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المستخلص
اخذ التطور التقني مساحة كبيرة من قطاعات عمل االدارة ومنها العقود االدارية لكونها عمل من
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Abstract
Technical development has taken a large area of management’s work sectors,
including administrative contracts, as they are one of its legal activities.
Electronic administrative contracts in that their application in state institutions
has become uncontroversial, as they are concluded with confidence and
legitimacy and do not violate the general principles of law.
keywords: electronic contract, electronic signature, electronic management,
General Annex, legal authority.

المقدمة
لقد ترتب عن الثورة المعلوماتية ظهور نوع جديد من العقود يتم عبر الوسائط االلكترونية وهي العقود
االلكترونية وبظهورها أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام هذه العقود وإثباتها وتنفيذها الن النظام
الخاص بالعقود التقليدية لم يعد كافيا لتنظيم هذا النوع الجديد من العقود كما ان انتشار هذه العقود كان له الدور
البارز في تطور النشاط اإلداري حيث اتجهت القوانين الى إمكانية إبرام العقود اإلدارية بالوسائط االلكترونية
ويرجع ذلك إلى تبني مشاريع الحكومة االلكترونية كحتمية لتسيير المرافق العامة وإدارتها.
اهمية البحث :يتمثل هذا النظام من انظمة االدارة االلكترونية الذي انعكس ايجابا على اعمال االدارة القانونية
منها العقد االداري االلكتروني الذي اصبح وسيلة التعاقد الحديثة في التعامالت االدارية.
هدف البحث  :مواكبة التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا الحديثة في مختلف جوانب الحياة والعمل
على ادخال تلك التقنيات ضمن نشاط اإلدارة من أجل ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.
اشكالية البحث :في ضوء التطورات التي حصلت في االدارة واعمالها القانونية التي شهدتها الحياة االدارية
تتجه مشكلة الدراسة حول معرفة مدى وجود العقد االداري من الناحية القانونية والتطبيقية من خالل اجراءات
ابرامه و اثباته و تنفيذه.
صعوبات البحث :تكمن صعوبة البحث الى حداثة هذا النوع من العقود االدارية وذلك لعدم وجود نظام خاص
يلزم اطرافه عند تنفيذ العقد االداري االلكتروني كما هو بطبيعة الحال عند ابرام العقد االداري العادي.
منهجية البحث :بغية الوصول الى افضل النتائج المرجوة من البحث اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي
الذي يحاول تشخيص المشكلة وعرضها من جميع جوانبها وتحليل النصوص القانونية التي نظمتها التشريعات
التي تناولت هذا النوع من العقود.
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هيكلية البحث :سيتم تقسيم البحث الى ثالثة مطالب نتناول في المطلب االول ماهية العقد االداري االلكتروني
ونخصص المطلب الثاني لمعرفة القيود الواردة على حرية التعاقد في العقد االداري االلكتروني ونبين في المطلب
الثالث المشكالت الناجمة عن اثبات العقد االداري االلكتروني.
المطلب االول  :ماهية العقد االداري االلكتروني
عند التصدي لدراسة اية ظاهرة او مشكلة اجتماعية يتوجب علينا منذ البداية تحديد المفاهيم المحورية
التي تقوم عليها هذه الظاهرة ،كون هذه المفاهيم تمثل المفاتيح الرئيسية التي نتمكن من خاللها بناء القانون او
الفرضية التي تصف الظاهرة االجتماعية موضوع الدراسة ،إذ ان العلوم االجتماعية تعاني من دالالت كثيرة لكل
مفهوم من المفاهيم لذلك سوف نستعرض في هذا المطلب تعريف العقد االداري االلكتروني في الفرع االول
وخصائص العقد االداري االلكتروني في الفرع الثاني.
الفرع االول  :تعريف العقد االداري االلكتروني
عرف العقد بصورة عامة على أنه "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله
أو إنهائه" ( ،)1كذلك تم تعريفه على أنه "توافق ارادتين على إحداث أثر قانوني ،أو توافق إرادتين على إنشاء
رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها" ( ،)2فإذا طبقنا هذا المبدأ على العقد اإلداري اإللكتروني نجد أنه ال يختلف
من حيث المضمون عن العقد اإلداري العادي فكالهما تبادل عن التعبير اإلرادي بين شخصين على إحداث األثر
القانوني إالا أن تميز العقد اإللكتروني في ذاتيته يكمن في الوسيلة القانونية والتقنية التي يبرم فيها(.)3
واختلف فقهاء وشراح العقود اإللكترونية في تحديد تعريف العقد اإللكتروني فعرفه بعض الفقهاء بأنه "العقد
الذي تتالقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجيا المتعددة خصوصا شبكة المعلومات
الدولية من جانب اشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة" ( ،)4وعرفه القسم اآلخر من الفقه بأنه " اتفاق
يتالقى فيه اإليجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل
بين الموجب والقابل" ( ،)5ومنهم من عرفه باالعتماد على إحدى وسائل إبرامه معتبرا أن " العقد اإللكتروني هو
العقد الذي يتم إبرامه عبر األنترنيت" ( ،)6اما التعريف القانوني فقد عرف المشرع العراقي في قانون التوقيع
اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي رقم  78لسنة  2012النافذ العقد االلكتروني بأنه "ارتباط اإليجاب
الصادر من احد المتعاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية"(، )7
ومن التعاريف ما يكتفي بأن يكون العقد مبرما ولو جزئيا بوسيلة إلكترونية العتباره عقدا إلكترونيا ،ومنه القائل:
"بأن العقد اإللكتروني هو االتفاق الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية كليا أو جزئيا أصالة أو نيابـة"( ،)8ومنها ما
شمل جميع الوسائل اإللكترونية لكنه اشترط لكي يعتبر العقد إلكترونيا أن تكتمل كافة عناصره عبر الوسيلة
اإللكترونية حتى إتمامه  ،معتبرا أنه " :كل عقد يتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية وذلك حتى إتمام العقد"
(.)9
ومن خالل تحليلنا للتعريفات التي تم عرضها للعقد اإللكتروني نرى بأنه يمكن تعريف العقد اإلداري
اإللكتروني على أنه "التقاء إرادتين تكون إحداهما شخصا معنويا عاما بأي عقد ،خدمات أو سلع تتعلق بنشاط
المرفق العام بإحدى الوسائل اإللكترونية عن طريق شبكة االتصاالت بشكل كلي أو جزئي أو باتفاق طرفي العقد
على إحداث أثر قانوني للعقد ويخضع ألحكام القانون العام أو التعليمات واألنظمة الصادرة عنه.
الفرع الثاني  :خصائص العقد االداري االلكتروني
يتميز العقد االداري االلكتروني بخصائص تميزه عن غيره من العقود التقليدية وتتمثل عموما فيما يلي:
اوالا :يجب ان تتوفر فيه خصائص العقد االداري التقليدي من حيث اشخاصه فيتميز العقد االداري االلكتروني
بأن يكون احد اطرافه او كالهما من اشخاص القانون العام ،وان يتصل العقد االلكتروني بنشاط مرفق عام (،)10
على سبيل المثال العقد المبرم بين مديرية تربية محافظة صالح الدين ومصرفي الرافدين والرشيد لتوطين رواتب
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موظفيها  ،كذلك العقد المبرم بين جامعة تكريت ومصرف الرافدين لنفس الغرض وبهذه الحالة تحول استالم
الرواتب من الطريقة اليدوية الى الطريقة االلكترونية عن طريق بطاقات الدفع االلكتروني التي تسمى (master
)cardاستنادا الى هذا العقد االلكتروني (.)11
ثانيا ا :العقد االداري االلكتروني عقد مبرم عن بُعد بوسيلة اتصال حديثة
من اهم مظاهر خصوصية هذا العقد هو ابرامه بوسيلة اتصال حديثة من خالل استخدام االجهزة
االلكترونية الذكية والمالحظ أنه ال يمكن حصر جميع هذه الوسائل في الوقت الحاضر نظرا الرتباطها مع التطور
التكنولوجي غير أنه يمكن توضيحها على سبيل التعداد ال الحصر كالتلكس والفاكس والهاتف المرئي واجهزة
الكومبيوتر اضافة الى الهاتف المحمول وتعتبر هذه الخصوصية من اهم ما يميز العقد االداري االلكتروني عن
باقي العقود فهما ال يختلفان من حيث الموضوع و االطراف بل من حيث طريقة االبرام والوسيلة المتبعة في ابرامه
 ،فالتعاقد االلكتروني يتم بين عاقدين ال يجمعهما مجلس عقد حقيقي لحظة تالقي ارادتهما لذلك فهو ينتمي الى
طائفة العقود عن بُعد( ، )12ويقصد بالعقود المبرمة عن بعد تلك العقود التي تبرم بين طرفين يتواجدان في أماكن
(  ) 16-121من
متباعدة ،وهذا باستعمال وسيلة أو أكثر من وسائل اإلتصال عن بعد كما عرفتها المادة
قانون اإلستهالك الفرنسي رقم  949لسنة  1993بأنه..." :كل بيع لمال أو أداء لخدمة يبرم دون الحضور المادي
المتعاصر لألطراف بين مستهلك ومهني ،واللذين يستخدمان إلبرام هذا العقد ،على سبيل الحصر ،وسيلة أو أكثر
من وسائل اإلتصال عن بعد" ( ،)13فالسمة األساسية لهذا النوع من العقود تتمثل في:
عدم الحضور المادي المتعاصر ألطرافه في لحظة تبادل الرضا بينهم ،فهو عقد مبرم بين طرفين ال يتواجدانوجها إلى وجه في لحظة التقاء إرادتيهما.
باإلضافة الى أن إبرامه يتم عبر وسيلة أو أكثر من وسائل اإلتصال عن بعد.واعتبار العقد اإللكتروني من العقود المبرمة عن بعد يتطلب أن يتمتع ببعض القواعد الخاصة التي ال نجد لها
مثيال في العقود المبرمة بالطرق التقليدية ،فاألمر يكون سهال بالنسبة للعقود التي تبرم بالحضور المادي لألطراف
الذي يسمح بضمان بعض المسائل القانونية أهمها:
استطاعة كل من الطرفين التحقق من أهلية اآلخر وصفته في التعاقد.التحقق من تالقي اإلرادتين ،إذ تم ذلك بشكل متعاصر بحيث يتم صدور اإليجاب من أحدهما فيتبعه القبولمن الطرف اآلخر.
التحقق من تاريخ التصرفات والمستندات.اإلعداد المسبق ألدلة اإلثبات.التحقق من مكان إبرام العقد.إعتماد مجموع هذه العناصر وذلك بتوقيع المتعاقدين.أما تبادل التعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عن بعد ،فإنه يثير الشك بالنسبة للعناصر السابقة(.)14
ثالثا ا :من حيث االثبات فان العقد االداري االلكتروني يتم اثباته بالمحررات والسندات االلكترونية  ،بينما يتم
اثبات العقود غير االلكترونية –ادارية كانت ام مدنية -اما بالمحررات الكتابية او بأي وسيلة من وسائل االثبات
التي حددها القانون ،وقد منحت العقود االدارية االلكترونية القوة القانونية الكاملة في اإلثبات وهي القوة نفسها التي
منحت للمحررات والسندات العادية  ،اذ ساوت قوانين التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية من حيث الحجية
بين المحررات االلكترونية والمحررات الورقية ومنها قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي
النافذ اذ نصت المادة ( )13منه على انه" للمحررات االلكترونية والكتابة االلكترونية والعقود االلكترونية ذات
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الحجية القانونية لمثيلتها الورقية" (، )15وعـــد التصرف القانوني الذي ينشأ عن هذه المحررات والسندات منتجة
آلثارها القانونية تجاه المتعاقد (.)16
رابعا ا :يتم تنفيذ بعض العقود الكترونيا أي بالتسليم المعنوي للمنتجات او الخدمات المتعاقد عليها كما في برامج
الكومبيوتر ونتائج االبحاث العلمية واالفالم والفيديوهات ،وهذا ما افرزته معطيات التقدم التقني في ميدان الحاسب
اآللي واالتصاالت(.)17
المطلب الثاني  :القيود الواردة على حرية التعاقد في العقد االداري االلكتروني
لما كانت االدارة تعمل من اجل المصلحة العامة فقد وضع القانون االداري من القواعد ما يحاول به ضمان
سلوكها في تعاقدها ،وقد جاءت قواعد القانون االداري مقيدة لحرية االدارة في التعاقد من نواح متعددة وذلك خالف
القواعد العامة في القانون الخاص ( ، )18ومن هذه الشكليات التي تقيد االدارة في تعاقدها احترام المبادئ العامة
التي تقوم عليها طرق ابرام العقود االدارية مثل مبدأ المنافسة ومبدأ السرية والشفافية بين المتعاقدين ،كما ان على
االدارة قبل ابرامها لعقد اداري مراعاة هذه الشكليات ( ، )19وفي ظل العقد االداري االلكتروني فإن قوانين العقود
االدارية نصت على شكليات جديدة منها استعمال التوقيع االلكتروني والكتابة االلكترونية في ابرام هذه العقود،
وسنأتي الى بيان هذه القيود من خالل تقسيم هذا المطلب الى فرعين نبين في الفرع االول مبدأ حرية الدخول الى
المنافسة في العقد االداري االلكتروني و نخصص الفرع الثاني لبيان مبدأ السرية و الشفافية في العقد االداري
االلكتروني وكما يلي:
الفرع االول  :مبدأ حرية الدخول الى المنافسة في العقد االداري االلكتروني
ان حرية الدخول الى المنافسة في العقد االداري تعني حرية الدخول الى المناقصة او الممارسة التي تعلن
عنها االدارة ضمن الحدود التي يحددها القانون ويعتبر هذا المبدأ من اهم المبادئ العامة ألبرام العقود االدارية
وذلك بما يتالءم والغرض الذي اراده المشرع من المناقصات والمزايدات كأسلوب إلبرام العقود االدارية (، )20
وان مبدأ حرية الدخول الى المنافسة ليس مطلقا بل يتحدد لإلدارة من سلطة في تقدير حرمان احد االشخاص او
المشروعات من التقديم للمناقصة التي تعلنها االدارة والتي يمر بها االشخاص ويكون قرار اإلدارة بالحرمان مؤقتا
وفي احيان اخرى يكون غير محدد المدة كما يكون مانعا من تقدم االشخاص او المشروعات الى جميع المناقصات
والمزايدات المعلنة او قد يقتصر على بعضها (، )21ولقد ادى التطور التكنولوجي بإدخال الوسائط االلكترونية في
ابرام العقود بصفة عامة وابرام العقود االدارية بصفة خاصة على التأثير لمبدأ حرية الدخول الى المنافسة(، )22
ذلك ان الدخول الى المنافسة في ابرام العقود االدارية االلكترونية ليست على المستوى الداخلي فقط بل حتى على
المستوى الدولي وهذا ما يؤكد فعالية المنافسة حيث تشارك فيه المؤسسات الصغيرة و الكبيرة سواء الدولية او
الداخلية مما يتيح فرصة اكبر لإلدارة لالختيار بين العروض المقدمة لها ،وعليه فإن حرية التقدم او الدخول الى
المنافسة تأكدت اكثر في ظل العقد االداري االلكتروني ففي ظل هذا العقد يفتح باب التفاوض بين االدارة و المتعاقد
من اجل الحصول على افضل العروض ،كما ان االعالن على شبكة االنترنت يعطي فرصة لجميع المؤسسات
لالشتراك في العروض التي تطرحها االدارة فيسهل التفاوض بينهما عن طريق شبكات االتصال االلكترونية او
البريد االلكتروني ()23
الفرع الثاني  :مبدأ السرية والشفافية في العقد االداري االلكتروني
ان من اهم المبادئ العامة في ابرام العقد االداري االلكتروني هو مبدأ الشفافية الذي نصت عليه غالبية
قوانين العقود االدارية ومنها قانون العقود االدارية في فرنسا رقم  18لسنة  2004اذ نصت المادة االولى منه على
ان " في العقود االدارية مهما كانت قيمتها يجب احترام مبادئ حرية الدخول الى المنافسة المساواة بين المتعاقدين
والشفافية في االجراءات"  ،ذلك ان مبدأ الشفافية في االجراءات يحقق المساواة بين المتعاقدين ويوفر تكافؤ الفرص
بين الموردين ليمثل ضمانة هامة لتالفي اي تحايل او اتفاق جانبي لرفع االسعار او ابعاد احد المتناقصين من
المنافسة( ،)24ذلك ان المناقصة المعروضة من قبل االدارة تحقق ضمانات اكثر للمصلحة العامة وال يتم ذلك اال
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اذا احيطت هذه العملية بالسرية التامة وجعل مبدا المساواة بين المتناقصين هو المبدأ السائد دون تمييز بين
المتناقصين او استثناء واالا اختل توازن العملية واضطرب حبل المنافسة الذي يقوم على تكافؤ الفرص مما يخرج
المناقصة على الهدف الذي تقررت من اجله ويتحقق الغرض من عقدها  ،وشروط المنافسة على هذا الوضع هي
بمثابة قانون التعاقد ،وعليه تعتبر القواعد العامة في ابرام العقود االدارية التي يجب احترامها من جميع االطراف
سواء االدارة او المتناقصين حتى دون النص عليها في القانون هي مبادئ قضائية استقر عليها القضاء االداري
(.)25
المطلب الثالث  :المشكالت الناجمة عن اثبات العقد االداري االلكتروني
ان دور االدارة هو السمة الغالبة على عملية التعاقد باعتبارها السلطة العامة التي تهدف الى مصلحة
المرفق العام وهذا الدور يرتب آثارا على عملية التعاقد من حيث صحة العقد المبرم عبر الوسائل االلكترونية
وكيفية اثباته كونه عقدا يبرم عن بعد وكيفية اتخاذ الحيطة والحذر وتوفير المزيد من الثقة من الناحية القانونية لدى
المتعاقدين على الشبكة ،ولغرض بيان ما تقدم ارتأينا الى تقسيم هذا المطلب الى فرعين سنبين في الفرع االول اثر
الكتابة االلكترونية في االثبات ،ونوضح في الفرع الثاني اثر التوقيع االلكتروني في االثبات.
الفرع االول  :اثر الكتابة االلكترونية في االثبات
ان بيان حجة المعطيات االلكترونية في ظل النصوص القانونية المقررة يقتضي منا ابتداء تحليل هذه
النصوص تارة وتفسيرها تفسيرا واسعا تارة اخرى دون الخروج عن الغاية التي ابتغى المشرع تحقيقها من وراء
اقرارها ،فقد عرفت المادة(  )78من قانون االثبات العراقي النافذ رقم  107لسنة  1979مبدأ الثبوت بالكتابة بأنه"
كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب االحتمال" ()26
والذي يبدو للوهلة االولى ان المعطيات االلكترونية يمكن ان تعد مبدأ ثبوت بالكتابة فلما كان اعتبار الكتابة
االلكترونية (كتابة) بمعناها العام امر ال يختلف عليه اثنان وان لفظ الكتابة الواردة في النص اتت بصيغة عامة ولم
تبين وصف هذه الكتابة بل ان كلمة (كل) التي سبقتها تعطي هذه العبارة من العمومية ما يمكن القول بأن هذه
المعطيات تدخل ضمن منطوق هذه المادة (.)27
اذا فالمقصود بالكتابة االلكترونية هي ( ذلك التسلسل في الحروف او االوصاف او االرقام او اية عالمات
او رموز ذات معنى مفهوم ،المكتوبة على دعامة الكترونية ومهما كانت طرق ارسالها ومثال ذلك تلك المعلومات
والبيانات التي تحتويها االقراص الصلبة او المرنة او تلك التي يتم كتابتها بواسطة الكومبيوتر وارسالها او نشرها
على شبكة االنترنت)(.)28
يعتبر االثبات بالكتابة االلكترونية كاإلثبات بالكتابة بشكلها التقليدي(على الورق) يشترط امكانية التأكد من
هوية الشخص الذي اصدرها ،كون التعاقد االلكتروني الذي تم عن طريق الوسائل االلكترونية يثير مسألة هامة
تتعلق بإمكانية تأكد االدارة من هوية المتعاقد معها وثقتها بأن الشخص الذي تعاقد معها هو ذاته الذي قدم لها اسمه
وعنوان بريده االلكتروني وغير ذلك من المعلومات ،وقد يمتد هذا االشكال في حالة المنازعة حول حجية هذه
الوثيقة االلكترونية ،فما الذي يضمن للقاضي ان الوثيقة االلكترونية المقدمة له كدليل اثبات صادرة او متعلقة بذات
الشخص الذي تعاقد مع االدارة ،وتعد هذه المشكلة من بين اهم المشكالت التي تواجه العقود االدارية(.)29
في هذا المجال حاول التقنيين ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة باستعمال وسائل التعريف الشخصية عبر
كلمة السر او االرقام السرية وكذا وسائل التشفير او ما يسمى بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ووسائل
التعريف البيولوجية للمستخدم ،كبصمات االصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الصوت او حدقات العين او
غيرها ،وهي وسائل أُريد منها ضمان تأكيد االتصال من جهة اخرى ،لكن تأكد بعد تجربتها ان لكل منها ثغرات
امنية ولذلك تعد غير كافية لإلثبات وهذا ما استدعى اللجوء الى فكرة الشخص الوسيط بالعالقة العقدية او ما يسمى
سلطات الموثوقية وهي عبارة عن شركات ناشطة في ميدان الخدمات االلكترونية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا بأن
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القبول قد صدر من الموقع المعني وتحدد تاريخ صدور القبول ،وحتى تضمن االدارة تأكيد شخصية المتعاقد معها
تستعمل تقنيات التعرف على الشخص بدء من كلمة السر وانتهاء بتقنيات التشفير()30
وفي النهاية ال يعتد بالكتابة سواء اكانت الكترونية او تقليدية كدليل كامل في االثبات اال اذا كانت موقعة من
قبل اطراف العقد ،فالتوقيع هو الدليل المعد لإلثبات وهو شرط اساسي لصحة العقد االداري االلكتروني او
التقليدي(.)31
الفرع الثاني  :اثر التوقيع االلكتروني في االثبات
ان التوقيع بشكل عام هو الوسيلة االبرز للتعبير عن ارادة صاحبه وموافقته على مضمون السند  ،فان
التوقيع بشكله االلكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية اكثر تعقيدا وذلك لغياب الوسائط المادية او
التقليدية التي يثبت عليها  ،ولذلك فقد حظي بأهمية خاصة  ،فالكثير من التشريعات الحديثة سواء كانت عالمية او
وطنية  ،عرفت التوقيع االلكتروني ونظمت احكامه ولذلك كان لزاما على الباحثين االهتمام بدراسته والتعرف
على كل ما يتعلق به من منظومة الكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر
االنترنت  ،دون استخدام األوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في اإلثبات  ،السيما وان
دوال كثيرة مازالت لم تنظم هذا الشأن بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته  ،وحاجة المجتمع اليه(.)32
لذا سيتم التعرف على مفهومه في بادئ االمر ومن ثم التطرق الى اثره في االثبات  ،فقد عرف التوقيع
االلكتروني (بانه اجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر بغض النظر عن شكله سواء اكان رقم
او شفرة معينة  ،مما يحفظ السرية ويعطي الثقة في داللة التوقيع على صاحبه) وهو من التعريفات الفقهية تلك التي
حاول اصحابها الجمع بين التعريف التقني للتوقيع االلكتروني الذي يرتكز على الوسائل التقنية التي يقوم عليها
التوقيع االلكتروني  ،والتعريف الوظيفي له (.)33
ويعرفه اخر بانه  :بيان مكتوب في شكل الكتروني يتمثل في حرف او رقم او رمز او اشارة او صوت او
شفرة خاصة ومميزة ينتج من اتباع وسيلة امنة  ،وهذا البيان يلحق او يرتبط منطقيا ببيانات المحرر االلكتروني
للداللة على هوية الموقع على المحرر والرضاء بمضمونه (.)34
اما قانونا فقد وردت الكثير من التعريفات للتوقيع االلكتروني في ثنايا القوانين المقارنة من ذلك مثال ما
ورد في قانون االونسيترال النموذجي للتجارة االلكترونية لعام  1996التوقيع بانه  :اذا اشترط القانون وجود توقيع
من شخص يستوفي ذلك اذا استخدمت طريقة لتعيين هوية الشخص والتدليل على موافقته للمعلومات الواردة في
رسالة البيانات (.)35
عرف
أما المشرع العراقي فلم يخل قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية من تعريفه للتوقيع فقد ُ
بأنه" عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل
على نسبته إلى الموقع ويكون معتمدا من جهة التصديق" (.)36
وكما يشترط في الكتابة االلكترونية التعرف على هوية المتعاقد مع االدارة ألعتباره حجة في االثبات فان
التوقيع االلكتروني يعد تعبيرا عن هوية المتعاقد متى صدر صحيحا وهذا ال يأتي اال بسيطرة الموقع على عناصر
التوقيع االلكتروني حتى ينتج آثاره القانونية ،وهذا ال يعني ان التوقيع االلكتروني يغني عن بطاقة االثبات الشخصية
للمتعاقد وال يحل محل االسم المستعار ولكن المقصود بمعرفة هوية الموقع من خالل التوقيع ان تكون وسيلة التوقيع
االلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره( ، )37ويتم التوقيع بأستخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية الموقع
وضمان صلته بالعقد الذي وقع عليه واذا تم التوقيع بمعرفة موظف عام فهو يعكس شرعية وصحة هذا العقد ،وقد
اعتبرت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها صدر في  2004/9/18ان التوقيع يمكن ان يكون دليال على
نية الموقع واقرار منه بتحريره ويعتبر دليال لإلثبات في حالة النزاع بين االطراف على مضمون العقد االداري
وهو ايضا وسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل عليه ( ،)38ان الحفاظ على صحة التوقيع االلكتروني يعتبر
مطلبا ضروريا لالعتراف بصحته في االثبات خاصة في ظل المخاطر التي تتعرض لها الرسائل االلكترونية
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كتغييرها او االطالع عليها او حذفها او االضافة اليها من لحظة ارسالها الى لحظة وصولها( ، )39وكما هو معلوم
فان للتوقيع االلكتروني ثالثة اشكال معروفة تقليديا وهي االمضاء والختم والبصمة ونظرا لكون التوقيع االلكتروني
يعد من قبيل البيانات االلكترونية في صورها المختلفة التي تستخدم الرموز والحروف والتشفير وغيرها فأنه ال
يمكن ان يعد امضاء وال ختما وال بصمة وعموما فأنه لكي يعد التوقيع االلكتروني شكال من اشكال التوقيع ذات
الحجية ال بد ان يحقق شرطين رئيسيين:
اوال :ان يحقق التوقيع االلكتروني شروط التوقيع التقليدية (أي يكون له عالمة مميزة للشخص الموقع ويكون
التوقيع متصال بالعقد الموقع عليه)
ثانيا :ان يحقق وظائف التوقيع ( أي يرتبط بشخص الموقع ويحدد هويته ويعبر عن ارادته في ابرام العقد
وموافقا على مضمونه) ،فإذا تحقق هذين الشرطين في التوقيع االلكتروني فأنه يعتبر حجة في االثبات وتستطيع
االدارة استخدامه في اجراء وابرام عقودها االلكترونية واالعتداد به كحجة ملزمة في االثبات عند النزاع (.)40
الخاتمة
بعد البحث في المشكالت القانونية الناجمة عن العقد االداري االلكتروني وبيان االثار القانونية المترتبة على
هذا العقد توصلنا الى جملة من االستنتاجات وخلصنا الى عدة توصيات نبينها وفق ما يلي:
اوالا :االستنتاجات
 .1العقد االداري االلكتروني هو التقاء إرادتين تكون إحداهما شخصا معنويا عاما بأي عقد ،خدمات أو سلع
تتعلق بنشاط المرفق العام بإحدى الوسائل اإللكترونية عن طريق شبكة االتصاالت بشكل كلي أو جزئي أو باتفاق
طرفي العقد على إحداث أثر قانوني للعقد ويخضع ألحكام القانون العام أو التعليمات واألنظمة الصادرة عنه.
 .2ان التعاقد االلكتروني يتم بين عاقدين ال يجمعهما مجلس عقد حقيقي لحظة تالقي ارادتهما لذلك فهو ينتمي
الى طائفة العقود عن بُعد المبرمة بواسطة احدى الوسائل االلكترونية.
 .3إن حرية الدخول الى المنافسة تأكدت ظل العقد االداري االلكتروني اذ يفتح باب التفاوض بين االدارة و
المتعاقد من اجل الحصول على افضل العروض ،كما ان االعالن على شبكة االنترنت يعطي فرصة لجميع
المؤسسات لالشتراك في العروض التي تطرحها االدارة فيسهل التفاوض بينهما عن طريق شبكات االتصال
االلكترونية.
 .4ان مبدأ الشفافية في االجراءات يحقق المساواة بين المتعاقدين عبر الوسائل االلكترونية ويوفر تكافؤ الفرص
بين الموردين ليمثل ضمانة هامة لتالفي اي تحايل او اتفاق جانبي لرفع االسعار او ابعاد احد المتناقصين من
المنافسة.
 .5ان التعاقد االلكتروني الذي تم عن طريق الوسائل االلكترونية يثير مسألة هامة تتعلق بإمكانية تأكد االدارة
من هوية المتعاقد معها وثقتها بأن الشخص الذي تعاقد معها هو ذاته الذي قدم لها اسمه وعنوان بريده االلكتروني
وغير ذلك من المعلومات في الوثيقة االلكترونية وان التوقيع االلكتروني يعد تعبيرا عن هوية المتعاقد متى صدر
صحيحا منه ويكون منتجا آلثاره القانونية.
 .6ان الحفاظ على صحة التوقيع االلكتروني يعتبر مطلبا ضروريا لالعتراف بصحته في االثبات خاصة في
ظل المخاطر التي تتعرض لها الرسائل االلكترونية كتغييرها او االطالع عليها او حذفها او االضافة اليها من
لحظة ارسالها الى لحظة وصولها.
ثانيا ا :التوصيات
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 .1ندعو االدارات العامة في مؤسسات الدولة كافة على اتباع ثقافة الحكومة االلكترونية واتباع اسلوب
التعاقدات االلكترونية في معامالتها االدارية كونها اسهل في االبرام و التنفيذ واقل جهدا وكلفة.
 .2ندعو الجهات المتخصصة بالرقابة على اعمال االدارة بأستخدام االرشفة االلكترونية للعقود االدارية
المبرمة بوسائل الكترونية وحفظها وفق انظمة غير قابلة لالختراق او التعديل او التالعب بها.
 .3ان يكون للقضاء دوره بممارسة حقه في االجتهاد القضائي لحل االشكاليات المستحدثة من خالل التوسع
في تفسير النصوص التقليدية بما يتالءم والتطور الحاصل في اعمال االدارة االلكترونية عند حدوث نزاع بين
اطراف العقود االدارية االلكترونية.
 .4ندعو المشرع العراقي بضرورة إفراد تنظيما خاصا إلثبات العقود اإلدارية المبرمة عبر الوسائل
اإللكترونية من ضمن نصوص قانون االثبات العراقي رقم ( )107لسنة  1979النافذ.
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