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 المستخلص
تعد شبكة اإلنترنت التي توسع انتشارها فيي السينوات ايرةيرن ايق الايرق العشيرنق   ايق  

أهييا الترييورات التونولوالييا التييي شيي دها تييارنو البشييرنة   والتييي تابيي  باييرن ا نييداا   ييةق 
 وتونولوالا ا تصا ت.بورن الاعلواات 

ولفييره هييلا التاةيير الاسييتار فييي ةييروق ال لييان  الايية   ا يير  انيي    افيياد       
أننا ةا  اق نتاةر اع    وناةر في ررق تفكةرنا وأسالة  عالنا رالاا ن ق اوايودوق 
في هلا العالا   وتعد ال كواة اإللوترونلة قفزن في الاااوس السلاسي الاتأبر بالاتاةرات 

وبةرن التيي افرزهيا العصير   وأ ي ة سياة أساسيلة واالاسيا  للرقية والت  يةر فيي دو  ال
العيييالا. فيييالترور الاتسيييارت فيييي شيييبكات اإلنترنيييت  واإللوترونليييات الراصييية بال اسييييبات 
ايلليية  أدإ ىليية رليي  عييالا ادةييد  رييا قةييود الزايياق وا ييددات الاكيياق  عييالا انييداات 

تييي  التونولواليييا ال دةبييية فيييي كييي  الاايييا ت أررافييي  بع ييي ا  يييبعه  ايييق رييي   ايييا وفر 
وراصة في اان  ا نترنت وا تصا ت  وأصبح البعةد قرنبيا  نشياهد  ون ياور   ونتيأبر 

 ب  ونوبر فل . 
 ال كواة  ا لوترونلة  ا نترنةت الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The Internet, which is expanding in the last years of the twentieth 

century, is considered one of the most important technological 

developments in the history of mankind, which is the fruit of the 
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merger between the information revolution and communications 

technology.This continuous change in the conditions of life 

imposes an unavoidable fact, which means that we must change 

with it, and change our ways of thinking and working methods as 

long as we are present in this world. For sophistication and 

preparation in the countries of the world. The rapid development 

in the internet networks and electronics for computers has led to 

the creation of a new world that has broken the limitations of time 

and the determinants of space, a world whose parties merged with 

each other, through what was provided by modern technology in 

all fields, especially in the Internet and communications side, and 

the distant is soon, we see and talk to it and be affected With it 

and we spread it. 

Keywords: government, electronic, internet 

 المقدمة:
تعد "ال كواة ا لوترونلة "هي وسةلة ايق الوسيا   التيي تعاي  لت سيةق ا دا         

ال كواي للصبح اوبر كفا ن وفاعللة  ونبشر اؤندو "ال كوا  اإللوترونلة"  بأق هلانت ا 
ناازهييا باييدر عييالي اييق  عليية ال لييان اإلدارنيية سييتعا  عليية تسيي ة  اعيياا ت ايفييراد   واي

  شييييه فليييي  أق اعتايييياد الوبةيييير اييييق الييييدو  تر ةيييي  اشييييروت "ال كواييييية  الوفييييا ن  وااييييا
اإللوترونليية "  سييةؤدى ىليية تسيي ة  اإلاييرا ات اإلدارنيية ال زايية لل صييو  عليية رييداات 
الاراف  العااة   كاا سلكوق ل  أبر وا ح علية النةياا الايانوني للارفي  العياا   وكيلله 

 علة الابادئ ال ابرة لسةر .
كواييييية ا لوترونليييية فيييييي و يييييعنا الاييييا ا  الليييييا    ىل أا يييييرت وة ييييرت أهالييييية ال  

(  يو  العيالا ا ةيةق ا شيراى علية Covid 19الةروق الراهنة لتفشيي وبيا  كرونيا  
تبييات تعللايات العايي  اييق الانز  وفييي ةي  انتشييار هييلا الفةييروس  ا  تعياد عييق اكييات  ا واي

نولواليا أف ي  وسيةلة وا ررار اعةا الشركات ت ني سلاسات العا  عق بعد باتيت التو
ل ييييااق اسييييتارارنة ايعاييييا    وقييييد لييييو ب ا قبييييا  الو ةيييير اييييق ق يييي  اصيييي ا  العايييي  
والاوةفةق علة شبكة اإلنترنت يدا  االع ا ياا ا الةوالية   ىل ت وليت االيع أسيالة  

 العا  وبراصة تله الاتعلاة بالتواص  والتوةةف بشك  كلي علة شبكة اإلنترنت. 
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ا الب ث الة العا  علة تر ة  نةاا "ال كواة اإللوترونلة" فيي ة دق هل هدف البحث:
درا  اا لستاد في ااا  التانلة علة أعاا  الدولة.  ايعاا  ال كوالة   واي

ىق تر ةييي  "ال كواييية اإللوترونلييية" فيييي العدةيييد ايييق ا ا يييزن ال كوالييية  مشككك لة البحكككث:
ا  الفكييييرى لاف ييييوا واليييوزارات فييييي العدةييييد اييييق اليييدو  أ ييييرز اشييييكلة ا ايييية هيييي ا سييييتلع

"ال كواة ا لوترونلة "  اق ق   العاالةق والاوارنةق وعيدا اصيدار التشيرنعات والايوانةق 
 الانةاة للاعاا ت ا لوترونلة.

ت يييدأ اليييدوا ر ال كوالييية ب ييي  الاشيييك ت الاا اييية فيييي الواقيييع الايييا ا ق ييي   فرضكككية البحكككث:
ا  يييةق الاؤسسيييات ال كوالييية وبيييةق ا نتايييا  الييية ال ة ييية ا لوترونلييية وكيييلله التنسييية  فلاييي

 ا ات عدن في تادلا رداة او عاللة اعةنة.
لش د قرات ا تصا ت بيورن ها لية   تيزا  اسيتارن   واق الت يو  ن يو "  أهمية البحث:

ال كواييية اإللوترونلييية "  اصيييبح الةيييوا ارلبيييا  ال يييا  لوييي  دولييية ترنيييد اق تواوييي  تريييورات 
لن  ة الاعلواات العالالة وتاارى ايايا الاتاداية عصر البورن الرقالة و  تترلف عق ا

 في هلا الااا .
ىق هلا الب يث لالي  عللي  الااني  النةيرى  ليلا كياق اين   الاتبيع فلي   منهجية البحث:

 هو الان   الوصفي للكوق اإلرار العاا للب ث.
 المبحث االول

 الح ومة االلكترونية واإلنترنت تعريفهما ونشأتهما ومميزاتهما.  
ةتاةر العالا للة ر بشك  ادةد ك  ةوا   راراا في أ لاق كبةيرن عيق السيلررن   تمهيد:

والاييانوق الييت كا   ولاكييق الاييو  اق أوبيير الااييا ت التييي ر ييعت للتاةيير هييي الااييا  
 اإلدارى والتعللا و ا قتصاد   والتي تاب  العاود الفارى للدو  وعص   لات ا.

ن في التونولوالة والترور اإللوتروني الاتنااي    تاةرات وأفرزت هل  البورن الو ةر       
الرنييية وت يييو ت ك يييرإ فيييي الااتاعيييات   شيييالت  ليييان ا فيييراد وال كوايييات والانةايييات 

 علة السوا .
وكييياق أ يييرز هيييل  التاةيييرات هيييو ت يييو  الااتايييع ايييق كونييي  لعتايييد علييية الصيييناعة      

ليا الاعلوايات وا تصيا ت   واهيا والاعدات   الة ااتاع اعلوااتي لعتاد علة تونولوا



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

447 

الاايييا ت التيييي تيييأبرت  بشيييك  ك ةييير هيييو أسيييلو  تأدلييية ا عايييا  اإلدارنييية وانتاال يييا ايييق 
 ايسالة  الةدولة التالةدلة ىلة تادلا ا  وسا   ىلوترونلة اتعددن.

ش د البليث ايرةير ايق الايرق الاا يي   : أوال : تعريف الح ومة اإللكترونية واإلنترنت
ا  اعلوااتلييا  ونايييوا  وا يي ا    وأصييبح باإلاكييياق الاييو  بييأق الايييرق الادةييد هييو قيييرق انفاييار 

 الاعلوااتلة.
تواييييد تعييييارنف كبةييييرن لاف ييييوا ال كوايييية اإللوترونليييية لييييلله ف ننييييا سيييينتناو  هييييلا  

التعرنييف اييق وا يية نةيير الاؤسسييات ال كواليية والدولليية اييق ا يية والبييا بةق اييق ا يية 
 أررإ.
بأن ييا نةيياا  ييدةث تت نييا   2012تعرنييف اياييا الات ييدن لعيياا  فييي ال داليية نسييوق        

ال كواييييات   باسييييترداا شييييبكة اإلنترنييييت فييييي ربييييو اؤسسييييات ا بع يييي ا  ييييبعه   وربييييو 
ارتلف رداات ا بالاؤسسات الراصة والاا ور عاوايا    والتيي تتصيف بالسيرعة والدقية 

نولوالا الاعلوايات   التيي . وعرف ا ال نه الدولي بأن ا" تو1وت دق ل رتاا   اودن ايدا 
تاتله قيدرن ت وني  الع قيات ايع الايوارنةق وايعايا  بأسيلو  أسيرت وأدق   وبعةيدا عيق 

. فييي  ييةق عرف ييا فا ييا  الاييانوق والبييا بوق عليية أن ييا "اسييترداا تونولوالييا 2ال ةروقرارليية"
والتواص   الاعلواات الرقالة في ىنااز الاعاا ت اإلدارنة   وتادلا الرداات الارفالة  

 .3اع الاوارنةق"
وهيييي   Interأايييا اإلنترنيييت ف يييي كلاييية ىنالةزنييية   تتويييوق ايييق اارعيييةق ايو         

 وهيي ارتصيار لولاية  Netوتعنيي عالالية والبانلية   International  ارتصيار لولاية
Network وتعني الشبكة   وعند دا  الولاتيةق ن صي  علية اصيرلح الشيبكة الدوللية  

اللاييوى .ولعييرق ال ييا بأنيي  شييبكة اعلواييات دولليية واسييعة النريياق و ةيير  وهييلا التعرنييف

                                                           
1
 " www.enjazwebi.comمنشور على "شبكة اإلنترنت" ، على الموقع التالي "  
2

الصيرفي ، محمد، " اإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونية"، "دار الكتب  

 .238، ص 2007القانون"، القاهرة ، 
3

تكنولوجيا المعلومات"، تعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير " هيئة تنمية صناعة ال 

التوقيع اإللكتروني، وإصدار وتجديد  التراخيص لمزاولة األنشطة في مجاالت المعاالت اإللكترونية، 

 .2004/17إبريل لسنة  22/تابع/د/ الصادر في 17تم نشره في الجريدة الرسمية، العدد/
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را يييعة يى ت كيييا اركيييزى   ت يييا  يييدارل ا اااوعييية شيييبكات  اسيييبات  للييية راصييية 
. وتتصيييف شيييبكة اإلنترنيييت بعيييدن رصيييا ى 1وعااييي    وانتشيييرن فيييي االيييع أن يييا  العيييالا

 : 2لاكق أق نوازها با تي
 شبكة اإلنترنت هي شبكة شبكات. .1
 بكون ا لات قدرات  ةر ا دودن. تاتاز .2
 تتاةز شبكة اإلنترنت بكون ا تتلح توفةر رداة الشبكة الاعلوااتلة.  .3

أق التادا اللى ش د  العيالا فيي تانلية : ثانيًا : أسباب التحول نحو الح ومة اإللكترونية
الاعلواات  وتونولوالا ا تصا ت   والارالبة الاستارن  رفع ايودن الريداات  و يااق 

رعة وسيي اة العاللييات  ييةق الاؤسسييات ال كواليية   كيي  للييه كيياق اييدعان اليية  ييرورن سيي
 .3الت و  ن و "ال كواة اإللوترونلة"

ا يافة الية العدةيد ايق اليدوافع الراراليية  واليدوافع التيي تتعلي  بايعايا    العواايي       
نلية ".  ولاكيق الدارللة(  التيي تسياها فيي ا نتايا  ىلية العاي   نةياا " ال كواية اإللوترو 

  صر هل  ايسبا  باا ةلي:
هي اااوعة اق ال اوط الرارالة التي تاارس علة ال كواة   أ . العوامل الخارجية:

 :4للت و  اق الناو التالةدى ىلة الناو ىلوتروني  ولاكق ت دةدها في االة عواا  هي
"  الا لييا العااي  السلاسيي: ف  يد اق تتاي  الييدو  الية نةيا "ال كواية اإللوترونلية .1

تساةر هيلا التريور سيوق تويوق ال كواية باعيز  عيق الاتاةيرات والتريورات العالالية فيي 
 كافة الاوان .

العاايي  ا قتصييادى: والاتابيي  فييي ر بيية ال كواييات فييي تالةيي  ألتوييالةف وكييلله   .2
 في رفع اعد ت الوفا ن في االع ايا زن وال ة ات ال كوالة.

                                                           
1

ق باإلنترنت والتجارة أإللكترونية مصر ،اإلسكندرية ،" دار الفكر ألجامعي طه طارق " التسو 

 .600، ص 2006
2
 . 601طه ، طارق ، مرجع سابق ، ص  
3
 .2، ص 201رضوان ، رأفت ، "اإلدارة االلكترونية "مركز المعلومات ودعم اتخاذ ألقرار ألقاهرة  
4

،ص 2012هرة مركز الخبرات المهنية لإلدارة إبراهيم ، هشام محمود " الحكومة أإللكترونية ألقا 

 وما بعدها. 26
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لواسييييع  سييييترداا اإلنترنييييت وكييييلله أا ييييزن العاايييي  ا اتايييياعي: اق ا نتشييييار ا .3
 ال اسو  و ةرها   اعلت الاوارق لسترلع التعاا  اع ا  لسر وس ولة.

العاا  التونولواي: واللى تاب  في ة ور نةيا الاعلوايات وشيبكات ا تصيا    .4
 وانتشارها علة نراق واسع.

ري  ال كوايية والتيي لاصيد   يا اااوعية ال ياوط النابعية ايق دا ب.  العوامكل الداخليكة:
 : 1لات ا  ولاكق ت دةدها بايتي

 ر بة الاوارق في ال صو  علة الرداات بشك  أف   وأسرت.     .1
التواييي  العييياا ن يييو ىعيييادن تصيييالا اينةاييية دارلليييا    تييية تيييت  ا ايييع ال وابيييات  .2

 الاعلوااتلة الاوا ة لرداة الاوارنةق.
ق ال كوايية اإللوترونلية باييا ولاكيق أق نلرييى أهيدا ثالثًا:اهكداف الح ومككة اإللكترونيككة:

 ةلي:
 2التالة  اق  دن التعاةدات اإلدارنة. 
  3العا  علة رفه التوالةف وارتصار الوقت والا د. 
 4ا اولة زنادن الشفافلة وا اربة الفساد والوسارة والا سوبلة. 
 5ت ة ة الا از ال كواي ل نداا  في اوقع  العالاي. 
  فةر ال اركزنيية فييي تاييدلا الرييداات تالةيي  ال يياو عليية الرييداات اييق ريي   تييو

 ال كوالة.  

                                                           
1

إيفانز، جلوريا، " الحكومة اإللكترونية"،" دار الفاروق للنشر والتوزيع"، مصر ، اإلسكندرية،  

 وما بعدها. 35، ص 2005
2

، 2012بو صبار، ذلحسن،" الحكومة اإللكترونية"، رسالة ماجستير كلية الحسن األول، المغرب،  

 .6ص 
3

المناعسة، اسامة أحمد ،" الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق "، "دار الثقافة للنشر  

 .22، ص 2013والتوزيع"، األردن، عمان، 
4
 .37إبراهيم، هشام محمود، " الحكومة اإللكترونية" مرجع سابق، ص 
5

" دار الكتب عبد العال، هدى، " التطور اإلداري والحكومة اإللكترونية" القاهرة،  

 .97،ص 2006المصرية،
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وت دق "ال كواة اإللوترونلة"العراقلة الة تعزنيز التفاعي   يةق الايوارنةق والدولية   
وزنييادن اشيياركة الااتاييع الاييدني فييي الشييؤوق ألعاايية وا نييداا  ا اتايياعي   با  ييافة 

 تيية ةتسيينة لاالييع اليية  نشيير ودعييا الرييداات اإللوترونليية الادةييدن داريي  الا افةييات 
الاوارنةق للوصو  الة ا  وكلله الاساهاة في تريونر  ة ية اؤاتلية لنايو اقتصيادى سيللا 

  يا  تنالة ااتاع قا ا علة الاعرفة وتالة  الفاون الرقالة. 
وهنيياه االيية ت ييدلات تواايي  تر ةيي  " ال كوايية اإللوترونليية " فييي العييراق  لييأتي  

 . 1ة تا باب  هلا الاو وت في اادات ا عدا واود تشرنع  كواي 
ا افة الة اشاو  عااة ترى االع الاراعات العلالة  كعدا توفر الاواني    

الاادليية  ناا  ييا فيين ق فييي   داليية  نييا  ال نيية الت تليية تواا نييا صييعوبات كبةييرن   ان ييا 
ا نارييات الاسييتار للتلييار الو ربييا ي   والييلى ةييؤبر عليية الانةواييات التونولواليية ف يي  

 .2اة الوقود اق ال نزنق وزنت الااز التي ت تاا ا الاولدات الو ربا لةعق از 
وبييالر ا اييق للييه فاننييا عنييداا نتصييفح اواقييع ا نترنييت ناييد الوبةيير اييق الاواقييع   

العراقليية وهييلا ةييد  عليية اق اهيي  العييراق ا وبيير ت ييدلا للترييور الو ةيير الييلى وصيي  الليي  
ة الاا لة نايد ال ياتف الايوا  والوا ةيوتر فيي اتنياو  العالا   فعلة ادإ السنوات الالةل

أ ل  العراقةةق و تة صياار السيق اين ا اسيتوع وا هيل  الريداات وتيداولوها بكي  سي ولة 
 ولسر.

 المبحث الثاني 
اثرها على إبرام العقود مجاالت تقديم خدمات الح ومة االلكترونية للمرفق العام، و 

 اإلدارية
ا لاتصيير عليية الااييا  الباييافي وا قتصييادى وا اتايياعي  يي  أق دور اإلنترنييت ليي تا ةييد:

شييييا  ال ييييا الااييييا  اإلدارى واق تونولوالييييا الاعلواييييات وا تصييييا ت تنوعييييت أسييييالة  ا 
وأصيب ت تلعي  دورا هاايا فيي تسي ة  ال ليان الةوالية  ليلا تعيددت فيي ةوانيا هيلا أهيداق 

                                                           
1
 (.1347، العدد )2008الجنابي، شذى،" مشروع الحكومة اإللكترونية، بغداد،جريدة الصباح ،  
2

الطعان، هالل، " الحكومة اإللكترونية في العراق...بين الحاجة والحذر"، جريدة الصباح  

 م،العراق2008االقتصادية، 
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دارن ايييع ايفيييراد والشيييركات ى يييراا لتعاقيييدات اإل واشيييروعات " ال كواييية اإللوترونلييية " ايييق
بالررناييية ا لوترونلييية  يييد   ايييق الررناييية ألتالةدلييية ى يييافة ىلييية تايييدلا الريييداات للاا يييور 

 بررناة ىلوترونلة.
ثرها على إبرام العقود اإلدارية اق ا نتشار الو ةر لريداات : أواًل:الح ومة اإللكترونية وا 
لعاييود اإللوترونليية وهييل  العاييود اإلنترنييت أدإ ىليية ة ييور نييوت ادةييد اييق العاييود تسيياة ا

 ترتلف كبةرا عق العايود التالةدلية ايق  ةيث أركان يا وأشراصي ا  ي  ترتليف فيي ررناية 
ببات ا.  ى راا ا وررق تنفةلها واي

ف واسرة اإلنترنت نتاكق اق ى راا العاود ب ةث ةتا التفاوه والتعاقد  ةق ررفي        
ف ا اتعاقدةق  ا  ةق في الاكياق  ا يرنق العاد دوق واود اادى ل ا في االس وا د  

في الزاياق وبيدوق تيدونق كتيا ي اايا ةيؤدى ىلية السيرعة والدقية فيي ا يراا العايود وتنفةيلها 
.وسييينتررق هنيييا الييية اف يييوا العايييد اإلدارى اإللوترونيييي وبلييياق 1بأقييي  ا يييد وأدنييية تولفييية

 رصا ص  وعلة الوا  التالي:
عاييد اإللوترونييي اييق را فيية العاييود عييق تعرنييف العاييد اإلدارى اإللوترونييي: لعييد ال .1

بعد وهو   ةرتلف اق  ةث الا اوق وال نا  عق العاود  وا  عاا ولوق ايا لاةيز  أني  
ةييتا ع يير الوسييا   اإللوترونليية أى اإلنترنييت لييلله فيي ق ارت فيي  عييق العاييود العادليية اييق 

  :"عايد ة يرا  ةث ى افة الرابع اإللوتروني   وعلل  لاكق تعرنف العاد اإللوترونيي بأني
 .2عق بعد  باااوعة وسا   ىلوترونلة لاعالاة أو تباد  ال لانات والاعلواات"

. رصيييا ى العايييد اإلدارى ا لوترونيييي:  ةتاةيييز العايييد اإلدارى اإللوترونيييي باااوعييية 2
رصييا ى اوهرنيي  تتابيي  فييي اسييترداا اإلدارن وسييا   ىلوترونليية فييي ى راايي  عييق ررنيي  

  دوق   يور ايادى اتيزااق لررفيي العايد فيي نفيس ألاكياق 3ت(الشبكة العالالة  ا نترن

                                                           
1

اقد جهة اإلدارة عبر شبكة اإلنترنت"، دراسة مقارنة، مصر، عبدهللا، حازم صالح الدين، " تع 

 .146، ص 2013اإلسكندرية، " دار الجامعة الجديدة،
2

جاب هللا، امل لطفي حسن، " أثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية  

 .117، ص 2013دراسة مقارنة"، " دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، 
3

لقيسي، أعاد علي الحمود، " التعاقد اإلداري اإللكتروني"، اكادمية شرطة دبي، كلية القانون وعلوم ا 

 .114، ص 2012الشرطة، 
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لييلا اق توااييد اعلوايياتي تسيياح بيي  شييبكة اإلنترنييت فالتواصيي  الزانييي ةا يير عييدا التوااييد 
  . 1الاكاني

با  افة الة كوني   البيا  ايا ةتاةيز بالريابع اليدولي فالوسيةلة السيا دن فيي ا رااي   
دولية ارتلاية وتبةير هيل  الراصيلة اسيألة  هي شبكة اإلنترنيت وأررافي  علية اي لي  ايق

 . 2الاانوق الواا  التر ة  علة انازعات ألعاد والا كاة لارتصة  نةرها
. الاواقييف التشييرنعي اييق العاييد اإللوترونييي: تفاوتييت اواقييف ال كواييات التشييرنعلة اييق 3

 العاود ا لوترونلة   وأدنا  استعراه لاان  اق هل  الاواقف:
 ت دن ايارنكلة قيانوق اسيتبعاد المعايا  الورقلية ايق اإلدارن أصدرت الو لات الا

 ا   اى ان ا ت ولت الة ال كواة ا لوترونلة بشك  كاا .1998ال كوالة انل عاا 
  اق قيانوق العايود اإلدارنية الفرنسيي الاعيد  56أاا في فرنسا فاد نصت الاادن )

كانلية ى يراا العايود عيق ا  علية ىا 2008( لسينة 1334( ايق الارسيوا رقيا 64بالاادن  
 ررن  الوسا   اإللوترونلة.

   لسييييينة 18( رقيييييا  12وفلايييييا ةتعلييييي  بالتواييييي  ا وروبيييييي فايييييد نصيييييت الايييييادن )
ا  عليييية  يييي  السييييلرات اإلدارنيييية فييييي اسييييتعاا  التانلييييات ال دةبيييية إل ييييراا العاييييود 2004

 اإلدارنة عق ررن  الوسا و اإللوترونلة.
 ايييق 1لييية الات يييدن  نصيييت الايييادن رقيييا  وفيييي ىايييارن د يييي  دولييية اإلايييارات العرب )

ا علييية أنييي : " ةايييوز أق ةيييتا التعاقيييد عيييق الررنييي  وسيييا و 2002( لسييينة2الايييانوق رقيييا  
ىلوترونلة   اتةانية نةيااي اعلوايات ىلوترونلية أو أوبير  واعيدن وا رااية اسيباا للالياا 

 .3باب  هل  الا اات" 

                                                           
1

، 2009الحلو، ماجد راغب، " العقود اإلدارية " ، " دار الجامعة الجديدة، مصر، اإلسكندرية، 

 .115ص
2

، ص 2005الفكر الجامعي، مصر، اإلسكندرية، الجنبيهي، منير محمد، " النقود اإللكترونية"، دار  

47. 
3

الباز ، داود عبد الرزاق ، " التعاقد اإلداري اإللكتروني" بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والحاسوب  

 م.2004تموز  14،16الذي نظمته كلية القانون بجامعة اليرموك باألردن خالل الفترة مابين 
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  رهيييا الا اييية لعيييد الرريييون وفيييي العيييراق فييياق وايييود اواقيييع اليييوزارات العراقلييية ودوا
ا وليية ن ييو التعاايي  ا لوترونييي  ييةق ال كايية والاييوارنةق اييق ا يية وبييةق الييوزارات اييق 

 ا ة اررإ.
 النتائج والتوصيات:

 النتائج:
لعيد او يوت ال كواية اإللوترونلية اييق الاوا يلع  دةبية النشيأن علية الاسييتونةق  .1

ن والفاعلليييية تنفةييييل أعاال ييييا العييييالاي والا لييييي  ونايييي  عليييية اإلدارن البا بيييية عييييق الوفييييا 
 ورداات ا.

دراسييية تايييار  الدولييية الاتاداييية فيييي هيييلا الاايييا    ولليييه يق نةييياا ال كواييية   .2
 اإللوترونلة اازا  نةااا ادةدا  لست   ازندا اق الدراسات.

 التوصلات:
ىق عاللة الت يو  ايق نةياا تالةيدى قيدلا ىلية نةياا ىلوترونيي  يدةث   ةيتا ايرن  .1

ا  علة دراسة تفصةللة لما زن ال كوالة ورداات ا واا لاكيق تنفةيل  وا دن   د أق تشت
 ان ا ىلوترونلا.

ىنشا  وعي اااهةرى شاا  واساند لعاللة الت يو    وا هتاياا  يلله ىع اليا    .2
 وبك  ااةردا عاللة الت و  واستارار  علة الادإ الرون .

اا ال كوايييية اهتايييياا  ييييدور اينةايييية والتشييييرنعات فييييي تر ةيييي  الت ييييو  ىليييية نةيييي .3
اإللوترونلة ك صدار الارارات والتشرنعات واللوا ح التي تتناس  اع الاتاةرات الاتسيارعة 

 في هلا العصر.
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