إدارة املنظمة� Trust in Organization Management :إن املع�ضلة الأ�سا�سية التي
تواجه املنظمات التي تكون تكاليفها باهظة والتي رمبا ت�ؤدي �إىل ف�شلها �أو انهيارها بالكامل هي
فقدان الثقة ب�إدارة املنظمة من قبل العاملني  ،فالتقنية مبفردها ال ميكنها �إدارة �أمور املنظمة
و�سيبقى للأفراد العاملني الأهمية الكربى يف العمل والتطوير واالبتكار  .و�إذا ما �أريد للمنظمات
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النجاح يف حتقيق �أهدافها ،و�إدارتها بكفاءة ومعنوية عالية البد من وجود الثقة املتبادلة ،فنق�ص
الثقة يجعل العاملني بال قيمة ،كما �إن انعدام الثقة يجعل الأفراد يف�ضلون م�صاحلهم ال�شخ�صية
على م�صالح املنظمة .ومن ثم انخفا�ض والئهم (العنزي ،ال�ساعدي .)2004 ،كما �أن م�ستوى
الثقة التنظيمية يرتبط بعالقة مع �سلوك املواطنة التنظيمية املتمثل يف (ال�ضمري ،واملجاملة،
الإيثار )Altunts & Baykal,2010 .
: 3/2

عدالة التوزيعات Distributive justice

تعترب عدالة التوزيعات �أحد �أبعاد العدالة التنظيمية التي تتمثل يف �أربعة �أنواع هي (عدالة
التوزيعات ،عدالة الإجراءات ،عدالة التعامالت ال�شخ�صية ،عدالة املعلومات Fodchuk,2007،
 ، Colquitt,2001وهي من �أهم امل�سببات التي ميكن �أن ت�ؤثر علي �سلوكيات الأفراد داخل املنظمات
�سواء الإيجابية منها �أو ال�سلبية .
ويق�صد بها العدالة املدركة عن توزيع املوارد من قبل املنظمة ،فهي تركز على �إدراك املوظفني لعدالة
املخرجات امل�ستلمة ،وقد حدد  Organ 1988ثالثة قواعد لعدالة التوزيع هي:
(�أ) قاعدة امل�ساواة  :وتقوم علي فكرة �إعطاء املكاف�آت علي �أ�سا�س امل�ساهمة .
(ب) قاعدة النوعية  :وتقوم علي ت�ساوي فر�ص احل�صول علي املكاف�آت بغ�ض النظر عن اخل�صائ�ص
الفردية.
(ج) قاعدة احلاجة  :وتقوم علي فكرة تقدمي الأفراد ذوي احلاجة امللحة علي الآخرين بافرتا�ض
ت�ساوي الأ�شياء الأخرى.
�إن عدالة التوزيعات وعدالة الإجراءات ت�ؤثران على املخرجات ال�شخ�صية للفرد العامل واملتمثلة
بالر�ضا الوظيفي واملايل ،وكذلك على املخرجات التنظيمية واملتمثلة بالوالء التنظيمي ونظام تقييم
الأداء (  . )McFarlane & Sweeney, 1990كما يوجد عالقة عك�سية بني العدالة بنوعيها (الإجرائية
والتوزيعية) وظهور ال�سلوكيات ال�سلبية �سواء تلك املوجهة نحو املنظمة �أو تلك املوجهة نحو الأفراد
( .)Fox et al, 2001وت�ؤثر العدالة التنظيمية بعنا�صرها املختلفة ،وال�صراعات بني الأفراد ،والقيود
التنظيمية على جميع ال�سلوكيات املناوئة للعمل (عوي�س.)2008،
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 : 4/2العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري:
تعد البيئة الإدارية بكل مكوناتها عام ًال م�شجع ًا على ارتكاب ممار�سات الف�ساد يف املنظمات ،خا�صة
�إذا كانت تلك البيئة ي�سودها الت�سيب والالمباالة والفو�ضى وانعدام النظام وغياب كل من العدالة
والثقة التنظيمية .فغياب العدالة التنظيمية بني الأفراد العاملني �سواء ما يتعلق بفقدان الرتقية �أو
التدريب ،واملكاف�آت املالية ي�ؤثر على انت�شار ظاهرة الف�ساد الإداري
(Bernard , 1984)، (Mcfarland and Sweeney,1990) .

كما �أن عدالة التوزيعات تف�سر ما يقرب من  %12من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري ،وهي نتيجة
�ضعيفة للغاية ،الأمر الذي ي�ستدعي �ضرورة �إدخال املتغريات الو�سيطة يف درا�سة هذه العالقة (علوان
 .) 2007،وقد �أ�شار عديد من الباحثني �إىل �أهمية بناء الثقة التنظيمية بني الأفراد والإدارة ،فهي
عامل هام يف حتقيق التكامل للمنظمة ومفتاح رئي�س لل�سلوك ال�شخ�صي املتوقع (،) 2003,Amico
وهي عامل �أ�سا�س يف �أي �شكل للتفاعل الإن�ساين وفق ًا لر�أي ( ،) Domingue & pels,2004كما
�أنها �أ�سا�سية وجوهرية لفهم ال�سلوك اجلماعي والفردي (ال�ساعدي  .)2004,وقد �أكدا ( ها�شم
والعايدي  ) 2010 ،علي �أن الثقة التنظيمية ت�ساعد علي تكوين اجتاهات �إيجابية للعاملني جتاه
املنظمة وت�ساعد علي حتقيق فعالية �إدارة املنظمة وت�ؤثر يف م�ستوي �أداء العاملني.
هذا وت�شكل العالقات بني الزمالء م�صدر ًا مهم ًا للدعم النف�سي واالجتماعي للموظف .فغالب ًا
ما يتلقى املوظف الدعم والت�أييد والتخفيف من �ضغط العمل من قبل زمالئه ،كما ميكن �أن ينبهوا
زمالئهم �إيل الأخطاء التي وقعوا فيها �أو من املحتمل �أن يقعوا فيها ،يف حني �أن املوظف الذي لديه
عالقات �سيئة مع زمالئه ف�إنه ي�شعر بالنبذ واالغرتاب وعدم االندماج مما ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح علي
درجة ارتباطه باملنظمة وعدم ال�شعور باالنخراط يف الواجبات وم�ستوي الـوالء وااللتــزام الوظيف ــي
( .)Kram & Isabella,1985
كذلك ف�إن العالقة ال�ضعيفة وعدم الثقة بني القائد واملر�ؤو�سني ت�ؤدي �إيل ا�ستغالل كل �شخ�ص للأخر
والرتكز علي االهتمامات الفردية؛ حيث يحاول كل طرف �أخذ �أكرب قدر من حقوقه مع تقدمي �أقل
قدر من الواجبات ،وكذلك العالقة بني امل�شرف واملوظف هي من �أكرث العوامل جذب ًا يف العمل  ,وهي
من العوامل التي تدفع املوظفني لاللتزام وحتقق لهم الربح . ) Alzoubi,2005 (.
122

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

وتو�صل (علوان � )2007،إىل وجود ت�أثري للعدالة ب�أبعادها الثالثة ( التوزيعية  ،الإجرائية ،
التعاملية) على انت�شار الف�ساد الإداري  ,حيث بلغ معامل التف�سري ( . ) %72وعلى الوجه الأخر فقد
�أو�ضح (ماجد  )1988 ،ب�أن انت�شار الف�ساد الإداري ي�ؤدي �إيل فقدان ثقة الإدارة العليا بالعاملني يف
الإدارات الو�سطي والإدارة الإ�شرافية ،وهذا ي�ؤدي �إيل تركيز ال�صالحيات وعدم تفوي�ضها مما ي�ؤدي
�إيل كرثة التعقيدات والإجراءات الروتينية  ،والغمو�ض يف بع�ض اللوائح مما يتيح للعاملني حرية
التف�سري والتالعب بها ؛ الأمر الذي يف�سح املجال للبع�ض من و�ضع عراقيل �إدارية بهدف احل�صول
علي منافع �شخ�صية �إ�ضافية من املواطنني املتعاملني مع املنظمة.
هذا وقد ك�شف ( ) Alexander & ruderman,1987عن وجود عالقة �إيجابية بني عدالة
التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ستوى الإدارة العليا ،كذلك تو�صال ( & Lind
� )tyler, 1988إىل نتائج م�شابهة ؛ مما ي�شري �إىل �أن العدالة التنظيمية بوجه عام وعدالة التوزيعات
على وجه اخل�صو�ص رمبا تكون مهمة يف بناء الثقة التنظيمية.
�إن الثقة تولد �شعور ًا بالتزام غري حمدود والذي ينعك�س على �سلوك العاملني .فعندما يكون هناك
ثقة جند �أن املر�ؤو�س �سيكون �أكرث رغبة لالنخراط يف �سلوكيات الدور املمتاز طاملا �أنه يدرك �أنه لن
يبخ�س �أو ي�ضيع حقه ( .)Podskaff, et.al., 1990
وبنا ًء على ما �سبق ف�إنه ميكن القول يف �ضوء الدرا�سة النظرية والدرا�سات ال�سابقة ويف حدود
علم الباحث بالرغم من وجود العديد من الدرا�سات التى تناولت ق�ضايا العدالة التنظيمية والثقة
التنظيمية من ناحية ،وكذلك درا�سات تناولت �إحدى هذه الق�ضايا مع انت�شار الف�ساد الإدارى ،ميكن
القول �إن هناك ندرة يف الدرا�سات العربية والأجنبية املتعلقة بدرا�سة العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف امل�ؤ�س�سات
ثالثاً :م�شكلة البحث:
تعترب القطاعات احلكومية هي اجلهات الرئي�سة املعنية بتنفيذ �سيا�سات الدولة العامة ،وتقدمي
اخلدمات املختلفة لأفراد املجتمع وحتقيق التنمية ،ونظر ًا ملا ي�سببه الف�ساد من معوقات اقت�صادية
وثقافية واجتماعية وانخفا�ض م�ستوي جودة اخلدمات الذي تت�ضح مظاهره كما جاء يف تقرير عن
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حالة الف�ساد يف م�صر ال�صادر عن منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد التابعة ملركز نظم املعلومات
ودعم اتخاذ القرار ال�صادر عام  2007التابع ملجل�س الوزراء يف م�صر فيما يلي:
( )1انت�شار الر�شوة بكافة مرادفاتها من هدايا و�إكراميات.
( )2ت�صرف املوظف العام يف املال العام لتحقيق م�صالح �شخ�صية غري م�سموح بها.
( )3جمامالت الأقارب واملعارف بت�سهيل الإجراءات احلكومية وتاليف الوقوف يف طوابري االنتظار.
(� )4سرقة املال العام وتبديد واختال�س العهدة.
كما �أو�ضح التقرير ال�سابق ب�أن امل�ؤ�شر العام لإدراك الف�ساد بلغ نحو ( )66نقطة من ( )100نقطة
مما ي�شري �إيل ارتفاع �إدراك ظاهرة الف�ساد الإداري يف م�صر .وقد �سجلت حمافظة املنيا وفق ًا
لهذا امل�ؤ�شر (31و )58نقطة ،وبا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أنها ركزت على درا�سة غياب
العدالة التنظيمية بوجه عام ،وعدالة التوزيعات على وجه اخل�صو�ص ونق�ص الثقة التنظيمية لدي
العاملني يف املنظمة الذي ينعك�س بدوره على االلتزام التنظيمي ،وجتاهلت �أثر غيابهما على انت�شار
الف�ساد الإداري� .ضمن هذا الإطار تبلورت م�شكلة البحث يف بحث العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا .ووعليه ف�إنه ميكن
�صياغة م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤالت التالية:
( )1ما م�ستوى �إدراك العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا بالثقة التنظيمية.
( )2ما م�ستوى انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات من وجهة نظر العاملني بها.
( )3هل هناك عالقة بني �إدراك العاملني لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.
( )4هل هناك عالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية.
( )5هل توجد عالقة بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية.
(� )6إىل �أى مدى ت�ؤثر الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد والإداري.
رابعاً � :أهداف البحث :
يف �ضوء م�شكلة البحث والدرا�سات ال�سابقة ف�إن البحث ي�سعى �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف التي
تتمثل فيما يلي:
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( )1التعرف على م�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة لدي العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا.
( )2التعرف على مدي انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية ب�أ�شكاله الأربعة.
( )3التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.
( )4التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات
املحلية.
( )5التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات
املحلية.
( )6بيان مدى ت�أثري الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري.
( )7تقدمي بع�ض االقرتاحات والتو�صيات التي ت�ساعد �إدارة هذه الوحدات على احلد من ظاهرة
انت�شار الف�ساد الإداري.
خام�ساً  :فرو�ض البحث :
يف �ضوء م�شكلة البحث والدرا�سات ال�سابقة و�أهدافه ف�إنه ميكن اختبار �صحة �أو خط�أ الفرو�ض
التالية:
الفر�ض الأول  :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما
يتعلق مب�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة .
الفر�ض الثاين  :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما
يتعلق بانت�شار الف�ساد الإداري ب�أ�شكاله الأربعة
الفر�ض الثالث  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي
العاملني بالوحدات املحلية.
الفر�ض الرابع  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري
بالوحدات املحلية
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الفر�ض اخلام�س  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية للثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات
املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات .
الفر�ض ال�ساد�س  :يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات املحلية
على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات.
�ساد�ساً � :أهمية البحث:
ي�ستمد البحث �أهميته من عدة اعتبارات علمية وعملية كالتايل :
 -1الأهمية العلمية  :يتناول البحث مو�ضوعني مهمني ناال اهتمام ًا كبري ًا من قبل الباحثني؛ �إذ تعد
الثقة عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر ر�أ�س املال االجتماعي الذي ميكن �أن ي�سهم يف تكوين �أفراد
ملتزمني يظهرون مناذج �سلوكية تعرب عن �شعورهم بالفخر واالعتزاز والبقاء  ,وكذلك الف�ساد
الإداري ملا له من ت�أثري �سلبي علي املجتمع ب�أكمله ،وعليه ي�أمل الباحث يف �أن متثل هذه الدرا�سة
�إ�ضافة علمية للمكتبة العربية يف ظل قلة الدرا�سات املتعلقة بت�أثري كل من عدالة التوزيعات والثقة
التنظيمية علي انت�شار الف�ساد الإداري .
 -2الأهمية العملية  :ي�أخذ البحث �أهميته من خالل حماولته حتليل العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية من �أجل �إثارة اهتمام تلك الوحدات
املبحوثة ب�ش�أن عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وما لهما من دور يف احلد من ظاهرة الف�ساد
الإداري .
�سابعاً  :منهج البحث :
 : 1/7متغريات البحث وكيفية قيا�سها :
 : 1/1/7الثق ــة التنظيمي ــة :اعتمد الباح ــث يف قيا�س الثقة التنظيمي ــة على املقيا�س الذي و�ضعــه
(  )Laka , Mathebula , 2004الذي ا�ستخدمته عديد من الدرا�سات (Ford,2002, Defuria,
 ) 1998مع التعديل يف العبارات مبا يتفق مع طبيعة البحث والوحدات املبحوثة واملكون من ()15
عبارة لت�شمل �أبعاد الثقة الثالثة ( الثقة يف زمالء العمل ،الثقة يف املر�ؤو�سني  ،الثقة يف �إدارة
املنظمة) .وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�س كل ُبعد من �أبعاد الثقة التنظيمية كما باجلدول رقم
(.)1
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 : 2/1/7الف�ساد الإداري :مت االعتماد على املقيا�س الذي �أعتمد عليه ( علوان ) 2007 ،الذي متت
�صياغته من خالل مراجعة الدرا�سات املتعلقة بالف�ساد الإداري واملكون من ( )17عبارة لتقي�س
�أ�شكال الف�ساد الأربعة ( التنظيمي ،ال�سلوكي ،املايل ،اجلنائي) .وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�س
كل ُبعد من �أبعاد الف�ساد الإداري كما باجلدول رقم (.)1
 : 3/1/7عدالة التوزيعات :اعتمد الباحث يف قيا�س عدالة التوزيعات على املقيا�س الذي قدمه
()Colquitt, 2001؛ حيث مت قيا�سها با�ستخدام ب�أربع عبارات كما هو مو�ضح باجلدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
عنا�صر عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري وكيفية قيا�سها
املتغري
البيانات ال�شخ�صية
الثقة التنظيمية
(ثانيا ًبقائمة اال�ستق�صاء )
الف�ساد الإداري
(ثالثا ًبقائمة اال�ستق�صاء )
عدالة التوزيعات

الأبعاد التي ت�ضمها كل جمموعة عبارات قائمة اال�ستق�صاء التي
تقي�س العن�صر
�أو ًال بقائمة اال�ستق�صاء
الثقة يف امل�شرفني العبارات من � 1إىل 5
.1
الثقة يف زمالء العمل العبارات من � 6إىل 10
.2
الثقة يف الإدارة العبارات من � 11إىل 15
.3
الف�ساد التنظيمي العبارات من � 1إىل 5
.1
الف�ساد ال�سلوكي العبارات من � 6إىل 10
.2
الف�ساد املايل العبارات من � 11إىل 12
.3
الف�ساد اجلنائي العبارات من � 13إىل 17
.4
ً
رابعا بقائمة اال�ستق�صاء

امل�صدر :من �إعداد الباحث اعتماد ًا على الدرا�سات ال�سابقة.

 : 2/7جمتمع وعينة البحث :
ي�شمل جمتمع البحث العاملني بالوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا ،والذي بلغ ( ) 10730
مفردة ح�سب احلالة يف 2012/1/1م .ونظر ًا لأن جمتمع البحث يقرتب من (  )10000مفردة؛ لذا
ف�إن حجم عينة البحث يكون (  ) 370مفردة� (،أوما �سيكاران  .)2006 ،ويو�ضح اجلدول التايل
حجم املجتمع ،وحجم العينة ،وعدد الردود ال�سليمة ،ون�سب اال�ستجابة؛
حيث مت توزيع العينة وفق ًا للتوزيع املتنا�سب كما يبينها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()2
جمتمع ،وعينة البحث  ،ون�سب اال�ستجابة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بيان
الوحدة املحلية ملركز ومدينة املنيا
الوحدة املحلية ملركز ومدينة ملوي
الوحدة املحلية ملركز ومدينة بني مزار
الوحدة املحلية ملركز ومدينة �سمالوط
الوحدة املحلية ملركز ومدينة مغاغة
الوحدة املحلية ملركز ومدينة العدوة
الوحدة املحلية ملركز ومدينة ديرموا�س
الوحدة املحلية ملركز ومدينة �أبوقرقا�ص
الوحدة املحلية ملركز ومدينة مطاي

�إجمايل عدد العاملني
بالوحدات املحلية املركزية
مبحافظة املنيا

حجم
املجتمع

حجم
العينة

عدد الردود ن�سبة
ال�سليمة اال�ستجابة

2550

87

76

97.4%

1450

50

37

74%

1400

49

38

77.5%

1130

39

32

82.05%

1000

34

29

85.29%

800

28

24

85.7%

900

31

25

80.6%

800

28

25

89.28%

700

24

17

70.8%

10730

370

303

81.9%

امل�صدر :من �إعداد الباحث اعتماد ًا على بيانات �سجالت �شئون العاملني بديوان عام حمافظة املنيا
ح�سب احلالة 2012/12/1
وقد قام الباحث باختيار عينة ع�شوائية طبقية من جمتمع البحث اعتمادا على �أ�سلوب التوزيع
املتنا�سب الذي ي�أخذ يف اعتباره التباين بني من�سوبي كل وحدة مركزية ،كما مت اختيار مفردات
العينة من الوحدات املركزية مو�ضع التطبيق ب�صورة ع�شوائية ،وقد بلغت ن�سبة اال�ستجابة .% 81.9
� :3/7أنواع البيانات وم�صادرها :
 : 1/3/7البيانات الثانوية  :متثلت يف اطالع الباحث علي املراجع الأجنبية والعربية من كتب ودوريات
مرتبطة مبو�ضوع البحث املتعلقة بالف�ساد الإداري ،وعنا�صره الفرعية ،وكذلك الثقة التنظيمية
وعنا�صرها الفرعية  ،وكذلك عدالة التوزيعات ،كما مت االعتماد على الإح�صاءات املتعلقة مبوقف
العاملني بالوحدات املحلية مو�ضع التطبيق .
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 : 2/3/7البيانات الأولية  :ومتثلت يف البيانات التي مت احل�صول عليها من خالل الدرا�سة امليدانية
التي تعك�س مدى توافر عنا�صر الف�ساد الإداري ب�أبعاده املختلفة ،وكذلك البيانات التي مت احل�صول
عليها من نف�س العينة املتعلقة ببع�ض املتغريات التنظيمية امل�ؤثرة يف تلك ال�سلوكيات واملتمثلة يف
عدالة التوزيعات ،والثقة التنظيمية ب�أبعادها املختلفة ،التي مت توفريها من خالل قائمة اال�ستق�صاء
التي مت �إعدادها وفقا ملا �سبق �إي�ضاحه؛ حيث مت �إجراء اختبارات ال�صدق والثبات Validity and
 Reliabilityلقائمة اال�ستق�صاء من خالل ح�ساب معامل الثبات �ألفا كرونباخ (�أو ما ي�سمى مبعامل
االعتمادية)؛ وذلك لبحث مدى �إمكانية االعتماد على نتائج الدرا�سة امليدانية فى تعميم ما يتم
التو�صل �إليه يف هذا ال�صدد
جدول رقم ()3
معاملى الثبات وال�صدق ملحاور ا�ستمارة اال�ستق�صاء
معامل الثبات

املتغري

()Alpha

الثقة التنظيمية
الثقة يف �إدارة املنظمة
الثقة يف امل�شرفني
الثقة يف زمالء العمل
الف�ساد االداري
الف�ساد التنظيمي
الف�ساد ال�سلوكي
الف�ساد املايل
الف�ساد اجلنائي
عدالة التوزيعات

0.6452

معامل ال�صدق
0.803243

0.6332

0.795739

0.6794

0.835105

0.5223

0.743169

0.5360

0.73212

0.7140

0.844985

0.6055

0.778139

0.5314

0.728972

0.5705

0.755315
0.718818

0.5167
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وبا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )3يت�ضح �أن قيم معاملى الثبات وال�صدق مقبولة جلميع الأ�سئلة؛ حيث
ت�ضمنت قائمة اال�ستق�صاء عدد ًا من الأ�سئلة التي ت�أخذ �شكل مقيا�س ليكرت اخلما�سي وتتكون من
�أكرث من عن�صر .فقد مت ح�ساب معاملي الثبات وال�صدق للأ�سئلة كلها ،وتراوحت قيمة معامل الثبات
بني ( )0.5167لبعد " عدالة التوزيعات " و ( )0.7140لبعد " الف�ساد التنظيمي" ك�أحد �أبعاد
الف�ساد الإداري؛ بينما تراوحت قيم معامل ال�صدق بني ( )0.7188لبعد " عدالة التوزيعات" و
( )0.8449لبعد " الف�ساد التنظيمي" ( حيث �إن قيمة معامل ال�صدق ت�ساوى اجلذر الرتبيعى
ملعامل الثبات) ،وبالتايل ميكن القول �أنها معامالت مقبولة وميكن االعتماد عليها لقيا�س ما �أعدت
من �أجله
� 4/7أ�ساليب حتليل البيانات:
مت ا�ستخدام حزمة التحليل الإح�صائي SPSS؛ حيث مت االعتماد على الأ�ساليب التالية لتحليل
البيانات واختبار فرو�ض البحث:
 -1املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لبيان مدى �إدراك العاملني للثقة التنظيمية وعدالة
التوزيعات.
 -2اختبار كا :2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة وذلك الختبار الفر�ض الأول والثاين.
 -3منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط ومعامل االرتباط لبري�سون  :الختبار الفر�ض الثالث والرابع
واخلام�س
 -4منوذج االنحدار املتعدد وا�ستخدام حتليل امل�سار الختبار الفر�ض ال�ساد�س.
ثامناً  :حتليل البيانات واختبارات الفرو�ض:
 : 1/8مدى االختالف بني عينة الدرا�سة ب�ش�أن الثقة التنظيمية يف الوحدات املحلية:
ملعرفة �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول توافر �أبعاد الثقة التنظيمية فقد مت اختبار الفر�ض
الأول الذي ين�ص على " :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا
فيما يتعلق مب�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة "؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )4الإح�صاء
الو�صفي ونتائج االختبار لأبعاد الثقة التنظيمية ،من وجهة نظر عينة الدرا�سة ،ويت�ضح من اجلدول
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�أن متو�سط �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الثقة التنظيمية تقرتب من القيمة
املتو�سطة مبتو�سط قدره ( )3.14وانحراف معياري ( )0.612با�ستثناء العن�صر (�أتبادل مع
زمالئي املعلومات التي ت�ساعد على �أداء العمل وحل امل�شكالت) ك�أحد عنا�صر الثقة التنظيمية
مبتو�سط ( )3.94بانحراف معياري ( ، )0.252كما يتبني �أي�ضا �أن �أكرث عنا�صر الثقة التنظيمية
انت�شارا يف هذه الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل مبتو�سط قدره (  )3.87وانحراف معياري
( ، )0.298ثم بعد ذلك الثقة يف امل�شرفني ،و�أخري ًا بعد الثقة يف الإدارة مبتو�سط قدره () 2.75
وهي درجة �أقل من الدرجة املتو�سطة  ,والختبار معنوية الفرق بني متو�سط �آراء عينة الدرا�سة حول
�أبعاد الثقة التنظيمية  ،مت ا�ستخدام اختبار كا 2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة،
حيث يعر�ض جدول رقم ( )4نتائج هذا االختبار.
جدول()4
االختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الثقة التنظيمية
م
1

2
3
4
5

6

العبارات
�أ�ستطيع �أن اعتمد على زمالئي
لأين �أعرف �أنهم حري�صون على
م�صاحلي
ال �أ�شعر بحرج عندما �أطلب
امل�ساعدة يف العمل من �أحد
زمالئي
توجد ثقة متبادلة بني زمالئي يف
العمل
�أتبادل مع زمالئي املعلومات
التي ت�ساعد على �أداء العمل وحل
امل�شكالت
لدي ثقة تامة بان زمالئي يف
العمل �سيتعاملون معي ب�إن�صاف
الثقة يف زمالء العمل
�أ�شعر بثقة كاملة يف مهارات
و�أخالقيات رئي�سي املبا�شر

م�ستوى
الداللة

املعنوية

املتو�سط االنحراف
املعياري
3.86

0.364

19.68

0.000

معنوي

3.73

0.636

21.55

0.000

معنوي

3.93

0.252

12.98

0.000

معنوي

3.94

0.252

12.98

0.000

معنوي

3.93

0.252

22.86

0.000

معنوي

3.87

0.298

16.56

0.000

معنوي

2.92

0.273

19.27

0.000

معنوي

2

قيمة كا
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م

العبارات

يهتم رئي�سي املبا�شر بدرجة كبرية
 7ب�أولوياتي واحتياجاتي ال�شخ�صية
والوظيفية
 8رئي�سي املبا�شر �شخ�ص ودود
ومقبول بني العاملني
 9يتعامل رئي�سي املبا�شر بعدالة مع
كافة الزمالء يف الق�سم
�إذا ارتكبت �أي خط�أ ف�أن رئي�سي
 10املبا�شر يكون م�ستعد ًا للم�ساحمة
والن�سيان
الثقة يف امل�شرفني
�أ�شعر ب�أن كافة العاملني يف
 11املنظمة يثقون ثقة كاملة يف
الإدارة العليا
�أ�ستطيع �أن احدد بو�ضوح ما
 12تتوقعه الإدارة العليا مني وما
�أتوقعه منها
 13الإدارة العليا يف منظمتي موثوق
بها
تت�سم الإدارة العليا بالعدالة يف
 14التعامل مع كافة الأفراد والفروع
والأق�سام
ً
الإدارة العليا تهتم كثريا برغبات
 15واحتياجات كافة الأفراد يف
املنظمة
الثقة يف الإدارة
الثقة
3.14
التنظيمية
ككل
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م�ستوى
الداللة

املعنوية

املتو�سط االنحراف
املعياري
2.97

0.170

9.79

0.000

معنوي

2.90

0.303

11.07

0.000

معنوي

2.69

0.722

14.08

0.000

معنوي

2.57

0.738

17.98

0.000

معنوي

2.81

0.652

13.54

0.000

معنوي

3.12

0.787

11.98

0.000

معنوي

2.74

0.437

15.12

0.000

معنوي

2.60

0.490

13.41

0.000

معنوي

2.93

0.252

28.34

0.000

معنوي

2.38

0.777

31.56

0.000

معنوي

2.75

0.489

21.05

0.000

معنوي

0.612

17.06

0.000

معنوي

2

قيمة كا

يت�ضح من نتائج جدول رقم ( )4معنوية االختالفات ملعظم العنا�صر عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث
�أن قيم � P- Valueأقل من م�ستوى املعنوية %5؛ مما يدل على وجود اختالف معنوى بني متو�سط �أراء
عينة الدرا�سة حول تلك العنا�صر ،وعليه ميكن قبول الفر�ض الأول الذي ين�ص على:
" توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما يتعلق مب�ستوي
الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة ".
 2/8مدى االختالف بني عينة الدرا�سة ب�ش�أن انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول مدى انت�شار الف�ساد الإداري فقد مت اختبار الفر�ض
الثاين الذي ين�ص علي ":توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا فيما يتعلق بانت�شار الف�ساد الإداري ب�أ�شكاله الأربعة"؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )5الإح�صاء
الو�صفي ونتائج اختبار( كا )2لأبعاد الف�ساد الإداري ،من وجهة نظر عينة الدرا�سة .ويت�ضح من
اجلدول �أن �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الف�ساد الإداري �أعلى من القيمة
املتو�سطة مبتو�سط قدره ( )3.62وانحراف معياري ( )0.568با�ستثناء العن�صر (قيام املوظف
بتح�صيل مبالغ من املواطنني دون ا�ستخراج ق�سيمة �سداد باملبلغ) الذي ح�صل على قيمة مرتفعة
مبتو�سط ( )4.54وبانحراف معياري ( ،)0.806كذلك يتبني �أن �أكرث �أبعاد الف�ساد الإداري انت�شارا
هو البعد اخلا�ص بالف�ساد ال�سلوكي مبتو�سط قدره ( )3.78وانحراف معياري ( ، )0.567بينما
كان �أقلها انت�شارا هو البعد اخلا�ص بالف�ساد اجلنائي ويرى الباحث �أن ذلك قد يرجع �إىل تخوف
العاملني من الأحكام الق�ضائية التي قد تنتهي باحلب�س �أو الف�صل من اخلدمة .
والختبار معنوية الفرق بني متو�سط �آراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الف�ساد الإداري ،مت ا�ستخدام
اختبار كا 2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة ،حيث يعر�ض جدول رقم ( )5نتائج هذا
االختبار.
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جدول ()5
االختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الف�ساد الإداري
م
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

11

134

العبارات
امتناع املوظف عن �أداء العمل
الر�سمي املكلف بتنفيذه
عدم �إجناز املوظف لعمله الر�سمي
بكل دقة و�إخال�ص
عدم تنفيذ املوظف �أوامر وتعليمات
امل�شرف بكل �أمانة
�إف�شاء املوظف �أ�سرار العمل من
خالل معلومات �أو م�ستندات
ل�صالح جهة �أخرى
عدم قيام املوظف بالتعاون
مع زمالئه يف �إجناز �أعمالهم
امل�شرتكة
الف�ساد التنظيمي
قيام املوظف ببع�ض ال�سلوك املعيب
لوظيفته ول�سمعة جهازه الإداري
قيام املوظف �أثناء وقت العمل
الر�سمي ب�أداء �أعمال خا�صة
ا�ستغالل املوظف �إمكانات العمل
لأغرا�ضه ال�شخ�صية
تعمد املوظف ت�أخري �إجناز الأعمال
املكلف ب�أدائها
عدم التزام املوظف مبواعيد �أداء
العمل
الف�ساد ال�سلوكي
تقدير الأ�صول ب�أقل من قيمتها
لال�ستفادة منها عند البيع
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م�ستوى
الداللة

املعنوية

االنحراف
املتو�سط
املعياري
3.33

0.796

59.09

0.000

معنوي

3.91

0.915

47.32

0.000

معنوي

3.53

0.500

15.32

0.000

معنوي

3.97

0.157

24.81

0.000

معنوي

3.73

0.4442

69.31

0.000

معنوي

3.69

0.467

21.02

0.000

معنوي

3.35

0.800

97.83

0.000

معنوي

3.95

0.578

16.19

0.000

معنوي

3.92

0.495

7.29

0.000

معنوي

3.91

0.495

7.291

0.000

معنوي

3.90

0.652

83.77

0.000

معنوي

3.78

0.567

18.14

0.000

معنوي

3.43

0.812

34.28

0.000

معنوي

2

قيمة كا

م
12

13

14

15

16

17

العبارات
عدم االلتزام بتعليمات جهاز
الرقابة والتفتي�ش ب�شكل كامل
وجيد عند �إجناز العمل
الف�ساد املايل
قيام املوظف بتح�صيل مبالغ من
املواطنني دون ا�ستخراج ق�سيمة
�سداد باملبلغ
تقا�ضي املوظف الهدايا مقابل
ت�سهيل اخلدمات للغري
�إثبات بيانات خمالفة للحقيقة
كالت�صحيح يف ق�سيمة الطلبات
والتالعب بها
ا�ستفادة املوظف من عمله الوظيفي
خلدمة الأقارب والأ�صدقاء دون
مربرات �شرعية.
الت�سويف واملماطلة يف �إجناز
م�صالح املواطنني مبا يلحق ال�ضرر
بهم
الف�ساد اجلنائي
الف�ساد الإداري

م�ستوى
الداللة

املعنوية

االنحراف
املتو�سط
املعياري
3.52

0.5

0.620

0.000

معنوي

3.47

0.623

17.34

0.000

معنوي

3.54

0.806

24.94

0.000

معنوي

3.33

0.796

59.09

0.000

معنوي

3.79

0.405

19.48

0.000

معنوي

3.73

0.442

29.31

0.000

معنوي

3.33

0.861

9.55

0.000

معنوي

3.54

0.654

32.56

0.000

3.62

0.568

16.15

0.000

معنوي
معنوي

2

قيمة كا

امل�صدر :نتائج التحليل الإح�صائي.
يت�ضح �أي�ض ًا من نتائج جدول رقم ( )5معنوية معظم العنا�صر عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث �إن
قيم � P- Valueأقل من م�ستوى املعنوية  ،%5مما يدل على عدم وجود اختالف معنوى بني متو�سط
�أراء عينة الدرا�سة حول تلك العنا�صر ،وعليه ميكن قبول الفر�ض الثاين الذي ين�ص على :توجد
اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما يتعلق بانت�شار الف�ساد
الإداري ب�أ�شكاله الأربعة".
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 3/8ت�أثري عدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية للعاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فقد
مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية ملعرفة اجتاه
وقوة العالقة وحتليل االنحدار اخلطي الب�سيط ملعرفة مدى ت�أثري املتغري امل�ستقل على املتغري التابع.
وذلك الختبار الفر�ض الثالث الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة
التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية"؛ حيث يعر�ض جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا.
ويت�ضح من اجلدول ارتفاع معامل االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية مما يدل
على وجود ارتباط طردي قوى بني املتغريين ومعنوي عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث بلغت قيمة معامل
االرتباط بني( , )0.716و�أن �أكرث �أبعاد الثقة التنظيمية ارتباط ًا بعدالة التوزيعات هو بعد الثقة يف
الإدارة؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0.839
جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
عدالة التوزيعات
عدالة التوزيعات

الثقة التنظيمية الثقة يف زمالء العمل الثقة يف امل�شرفني الثقة يف الإدارة
0.716

0.433

0.401

0.839

** معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
وملعرفة مدى ت�أثرياملتغري امل�ستقل على املتغري التابع مت ا�ستخدام االنحداراخلطي الب�سيط،
النحدار املتغري التابع (متو�سط االراء حول الثقة التنظيمية من وجهة نظر عينة الدرا�سة) واملتغري
امل�ستقل (متو�سط الآراء حول عدالة التوزيعات)؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )7تقديرات منوذج
االنحدار الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج الإنحدار املقدر عند م�ستوى معنوية %5؛
حيث �إن قيم ، )0.494( Fوم�ستوى معنوية (� ) Sig,= 0.043أقل من م�ستوى املعنوية ،كما يت�ضح من
اجلدول �أن عدالة التوزيعات تف�سر ما يقرب من  %51من التغريات يف الثقة التنظيمية؛ حيث بلغت
قيمة معامل التحديد (.)0.513
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جدول ()7
تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية
عدالة
التوزيعات

B

Std .Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

0.093

0.133

0.703

0.043

0.716

معنوي

R2 = 0.513

F = 0494

Sig. = 0.043

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض الثالث الذي ين�ص على" يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة
التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية".
 4/8ت�أثري عدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فقد
مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري الأربعة وحتليل
االنحدار اخلطي الب�سيط وذلك الختبار الفر�ض الرابع الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري معنوي ذو
داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية".
ملعرفة قوة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري ،يعر�ض جدول رقم () 8
معامالت االرتباط بني املتغريين فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا؛ حيث يت�ضح من اجلدول
ارتفاع معامل االرتباط ( �سلبي) بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري مما يدل على وجود
ارتباط عك�سي قوى بني املتغريين ومعنوى عند م�ستوى معنوية  ،%5حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
بني ()-0.743؛ الأمر الذي يعني �أن غياب عدالة التوزيعات من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة انت�شار
الف�ساد الإداري ،كما يت�ضح �أي�ض ًا �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بعدالة التوزيع هو الف�ساد
ال�سلوكي؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ، )0.801بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد
اجلنائي ،وقد يرجع ذلك �إىل تخوف العاملني من الأحكام الق�ضائية التي قد ت�صل �إىل احلكم
بالف�صل �أو ال�سجن.

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

137

جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري
الف�ساد الإداري الف�ساد الإداري
ككل
عدالة
التوزيعات

0.743-

الف�ساد
التنظيمي

الف�ساد
ال�سلوكي

الف�ساد املايل

الف�ساد اجلنائي

0.757-

0.801-

0.652-

0.757-

معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
وملعرفة مدي ت�أثري املتغري امل�ستقل(متو�سط الآراء حول عدالة التوزيعات) على املتغري التابع (متو�سط
االراء حول انت�شار الف�ساد الإداري من وجهة نظر عينة الدرا�سة) مت ا�ستخدام االنحدار اخلطي
الب�سيط ،النحدار املتغري التابع على املتغري امل�ستقل .حيث يعر�ض جدول رقم ( )9تقديرات منوذج
االنحدار اخلطي الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج االنحدار املقدر عند م�ستوى معنوية
 %5حيث �أن قيم ،)2.031 ( Fوم�ستوى معنوية( � )Sig= 0.041أقل من م�ستوى املعنوية ،كما يت�ضح
من اجلدول �أن عدالة التوزيع تف�سر ما يقرب من  %55من التغريات يف الف�ساد الإداري .حيث بلغت
قيمة معامل التحديد (.)0.552
جدول ()9
تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري
عدالة
التوزيعات

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

0.192

0.134

1.425

0.041

0.743-

R2 =0.552

F = 2.031

املعنوية
معنوي

Sig. = 0.041

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض الرابع الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية
لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية".
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 5/8ت�أثري الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا فقد مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري الأربعة
وحتليل االنحدار اخلطي الب�سيط وذلك الختبار الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري
معنوي ذات داللة �إح�صائية للثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد
الإداري بتلك الوحدات".
ملعرفة قوة واجتاه العالقة يعر�ض جدول رقم ( )10معامالت االرتباط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد
الف�ساد الإداري فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،ويت�ضح من اجلدول وجود ارتباط عك�سي
متو�سط بني املتغريين ومعنوى عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني
()0.541-؛ الأمر الذي يعني �أن غياب الثقة التنظيمية خا�صة بعد الثقة يف الإدارة من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل ارتفاع درجة انت�شار الف�ساد الإداري مبعامل ارتباط ( ،)0.754-كما يتبني �أن �أكرث �أ�شكال
الف�ساد الإداري ارتباط ًا بالثقة التنظيمية هو الف�ساد ال�سلوكي؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( ، )0.821بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد اجلنائي مبعامل ارتباط (  ،)0.575وقد يرجع
ذلك �إىل تخوف العاملني من عقوبة ال�سجن �أو الف�صل من العمل.
جدول رقم ()10
معامالت االرتباط بني �أبعاد الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري
الف�ساد الإداري الف�ساد الإداري
ككل
الثقة يف زمالء
0.551العمل
0.531الثقة يف
0.597امل�شرفني
0.754الثقة يف الإدارة
الثقة التنظيمية
0.541ككل

الف�ساد
التنظيمي

الف�ساد
ال�سلوكي

الف�ساد املايل

الف�ساد اجلنائي

0.633-

0.767-

0.684-

0.506-

0.7780.676-

0.658-

0.501-

0.880-

0.767-

0.524-

0.575-

0.821-

0.656-

0.575-
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** معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
ملعرفة درحة ت�أثري الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري مت ا�ستخدام منوزج االنحدار اخلطي
الب�سيط ،النحدار املتغري التابع (متو�سط الآراء حول انت�شار الف�ساد الإداري من وجهة نظر عينة
الدرا�سة) على املتغري امل�ستقل (متو�سط الآراء حول �أبعاد الثقة التنظيمية) .حيث يعر�ض جدول
رقم ( )11تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج الإنحدار
املقدر عند م�ستوى معنوية  %5حيث �إن قيم  ،)11.842( Fو� )0.001( Sigأقل من م�ستوى
املعنوية ،كما يت�ضح من اجلدول �أن الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة تف�سر ما يقرب من  %29من
التغريات يف املتغري التابع (الف�ساد الإداري)؛ حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( .)0.293
جدول ()11
تقديرات منوذج االنحداراخلطي الب�سيط بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري
الثقة
التنظيمية

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

0.193

0.056

3.441

0.001

0.541-

معنوي

R2 = 0.292

F =11.842

Sig. = 0.001

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية
للثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات".
 6/8ت�أثري عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية
مبحافظة املنيا فقد مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد وذلك الختبار الفر�ض ال�ساد�س الذي
ين�ص علي" :يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على
انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات " ،حيث يعر�ض جدول رقم ( )12نتائج تقدير منوذج
االنحدار املتعدد النحدار املتغري التابع (الف�ساد الإداري) على املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات
و الثقة التنظيمية) يف الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج
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االنحدار املقدر؛ حيث بلغت قيمة  Fاملح�سوبة ( )6.798وم�ستوى معنوية (  ) Sig= 0.001مما يدل
على معنوية النموذج عند م�ستوى معنوية  ، %5ويت�ضح من اجلدول معنوية معامالت االنحدار لكل
متغري من املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية) وذلك من خالل قيمة  tو Sig
لكل معامل.
ويت�ضح من اجلدول �أن ك ًال من املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية) ت�ؤثر
فى املتغري التابع (الف�ساد الإداري) ب�صورة مبا�شرة .حيث بلغت قيمة معامل التحديد ()0.845؛
الأمر الذي يعني �أن عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية تف�سر ما يقرب من  %85تقريب ًا من التغريات
يف الف�ساد االداري ومب�ستوى معنوية  .0.05الأمر الذي يعني �أن �إدخال متغري الثقة التنظيمية يف
العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري �أدى �إىل زيادة معامل التحديد من ()0.552
�إىل ( ،)0.845وهذا يعني �أن غياب كل من عدالة التوزيع والثقة التنظيمية �سي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع
درجة انت�شار الف�ساد الإداري ب�شكل كبري ،كما يعني �أي�ضا تو�سط الثقة التنظيمية يف هذه العالقة.
جدول ()12
تقديرات منوذج االنحدار املتعدد بني عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري
عدالة

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

الرتتيب

0.190

0.056

3.391

0.001

0.743-

معنوي

1

التوزيعات
الثقة

0.174

2.314

0.541-

التنظيمية

0.032

0.040

معنوي

= R2
0.845

F =6.798

2
= Sig.
0.001

ويبني ال�شكل التايل حتليل امل�سارات ال�سابقة:

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

141

عدالة التوزيعات

0.552
0.845

0.513

الثقة التنظيمية

انت�شار الف�ساد الإداري

0.293

وبنا ًء على ما �سبق يتبني �صحة الفر�ض ال�ساد�س الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات ".
تا�سعاً :ملخ�ص النتائج والتو�صيات:
 : 1/9ملخ�ص نتائج البحث:
ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية بحث العالقة بني عدالة التوزيعات والف�ساد الإداري مع �إدخال الثقة
التنظيمية كمتغري و�سيط يف هذه العالقة ،ومتثلت �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها فيما يلي:
 :1/1/9اقرتبت �آراء املبحوثني فى الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا حول القيمة املتو�سطة
لكافة عنا�صر الثقة التنظيمية ،كما يتبني �أي�ض ًا �أن �أكرث عنا�صر الثقة التنظيمية انت�شارا يف هذه
الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل  ،ثم بعد ذلك الثقة يف امل�شرفني ،و�أخريا بعد الثقة يف الإدارة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (العابدي، )2010،وقد يرجع ذلك �إىل �سيادة النمط
البريوقراطي بهذه الوحدات ،تخلف نظم احلوافز .تعدد مراكز اتخاذ القرار ،وغريها من العوامل.
كما وجد �أي�ض ًا اختالفات معنوية لدى املبحوثني لكافة العنا�صر اخلا�صة بالثقة التنظيمية ب�أبعادها
الثالثة .مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الأول.
� :2/1/9أو�ضحت النتائج �أن �آراء العاملني فى الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الف�ساد الإداري
�أعلى من القيمة املتو�سطة  ،كذلك تبني �أن �أكرث �أبعاد الف�ساد الإداري انت�شارا هو البعد اخلا�ص
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بالف�ساد ال�سلوكي  ،بينما كان �أقلها انت�شارا هو البعد اخلا�ص بالف�ساد اجلنائي .وتختلف هذه النتيجة
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (علوان )2007،التي تو�صلت �إىل �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد انت�شار ًا هو الف�ساد
املايل ،و�أقلها انت�شار ًا هو الف�ساد التنظيمي .وقد يرجع هذا االختالف �إىل اختالف جمال التطبيق ،
البيئة املحيطة بالعاملني  ،نظم املكافات واحلوافز �أو غريها
هذا وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اختالفات معنوية لدى املبحوثني ب�ش�أن كافة عنا�صر الف�ساد
الإداري ،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الثاين.
 :3/1/9دلت النتائج على وجود ارتباط طردي قوى بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،و�أن �أكرث �أبعاد الثقة التنظيمية ارتباط ًا بعدالة التوزيعات هو
بعد الثقة يف الإدارة،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الثالث .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
( ) Alexander & ruderman,1987و درا�سة (  ) Lind & tyler, 1988من وجود عالقة
�إيجابية بني عدالة التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ستوى الإدارة العليا .ويرجع
الباحث ذلك �إىل �أن عدالة التوزيعات تقوم على ثالث قواعد �أ�سا�سية ( امل�ساواة  ،النوعية  ،احلاجة)
وهي م�سئولية الإدارة العليا.
 :4/1/9تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود ارتباط عك�سي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري
يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،كما �أت�ضح �أي�ض ًا �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بعدالة
التوزيع هو الف�ساد ال�سلوكي .وميكن تف�سري ذلك ب�أنه يف غياب عدالة التوزيعات ف�إن العاملني يلجئون
لأداء �أعمال خا�صة بهم �أثناء وقت العمل� ،أو الت�أخري يف �إجناز الأعمال� ،أو عدم االلتزام مبواعيد
العمل لتعوي�ض ما افتقدوه من مكاف�آت مالية �أو الرتقية �أو فر�ص التدريب ،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض
الرابع .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (  ) Bernard,1984ودرا�سة( McFarlane
.)& Sweeney , 1990
� :5/1/9أو�ضحت الدرا�سة وجود ارتباط عك�سي متو�سط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري
يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،كما تبني �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بالثقة
التنظيمية هو الف�ساد ال�سلوكي ،بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد اجلنائي .وقد يرجع ذلك

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

143

�إىل تخوف العاملني من الأحكام الق�ضائية اخلا�صة بق�ضايا الف�ساد اجلنائي التي قد تنتهي بعقوبة
ال�سجن �أو الف�صل من العمل� ،أما العقوبات اخلا�صة بالف�ساد ال�سلوكي قد تكون ب�سيطة ترتاوح بني
اللوم �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب.
كما �أت�ضح �أي�ض ًا �أن الثقة التنظيمية تف�سر ما يقرب من  % 29من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري،
وهو ما ي�ؤكد �صحة الفر�ض اخلام�س.
 :6/1/9بينت النتائج وجود ت�أثري لإدخال متغري الثقة التنظيمية يف العالقة بني عدالة التوزيعات
وانت�شار الف�ساد الإداري ،حيث ف�سر املتغريان مع ًا ( الثقة التنظيمية  ،عدالة التوزيعات ) ما يقرب
من  %85من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري وفق ًا ملعامل التحديد ،وهو ما ي�ؤكد �صحة الفر�ض
ال�ساد�س.
ويدعم هذه النتائج درا�سة ( )Blomqvist,et.al,200التي تو�صلت �إيل وجود ارتباط �إيجابي
بني الثقة ال�سائدة وزيادة عمليات التعاون والتن�سيق داخل املنظمة ،و�أن الثقة و�سيلة لزيادة املرونة
اال�سرتاتيجية وتقود �إيل مزيد من التكيف ،وهذا ي�ؤدى اىل تقلي�ص انت�شار الف�ساد الإداري .
 : 2/9التو�صيات:
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ميكن للباحث �أن يقرتح جمموعة من التو�صيات التي من
�ش�أنها احلد من انت�شار الف�ساد الإداري:
 :1/2/9طبق ًا ملا جاء بالنتيجة الأوىل التي بينت مدى �إدراك العاملني للثقة التنظيمية يف الوحدات
املحلية مبحافظة املنيا ،ف�إنه ينبغي على �إدارة هذه الوحدات تنمية الثقة التنظيمية بني الأفراد
باعتبارها موجود ًا �إ�سرتاتيجي ًا غري قابل للتقليد �أو املناف�سة وذلك من خالل:
(�أ) �أن ت�سعى �إدارة تلك الوحدات �إىل غر�س القيم الأخالقية الإيجابية لدى العاملني ،من خالل
ا�ستخدام املعاملة املن�صفة والعادلة مع العاملني ،و�إمكانية اعتماد العاملني عليهم يف حل م�شاكلهم
ومتابعة ق�ضاياهم ال�شخ�صية ،واالهتمام بالأفكار والآراء التي تطرح من قبلهم.
(ب) �أن ت�سعى �إدارة تلك الوحدات �إىل تعزيز القيم ال�سلوكية الإيجابية ال�سائدة و�إ�شاعة ثقافة
املنظمة داخل الوحدات املحلية مبا ي�ساعد على احلد من انت�شار الف�ساد الإداري.
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 :2/2/9نظر ًا ملا لعدالة التوزيعات من ت�أثري وا�ضح على انت�شار الف�ساد الإداري ،ف�إنه ينبغي على
�إدارة الوحدات املحلية زيادة م�ستوى �إدراك العاملني للعدالة التنظيمية بوجه عام ،وعدالة التوزيعات
على وجه اخل�صو�ص ،وميكنها حتقيق ذلك من خالل اتباعها ل�سيا�سات من �ش�أنها تنمية دافع
الإجناز لديهم مبا ت�شمله من تدريب وتنمية وترقيات وحوافز بطريقة ت�ساعد على حد من انت�شار
الف�ساد الإداري.
 :3/2/9على مدراء الوحدات املحلية �إدراك �أن ق�ضية احلد من الف�ساد الإداري طبق ًا ملا جاء بهذه
الدرا�سة مرهون ببناء الثقة التنظيمية داخل هذه الوحدات ،وكذلك حتقيق العدالة التنظيمية بوجه
عام وعدالة التوزيعات على وجه اخل�صو�ص.
 :4/2/9يجب تفعيل وتقوية الأجهزة الرقابية خا�صة جهاز الك�سب غري امل�شروع ،جهاز الرقابة
الإدارية ،جهاز مكافحة الأموال العامة ،هيئة النيابة الإدارية ،لك�شف االنحرافات يف هذه الوحدات،
وحماربة انت�شار الف�ساد الإداري يف اجلهاز الإداري للدولة والوحدات املحلية على وجه اخل�صو�ص.
 :5/2/9يري الباحث �أي�ض ًا �أنه للحد من انت�شار الف�ساد الإداري داخل الوحدات املحلية من خالل
تعامله مع هذه الوحدات ما يلي:
(�أ) �ضرورة الف�صل بني مقدم اخلدمة والعميل طالب اخلدمة ،من خال ل �إن�شاء �شركات تعمل
كحلقة و�صل بني الطرفني ،مما يتيح فر�ص عمل جديدة ،واحلد من انت�شار الف�ساد الإداري داخل
هذه الوحدات.
(ب) �إعادة النظر يف نظام الأجور وتطبيق احلد الأدنى والأق�صى للأجور ب�شكل يحقق العدالة بني
العاملني يف الدولة ،ومبا يتنا�سب مع الزيادة املطردة يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
(ج) تقليل الروتني وتب�سيط �إجراءات العمل و�سرعة �إجناز املعامالت �إىل احلد الذي يتيح للعاملني
�سهولة التالعب.
(د) �أن تتم عملية تقييم �أداء املوظفني ب�شكل م�ستمر لك�شف االنحرافات.
(هـ) تفعيل �أنظمة الرقابة والقوانني وو�سائل الردع داخل هذه الوحدات.
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members of professional bodies such as UK, USA bodies and Sudanese Council of
Certified Accountants. These bodies have strict Codes of Conduct and Ethics that require their members to comply with
6- Conclusion:

This study aimed at examining the relationship between internal and external auditors
in Sudanese banks in terms of relying decisions placed by external auditors on the
work of internal auditors. Three factors were used to test the reliance degree, these
factors are objectivity, competence and work performance.

Regarding objectivity (independence) of internal auditors, the results revealed that the
reporting level of internal audit departments was found to a significant determinant of
objectivity, and that the higher reporting level, the higher objectivity. Furthermore, the
process of appointing and removing the director of internal auditing was heavily affecting the independence of their departments that the involvement of bank-managing
directors was very clear.
Internal and external auditors considered the competence of internal audit departments as the weakest factor. Lack of training, inexperienced staff and quick turnover
of internal audit personnel were the main problems affecting the competence of internal audit departments.

In the area of work performance, the study found that the respondents were satisfied
to some extent with the work performance and monitoring of internal control procedures, but some banks reported shortages in their staff that may affect the banks’
performance.
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Table 10: Reliance level * Auditor’s Sector Crosstabulation
Reliance level * Auditor’s Sector Crosstabulation
less than 30%
From 30% to less than 50%

Auditor’s Sector

Private Auditor
Public Auditor

Total

Count

From
50% to
less 70%
14

Reliance level
Total
5

1

20

within Sector %

70.0%

25.0%

5.0%

100.0%

within Sector %

46.2%

46.2%

7.7%

100.0%

Count

26

17

3

46

within Sector %

56.5%

37.0%

6.5%

100.0%

Count

12

12

2

26

Table 10 presented external auditors reliance on the work of internal auditors according to auditor’s sector. However, 56.5% of the participants in both sectors expressed
very low degree of reliance (less than 30%), while 37% showed reliance degree between (30%-50%), While only 6.5% expressed some degree of reliance on the work
of internal auditors.
The statistical test can be used to find out the variances between both types of auditors
in Sudan is ANOVA.
Table 11: correlation between sector type and dependence degree
Correlations

Sector
(Private & GAC auditors)
Dependence Degree

Sector

Dependence Degree

Pearson Correlation

1

.213

N

46

46

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation

.213

N

46

Sig. (2-tailed)

.155

.155
1

46

From the above table, it is clear that the relationship between the external auditor’s
type (private or public) and the reliance degree on the internal auditor’s work in banking sector of Sudan is positively weak (Correlation Coefficient is 0.213 \ p>0.05).
So, these results suggest that the reliance level of external auditor’s on the work of
internal auditors in the bank sector of Sudan is not influenced by the external auditor’s
type (private or public auditor).
Considering this result, it can be argued that qualified auditors in Sudan are usually
176
155

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

This result is consistent with Brown (1983) study that found that work performance
was the most important factor followed by objectivity and competence. Schneider
(1984) found work performance as the most important determinant in evaluating internal audit departments, competence rated as second and objectivity as third. Comparing this result with the study result, it seems that the two studies rated work performance as an essential one but with differences regarding competence and objectivity.
Schneider (1985b) used an additive, compensatory model for the same variables and
found the same rating (work performance, competence and objectivity) which were
consistent in a way with the study results.
The study result was not consistent with (Messier and Schneider 1988; Peacock and
Pelfrey 1989, Edge and Farley 1991 and Maletta 1993) who took competence and
objectivity as the most important factors followed by work performance.

In a recent study conducted in Jordan Suwaidan and Qasim (2010) found objectivity
is the most important factor considered by external auditors followed by competence
and work performance, which was not in line with the study results.

In Al-Twaijry et al (2004) study in Saudi corporate sector, the study found that external auditors tend not to endorse the current practice of external auditing and expressed
particular concerns about the independence, scope of work and the small size of many
internal audit departments. In this study external auditors expressed many concerns
regarding internal auditor’s objectivity and competence.
Comparing these mean results with the results in table 3 which indicated that 93.6% of
the external auditors do not rely on the work of internal auditors (reliance degree less
that 50%), this comparison seems to be logical and consistent.
5.4 External auditor’s type and the reliance degree:

External auditors in Sudan divided into two categories, auditors practicing in private
audit firms and General Auditor’s Chamber auditors (GAC). Both of them are practicing external audit profession for banking sector in Sudan. However, General Auditor’s
Chamber auditors are responsible for the audit of banks owned or partially owned by
the government.
The third Hypothesis formulated to investigate which sector has more reliance on
internal auditors’ work in the banking sector in Sudan.

H3: There is a significant difference in the variation of judgment (reliance degree) between private external auditors and public external auditors in bank sector of Sudan.
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Table 9 : Summary of One-Sample Statistics and One-Sample Test
T

mean

Test Value

Mean difference

)Sig. (2-tailed

Objectivity

18.452 -

2.5096

3.85

-1.34043

000.

Competence

-22.226

2.5102

3.85

-1.33978

000.

Work performance

-16.230

2.9637

4.36

-1.39630

000.

Regarding the external auditor’s evaluation of internal auditor’s objectivity, competence and work performance, statistical analysis of the three factors revealed a significant difference between the variables (p 0.000) (see table 9), thus the hypothesis
is rejected.

The objective of this part is to examine how external auditors responsible for bank
audits in Sudan evaluated objectivity, competence and work performance of internal
audit departments. In other words, how external auditors rated the three factors according to the degree of importance. In fact, if the internal audit department staff
perform their work objectively, competently and perform their work properly then
they are likely to be capable of contributing to an effective internal audit (Al-Twaijry
et al 2004).
Many previous researches have been conducted to examine the external auditors’ reliance decision on the work of internal auditors. Most of these studies have examined
external auditors’ general evaluations of the internal audit quality and their decisions
to rely on the prior work of internal auditor using the three factors used in this study
(for example, Brown 1983; Schneider 1984, 1985, Margheim 1986; Messier and
Schneider 1988; Krishnamoorthy 2002; Haron et al 2004; and Al-Twaijry et al 2004).
Few studies have addressed auditor’s decisions to use internal auditors as assistants
in conducting the internal audit (for example, Ward and Johnson 1980; Wagonor and
Ricket 1989; Maletta 1993; and Haron 1996).
According to the results in Table (6), work performance was found to have a significant
impact on the reliance decision of external auditors to use the work of internal auditors
in Sudanese banks. In other words, external auditors evaluated work performance as
the most important factor when they rely on the work of internal auditors followed by
objectivity and competence. Comparing this result with the results of overall means of
the first three scales, it seems to be logical and consistent that the evaluations of both
internal and external auditors in the first three scales indicated the same result in terms
of their evaluations of objectivity, competence and work performance.
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Test Value = 4.36
Sig.
Mean
(2-tailed) Differe-nce

T

Mean

df

-9.710

3.07

45

.000

-1.295

-11.513

2.63

45

.000

-10.313

3.00

45

18- Compliance controls are in line with
-10.629
laws and regulations

2.98
3.67

15- Checking the financial controls

16- Regular evaluation of risk management procedures

17- Understanding the nature of operational controls

19- Evaluation of internal controls

-5.057

95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

-1.730

-2.03

-1.43

.000

-1.360

-1.63

-1.09

45

.000

-1.382

-1.64

-1.12

45

.000

-.686

-.96

-.41

-1.56

-1.03

Statement No. 1 attempted to test the role of internal audit department directors in supervising their staff, however, respondents agreed with the statement (3.54). To some
extent, it seems that the internal audit departments in banks are well supervised and
the directors of internal audit departments have the ability supervise and control their
staff, this is supported by the statement No. 3 that external auditors agreed that the
internal audit departments are maintaining audit schedules to audit the departments of
the bank and other branches (3.22). This was in line with the statement No. 4 which
tested the appropriateness of audit plans for established audit objectives, participants
agreed with this statement in terms of implementation of internal audit plans.
In the area of internal controls and safeguard of bank’s assets, the majority of respondents between (mean 2.93 to 3.67) were not highly satisfied with the statements 12,
13, 14, 15, 17, 18 and 19. However, external auditors believe that the internal audit
departments should have the ability to evaluate the adequacy of the internal control
system and to ensure that the financial controls are in place which strength the financial reporting.
Finally, the overall mean for work performance variables in Sudanese banks (2.9637
see table 9). This revealed that external auditors responsible for bank’s audits are not
highly satisfied with the work performance of internal audit departments although
work performance scored the highest overall mean of the three variables.

5.3 Overall evaluation and rating of objectivity, competence and work performance:
Table 9, gives statistical results for the variables objectivity, competence and work
performance. This table will present the overall mean scores for external auditors
regarding their evaluations of objectivity, competence and work performance in Sudanese banks.
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pervise and control their staff. Statement no. 19 (mean score 3.67) addressed the role
of internal auditors in evaluating the internal control system in Sudanese banks. The
respondents believed that the internal audit departments have the ability to evaluate
the adequacy of the internal control system and to ensure that the financial controls are
in place which strength the financial reporting. However, one of the functions of the
internal auditors in the banks is to ensure that the financial controls are implemented
properly.
5.2.3- Internal Auditors’ work performance (IAWP):

Table8: Internal auditors work performance: One-Sample Test
Test Value = 4.36
Sig.
Mean
(2-tailed) Differe-nce

T

Mean

df

-5.638

3.54

45

.000

-.817

-18.424

2.26

45

.000

-9.215

3.22

45

-11.067

2.89

-8.469

95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

-2.099

-2.33

-1.87

.000

-1.143

-1.39

-.89

45

.000

-1.469

-1.74

-1.20

3.26

45

.000

-1.099

-1.36

-.84

6- Revision of adequacy of risk manage-10.449
ment regularly

2.83

45

.000

-1.534

-1.83

-1.24

-9.424

2.96

45

.000

-1.403

-1.70

-1.10

-10.222

2.83

45

.000

-1.534

-1.84

-1.23

-8.737

3.11

45

.000

-1.251

-1.54

-.96

10- Applying the same rules for all
levels of banks

-10.549

2.74

45

.000

-1.621

-1.93

-1.31

12- Checking the adequacy of internal
control system.

-9.374

2.98

45

.000

-1.382

-1.68

-1.08

-9.687

2.93

45

.000

-1.425

-1.72

-1.13

-8.141

3.13

45

.000

-1.230

-1.53

-.93

-9.429

3.11

45

.000

-1.251

-1.52

-.98

1- Supervision of internal auditing staff

2- Number of internal auditors to the
number of branches audited

3- Existence of audit schedules for
branches/departments audits

4- Existence of appropriate audit plans
for established audit objectives

5- Examination of reliability and integrity of information

7- Operating system complied with policies and regulations

8- Operation results are consistent with
the bank objectives

9- Corrective actions on the internal
auditors finings

11- Checking working papers quality

13- Safeguarding the bank assets

14- Monitoring the financial controls
to ensure reliability of financial
reporting

172
159

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

-1.11

-.52

Regarding the first two statements that the internal audit department possesses the
general knowledge, skills and discipline to carry out its responsibilities (means 2.09
and 2.93 respectively), results give impression that respondents were not highly satisfied with knowledge, discipline and skills of internal auditing staff.

Statements 3 to 9 addressed the issues of qualifications, training and education of
internal audit department’s staff in Sudanese banks. External auditors were disagree
with these statements (see table 7, means values from 1.63 to 2.43). Regarding the
qualifications of internal auditors, it can be argued that respondents disagree with the
statement that implies the bank management only appoints internal auditors with accounting and management qualifications (mean 2.13). From an open question in the
questionnaire, external listed the following problems that facing the competence of
internal auditors in Sudanese banks. Firstly, management of banks do not hire professional internal auditors. Second, bank’s management do not provide a separate job
structure for internal audit staff, an internal auditor can be transferred to the internal audit department from any other department in the bank (rotation of employees
within the departments of the bank). However, the concept of professional skills and
competence in auditing profession must include a wide range of technical skills. As
a result, the auditor must be qualified to understand the criteria used and competent
to understand the amount and types of evidence used to reach the proper conclusions
(Siddiqui and Podder 2002).
One of the strength of internal auditors in Sudanese banks that they maintain satisfactory relationships with other employees in the bank that facilitate their access to
employees and bank records (question 10, mean 3.72).

Finally, the overall mean for competence variables (2.5102, see table 9) revealed that
external auditors responsible for bank’s audits were between neutral and dissatisfied
for competence variables for internal audit departments. It seems that the respondents
have some concerns about the competence of internal audit departments. Statements
No (4, 5, 6) – concerned with the educational qualifications of internal auditors- reported the lowest means in the scale.
5.2.3- Scale 2: Internal Auditors’ Work Performance (IAWP):

This scale addressed three main issues, work performance, monitoring of internal
controls and risk management. Taking the highest means in this scale, statement no.
1 attempted to test the role of internal audit department directors in supervising their
staff, (mean score 3.54). It seems that the internal audit departments in the banks are
well supervised and the directors of internal audit departments have the ability suﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ
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5.2.2- Scale 2: Internal Auditors’ Competence (IAC):

Table 7: internal Auditors’ competence: One-Sample Test
Test Value = 3.85
Factors

Mean

95% Confidence
Interval of the

Mean

df

Lower

Upper

1- Knowledge to carry out responsibilities -4.830

3.09

45

.000

-.763

-1.08

-.44

2- Skills to carry out responsibilities

-5.525

2.93

45

.000

-.915

-1.25

-.58

-10.771

2.52

45

.000

-1.328

-1.58

-1.08

-22.062

1.70

45

.000

-2.154

-2.35

-1.96

-22.186

1.63

45

.000

-2.220

-2.42

-2.02

-12.824

2.13

45

.000

-1.720

-1.99

-1.45

7- Internal auditors training

-11.972

2.52

45

.000

-1.328

-1.55

-1.10

8- Experience in auditing profession

-16.237

2.13

45

.000

-1.720

-1.93

-1.51

9- Experience in internal auditing

-12.800

2.43

45

.000

-1.415

-1.64

-1.19

10- Staff professional competence

-1.449

3.72

45

.154

-.133

-.32

.05

-8.633

2.54

45

.000

-1.307

-1.61

-1.00

-10.309

2.50

45

.000

-1.350

-1.61

-1.09

-11.027

2.41

45

.000

-1.437

-1.70

-1.17

-11.027

2.41

45

.000

-1.437

-1.70

-1.17

3- Management encouraging internal
audit staff to continually develop

4- Internal audit staff holding professional
certificate in auditing

5- Availability of internal auditors with
certificate in internal auditing

6- Appointing internal auditors with accounting and auditing qualifications

11- Internal audit staff relations with other
employees

12- Board of directors manage the competence of internal auditors

13- Appointment of experienced internal
auditors

14-Allocating employees from other de-

partments to internal audit department

t

Sig.

(2-tailed) Differe-nce

Difference

Some previous studies highlighted that the competence of internal audit departments
can be measured by qualifications, training, education and experience. (For example,
see Messier and Schneider 1988, Tiessen and Colson 1990, Maletta 1992 and Krishnamoorthy 2002).
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the management of the bank (statement No.3, mean score 3.11), however, this situation was in line with responses to statements No.13 and 14 which suggests that the
internal auditing staff has the free access to information and employees (mean score
3.48 and 3.70 respectively). However, the above statements showed that the internal
audit departments in these banks have the organisation status in terms of department
existence in the management hierarchy and their ability to conduct their work freely
and objectively and the freedom to review any departments of the bank.
External auditors auditing Sudanese banks believe that the internal audit departments
are under the authority of executive management, statement no, 7 mean 1.76). This
was not surprising when the study found that most of the internal audit directors reported that the reporting level of the internal audit department is the chief executive
director of the bank (statement No.9, mean 2.26) not the board of directors, who receives regular reports from the internal audit director.

Questions (No. 8 and 9 mean 1.98 and 1.83 respectively), appointment and removal
of internal audit directors. Results indicated the board of directors (audit committee)
were not involved in approving the appointment and removal of internal audit department directors. This situation may affect the decisions of the internal audit departments and its objectivity as a whole. Previous studies suggested that this decision
should be one of the board of directors and its audit committee decisions, for example
(Joseph and Raghunandan 1994 and Scarbrough et al. 1998).
In conclusion, eleven statements of fourteen statements of objectivity scale have mean
score less than 3.00 and overall mean of the scale was (2.5096, see table 9). The results of means for objectivity indicated that external auditors of banks were between
neutral and dissatisfied for objectivity variables for internal audit departments of Sudanese banks especially with the statements no (7,8 & 9).
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5.2.1- Scale 1: Internal Auditors’ Objectivity (IAO):

Table 6 : internal auditors objectivity: One-Sample Test
Test Value = 3.85
Factors

Mean
Sig.
Differe(2-tailed)
nce

t

Df

Mean

1- Organizational status

-6.221

45

2.93

.000

-.915

2- Management interference in internal auditing
work

-12.334

45

2.20

.000

-1.654

3- Freedom to review any area in the bank

-4.268

45

3.11

.000

-.741

4- Board of directors enhancement of internal auditors

-6.478

45

2.74

.000

-1.111

5- Internal auditor revision of previous work.

-14.257

45

2.17

.000

-1.676

6- Conflict of interest

-8.552

45

2.59

.000

-1.263

7- Relationship with executive management

-18.510

45

1.76

.000

-2.089

8- Appointment of internal auditing directors

-16.395

45

1.98

.000

-1.872

9- Removal of internal auditing directors

-17.216

45

1.83

.000

-2.024

10- Reporting times in the year

-12.224

45

2.15

.000

-1.698

11- Position of internal audit department in the
organizational structure

-13.827

45

2.09

.000

-1.763

12- Reporting level

-10.561

45

2.26

.000

-1.589

13- Free access to information

-2.193

45

3.48

.034

-.372

14- Free access to employees

-1.114

45

3.70

.271

-.154

Statements 1-3 mean scores (2.93, 2.20 and 3.11 respectively indicated that external
auditors accepted the organizational status of internal audit departments in Sudanese
banks as adequate for their job. Although the results did not reflect the majority of
the respondents accepted these statements, but the fact is that all of the banks investigated have an internal audit department headed by a director. In addition to that the
results suggested that the respondents perceive that the internal auditing staff have
freedom to carry out their work freely and objectively without any interference of
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Table 5: One-Sample Test
Test Value = 4.45
T

External Auditors’
Reliance Degree

-21.586

Df

45

Sig.
(2-tailed)

Mean Difference

.000

-1.57283

95% Confidence
Interval of the Difference
Lower

Upper

-1.7196

-1.4261

5.2: Factors influencing reliance degree:

According to the literature reported above, professional auditing standards allow reliance on the work of internal audit subject to an assessment of the internal audit function (ASA 610, 2009; ISA 610, 2010). Both Australian and international standards
require the external auditor to consider three key factors when assessing the reliance
on internal audit work. These three factors are:
(1) Internal audit objectivity in terms of the status and reporting lines of the internal
audit function;
(2) The technical competence of internal audit staff;
(3) Their exercise of due professional care

Similarly, US standards require consideration of the competence, objectivity and work
performed by IA as the three key components of internal audit quality (AU Section
322 (AICPA, 2010); PCAOB, 2010).

Many previous researches used the three factors when assessing external auditor’s
reliance on the work of internal auditors, for example (Schneider (1985a), Schneider
(1985b), Edge and Farley (1991), Krishnamoorthy (2002), Al-Twaijry et al (2004),
Suwaidan and Qasim (2008) and Desai et al. (2010).
From the above discussion, the study hypotheses can be formulated as below:

H2: ‘Internal auditors’ objectivity, competence, and work performance are significant
determinants of the external auditors in Sudan.
This hypothesis will be tested and discussed after presenting the results of each scale
individually.
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H1: External auditors are more willing to rely on internal auditors’ work in banking
sector of Sudan.

Empirical evaluation of internal auditors’ functions regarding the perceptions of the
message communicated by external auditors in Sudan is expected to provide useful
information to address this hypotheses test.
Table 3 bellow reports the descriptive statistical– frequencies for the reliance percentage among external auditors in this study.
Table 3 : descriptive statistical – frequencies \ Reliance Percentage
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

less than 30%

26

56.5

56.5

56.5

From 30% to less
than 50%

17

37.0

37.0

93.5

From 50% to less
70%

3

6.5

6.5

Total

46

100.0

100.0

Reliance Percentage
Valid

100.0

The above table, shows that most of the external auditors responsible for bank’s audits
in Sudan (93.5%, 43 From 46 EA) were putting reliance less than 50% on the work
of internal auditor in the banking sector of Sudan. Also, only 6.5 % of the external
auditors were relying on internal auditor’s work from 50% to 70% in terms of reliance on the work of internal auditors. Furthermore, there are no auditors among the
respondents relying on the work of internal auditors more than 70%.
Further analysis indicates that, One-Sample test result gives the t-statistic of –21.586
with 45 degrees of freedom. The corresponding two-tailed p value is 0.000. If we take
the significance level of 5%, we can see that the p value obtained is less than 0.05.
Therefore, we can reject the hypothesis at α =0.05, which means that the sample mean
(2.8772) is significantly different from the hypothesized value (4.45) and the average
level of the reliance in question is not the same as the average of the optimal level of
the reliance at the 5% level of significance. Tables 4 and 5 provide the results of one
sample tests.
Table 4 : One-Sample Statistics
External Auditors’ Reli�
ance Degree
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N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

46

2.8772

49419.

07286.

4-3 Survey design:

This research is designed to help understand of Sudanese practice in the area of integration between Internal Audit (IA) and External Audit (EA), as well as the role of
auditing standards in an auditing practices context. We used a questionnaire survey
to collect the data and designed two sections of questions focusing on issues arising
from our review both of the academic research on auditing practices and recent professional developments. The study questionnaire covered three distinct sub-areas in
three groups, these groups reflect the internal auditors’ function as in the Institution of
Internal Auditor (IIA 2009).1) 14 questions about internal auditors’ objectivity (IAO),
2) 14 questions about internal auditors’ competence (IAC) and 3) 19 questions about
internal auditors’ work performance (IAWP). In order to encourage a high response
rate the questionnaire was designed so that most questions could be answered by rating alternatives on a five-point Likert-type scale (1= strongly disagree…. 5= strongly
agree).
Regarding hypotheses, the study tested three hypotheses. The development of these
three hypotheses will be in sections 5.1, 5.2 and 5.4 accompanied with results and
discussion of each.
5- Results and discussion:
5.1 Reliance extent:

The external auditor’s relationship with internal auditors has become increasingly
important in the current governance environment (Glover et al., 2008; Gramling et
al., 2004; Grant et al., 2009; Schneider, 2009). The need for high-quality auditing in
conjunction with increased compliance costs places greater emphasis on the benefits
of an effective and efficient integration of the two audit functions.
In spite of the mixed results of prior research, we expect a strong relationship between the internal audit function and external auditors in Sudanese banks. This, in
turn, should impact external auditors’ decisions to rely on work already undertaken by
internal audit and the use of internal auditor as assistants for performing audit tasks.
So, the first question must be answered is that: to what extent external auditors are
relying on the internal auditors’ work in the banking sector of Sudan? This leads to
the following hypotheses:
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From 3 to 5 years

3

7%

From 6 to 10 years

8

17%

From 11 to 20 years

16

35%

More than 20 years

19

41%

From 25 to 35 years

9

19.5%

From 36 to 45 years

19

41.3%

Older than 46 years

18

39.2%

Age

The majority of the respondents are in the seniors level, located in Sudan and having
reasonable experience (41% more than 20 years). The age range from 25 to 46 years
and also majority of them are holding graduate/ postgraduate certificate in accounting
or auditing qualifications.
4-2 Data:

Table1: Questionnaire description
S.N

SPSS
name Variable

Coding instructions

1

Auditor’s Objectivity

IAO

Questions 14
Disagree =1
Strongly Agree =5

2

Auditor’s Competence

IAC

Questions 14
Disagree =1
Strongly Agree =5

3

Auditor’s Work Perfor�
mance

IAWP

Questions 19
Disagree =1
Strongly Agree =5

EARP

less 30% =1
from 30% to less 50% =2
from 50% to less 70% =3
or more 70% =4

4
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Variable Name

Auditors’ Reli� Externall
ance Percentage
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stage was the stage of activating the Islamic banking method (1990-up to now) that
was reflected in the various achievements that were represented in the banking body
expansion, further Islamiclisation procedures, the issuance of regulating the banking
activities act and the establishment of the Khartoum Exchange Market. In this period
the Bank of Sudan reactivated its handbill-issued in 1984- for the commercial banks
to give-up working with interest based system in their banking dealings, and to apply
the Islamic Financial Modes in all their banking activities and transactions. (Al-Bagir
1999).
Now, Sudan’s banking sector consists of the central bank of Sudan (CBOS); 36 commercial banks, 23 of which are completely or mostly privately owned, and seven
state-owned commercial banks. The sector also includes four specialized state-owned
banks, two investment banks (Bank of Sudan official website).
4- Methodology:

4.1- Profile of sample:

Eighty nine questionnaires were sent to external auditors in private audit firms and
the General Auditors’ Chamber. Forty six usable responses from received from both
after the two mailings, resulting in a response rate of 52%. Table 2 represents the
biographical background information about the respondents.
Table 2: Biographical Background Information:
Sector
Public

20

43%

Private

26

57%

Education
Bachelor

24

52%

Higher Diploma

2

4%

MSc

3

6.5%

PhD

17

37.5%

Experience
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the majority of firms are small i.e. the working force of the firm ranges from 5 to 15
employees including 1 to 2 audit partners. The majority of audit partners obtained
their qualifications from different recognized bodies in UK such as the Institute of
Chartered Accountants in England and Wales and the Association of Chartered Certified Accountants. Very few audit partners hold qualifications from USA (CPA) and
the certificate of the Sudanese Council of Certified Accountants Examinations Board.
3. Sudanese banking sector:

Sudan, like many other colonized developing countries, had known the commercial
banking activities in the dual-government regime that was known as the Anglo-Egyptian condominium (1899-1955). The first bank established in Sudan was the National
Bank of Egypt in 1901; it obtained a privileged position as banker to and for the government, a “semi-official” central bank. Other banks followed, but the National Bank
of Egypt and Barclays Bank dominated and stabilized banking in Sudan until after the
Second World War.
The period before the independence of Sudan in 1956 had witnessed the establishment of other six branches, they were: Barclays Bank 1913, the Turkish-Osmani Bank
1949, the Branch of the Egyptian Bank 1953, the French Credit Lyonnais 1953, the
Arabian Jordanian Bank 1954, and the Ethiopian Bank 1976. The same period had
witnessed the establishment of the Sudanese Agricultural Bank as the first specialized
financial institution in Sudan, the act of this bank was issued in 1957 and started the
work in May 1959, this bank considered as the first bank established by the national
government after the independence of Sudan to promote agricultural ventures (Hamid
and Kheir 1997).

After independence, the Sudanese banking system passed through four stages, however, the first stage was the stage of pre-nationalization (1960-1970) which consisted
of foreign branches and a limited number of national banks. The second stage was the
stage of nationalization and economic openness (1970-1980). This stage witnessed
the execution of the Banks Nationalization Act, during this period many branches of
the foreign banks had been nationalized and merged with national banks. The third
stage known as the stage of banking duality (1980-1990), during this period, most
of banks that were working in Sudan implemented the Islamic Financial Laws and
some few banks were working according to the traditional banking system. The fourth
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2.3.1 The General Auditor’s Chamber:

The General Auditor’s Chamber is responsible for the audit of public owned or semiowned organizations. The General Auditor’s Chamber is an independent body supervising external auditing. The General Auditor is responsible to the Head of the State
who appoints him, his deputies and his high level auditors. The Auditor General Law
1986, amended 1990, encompasses 11 chapters including the establishing of the institution, appointment and tenure of the General Auditor and his staff, his authorities and
power, General Auditor responsibilities, access to auditees, work performance and
report on audits, budget and audit fees. Scope of audits conducted by the General Auditor’s Chamber includes all government organizations. These audits are conducted
according to the principles and methods of the local and international audit profession. According to Auditor General Law 1990, Chapter (3/7/2 C-D) requires auditors
to conduct;
- Financial and regularity audit, that the General Auditor’s staff should perform the
audit efficiently in order to ensure that the financial transactions, expenditures and
revenues have been carried out and accounted for. Therefore, the Law demands
firstly a financial audit in order to ensure that the financial transactions regarding the
processes of revenues and expenditure are properly authorized and accounted for.
The second issue was a regularity audit that ensures all of the expenditures incurred
were in accordance with the authorized budget and in accordance with the accounting, administrative and financial regulations.

- Performance audit, A.G.L.3/7/D, requires the General Auditor-or his representativeto perform the necessary checks to ensure the optimal use of assets, human and
technical resources and the effectiveness of the financial performance to fulfill these
goals.
2.3.2 Private audit firms:

For private audit firms, they conduct the external audit function for privately owned
enterprises. Furthermore, partners in these firms are members of the Sudanese Council of Certified Accountants and they are under the supervision of the Council. In
Sudan, the number of the firms practicing the auditing profession is fourty firms,
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Desai et al. (2011) predicted that external auditors’ assessments of objectivity and
competence will be greater for cosourced and outsourced IA functions compared to
in-house IA functions. Results indicated that external auditors place more reliance
on cosourced and outsourced internal auditors compared to in-house internal audit
function. However, they found that provision of tax service cosourced and outsourced
internal auditors decrease the reliance on internal audit function.
2.2 Auditing profession in Sudanese Companies Act:

Section 138 of the Sudanese Companies Act refers to the powers and duties of the
auditors, however, Section 138(1) states that auditors have the right to access to the
books, records and accounts of a company. The same Section requires auditors to
report on the following:
· Whether or not they have obtained all information and explanations they need.
· Whether the balance sheet has been prepared in accordance with the Act.

· Whether the balance sheet shows a true and correct view of the state of the company’s position according to the information provided to the auditors.

The statement true and correct in the Sudanese Companies Act is the same concept to
true and fair in the UK.

Section 137 of the Act reflected the requirements regarding the qualifications and
appointments. The Act does not mention the necessary qualifications for the person
carrying out the audit, however, for the purpose of the independence, the Act prevent
any company director, partner and any person in the employment of director or officer
to act as a company auditor. Furthermore, Section 137(1) explained that every auditor
should have a certificate from the Minister of Finance to act as an auditor.
2.3 Bodies exercising external auditing in Sudan:

In Sudan, like other countries, two bodies exercise the external auditing function;
private audit firms and the General Auditor’s Chambers.
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work. The quality of the internal audit department played a big role on the reliance
decision of the external auditors on the work of internal audit departments.

Haron, et al (2004) conducted a study based on Malaysian AI 610, Malaysian Institute
of Accountants (MIA, 2001) Considering the Work of Internal Auditing. The objective of the study is to determine which of the criteria as mentioned by the standard (AI
610) was used by the external auditors to evaluate the work of internal auditors. The
subjects of the study were external auditors- partners, managers and senior staff- from
auditing firms in Malaysia. The study found that the technical competence and scope
of function are the two most important criteria that external auditors consider in their
reliance on internal auditors.
Suwaidan and Qasim (2010) studied the perceptions of Jordanian external auditors
for the importance given by them to a number of factors which may influence their
reliance on an internal auditor during their external audit. The paper also examines the
relationship, if any, between the degree of reliance on the internal and external audit
fees.

The study found that external auditors in Jordan consider the objectivity, competence
and work performance of internal auditors as very important factors affecting their
reliance decisions. It is found that “objectivity” had the highest mean score (4.353),
followed by “competence” (4.188) and “work performance” (4.156).
However, some more recent studies examined external auditor’s reliance on the work
of internal auditors from different views.

For example, Desai et al. (2010) hypnotized in an analytical approach that external
auditors focus on the interaction of the three quality factors (objectivity, competence
and work performance) when assessing the strength of the internal audit function.
They found an interdependence of the three factors, like assessment of the internal
audit function remains high even when external auditors reflect a negative evidence
about one of the factors.
Munro and Steward (2011) investigated how the reporting relationship with the board
of directors and business risk influence the reliance on the work of internal auditors.
The study found that, both factors affect external auditors reliance on work already
performed internal auditors and their use as assistants.
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when the external auditor maintain positive perceptions about the internal auditor
objectivity and competence, the value of evidence about internal auditor work performance was important. The research recommended that these three factors recognized
by the professional standards have significant effects on the evaluation of external
auditors and whether or not to rely on the internal audit function.

Felix et al (1998) studied the relationship between the internal and external auditors,
in terms of, the work performance of the internal auditors as a part of the external
audit function and the reasons for the co-ordination of efforts between the internal and
external auditors. Two questionnaires were designed for internal and external auditors
beside face-to-face interviews. The main findings of the study indicated that there
were interactions between the internal and external auditors, the study showed that
there was co-operation and co-ordination in terms of planning the audit work and accessing each other working papers and reports. This research indicated that more than
25% of the internal auditor’s time was spent on financial audit, while only 6% spent
on assisting the external auditors. Both of the groups agreed that 50% of internal audit
work was related to the internal controls.

Krishnamoorthy (2002) examined how the three factors – objectivity, work performance and competence – of internal auditors as identified by the auditing standards
interact in determining the strength of the internal audit function. The study used an
analytical method based on Bayesian probability to model external auditors’ evaluation of the internal audit function. Models based on multistage (cascaded) interference
theory are developed and analysed using numerical sensitivity analysis. The results
indicated that the importance of the three factors varies with the type of the evidence
(convergent or conflicting) observed and contingent on the interrelationships among
the three factors.
Al-Twaijry et al (2004) examined the extent of co-operation between internal audit
departments directors and partners and managers in external auditing firms in Saudi
Arabian companies. Questionnaires and interviews were used for data collection. The
results showed that external auditors tend not to endorse the current practice of external auditing and expressed particular concerns about the independence, scope of work
and the small size of many internal audit departments. However, the internal auditors
considered the co-operation between the internal auditors and external auditors to be
limited, where the external auditors were more positive as to the extent of co-operation in the case that the internal audit departments maintain professional skills in its
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Edge and Farley (1991) conducted a study in Australia by examining the relative
importance of the factors that used by external auditors when evaluating the internal
audit function based on the factors mentioned on the Statement of Auditing Practice
AUP 2 “ Using the Work of Internal Auditor”. Results indicated that technical competence which is measured by experience, supervision and training/educational background as the most significant factor. Work performance is considered as a second
factor, previous audit work was considered as the third factor. Organizational status
(objectivity) was considered as the least important factor.

Tiessen and Colson (1990) studied whether external auditors can accurately self-report
variables they consider in determining the reliance placed on a company’s internal
audit function and the variables influencing reliance are affected by the nature of the
company’s industry. The study found that the form of working relationship between
the external and internal auditor was more important in determining the external auditors’ reliance evaluations than was the specific work internal audit performed. Objectivity of internal auditors was a significant variable in reliance evaluations when the
status of the director of internal auditing was such that the company’s audit committee
consulted the director about the work of external auditors. Competence variables are
not significantly affecting the reliance decision.
Maletta (1993) studied the external auditors decisions to use the internal auditors as
assistants. The study used the three factors of SAS 65, competence, work performance
and objectivity, furthermore, the study expanded to investigate the impact of inherent
risk on auditors’ decisions to use the internal auditors as assistants. Results revealed
that when inherent risk is high, auditors appear to use more complex configural decision processes to evaluate internal audit objectivity and work performance than when
inherent risk is low. The external auditors consider the effect of work performance of
internal auditors in case of high objectivity. In case of low inherent risk conditions,
there is no interaction between work performance and objectivity. Moreover the results showed that within the inherent risk conditions, competence of internal auditors
is the most important factor, followed by objectivity and work performance.
Krishnamoorthy (1994) investigated the external auditor’s evaluation of the three
factors recognized by the standards of internal auditing, objectivity, competence and
work performance of internal auditors. The results revealed that evidence related to
work performance was of little value to the external auditors when they have negative perceptions about either the internal auditor objectivity or competence. However,
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auditors perceived competence and work performance factors to be almost equally
important, and the objectivity factor to be less important.

Schneider (1985b) examined the degree of consensus among external auditors in evaluating the internal audit function. Using the three variables objectivity, competence
and work performance for examining the degree of consensus, the study found that
9 of the 15 auditors considered the work performance as the most significant factor,
with 8 of the 9 indicating the following ordering: work performance, competence and
objectivity.
Margheim (1986) conducted an experimental study by examining whether external
auditors adjusted the nature and extent of audit procedures due to reliance on the internal audit function and whether this reliance was related to internal audit competence,
work performance and objectivity. The experimental task for this study included the
evaluation of an accounts receivable control system and the appropriateness of account balances. Results indicated that external auditors reduced planned audit hours if
internal audit had a high level of competence and work performance but did not alter
their tests in response to changes in the degree of internal auditor objectivity. Moreover, for the competence and work performance variables, the results suggested that
internal audit had to perform documented work in specific areas before the external
auditor subjects would alter the number of planned hours.
Messier and Schneider (1988) examined the external auditor’s evaluation of the internal audit function by using Analytical Hierarchical Process with 22 audit supervisors
and managers. The results indicated that external auditors are taking competence as
an important factor. Objectivity and work performance followed competence in importance.

Peacock and Pelfrey (1989) carried out a survey covered internal audit directors and
their staff who have a direct relationship with external auditors. The study used two
questionnaires, the directors of the departments completed one and the other targeted
the staffs that have direct involvement with the external auditors. The study aimed to
evaluate the relationship between the internal and external auditors in different areas;
however, one of these areas was to test the internal auditors’ contribution to the external audit. The study found that internal auditors who co-operated with external auditors were not satisfied with their relationship with external auditors because external
auditors did not use internal auditors to their fullest extent.
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Brown (1983) performed one of the first studies aimed to examine the three factors
–objectivity, competence and work performance- that might be considered important
by the external auditor in evaluating the reliability and the reliance to be placed on
the internal audit function. He found that all these factors had simple additive effects
on the reliance decision that internal auditor objectivity and the previous years’ audit
work were the main factors influencing the decision. Generally, the results showed
that work performance and objectivity of the internal auditors to be the most important factors with competence a distant third. The study did not find significant interaction effects among the three factors.

Abdel-Khalil et al. (1983) investigated the impact of two of internal audit variables,
objectivity and work performed on the percentage of external audit work that auditors
assigned to the internal audit function. The results indicated that these factors had a
significant effect on the auditor’s decisions to use internal auditors as assistants. The
study found that one of the objectivity variables (internal auditors reporting level) accounted as the most important factor within the factors used in the study. This study
did not use the competence factor.

Schneider (1984) conducted an experimental study on how external auditors evaluate
the strength of internal audit function by using the three criteria recommended by SAS
No. 65- competence, objectivity and work performance as measurements. The results
of the study revealed that external auditors viewed work performance as the most
important factor when evaluating the internal audit function, followed by competence
and objectivity factors.
Berry (1984) examined the coordination efforts between internal and external auditors through the eyes of the internal auditors. The study took a sample of 18 large
companies were selected and interviewed. The study identified ranked criteria for the
evaluation of internal audit staff competence, objectivity and performance, in addition
to how to establish and introduce a co-ordination program.

Schneider (1985a) conducted a research to examine the relationship between external
auditors’ evaluation of internal audit function and their evaluations of internal audit
strength. Included in the investigation was an assessment of the levels of importance
auditors attach to the three criteria recommended in SAS No. 65 in forming evaluation judgments and reliance decisions. The results showed that the auditors generally
relied on internal auditing to reduce their external audit work. The study found that
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SAS 65 also provides guidance on how external auditors should:
Modify their procedures based on the internal auditor’s work.

Assess, evaluate and test the internal auditor’s competence objectivity and work performance.
Furthermore, the Canadian Guidelines of the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), 1997, states that “external auditors can rely on the work of internal auditors when involved in reviewing and testing the system of internal controls”.

Moreover, International Standards Auditing section 260 (ISA 260), “Communications
of audit matters with those charged governance” (International Federation of Accountants 2004). The standard provides guidelines for external auditors to communicate
matters that may be of interest to the governance body of an entity. The communications included in the guidelines permits the external auditor to communicate with the
internal auditor.
Many studies have been conducted on the decision to use the work of internal auditors by external auditors. Maletta (1993) for example asserted “Prior research has
generally indicated that the three internal audit variables identified in the professional
standards- objectivity, competence and work performance- significantly affect auditors’ internal audit reliance judgment” .Most of these studies have examined external
auditors’ general evaluations of the internal audit quality and their decisions to rely on
the prior work of internal auditor (for example, Brown 1983, Schneider 1984, 1985
b, Margheim 1986, Messier and Schneider 1988, Krishnamoorthy 2002, Haron et al
2004, and Al-Twaijry et al 2004). Few studies have addressed auditor’s decisions to
use internal auditors as assistants in conducting the internal audit (for example, Ward
and Johnson 1980, Wagonor and Ricket 1989 b, Maletta 1993, and Haron 1996).

Gibbs and Schroeder (1980) conducted a study to determine what criteria are important in determining the competence, objectivity and work performance of an internal
audit department. The study developed a list of criteria by surveying both external
and internal auditors, considering the experience factor of external auditors in the
area of internal auditing. The study produced three detailed ranked lists of criteria that
measure how external auditors evaluate the competence, objectivity and work performance of internal audit departments.
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(1) To examine the external auditors’ perceptions of the internal audit function in Sudanese banks in terms of independence, competence and work performance?

(2) To examine the factors -independence, competence and work performance - affecting the external auditor’s decision about whether or not to rely on internal auditor’s work?
(3) To evaluate the level of co-ordination between the external and internal auditors
in Sudanese banks?

This study could be useful for academics and practitioners. For academics, it will improve their understanding of the factors that influence the reliance decision of external
auditors on the work of internal auditors. For practitioners, it may help to solve the
practical problems facing the internal audit departments in Sudanese banks in terms
of its relationship with external auditors. Third, the results of the study can be used
as a base for other studies in other sectors in Sudan such as oil and insurance sectors.
2- Literature review:

2-1 Auditing Standards and previous studies in external auditor’s reliance on the
work performed by internal auditors:

The British Standard Statement of Auditing Standards SAS No.500, issued by the
Auditing Practice Board “Considering the Work of Internal Audit”. Para 3 of the statement emphasised the role of internal audit function as an appraisal and monitoring
activity established by management and directors for the review of accounting and
internal control systems as a service to the entity. However, its function amongst other
things is to examine, evaluate, and report to management and directors on the adequacy and effectiveness of the components of the accounting and internal control
systems.
Similarly, in the USA, the Statement of Auditing Standards SAS No. 65 (AICPA,1997), the Auditor’s Consideration of the Internal Audit Function in an Audit of
Financial Statements, provided guidelines to use the work of internal audit function
on a financial statement audit. The statement considers that the internal audit function is a part of the control system and requires the external auditor to understand the
internal audit function.
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1.Introduction:

Although the primary purpose of internal audit differs from that of the external audit there are common interests that provide the basis for co-operation between them
(Moeller and Witt, 1999). Not only is the internal audit function an important part of
the internal control system, but the reliance by external audit on the work of internal
audit is likely to result in less external audit work being performed (AICPA, 1997, p.
AU 322) and external audit cost savings (Felix et al., 1998; Gramling, 1999 and Wallace, 1984).
Although there are fundamental similarities between external and internal auditing,
many differences separate the two professions. The Performance Standard 2050 of
the Institute of Internal Auditors stated that “the chief internal audit executive should
share information and coordinate activities with other internal and external providers
of the relevant assurance and consulting services to ensure proper coverage and minimise duplication of effort” (IAA, 2001).

However, external auditors may utilize the experience of the internal auditors to reduce the duplication of work and, in effect, the cost of the external audit. Internal
auditors may benefit from the expertise of external auditors in areas that the internal
audit department needs. Internal auditors may also benefit from exposure to different
audit techniques employed by the external auditors (Reckers and Lee, 1997; Burnaby
and Klein, 2000; Haron et al., 2004; Schneider, 2009).
In recent years, professional accounting bodies that represent both internal and external auditors have expressed interest in increasing the level of coordination between
the internal and external audit (Morrill and Morrill 2003). For external auditors, the
purpose of this consideration is to ensure adequate coverage and decrease the duplication of the work and develop a more effective strategy for collaboration (Engle 1999).
Furthermore, internal auditors can assist external auditors to understand the internal
control system and the level of compliance with controls. For internal auditors, working with external auditors can increase their knowledge and expertise to identify their
internal audit department’s needs.

Much of the previous research in this area has been conducted in some countries
like USA, Saudi Arabia and Jordan and has examined external auditors’ evaluations
of the internal audit departments functions and their decision to rely on the work of
internal auditors. However, the objective of this research is to examine the relationship between external and internal auditors in banking sector in Sudan. The research
uses questionnaires method to obtain information to address the following research
objectives:
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ملخ�ص البحث:
يقوم هذا البحث بدرا�سة م�ستوى اعتماد املراجع اخلارجي على عمل املراجع الداخلي يف البنوك
ال�سودانية .ويهدف هذا البحث اىل حتديد م�ستوى �إدراك املراجعني اخلارجيني لأهمية وت�أثري عمل
املراجع الداخلي من خالل درا�سة ت�أثري عدد من العوامل .كما تهدف الدرا�سة لتحديد م�ستوى
التباين يف �أراء املراجعني اخلارجيني طبق ًا لت�صنيف نوع القطاع الذي يعمل من خالله املراجع
اخلارجي (مكاتب خا�صة �أو ديوان املراجعة القومي).
فقد �شملت عينة الدرا�سة عدد  46مراجع ًا خارجي ًا من القطاعني ،ولتحقيق اهداف البحث مت
درا�سة ثالثة متغريات تعترب من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على درجة اعتماد املراجع اخلارجي على
عمل املراجع الداخلي وهي املو�ضوعية والكفاءة املهنية وم�ستوى �أداء املراجع الداخلي .والختبار
فر�ضيات الدرا�سة مت ا�ستخدام اختبارات �إح�صائية �أهمها اختبار  tواختبار التباين ANOVA
لتحليل البيانات .فكانت نتائج البحث تتلخ�ص يف �أن املرجعني اخلارجيني يف القطاعني (املكاتب
اخلا�صة والتابعني لديوان املراجعة القومي) ينظرون باهتمام كبري لعمل املراجع الداخلي ،ويتم
تقييم م�ستوى اعتمادهم على عمل املراجع اخلارجي من خالل العوامل الثالثة م�ستوى املو�ضوعية
وم�ستوى الكفاءة املهنية وم�ستوى �أداء املراجع الداخلي ،وكان تقييم م�ستوى الت�أثري على النحو التايل:
م�ستوى �أداء املراجع الداخلي �سجل �أعلى و�سط ح�سابي مت يليه م�ستوى املو�ضوعية ويف املرتبة الثالثة
ي�أتي م�ستوى الكفاءة املهنية .كما �أو�ضحت النتائج عدم وجود تباين بني �أراء املراجعني اخلارجيني
(يف القطاعني) حول درجة اعتمادهم على عمل املراجع الداخلي فب البنوك ال�سودانية.
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External Auditors’ Reliance
on the Internal Auditors in Sudanese Banks
Dr. Obeid Ahmed Obeid, Assistant Professor, Accounting Department
Ahmed Bin Mohammed Military Collage – Doha \ Qatar.
Dr. Zuhir Omar Dardr, Assistant Professor, Accounting Department
Ahmed Bin Mohammed Military Collage. – Doha \ Qatar.

Abstract

The purpose of this paper is to examine the perceptions of Sudanese external auditors
responsible for bank’s audits by studying the factors affecting their reliance degree
on the work of internal auditors. The paper also investigates variation of judgment
between private external auditors and public sector auditors.

A sample of 46 external auditors from private audit firms and the General Auditor’s
Chamber is employed to examine their perceptions regarding three factors (objectivity, competence and work performance) that may affect their reliance degree on the
work performed by internal auditors. For the purpose of analysis t-test and ANOVA
were conducted to analyze the data.
The results indicated that external auditors responsible for bank’s audits consider objectivity, competence and work performance of internal auditors as important factors
affecting their reliance degree. The results revealed that work performance had the
highest mean score followed by objectivity and competence. It is found that there
were no variations between private and public sector external auditors in their reliance
degree on the work of internal auditors.

The results of this paper will be of concerns to internal audit departments in Sudanese
banks to develop their relationship with external auditors.
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