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 حمد مجيد وشيد السنجويأ

 شوافإ

 أحمد الحنيطي ند. مأمن

 الملخص

اإللكترونيتالعراقيوكذلكقانونالمعاماللكترونيةاإلرونيوالمعامالتتلكالتوقيعاإلقانونمنح

ردنياأل اإللكترونيالمستند في إاإلثباتحجية أال لها القانون منحها التي الحجية هذه وزنن

 شرط العادي أالمستند المستند يتمتع المستاإللكترونين مع تتطابق التي الشروط من ندبجملة

 إالعادي للعقد الخاصة الطبيعة الذييالئم المدى فتطلباإللكترونيلى الدالة الكتابة لىإشرط

وتتطلب أمنشئها المستند يكون اإللكترونين تم الذي الشكل في للحفظ وقابليتهاؤنشإقاباًل به ه

االنترنتوعنطريقأوالديسكأالعديدمنالطرقكشريطالمغناطيسيهعنطريقلالحتفاظفي

اكت أوتعديلبشرط أشافأيتحوير يلحقبالمستند تلفقد العراقياإللكترونيو وتطلبالقانون

واأل أردني يتم ن الأتوثيق قبل من المستند تصديق و دولة منحه يتم حتى وهذهاإلثباتحجية

جراءاتهاعنالدعوىالعاديةإوجدتطريقةتقاضيتختلففيأاإللكترونيالطبيعةالخاصةللمستند

الدراسةبيان فكانهدفهذه المستنداتوطريقةالتبليغوغيرها تقديم مدىحجيةمنحيثطريقة

 اإللكترونيالمستند اإلثباتفي المنهج استخدام تم كالالمقارنالتحليليوقد للنصوصالقانونية

.نيردالقانونينالعراقيواأل

 ، العواقي، االودني. الثبات ، الحجية، المحوو،اللتتوننيالتلمات المفتاحية: المستند، 
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Abstract 

The law of Iraqi electronic signature and electronic transactions also the law of Jordanian 

electronic transactions have granted the authentication on the affirmation but this 

authentication which has been granted by law must be as the same as the authentication of 

an ordinary document in function but in one condition  that the electronic document must 

has the same terms which match the ordinary document to the extent where it suits the 

special nature of electronic contracts such as the term of writing method which must 

indicates the origin of issue and also the ability to be saved  as same as the figure of 

created one also the ability to be saved be different ways like on magnetic recording tapes 

hard disks or even upload it on the web but in one condition that being able to discover 

any unauthorized redaction or modification on it or even the attempts to destroy it 

The Iraqi and Jordanian law requires from the electronic document to be trusted and 

ratified by the government in purpose to obtain the required authentication of affirmation.    

The special nature of electronic documents found out different way for adjudication 

process of the ordinary prosecution in term of the ways of submitting the documents 

intimation and others 

The aim of this study is to reveal the range of electronic documents authentication on 

affirmation 

We have followed in this study the method of comparative analytical approach to the 

legal texts for both Iraqi and Jordanian law. 

Keywords: Document، electronic، authentication، redacted، affirmation، Iraqi، and 

Jordanian. 
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 الفصل االنل

 خلفية الدواسة نأهميتها

 المقدمة أناًل:

القضةةائيةنتشةةارًاوتطبيقةةًافةةيالمجةةاالتاهةةمالنظريةةاتالقانونيةةةأكثةةروأتعةةدمةةناإلثبةةاتننظريةةةإ

ينصةةبعلةةةىاإلثبةةاتاألصةةلأننألتنقطةةعمةةنالمحةةاكموذلةةةكتكةةةادالمةةنالنظريةةاتالتةةيتبةةروتع

توصلناإلىالحقالمدعىبه.منشأنهاانواقعة

الةدليلامةامالقضةاءبةالطرقالتةيحةددهاالقةانونقامةةالةدليلوالحجةةوالبرهةانوهةوإهةواإلثباتنا و

صةحابهاأإلةىثباتالحقةوقوردهةاإنا و(1)علىوجودحقأوصحةواقعةمتنازععليهابينالخصوم

نتكةةونأقةةًاللطةةرقالقانونيةةةويجةةبنتكةةونوفأليهةةايجةةبإحمايتهةةاوالحةةرصعلةةىعةةدمالتعةةرضو

هميةةةةأكةةةدالمجتمةةةععلةةةىأبطواجةةةراءاتيحميهةةةاالقةةةانونوقةةةدسةةةسوضةةةواأعلةةةىمبنيةةةةهةةذهالطريقةةةة

بةةنعبةةاسرضةةياهللعنةةهعةةنإكةةدتالسةةنةالنبويةةةالشةةريفةحيةةثجةةاءفةةيحةةديثأوكةةذلكاإلثبةةات

مةةوالهمأنةةاسدمةةاءرجةةالوألةةويعطةةىالنةةاسبةةدعواهمالدعةةىل"نةةهقةةاأىاهللعليةةهوسةةلمالنبةةيصةةل

"نكرأمنبينةعلىالمدعيواليمينعلىولكنال

قانونيةةةدلةةةقانونيةةةمحةةددةمقيةةدةبنصةةوصأهةةوحةةقمتنةةازععليةةهيسةةتوجبفقضةةائيالاإلثبةةاتمةةاأ

صةاحبهإلةىيصةالها حةقوالثبةاتاالقانونإلمامالقضاءبالشكلالتيرسمهأمحددةوتقدمهذهاالدلة

يقةةةالمطلقةةةالحقإلةةىاهالعةةامفكليهمةةايسةةعيانللوصةةولبمعنةةاإلثبةةاتالقضةةائييتشةةابهمةةعاإلثبةةاتو

الوسةةائلالتةةييثبةةتفيهةةاحةةقبمعنةةاهالعةةامحةةرفةةياختيةةارالطةةرقواإلثبةةاتنأولكنهمةةايختلفةةانفةةي

فةةيبعةةضالقضةةاياولكةةلقاعةةدةاسةةتثناءقانونيةةةمقيةةدبنصةةوصيعتبةةرالقضةةائيفاإلثبةةاتمةةاأمعةةين
                                                             

1
 ، عمان.2للنشر والتوزيع، ط، شرح أحكام قانون البينات األردني، اإلثراء 3102المنصور، أنيس منصور،  
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وأطةةةرافالنةةةزاعتقةةةديمأيدليةةةلإلاسةةةمح(1)ردنةةةيفةةةيقةةةانونالتجةةةارةواألنالمشةةةرعانالعراقةةةيأالإ

(2)وشرطايقيداثباتحقدونوسيلةإل

رسةةةالواسةةةتقبالظهةةورطةةةرقجديةةدالإلةةةىدىأتصةةةاالتفةةةيمجةةالاإللكترونيةةةاإلنتطةةورالتقنيةةةةإ

صةةةةبحتمةةةةنأالمجتمةةةةعالحةةةةديثوالمطلوبةةةةةفةةةةيساسةةةةياتصةةةةبحتهةةةةذهالطريقةةةةةمةةةةناألأالبيانةةةةاتف

ويةةتم،رنت(تصةةالونقةةلالمعلومةةاتمةةنخةةاللالشةةبكةالعالميةةة)االنتمثةةلفةةياإلسةةرعواألالوسةةائلاأل

هةةذهالشةةبكةليسةةت،كمةةاانالحاسةةبااللةةيورقميةةةكإلكترونيةةةجهةةزةأمةةنقبةةلهةةذهالشةةبكةاسةةتخدام

(3)أيموقعالكترونيبالضغطعلىزرإلىحدوتتميزبسهولةالوصولأحكرًاعلى

يصةالإلالةالزمختصةرتالوقةتإخةرىأومةنناحيةة،صةغيرةالعةالمقريةةمةنهةذهالوسةيلةجعلةتقدو

اءنشةاءسةةوقتجةاريالكترونةييةتممةةنخاللةهبيةعوشةةرإإلةىدتأوهةذهالميةةزة،معلومةاتواسةتقبالهاال

هةمأوهةذاالسةوقمةن،بلةدمةنقةامبالشةراءإلةىبلةدالمنشةأرسالهامةنا ستهالكيةوالخدماتوالسلعاإل

متةاحعلةىمةدارهةوقةلالتكةاليفوأقةلجهةدوأعمليةالبيعواستالمالبضاعةفةيمميزاتهالسرعةفي

فةةياإللكترونةةيسةةتخدامالسةةوقاقبةةالعلةةىزيةةادةاإلإلةةىدىأسةةبوعممةةايةةاماألأالسةةاعةوعلةةىمةةدار

(4)البيعوالشراء

العديةةدمةةنالمشةةةاكلواجههةةانهةةذهالميةةزاتالتةةيتتمتةةعبهةةةاشةةبكةاالنترنةةتوالسةةوقالتجةةةاريتأالإ

كمةا،علةىالةرغممةنميزاتهةاتكةونعائقةاًفالمنازعاتالتةيتحصةلبةينطرفةيالعقةداثناءيءوالمساو

كةدمةنسةالمةالبضةاعةوالتحقةقمةنجودتهةابشةكلمةاديملمةوسقبةلعميلةةةأالتيمكنةهدالنالفةرأ

                                                             
(1)

 (03( رقم)0811( قانون التجارة األردني لسنه)21( رقم)0891قانون التجارة العراقي لسنه) 

(2)
 7المنصور، شرح احكام قانون البينات االردني، مصدر سابق، ص  

(3)
 00ية، بيروت، ص زين الحقوق ت، منشورا0( عقود التجارة االلكترونية، ط3100عبدهللا، هبة ثامر محمود ) 

(4)
 07( احكام عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 3101برهم، نضال سليم) 
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هةةذهالممكةةنحةةدوثهافةةيوهنةةاكالعديةةدمةةنالمشةةكالت،ليةةهبشةةكلمةةاديإيصةةالالبضةةاعةا والشةةراء

،التخريةةةبإلةةىوتعةةةرضهةةذهالمواقةةةع،مةةنقبةةةلالغيةةراسةةتخدامالبيانةةةات،كالتشةةويععليهةةةا،الشةةبكة

لىو مةانوسةيلةتحقةقاألوليسةتهنالةكافالعقةدطةرأهليةةأكةدمةنأذهالمشاكلاليمكةنالتجانبها 

نةزاعبةيناطةرافالعقةدحةالوقةوع،وفةيبرامهابشكلكامةلإوصيةالمعلوماتوالعقودالتيتملخص

تطلبهةةاالقةانونعلةةىيتةوفرالشةروطوالخصةةائصالتةيومةةدىهةةذاالمسةتندفمةاهةيالحجيةةةالقانونيةةل

لةةيساإللكترونةينترنةتوالتعاقةدناسةتخداماألأطةرافعلةةىالةرغممةنتةمعقةدهبةيناألالمسةتندالةذي

(1)ثباتها.إلالقانونيةمنحيثحجيةوطريقةالعديدمنالمشاكوليدهذهالفترةفظهرت

  نأسئلتها:ثانيًا: مشتلة الدواســة 

خةذعتةرافبحجيتهةاواألواإللكترونيةةاإلصةحةالمسةتنداتمةدىهةذهالدراسةةفةيتكمةنمشةكلة

لكترونيةةاإلوالمعةامالتاإللكترونةيوفقةًالقةانونالتوقيةعاإلثبةاتمامالقضاءفةيألكترونياكمستندبها

.2015(لسنة15االردنيرقم)اإللكترونيوقانونالمعامالت2012(لسنة78العراقيرقم)

 االتية:نتظهو مشتلة الدواسة من خالل أسئلة الدواسة 

 .اإللكترونيطريقةالتحققمنهويةالمتعاقدفيالمستند1-

 .اإلثباتفياإللكترونيحجيةالسند-2

.اإللكترونيفيتحديدزمانومكانالعقداإللكترونيهميةالمستندأ3-

  

                                                             
(0) 

 8القانونية، القاهرة، ص ت، المركز القانوني لإلصدارا0( حجية الدليل االلكتروني امام القضاء، ط3107ريمون ملك ) شنودة،
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 ثالثًا: أهداف الدواســـــــــة

 يأتي:بيان ما  إلىالحالية الدواسة  هدفت      

 ؟اإللكترونيالحجيةالقانونيةللمستند -1

والتعبيةةةرعةةةنارادةاإللكترونةةةيثبةةةاتالعقةةةدكوسةةةيلةإلاإللكترونةةةيثبةةةاتصةةةحةوسةةةائلالبريةةةدإ -1

 ؟المتعاقدين

القانون؟معقواعداإللكترونيثباتصحةالتعاقدإ -3

 اهمية الدواســــــــــة وابعًا:

 -:تتمحنو اهمية الدواسة من خالل

 النظوية هميةاال 

اإلثبةةاتتعتبةةرنظريةةة،ةفةةيكافةةةمجةةاالتالحيةةاةاليوميةةةالحديثةةلكترونيةةةاإلنظةةرًاالنتشةةارالوسةةائل

حيةةزًاكبيةةرمةةنالتطبيةةقفةةياخةةذتقدو،مةةناكثةةرالنظريةةاتالقانونيةةةاهميةةةلكترونيةةةاإلللمسةةتندات

تشةةريعاتهاقامةةتهةةذهالةةدولبتحةةديثحيةةث،دولالعةةالمالتةةيتسةةعىلمواكبةةةالتطةةورالعلمةةيجميةةع

شةكالتمالوترتةبعلةىذلةكبةروزالعديةدمةن،لكترونيةةاإللكيتواكةبالتطةورالعلمةيفةيالتقنيةات

شةةةخاصالةةةذينيتعةةةاملونبهةةةذهالحديثةةةةوحةةةدوثقلةةةقلةةةدىاأللكترونيةةةةاإلجةةةراءاسةةةتخدامالوسةةةائل

حيةثان،اإلثبةاتعتةرافباالدلةةوالحجةجالمسةتمدةمنهةافةيإنظرًالعةدموجةودلكترونيةاإلالوسائل

،عةةالماالنترنيةةتسةةتغناءعةةناإليمكةةنهمالحديثةةةاللكترونيةةةاإلالعديةةدمةةنالةةذينيتعةةاملونبالوسةةائل

بةيناالشةخاصواالطةرافالمتعاقةديندونلكترونيةةاإلجراءالعديدمنالمعةامالتإمنهمنهيمكنال

لةةةةةةذايجةةةةةةباالخةةةةةةذبحجيةةةةةةةاثبةةةةةةاتالمسةةةةةةتندات،ثبوتيةةةةةةةالوراقاوالمسةةةةةةتنداتاالاالضةةةةةةطرارالةةةةةةى

.لكترونيةاإل
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 الناحية التطبيقية 

كبعةةةةضلةةةالأنةةةةههناإلكترونيةةةةاإلبةةةالرغممةةةةنوجةةةودتشةةةةريعاتاردنيةةةةوعراقيةةةةةتعةةةالجالمسةةةةتندات

إلةىىاد،ممةابعةضالفقةراتالةواردةفةيهةذهالتشةريعاتعةدموضةوحالغيةرمكتملةة،مثةلالجوانب

وادىلتعطيلالقانونفياحيانًااخرى.،ترددالقضاةفيبعضاالحيان

 الدواســــــــــةخامسًا: حدند 

هةذهعتةرافبوكيفيةةاالاإلثبةاتفةيلكترونيةاإلجيةالمستنداتيتعلقبحماتشملهذهالدراسة

طبيقيةةةفةةيظةةلهميتهةةامةةنالناحيةةةالنظريةةةوالناحيةةةالتأوبيةةان،مةةامالقضةةاءألكترونيةةةاإلالمسةةتندات

اإللكترونةةةةةةيوقةةةةةةانونالتوقيةةةةةةع،1115(لسةةةةةةنة15االردنةةةةةةيرقةةةةةةم)اإللكترونةةةةةةيقةةةةةةانونالمعةةةةةةامالت

.2012(لسنة82العراقيرقم)اإللكترونيوالمعامالت

ىدراسةةموضةوعحجيةةتقتصرالحدودالموضوعيةلهذهالدراسةعلالحدند المنضنعية: - أ

 ردني.فيالتشريعينالعراقيواألاإلثباتفيلكترونيةاإلالمستندات

ولمهةةذهالدراسةةةمةةنخةةاللالفصةةلاألتتضةةحمعةةالنأمةةنالمؤمةةلالحــدند الامانيــة :  - ب

التوقيةةةعقةةةانون،حةةةدودالزمانيةةةةللنصةةةوصالقانونيةةةةالوتشةةةمل،((2018-2017والثةةةاني

وقةانونالمعةامالت،1111(لسةنة78العراقةيرقةم)لكترونيةةاإلوالمعامالتاإللكتروني

 .1115(لسنة15ردنيرقم)األلكترونيةاإل

المةةةوطنالةةةرئيسلهةةةذهتنحصةةةرالحةةةدودالمكانيةةةةللدراسةةةةالحاليةةةةفةةةيالحـــدند المتانيـــة:  - ت

العراقةيرقةملكترونيةةاإلوالمعةامالتاإللكترونيتمتناولهاوفققانونالتوقيعسي،والدراسة

1115(لسةةةةةنة15ردنةةةةةيرقةةةةةم)األلكترونيةةةةةةاإلوقةةةةةانونالمعةةةةةامالت1111(لسةةةةةنة78)
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ردنيةةومحكمةةالةنقضحكاممحكمةالتميزالعراقيةواألأالىدهااسنا ريعاتالمقارنةووالتش

 .المصرية

 سادسًا: محددات الدواســــــــة 

القانونيةةةةذاتحكةةةاماألوتوضةةةيحاإلثبةةةاتفةةةيلكترونيةةةةاإلعلةةةىصةةةحةالمسةةةتنداتهةةةذهالدراسةةةةركةةةزت

واألردني.التشريعينالعراقيمنكالًبالموضوعفيالصلة

 مصطلحات الدواســــــــــــــةسابعًا: 

 عوفتهـا،المواجـع التـي  إلـىلدواسـة مـن خـالل العـندة المتخصصة لمصطلحات ال تم تعويف        

 تعويفا اجوائياً  تم تعويف هذه المصطلحاتنللتسهيل على القاوئ لفهم هذه المصطلحات 

والقبةولعةنطريةقاسةتخداميجةاببةينطرفةيالعقةدمةنخةاللتالقةياإلتفةاقهةوإ:اللتتوننـيالعقـد 

.(1)شبكةالمعلومات

عمةةةةالوالنشةةةةاطاتالتجاريةةةةةةالتةةةةيتةةةةتمممارسةةةةتهامةةةةنخةةةةاللالشةةةةةبكةهةةةةياأل:لتتوننيــــةال التجــــاوة 

(2)المعلوماتيةالدولية)االنترنت(

وأوتسةةتقبلكليةةًاأوترسةةلأوتطةةرحأوتخةةزنأوتةةدمجأهةةيمعلومةةاتتنشةةأ:لتتوننيــةال المحــووات 

.(3)خرىمشابهةأوبأيةوسيلةأوضوئيةأورقميةأإلكترونيةجزئيًابوسيلة

                                                             
 39 ص ،، عمان2 ط والتوزيع، للنشر الثقافة دار االلكترونية، التجارة عقود في الوجيز( 3100المطالقة، محمد فواز) (1)

 11 ص عمان، ،2ط لنشر،ل الثقافة دار االلكترونية، التجارة عقود (3107)ابراهيم محمدابو الهيجاء،  (2)

(3)
 251ص ،مصدر سابق القضاء،امام االلكتروني حجية الدليل شنودة،  
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اوغيرهةةاوتكةةونراتاشةةإالبيانةةاتالتةةيتتخةةذشةةكلحةةروفاوارقةةاماورمةةوزاو:اللتتوننــيالتنقيــع 

اوتكةونمضةافةعليةةاواإللكترونةيكترونياوايوسةيلةاخةرىمماثلةةفةيالسةجلمدرجةبشكلال

 (1)بهدفتحديدهويةصاحبالتوقيعوانفرادهبأستخدامهوتميزهعنغيره،مرتبطةبه

 النظــــوي نالدواسات السابقة  الطاوثامنًا: 

   -إلى: نيقسم

 طاو النظوي للدواسة : ال أنالً 

ويغطةةي،خلفيةةةالدراسةةةومشةةكلتهايحتةةويعلةةىالفصــل االنلفصةةول(،أربةةعتتكةةونالدراسةةةمةةن)

ثةةميلةيذلةةك،حةدودالدراسةةةومحةدداتها،تعريةفالمصةةطلحات،أهميتهةةا،هةدفها،مشةكلةالدراسةةة

طالضةوءعلةىماهيةةيسةلتتةمالفصلالثةاني،فيةول(تغطيالجزءالنظريمنالدراسفصثالث)

احكةةةةةامحجيةةةةةةالفصةةةةةلالثالةةةةةثتضةةةةةمن،فةةةةةيالقةةةةةانونالعراقةةةةةيواالردنةةةةةيلكترونيةةةةةةاإلالمسةةةةةتندات

النتةةةائجوالتوصةةةياتوتليهةةةاقائمةةةةيغطةةةيفالفصةةةلالرابةةةعامةةةا،اإلثبةةةاتفةةةياإللكترونةةةيالمسةةةتندات

والفهارس.المصادروالمراجع

  

                                                             
(1)

 (3/8قانون المعامالت االلكتروني االردني المادة ) 
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 ثانيًا: الدواسات السابقة

استنادًاالىعنوانالدراسةوالهدفمنهافقدتمادراجالدراساتالتالية،كدراساتسابقة:

 نالبينات االودنيين. لتتوننيةال المعامالت  انننيلقنفقًا  الثباتفي  لتتوننيةال حجية المحووات  -1

م للطالب ينسف احمد  2005وسالة ماجستيو تلية الدواسات العليا / الجامعة االودنية / 

حجية،الننافلة بأشواف الدتتنو عنض احمد الاعبي دراسة رسالته في الباحث تناول حيث

للقانونينالمعامالتاإلثباتفيلكترونيةاإلالمحررات والبيناتاالردنيينوتكلملكترونيةاإلوفقًا

التقليديةاإلثباتوتناولالباحثفيدراستهالتعرضلوسائللكترونيةاإلوالمحرراتاإلثباتعن

من ماهيتها وحجيةحيث الوسائلاإلثباتوشروطها التوقيعلكترونيةاإلوكذلك في الحديثة

 .اإللكتروني

تعرض تكما الوسائل لحجية الدراسة وتناولتلكترونيةاإلهذه التوثيقلالثبات مشكلة الدراسة

لمنعايتالعبفيلكترونيةاإلوالمعامالتاإللكتروني مناالمانوالثقة توافردرجة وضرورة

 الوثيقة اولكترونيةاإلمحتويات التوافقكما،اإللكترونيالتوقيع مدى بيان الدراسة تناولت

.لكترونيةاإلالتقليديةوبيننصوصقانونالمعامالتاإلثباتواالنسجامبيننصوصقانون

 المستندات دور بدراسة سيقوم الباحث ان لكترونيةاإلاال للتشراإلثباتفي العراقييوفقا عين

واالردني.

النجاح  العليا جامعةوسالة ماجستيو تلية الدواسات  .لتتوننيةال التنظيم القاننني للعقند  -1

تحدثتهذه،م للطالب يحيى ينسف فالح حسن بأشواف الدتتنو غسان خالد8112النطنية / 

دراسةال وتطرقلكترونيةاإلعنالتجارة وتطورها الىانواعالباحثمفهومها ،لكترونيةاإلالتجارة
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وتناولايضابالذكرطبيعة،بهاوالعيوبالتيتردعليهاومعوقاتهاايضًاالمزاياالتيتتمتعبينو

.والمستهلكينبينرجالاالعمالالتيالعقودالتىتتمبينالشركاتوالعقود

 الدراسةوتحدثتهذة التعاقد في المستهلك حماية عن وجوبحمايةاإللكترونيايضا خالل من

 والمعلوماتواإللكترونيالمستهلكفيالتعاقد المستهلكللتنوير وافتقار منخاللوجوبالحماية

المحترفبتبصيرالمستهلكعلم،وحقالمستهلكفيال القانونعلىالزام والمحدداتالتيفرضها

الجوهرية.بالمعلومات

والصةعوباتالتةياإللكترونةيثرالمترتبعلىخصوصيةالمعلوماتمنجراءالتعاقةدوبينالباحثاأل

يجةةاببشةةكلواإلاإللكترونةةيواوضةحمفهةةومالتراضةةيفةةيالعقةد،تواجةهحمايةةةالمسةةتهلكوخصوصةةيتة

زمةةةةانابةةةةرامالعقةةةةدواوضةةةةحاإللكترونةةةةييشةةةةكلخةةةةاصوالقبةةةةولاإللكترونةةةةييجةةةةابفةةةةيالعقةةةةدعةةةةامواإل

برامالعقدوالقةانونالواجةبالتطبيةقعليةةإرياتوتطرقالىمكانظضوءالعديدمنالنفياإللكتروني

ثةةمبةةينكيفيةةةاثبةةاتالعقةةد،طةةرافللقةةانونالواجةةبالتطبيةةقعلةةىالعقةةدواشةةارالةةىامكانيةةةاختيةةاراأل

ةالمقةروءهالقةانونمةنحيةثالكتابةسنهاتناولالشروطالتيالمترتبعلىذلك،كماثرواألاإللكتروني

واالستمراريةبالحفظواالحتفاظبالمستنداوالمحرر.

مةةةةنحيةةةةثشةةةةروطةواشةةةةكالةوحجيتةةةةةوالتوقيةةةةعاإللكترونةةةةيالتوقيةةةةعحيثيةةةةاتايضةةةةاوبينةةةةتالدراسةةةةة

.اإللكترونيوطرقالدفعاإللكترونيثارالعقدأتنيوتناولوفققانونالبيناتالفلسطياإللكتروني

التةةيتطلبهةةاالقةةانونعلةةىالمسةةتندحتةةىيعتةةرفبةةهلكترونيةةةاإلحجيةةةالمسةةتنداتفتناولةةتامةةادراسةةتي

ثباتوفقالقانونالعراقيوالقةانوناالردنةيومةدىهةذةالحجيةةوتطةابقالشةروطالتةيتطلبهةاكدليللإل

مةةةةةعمراعةةةةةاةالطبيعةةةةةةالخاصةةةةةةللمسةةةةةتنداإللكترونةةةةةيالقةةةةةانونعلةةةةةىالمسةةةةةتندالعةةةةةاديعلةةةةةىالمسةةةةةتند

.ونياإللكتر



11 
 

. وســـالة ماجســـتيو تليـــة دواســـة مقاونـــة() الثبــاتفـــي  لتتوننيـــةال مــدح حجيـــة المحـــووات  -3

م للطالــب ايــاد محمــد عــاوف عطــا ســده باشــواف 8112الدواســات العليــا / جامعــة النجــاح النطنيــة /

والشةةروطالتةةيتطلبهةةالكترونيةةةاإلماهيةةةالسةةنداتالةةىبيةةانهةةدفتالدراسةةة،الــدتتنو حســين مشــاقي

وتحةةدثعةةنمفهةةومالكتابةةةوحجيةةةالسةةنداتالعاديةةةلكترونيةةةاإلالقةةانونليطلةةقعليهةةااسةةمالمسةةتندات

الةىحجيةةايضةاتوتطرقةاإلثباتبنوعيهاالسنداتالرسميةوالسنداتالعاديةوحجيتهافياإلثباتفي

لكترونيةةةاإلابةةهالعاديةةةمةةعشةةرطالكتابةةةثبةةاتومةةدىتطةةابقشةةرطالكتالرسةةائلوالبرقيةةاتكوسةةائللإل

التوقيةةعالتقليةةديمةةنحيةةثتعريفةةةواالشةةكالوالصةةورالتةةييتخةةذهابينةةتحسةةبالقةةانونالفلسةةطينيثةةم

اإللكترونةةيالتوقيةةعتطرقةةتالةةىايضةةاالشةةروطالواجةةبتوافرهةةافةةيالتوقيةةعالتقليةةديوبعةةدذلةةكبينةةتو

حتةىيعةداإللكترونةيكالشةروطالواجةبتوافرهةافةيالتوقيةعتعريفةةوتميةزةعمةايشةابهةوكةذلمةنحيةث

الةةةةىاهميةةةةةالتوقيةةةةعتوتطرقةةةةاإللكترونةةةةيعةةةةنحجيةةةةةالتوقيةةةةعتوالعائديةةةةةوتحةةةةدثاإلثبةةةةاتدلةةةةيالفةةةةي

المعةامالتالتةةيتقبةةلوالتةةيالتقبةةلتوبينةةاإللكترونةةينطةاقالتوقيةةعووالةةىاهميةةةوظائفةةهاإللكترونةي

فةيالمعةامالتالتجاريةةوالمعةامالتاإللكترونةيايضًاعلىحجيةالمحةررتوتحدثاإللكترونيالتوقيع

فةيحةالعةدموجةوددليةلاإللكترونةيوحجيةةالمحةرراإلثبةاترالتطةورالتقنةيعلةىمبةدأيالمدنيةوتأث

قةةدمها)حجيةةةالتوثيةق(مةةنحيةثتعريفهةةاوالتزامةاتماإللكترونةيايضةةاعةنالتصةةديقتكتةابيوتحةدث

 رها.ودو

وفةقالقةانونالعراقةيواالردنةياإلثبةاتفةيلكترونيةاإلامادراستيفقداقتصرتعلىحجيةالمستندات

وشةةةروطالمسةةةتنداتوالتعةةةرفعلةةةىهةةةذةالحجيةةةةمقارنةةةةبالمسةةةتنداتاالخةةةرىالعاديةةةةمنهةةةاوالرسةةةمية

.ياإللكترونتطابقخصائصهذهالشروطمعالطبيعةالخاصةللمستندولكترونيةاإل
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 تاسعا: منهجية الدواسة

تةةماسةةتقراءالقةةانونينالعراقةةيواالردنةةيحيةةثالمقةةارنبةةينمنهجيةةةالدراسةةةعلةةىالمةةنهجاعتمةةدت

(87رقةةةةم)العراقةةةةيلكترونيةةةةةاإلوالمعةةةةامالتاإللكترونةةةةيالنصةةةةوصفةةةةيكةةةةلمةةةةنقةةةةانونالتوقيةةةةع

إلةةىشةارةاإلمةع(1115)(لسةنة15االردنةةيرقةم)اإللكترونةيوقةانونالمعةامالت((2012لسةنة

.لكترونيةاإلاثباتالمستنداتإالتشريعاتالعربيةوالتطبيقاتالقضائيةفي
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 الفصل الثاني

 ودنيفي القاننن العواقي ناأل  لتتوننيةال المستندات  ماهية

قبالعلىوزيادةاإل،زيادةالتقدمالعلميفيوسائلاالتصالالحديثةالذييشهدهعصرناالحاليادت

الحاسبااللي تمامإإلىاللجؤإلىنترنتتصالالحديثةعنطريقشبكةاألووسائلاال،استخدام

جهزةالذكية.واأل،التعاقداتوالمراسالتمنخاللهذهالشبكةعنطريقالحاسبااللي

عن،والتيتتضمنعرضًاتجارياً،طرافالعقدبكتابةالبياناتالتييحتاجهاأحدأذلكبأنيقومتموي

بوضعالعنوانعلىشكلليهإعندمايقومالمرسل،نترنتميبوترمنخاللشبكةاالجهازالكطريق

نترنتومستخدميشبكةاالاالعامةكافةإلىوقديكونموجها،شخصمعينإلىخطابموجه

.ويقومبأرسالهذاالخطابعنطريقالشبكةالمعلوماتيةالدولية)االنترنت(

 نلالمبحث األ 

 نشونطها لتتوننيةال لمستندات مفهنم ا

الحديثةتتمتعبدرجةعاليةمنتصالعنطريقوسائلاالمهابراإنالتصرفاتوالمعامالتالتييتمإ

وذلكبسبب،ماناأل إوالثقة الرجوع المستنداتإلىمكانية المحرراتأ،هذا يأفيلكترونيةاإلو

لكترونيةاإلوالمحرراتأوذلكلسهولةفتحهذهالمستندات.يمكانوبدونمشقةوعناءأوفي،وقت

المستنداتوذلك منخاللنسبالتوقيععنطريقجهازالحاسوبويمكنمعرفةلمنتعودهذه

.(1)احبالتوقيع(موقعه)صإلىاإللكتروني

                                                             
67،بيروت،ص1(،التنظيمالقانونيلألثباتااللكتروني،دارالسنهوري،ط1116فضالة،حسنموسى)(1)
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 Hard)للحاسوبلكترونيةاإلعلىالذاكرةلكترونيةاإلةوالتوقيععلىهذهالمستنداتوتكونالكتاب

disk)، قراصالمدمجةوعلىاألأ(CD.)

اغلبيةالدولووجدوالهأو،ردنيالمشرعالعراقيوالمشرعاألعترفبهذهالمستنداتمنقبلتماالقدو

 كقانونالتوقيع )لكترونيةاإلوالمعامالت،اإللكترونيقوانينخاصة لسنة78رقم العراقي1111(

ردني.األ1115(لسنة15رقم)لكترونيةاإلوقانونالمعامالت

ول)تعريفالمطلباألمنخالللكترونيةاإلوالمحرراتأالمستنداتدراسةتمتطلقومنهذاالمن

.(لكترونيةاإلمطلبالثاني)خصائصالمستنداتقانونياوفقهيا(واللكترونيةاإلالمستندات

قانننياً  لتتوننيةال تعويف المستندات  األنل:المطلب 

 رقملكترونيةاإلوالمعامالت،اإللكترونيفيقانونالتوقيعاإللكترونيعرفالمشرعالعراقيالسند

وأوتدمجأه)المحرراتوالوثائقالتيتنشئنأ(الفقرةالتاسعةعلى1المادة)في1111(لسنة78)

بوسائلأ،وتستقبلكلياأ،وترسلأتخزن والنسخالبرقيأوالتلكسأوالبرقأإلكترونيةوجزئيا

ويحملتوقيعاالكترونيًا(.

المشرعاألأ ردنيما )لكترونيةاإلفيقانونالمعامالتاإللكترونيفقدعرفالسند لسنة15رقم )

نه)السندالذييتمانشاؤهوالتوقيععليهوتداولهأالثانيةفيالفقرةالتاسعةعلى(فيالمادة1115)

.الكترونيًا(

)السنداإللكترونيالمصرياإللكترونيولقدعرفقانونالتوقيع )1فيالمادة بأنهج(منالفقرة )

بوسيلةأوتستقبلكلياأوترسلأوتخزنأوتدمجأالةبياناتتتضمنمعلوماتتنشأ)رس وجزئيًا

خرىمشابهة(.أوبأيوسيلةأوضوئيةأ،ورقميةأإلكترونية
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حيث،(1111البحرينيلسنة)اإللكترونيفيقانونالمعامالتاإللكترونيولقدوردتعريفالسند

وتسليمهأرسالهإوأهو)السجلالذييتمانشاؤهاإللكترونيلسجلانا(منهعلى1نصتالمادة)

(.لكترونيةاإلوحفظهبوسيلةأ،وبيعهأ

منيو هذخاللتبين ه سالفًا المذكورة واألأتعاريف العراقي المشرع من كل والمصرين ردني

فيتعريفالسندوالبحرينيال سلوبالذيينشأنفساألباخذوأذكلهمإ.اإللكترونييختلفونكثيرًا

 السند ماأو،اإللكترونيمنه فيالولكترونيةاإليميزالسنداتيضا قتعينهعنالسنداتالكتابية

.لكترونيةاإلشاراتعنطريقالوسائلإوأ،رقامأوأتحتويعلىرموزوالتيال

(رسالة1111لسنة)لكترونيةاإلسترالالنموذجيالتوقيعاتيونأل(منقانونا1ولقدعرفتالمادة)

وأإلكترونيةوتخزينهابوسائلأ،استالمهاوأرسالهاإوأأنشأوهاأنهاتعني)معلوماتيتمالبياناتب

وأللبياناتاإللكترونيسبيلالمثالالالحصرتبادلوبوسائلمشابهةبمافيذلكعلىأ،ضوئية

(1).والنسخالبرقيأ،والتلكسأوالبرقأالبريد

اأ قانون ما )إللكترونيةاإللمعامالتوالتجارة رقم دبي )1مارة لسنة )1111 عرفالمحرر( فقد

ومستنديتمأهو)سجلاإللكترونينالسندأ،حيثبين(1منخاللنصهفيالمادة)اإللكتروني

إ أونسخهأواستخراجهأوتخزينهأنشاؤه علىإلكترونيةستالمهبوسيلةاوأ،بالغهإوأرسالهأو

سترجاعيمكنفهمه(.خرويكونقاباللالأوعلىايوسيطالكترونيأملموسوسيط

ان اإلكما المشرع المحرر بين دمج ،اإللكترونيماراتي المشرعلكترونيةاإلوالكتابة عكس على

والسجلاإللكترونيبينالسندماراتيودمجالمشرعاإل،يضاأبينهمافرقماالذيردنيالعراقيواأل

.اإللكتروني


                                                             

(1)www.uncitra.org  

http://www.uncitra.org/
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 فقهياً  لتتوننيةال تعويف المستندات 

مةةةةةةةةةنلكترونيةةةةةةةةةاإلبرامةةةةةةةةهعةةةةةةةةةنطريةةةةةةةةقوسةةةةةةةةةائلإهةةةةةةةةوالعقةةةةةةةةةدالةةةةةةةةذييةةةةةةةةةتم(1):اإللكترونةةةةةةةةةيالعقةةةةةةةةد

وغيرهةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةنالوسةةةةةةةةةةائطالتقنيةةةةةةةةةةةالحديثةةةةةةةةةةةوالتةةةةةةةةةةيتحمةةةةةةةةةةلبصةةةةةةةةةةورةةأجهةةةةةةةةةةزةوبةةةةةةةةةةرامجمعلوماتيةةةةةةةةةة

يتضةةةةةةةةةةةةحانالعقةةةةةةةةةةةةدخةةةةةةةةةةةةاللذلةةةةةةةةةةةةكمةةةةةةةةةةةةناليهةةةةةةةةةةةةا،صةةةةةةةةةةةةداراوامةةةةةةةةةةةةرالتشةةةةةةةةةةةةغيلإتلقائيةةةةةةةةةةةةةبمجةةةةةةةةةةةةرد

ينعقةةةةةةةةةةةدعةةةةةةةةةةةنطريةةةةةةةةةةةةقوسةةةةةةةةةةةائطاالتصةةةةةةةةةةةالالحديثةةةةةةةةةةةةةوهةةةةةةةةةةةيالهاتفيةةةةةةةةةةةةوالالسةةةةةةةةةةةةلكيةاإللكترونةةةةةةةةةةةي

والتلغرافيةةةةةةةةةةةةةةةةوالةةةةةةةةةةةةةةةتلكسوالفةةةةةةةةةةةةةةةةاكسوشةةةةةةةةةةةةةةةبكةالمعلومةةةةةةةةةةةةةةةاتالدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة)االنترنيةةةةةةةةةةةةةةةت(اذتعةةةةةةةةةةةةةةةةرف

فةةةةةةةةةةةينفةةةةةةةةةةةستقنيةةةةةةةةةةةاتاالتصةةةةةةةةةةةالالحديثةةةةةةةةةةةةالتةةةةةةةةةةةيتنقةةةةةةةةةةةلالصةةةةةةةةةةةوتوالصةةةةةةةةةةةورةوالكتابةةةةةةةةةةةةأحةةةةةةةةةةةدث

الوقت.

لكترونيةةةةةةةةةاإلوسةةةةةةةةائلالهةةةةةةةةواالتفةةةةةةةةاقالةةةةةةةةذيتةةةةةةةةمانعقةةةةةةةةادهببأنةةةةةةةةه:هجانةةةةةةةةبمةةةةةةةةنالفقةةةةةةةةهقةةةةةةةةدعرفةةةةةةةةو

مةةةةةةةةةةةناإللكترونةةةةةةةةةةةيفهةةةةةةةةةةةوعقةةةةةةةةةةةدعةةةةةةةةةةةادياالانةةةةةةةةةةةهيكتسةةةةةةةةةةةبصةةةةةةةةةةةفهالعقةةةةةةةةةةةد(2)كليةةةةةةةةةةةا.جزئيةةةةةةةةةةةااو

وقةةةةةةةةةد،مةةةةةةةةةنخاللهةةةةةةةةةاابةةةةةةةةةرامالعقةةةةةةةةةدطريقةةةةةةةةةهالتةةةةةةةةةيينعقةةةةةةةةةدبهةةةةةةةةةااوالوسةةةةةةةةةيلةالتةةةةةةةةةييةةةةةةةةةتمالخةةةةةةةةةالل

فةةةةةةةةةيالعقةةةةةةةةةدتبةةةةةةةةةادلحةةةةةةةةةربلقيةةةةةةةةةاملرالحاسةةةةةةةةةوبعةةةةةةةةةرفبانةةةةةةةةةهنمةةةةةةةةةوذجمةةةةةةةةةننمةةةةةةةةةاذجالتجةةةةةةةةةارةعبةةةةةةةةة

كافةةةةةةةةةةةةةةةالمسةةةةةةةةةةةةةةتنداتوالبيانةةةةةةةةةةةةةةاتالمتعلقةةةةةةةةةةةةةةةبالعمليةةةةةةةةةةةةةةةالتجاريةةةةةةةةةةةةةةةعبةةةةةةةةةةةةةةرالحاسةةةةةةةةةةةةةةوبلالتجةةةةةةةةةةةةةاري

حيةةةةةةةةةةثيةةةةةةةةةةةتمترتيةةةةةةةةةةةبالعقةةةةةةةةةةةودوالتفةةةةةةةةةةاوضشةةةةةةةةةةةأنهاومةةةةةةةةةةةنثةةةةةةةةةةةمابرامهةةةةةةةةةةاوالتوقيةةةةةةةةةةةععليهةةةةةةةةةةةاعبةةةةةةةةةةةر

امخدمةةةةةةةةةةةةبضةةةةةةةةةةاعةسةةةةةةةةةةةواءكةةةةةةةةةةانسةةةةةةةةةةةلعهامالحاسةةةةةةةةةةوبكمةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةتمالةةةةةةةةةةدفعواالسةةةةةةةةةةةتالمالمبيةةةةةةةةةةع

وفقةةةةةةةةةةالهةةةةةةةةةةذاالنمةةةةةةةةةةوذجفةةةةةةةةةةانالعمليةةةةةةةةةةةالتجاريةةةةةةةةةةةالمجهةةةةةةةةةةزةعبةةةةةةةةةةر((3))ايضةةةةةةةةةةا.عبةةةةةةةةةةرالحاسةةةةةةةةةةوب

لمةةةةةةةةةةةةامالحاسةةةةةةةةةةةوبتةةةةةةةةةةةمبةةةةةةةةةةةينالتجةةةةةةةةةةةاروالشةةةةةةةةةةةةركاتوالمؤسسةةةةةةةةةةةاتالتجاريةةةةةةةةةةةةوالتةةةةةةةةةةةيتتعةةةةةةةةةةةاطىاإل

                                                             
(1)

  www.fcdrs.com ،01/1/3109عبر االنترنيت المؤتمر العلمي االول لكلية القانون ، شمران، التعاقدعادل الشمري،  

(2)
 .00، ص ةدار الفكر الجامعي، االسكندري م االلكترونيي، النظام القانوني للتحك(3119)محمد امينالرومي،  

(3)
 .019ص ، عمان، 0، طعدار الثقافة للنشر والتوزي الحاسوب،التجارة عبر  (9311)عامر محمود الكسواني،  
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اوخةةةةةةةةةةةةدماتهاعلةةةةةةةةةةةةىالعمةةةةةةةةةةةةالءالةةةةةةةةةةةةذينعهيحيةةةةةةةةةةةةثتقةةةةةةةةةةةةومبعةةةةةةةةةةةةرضمنتوجاتهةةةةةةةةةةةةاوبضةةةةةةةةةةةةائالتجةةةةةةةةةةةةار

يقومةةةةةةةةةةونبالةةةةةةةةةةدخولعلةةةةةةةةةةىموقةةةةةةةةةةعهةةةةةةةةةةذهالشةةةةةةةةةةركاتمةةةةةةةةةةنخةةةةةةةةةةاللاالتصةةةةةةةةةةالبهةةةةةةةةةةاعبةةةةةةةةةةرشةةةةةةةةةةبكة

االنترنيةةةةةةةةةةةةتواختيةةةةةةةةةةةةارمةةةةةةةةةةةةايريةةةةةةةةةةةةدونمةةةةةةةةةةةةنسةةةةةةةةةةةةلعةاوخةةةةةةةةةةةةدماتاوبضةةةةةةةةةةةةائعومةةةةةةةةةةةةنثةةةةةةةةةةةةمعقةةةةةةةةةةةةد

تفاقية.اال

عنتمانتاجهاوتخطيطهبأنه)كلسنداإللكترونيتعريفالسندإلىخرمنالفقهأجانبذهبو

وحتىأورسمًاأقديكونصورةاإللكترونيوالسند،ممنفرداوالتزأوعقدأحاسباليكرسالةطريق

(1)فوتوغرافيًا(تصويرًا

يبينالمعنىالقالكن التعريفلم منناحوذلكأللكترونيةاإلنونيللسنداتهذا يبينمحتوىنه ية

نهذاكلهمعروففأساسالسندأمخططووأوصورةأ،علىهيئةخريطةيكوننأالسندويمكن

فيب منمعلوماتتفيد يحتويه أنوذلكأل،القانونياإلثباتما السند فياإللكترونيهمية تكون

.مرقانونيأثباتإ

أ هومكتوبعلىبأنه)مااإللكترونيوالمحررأ،عرفالمستندفقداءهالفقمناالخربعضالما

.لكترونيةاإلمغيرذلكمنالوسائلأكانورقياًعينمنالدعاماتسواءنوعم

البياناتاإللكترونيالمحررواعرفواخرون )معلوماتلكترونيةاإلمنخاللرسالة إلكترونيةبأنها

.(2)ستخراجهافيالمكانالمستلمةفيه(ايًاكانتوسيلةأإلكترونيةوتسلمبوسائلأ،ترسل

دبحيثلمتحد.حيزًاكبيراإللكترونيوالمحررأ،جازللمستندأقدنهأهذاالتعريفخالليتبينمن

خرى.أإلكترونيةستخدموسائلاوتمنترنتبشبكةاأل

                                                             
(1)

 .71ص صدر سابق،مااللكتروني،  لإلثباتالتنظيم القانوني  فضالة، 

(2)
 .71ص، عمان، 3للنشر والتوزيع، ط  االلكتروني، دار الثقافةاثبات المحرر  لورنس محمد، عبيدات، 
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ينمنالدعاماتسواءكانهومكتوبعلىنوعمعمابأنهاإللكترونيعرفالمحرربعضالفقهو

رسالةالبياناتخاللخرلتعريفهمنبينماذهبالبعضاأللكترونيةاإللمغيرذلكمنالوسائأورقيًا

يًاكانتوسيلةاستخراجهافيأإلكترونيةوتسلمبوسائلأ،ترسلإلكترونيةبأنه)معلوماتلكترونيةاإل

(1)المكانالمستلمةفيه(

إلكترونيةبأنهعبارةعنرسالةاإللكترونيتعريفالسندإلىذهبجانبمنالفقهفيالوقتالذي

الجهةالمعتمدةعبرإلىهميقدتمتوي،مستلمالسندليعتمدإلىوموقعةترسلمنمصدرالسندموثقة

(2)نترنتاأل

التعريفللمستندصحابهذااالأنإ بماءنهيحتويعلىكلشيأاإللكترونيتجاهيرونفيهذا

قانونيةمنكلقوةيضايكونللسندالذييحتويعلىهذاالتعريفأو،اإللكترونييتضمنهالمستند

.النواحي

أ،)كلبيانعلىشكلكتابةالذييقولفقهيالتعريفالباحثيميلالىالو وصوتيتمأوصورة

عالنوالتعاقدوالتيهيوسائطاإلإلكترونيةوتجهيزهبوسائطأ،وخزنهأوتسليمهأرسالهإوأنشاؤهإ

يةوسيلةمشابهةبمافيأوأوضوئيةأ،صوتيةإلكترونيةوسائلىعتمدعلوالوفاءبااللتزاماتالتيت

.(3)والهاتف(،ذلكالحاسباالليوالبرقوالتلكسوالنسخالبرقيوالفاكس

وومن التعاريفالسابقة هذه كل للسنداأخالل الفقهاء وصفلكترونيةاإلتراء تعريفأيمكن و

والتي،إلكترونيةبأنه)عبارةعنمجموعةمنالمعلوماتالتيتكتبعلىدعامةاإللكترونيالمستند

                                                             
(1)

 .315ص مصدر سابق، االلكترونية،الوجيز في عقود التجارة المطالقة،  

(2)
 .75ص صدر سابق،م لإلثباتالتنظيم القانوني  فضالة، 

(3)
 .71ص صدر سابق،م التنظيم القانوني لإلثبات االلكتروني، ،فضالة 
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حفظهاعنطريقوسائلوأونسخهاأسترجاعهاإوأوتخزينهاأستالمهااوأرسالهاإوأنشاؤهاإيتم

ورقمية(.أ،وضوئيةأإلكترونية

 لتتوننيةال شونط المستندات : انيالمطلب الث

مساواةالمستند مكانيةإمع ،اإلثباتبالحجيةالمطلقةفياإللكترونيوالمحررأولكييتمتعالمستند

هاكلمنتقرأبالشروطالتياإللكترونيوالمحررأ،نيتمتعالمستندأوالمحررالعرفيلهذايجبأ

(1)الالنموذجيوسترينووقانوناأل،لكترونيةاإلالقوانينالعربية

نتتوفرفيهاالقوةأويجب،ساسيةأنتتمتعبشروطأيجبلكترونيةاإلوالمستنداتأالمحرركماان

الق من المحرر هذا يتمكن لكي أانونية يكون والقوةلمماثالًن الحجية ناحية من التقليدي لمحرر

القانونية.

 -هي:  لتتوننيةال  في السنداتالشونط التي يجب ان تتنفو ن 

  التتابةأنال: 

 الكتابي الدليل التصرفاتبمثابةيعتبر إلثبات القانون يتطلبها التي الكتابة عن الناشئة الوسيلة

،ألنإعدادهاوقتحصولالتصرفالقانونييقربهامناإلثباتالقانونية،وتعدالكتابةمنأهمطرق

ويجعل أقوىمالحقيقة، يدونبها وأنتطورالعالقاتإلىما خاصة الكذب، احتمالالصدقمنه

لمددعجزذاكرةاإلنسانعلىاستيعابتفاصيلها،إلىوتشابكهاأدى كمايصعبعليهاأنتعيها

طويلة،فالكتابةخيروسيلةلقطعالشكباليقينحولشروطماتماالتفاقبشأنهبيناألطراف،ألنها

ةالقانونية،وقبلأنيقعالنزاعبشأنهاواحتياطالهذاالنزاع،وبالتاليتعدمقدمًا،أيمنذحدوثالواقع

الكتابةهيالوسيلةالفعالةوالمأمونةلألفرادفيأثباتمالهممنحقوقوماعليهممنالتزاماتعلى

                                                             
(1)

 .78عبيدات، اثبات المحرر االلكتروني مصدر سابق، ص 
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نحوواضحودقيق،حتىإذاتقادمالعهدعلىالواقعةالمثبتةيجعلهافيمأمنمماقديطرأمننسيان

بينالمتعاقدينعنرغبتهمعمانالكتابةهياحدالطرقالتيتستخدمفيالتعبيرأو،(1)أووفاة

إلىفيالتعاقدوانالكتابةتتضمنمجموعةمناالحرفالتيتكونعلىشكلفكرةمترابطةتنسب

 (2)الشخصالذيصدرتمنههذهالكتابة

الحنيفعلىالكتابةحثكما األتمتوضيحو،ديننا وجةالمسلمينحيثريممرفيالقرانالكهذا

َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى َفاْكُتُبوهُ َوْلَيْكُتْب )لىاوقالتع،تفاقاتهماعلىكتابة َيا أَيُّ

َ  َبْيَنُكْم َكاتٌِب ِباْلَعْدِل َوال َيأَْب َكاِتٌب أَْن َيْكُتَب َكَما ُ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق هللاَّ َعلََّمُه هللاَّ

ُه َوال َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً َفإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيهاً أَْو َضِعيفاً أَْو ال َيْسَتِطيُع أَْن يُ  ِملَّ ُهَو َفْلُيْملِْل َربَّ

ُه بِالْ  ْن َتْرَضْونَ َولِيُّ  ِمَن َعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفإِْن لَْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن ِممَّ

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َوال َتسْ  َر إِْحَداُهَما األُْخَرى َوال َيأَْب الشُّ َهَداِء أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ أَُموا أَْن َتْكُتُبوهُ الشُّ

َهاَدِة َوأَْدَنى أاَلَّ َتْرَتاُبوا  ِ َوأَْقَوُم لِلشَّ إاِلَّ أَْن َتُكوَن تَِجاَرًة َصِغيراً أَْو َكِبيراً إَِلى أََجلِِه َذلُِكْم أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ

ُبوَها َوأَْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيٌد َحاِضَرَة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أاَلَّ َتْكتُ 

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ  ُ َوهللاَّ َ َوُيَعلُِّمُكُم هللاَّ قُوا هللاَّ ُه فُُسوٌق بُِكْم َواتَّ (3)(َوإِْن َتْفَعلُوا َفإِنَّ

الكتابةأنتدونعلىحاملأووسيطيسمحبالكتابةعليه،وانتكونمقروءة،وبمعنىويشترطفي

 أو فكها يسهل أو إشاراتمعروفة أو رموز بحروفأو الكتابيمدونًا المحرر يكون قراءتها،أن

حتجاجبمضمونالمحررالمكتوبفياقعةالمرادإثباتهاحتىيمكناالوينصبمضمونهاعلىالو

لغير.مواجهةا

                                                             
(1)

جراءاتهفيالموادالمد5(الوافيفيشرحالقانونالمدنى،رقم0880مرقس،سليمان)  نية،المجلداألول،األدلة،أصولاالتباتوا 
.055ص،10،القاهرة،بند5المطلقة،ط

(2)
 .311سابق، ص صدرم المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، 

(3)
 .393سورة البقرة، اية  
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ويجبأيضاانتكونالكتابةمفهومةلمنيحتجعليهبها،بحيثيمكنلصاحبالشأنالوصول

،فالقراءةهيعمليةفهمللنص،وتأويللهأيضا،مونالكتابةوقراءتهبسهولةويسرأدراكمضإلى

النصهيالتيتحددمفهومالنصوطريقةقرا النصءة وضعإلى،وبالتالييمكنأنتقودقراءة

تغييرفيالعالقةالدالليةللنص،لذلكيجبأنيكونإلىسياقفيالمضمونيؤديبطريقةمختلفة

عليه االحتجاج يراد الذي للشخص ومفهومة مقروءة رموز أو بحروف مدونًا الكتابي المحرر

.(1)بمضمونهذاالمحرر

كاملومباشر،والمعولعليهفيطالععلىمضمونالمحرربشكلوتستلزمالكتابةالمقروءةاإل

، المحرر بمضمون ملمًا يكون حتى يسر بكل الكتابة قراءة على اإلنسان قدرة هو الصدد هذا

إلىوالتحتاجاالطالعشتراطالخاصبسهولةوالجديرذكرهأنالكتابةعلىدعامةورقيةتستوفياإل

طلباستخدامجهازالحاسباآللي،تتيتال(2)اإللكترونيتدخلوسيط،بخالفالكتابةفيالشكل

.وفكالتشفيرمعاستخدامإحدىتقنياتتخزينالكتابة

قأيلزمكما نأارئها،غيرانهليسثمةمايمنعنتكونالكتابةمحررةباللغةالتييتحدثبها

موجهإليهالخطاب،وفيهذهالحالةيمكنلصاحبالشأنطرفالتكونبلغةأخرىغيرمفهومةلل

االستعانةبالترجمةحتىيتسنىلهقراءةمضمونالكتابة.إلىأنيلجأ

                                                             
؛310،صالنهضةةةالعربيةةةنةةت،دارأثبةةاتالتصةةرفاتالقانونيةةةالتةةىيةةتمإبرامهةةاعةةنطريةةقاالنتر(3111حسةةنعبدالباسةةط)جميعةةى،(1)

ص،اإلسةكندرية،0عةارف،طالكتابةالرقميةطريقًاللتعبيرعناالرادةودلةياللإلثبةات،منشةأةالم(3119،محمدالعيع)وانظر؛أ.الصالحين
015.

(2)
 .301صعةعينشمس،(اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنتدراسةمقارنة،اطروحةدكتوراه،جام3119الدمياطي،تامرمحمد) 
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نيتمتدوينهاعلىوسيطيسمحبثباتهاأاإلثباتتؤديوظيفتهافيلكيبةعتدادبالكتايشترطلإلن

بصورةمستمرة،حتىيمكنألصحابالشأ لزماألمرعليه،وحفظها إذا ،ويشمل(1)نالرجوعإليها

 أخرىيرتبطمفهومإلىمدلولالثباتباإلضافة وبعبارة ، فكرتياالستقراروالبقاء ، الدوام مفهوم

ثباتالكتابةبفكرةحفظالمعلوماتلمدةطويلة،وهذاالشرطمتوافرفيالوسيطالورقيبحكمتكوينه

الوسيطدائمةوثابتةعادة،فضاًلعنقدرتهعلى المادي،حيثتعتبرالكتابةالمدونةعلىهذا

.(2)بالمعلوماتلمدةطويلةاالحتفاظ

نهإذاكانالحاملالورقيبحكمتكوينهالمادييستوفيشرطثباتالكتابة،فإنهأإلىوتجدراإلشارة

تلفه،فقديتأكلبفعلالرطوبةوسوءالتخزينوسوءإلىفيذاتالوقتيتأثربعواملعديدةتؤدي

الحفاظتصفبالجودةالمناسبةالتيتمكنهمنتالمناولة،كماانهناكبعضأنواعمنالورقال

التلف،غيرانهيمكنإلى،األمرالذيمنشأنهأنيعرضالكتابةالمدونةعليهعلىصالحيته

،وبالتاليالتؤثرتلك تالفيذلكمنخاللاختياراألنواعالجيدةمنالورق،والتخزينالجيدلها

.اإلثباتاألمورعلىتحقيقالكتابةالورقيةلوظيفتهافي

التحريفن   يقبل أال التقليدي الكتابي المحرر على الثبوتية الحجية التعد،يشترطإلضفاء يلأو

أيانيكونخاليًامنأيعيبيؤثرفيصحته،وبعبارةأخرىكلبظهورتمإدخالهمنتعديالت،

تعديلأوتغييريطرأفيمضمونالمحررالكتابيالتقليديسواءبالكشطأوبالمحورأوبالتحشير،

                                                             
(1)

،وانظر،أ.الصالحين،الكتابةالرقمية،30ص،قجميعى،اثباتالتصرفاتالقانونيةالتيتمابرامهاعنطريقاالنترنت،مصدرساب 
.وانظرايضًا.011-015مصدرسابق،ص

(2)
لمسائلالمدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداالتبات(مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيا3113حمودة،عبدالعزيزالمرسي) 

 .31النافذة،مجلةالبحوثالقانونيةواالقتصادية،العددالواحدوالعشرونالسنةالحاديةعشر،ابريل،ص
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حجيتهفي تحديدًا المحررقيمتهالقانونية، ،أوفياإلثباتوغيرذلكمنالعيوبالماديةيفقدهذا

،باختصارينبغيأنيكون(1)درجةالدليلالكتابيالتقليديالكاملإلىاألقلينقصهابحيثاليرقى

المحررالكتابيخاليًامنأيةعالماتتدلعلىالتعديلفيبياناتمضمونة.

وتعتبرخاصيةعدمقابليةالكتابةللتحريفمنوسائلتعزيزعنصرياألمانوالثقةفيالمحرر

الكتابيومنحهالحجيةالقانونية،وبالنسبةللدعامةالورقيةفإنهمنالصعبإدخالتحريففيالكتابة

مجردة،أومنخاللالمدونةعليها،دونأنيتركذلكأثرعليها،يمكناكتشافهبالمناظرةبالعينال

أنالكتابةتجريعلىالحاملالورقيبواسطةالحبر،إلىاالستعانةبالخبرة،والسببفيذلكيعود

سواءباستخدامقلمالحبرأوبطريقالطبع،وأنالورقيتشربذلكالحبرأويطبععليهبشكليؤدي

يمكنفصلهعنهإالبإتالفالورق،اتصالهكيميائيابالتركيبالماديلهذاالورق،علىنحوالإلى

الغالبال األساليبفي هذه وكل التحشي، أو بالمحو سواء الكتابة في احداثتغيراتمادية أو

نكانفعلالتزويرأوالتحريفالذيلحق(2)يستعصياكتشافهاعلىأهلالخبرة الكتابةقدب،حتىوا 

تمبإتقان.

خاصيةعدمقابليةالكتابةالتقليديةللتحريفومدىاعتبارهامنوقداختلفالفقهفيتحليلطبيعة

فالبعضذهب ، يمكنقبولإلىوظائفالكتابة بدليلانه مطلقا، ليستشرطا انتلكالخاصية

الرصاصفيمجال بقلم منانهاإلثباتالمحرراتالمكتوبة بالرغم القانونية، فيبعضاألنظمة

.كأثراعلىالدعامةالورقيةيمكنمحوالكتابةدونانتتر

                                                             
(1)

 .37ص سابق، مصدر مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائلالمدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداإلثباتالنافذةحمودة، 

(2)
حجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائلحمودة،مدى،،وانظر019،018صسابق،صدرم،الكتابةالرقمية،الصالحين 

.37سابق، مصدرالمدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداإلثباتالنافذة
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اعتبارعدمالقابليةللتحريفبمثابةإلىوقدأكدجانبأخرمنالفقهعلىهذااالتجاهحينذهب

الشرطيتصلبموثوقيةالبيانات ،النهذه الكتابة،واليعدذلكمنوظائفالكتابة شرطلفاعلية

لنسبةللكتابةالتقليديةفإنخاصيةعدمالتعديلأوعدم،وحتىبا(1)وتوثيقها،واليتعلقبماهيةالكتابة

فيمجال الكتابة فياطارفعالية مندورها بالرغم فانذلكاليرجعاإلثباتالتحريف، إلى،

نمامردذلكالخصائصالمميزةللدعامةالورقية. طبيعةالكتابة،وا 

فيالكتابةحتىتؤديوظيفتهاالقانونية،أنتكونمقروءةومفهومةإنهيشترطالقولإلىنخلص

وذلك وأنتكونمستمرة بالمحرر، والبياناتالمدونة بحيثتدلعلىمضمونالتصرفالقانوني،

يتحققمنخاللتدوينالكتابةعلىدعائمتحفظهابصورةمستمرة،بحيثيمكنالرجوعإليهاعند

ال عدم تضمن وان تمالضرورة ما بظهور إال باإلضافةة بالحذفأو سواء مضمونهاة تحريففي

التعامل.أطرافإدخالهعليهامنتحريفأوتعديالت،وذلكحتىتتمتعبالثقةواألمانمنجانب

يمكنالقول إوهنا الكتابة بلكترونيةاإلن العادية منيعدالتختلفعنالكتابة الد تثيروخصائص،

بعضالصعوباتفيالتط نظام التستجيبلقواعد تجعلها المنظمةألحكاماإلثباتبيق، التقليدية

-الدليلالكتابيالكامل،وهي:

بأنالكتابةالمدونةتردعلىوسيطأودعامةاإللكترونيالمحرر:يتميزماديةعدم نجند دعامة .1

إلكترونية "غير الالمادي بالطابع تتسم" وأنها للمحررمحسوس،، مادية دعامة توجد ال حيث

ملموس.،بخالفالمحررالتقليديالذييدونعلىدعامةورقيةذاتطابعمادي(2)اإللكتروني

                                                             
(1)

 .301صدرسابق،الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنتدراسةمقارنة،مص 

(2)
،دار0المستهلكااللكترونةي،ط-اإلثباتااللكتروني-(الحمايةالمدنيةللتجارةااللكترونية)العقدااللكتروني3119زهره،محمدالمرسى) 

.301-301النهضةالعربية،القاهرة،ص
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ذلكبكلوضوحبالنسبة ويمكنمالحظة بالدعامة، منارتباطالكتابة كانالمحررينشأ ذا وا 

بينالكتابةالتقليديةوالدعامة"أيأداةللمحررالتقليديأوالورقي،حيثهناكارتباطوثيقالصلة

يفترضنوعًامناستقاللالكتابةاإللكترونيالتخزين،وهيفيالغالبقطعةمنالورق،فإنالمحرر

علىدعامة ذلكأنمضمونالمحرريسجلفيالبداية عليها، المدونة المادية غير عنالدعامة

األقراصالمدمجةأوالمرنةأوالضوئية..الخ"ولكنمنللحاسوبأولكترونيةاإلمحددة"كالذاكرة

أداةأودعامةإلىوقتألخريمكنأنينفصلمضمونالمحررعنأداةالتخزينالرئيسية،وينتقل

أداة"دعامةأخرىإلىأخرى،ويمكنانيتكررذلككثيرًا،وغالبًاينتقلمضمونالمحررمنأداة

فينموذجمختلفعنعاماتالتخزيناألولى،فمثاًلعندمايسترجعالمحررمنالحاسوب،ويسجل

تتقادم وعندما للكتابة، الحاملة الدعامة أو التخزين وسيط يختلف مدمج أو مرن قرص على

ة،ونظمتشغيلجديدوسيطالكترونيجديدضمنقواعدبياناتجديدإلىالتكنولوجياتنقلالتسجيالت

الخصوص.هذاحسبمايكشفعنهالتطورالتكنولوجيب

دنن توك اثو:ـ  لتتوننيةال . أمتانية تعديل نتغييو التتابة 1

تتيحأمكانيةتعديلمضمونهابكليسر،سواءباإلضافةأوالحذفأولكترونيةاإلالواقعأنالكتابة

لبرامجمعالجةالبيانات،وكذلكمنالمخاطرالتيتهددحتىالمحوعنطريقاإلمكانياتالمتعددة

،حيثانهيمكنأنيتمتحريفكلأوبعضاإللكترونيمضمونالمحررلسالمةتخزينالمعلومات

تلكالمعلوماتدونأنيتركذلكآثرًاملحوظًاحتىيكشفعنهذاالتالعب،وخاصةإذاقامبذلك

يمكنأنيتمحذفمعلوماتالمحررخبيراومهنيمتخصصفيالحاسوبوال معلوماتيةوأيضا

تخزين سالمة تهدد التي المستعملة األجهزة في التقني أو الفني الخلل بسبب بعضها أو كلها
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لتدميره أو المعلوماتيالختراقه البرنامج الفيروسعن أطالق مثل فاعل بفعل أو ،(1)المعلومات،

والشكأنذلكيشكلخطرًاحقيقيًافيمايتعلقبالتحريعنالمعنىاوالحقيقةالتييتضمنهاالمحرر

التعبيرعنهابطريقالكتابة.في،أوالتييرغبأطرافالتعاملاإللكتروني

مح،أنتساإلثباتيشترطلالعتدادبالكتابةكدليلكاملفيمجاللتلف بسوعة :ـلقابلية التتابة .3

الدعامةالمدونةعليهابثباتهاواإلبقاءعليهاوحفظهاكماهي،وبصورةمستمرة،لكييتسنىالرجوع

الكتابةالمدة يجبأنتدوم نما وا  الحاجة،ولكناليعنيذلكأنتستمرالدعامةلألبد، عند إليها

،النالدعائملكترونيةاإلابةالالزمةالنقضاءااللتزامبالتقادم.ولكنهذهالخاصيةالتتوافرفيالكت

من(2)بوجهعامتتسمبالحساسيةالشديدةلكترونيةاإل عليها يجعلهاعرضةللتلفوتدميرما ،مما

أوبسببمخاطر التخزينأوحدوثأعطال، كسوء بحثه، سواءألسبابفنية بياناتومعلومات،

أخرى،ولعلأهمهذهإلىالخطأالفنيفيإدخالالبياناتوتصميمالبرامجونقلالمعلومةمندعامة

.(3)رامجالتالفهاوالنيلمنهالمعلوماتيعلىالباالمخاطرأطالقالفيروس

)لكترونيةاإلالعراقيالكتابةلكترونيةاإلوالمعامالتاإللكترونيعرفقانونالتوقيع (1فيالمادة

وأورقميةأإلكترونيةخرىتثبتعلىوسيلةأيةعالمةأوأ،ورمزأورقمأنه)كلحرفإعلى

والفهم(.لإلدراكخرىمشابهةوتعطيداللةقابلةأيةوسيلةأوأ،ضوئية

عرفتالمعلومات )األلكترونيةاإلقانونالمعامالتفيلكترونيةاإلوايضًا (على1ردنيفيالمادة

وقواعدأ،والرموزأصواتواألأواالشكالأوالمراسالتأوالصورأوالنصوصأنه)البياناتأ

شابهذلك(.البياناتوما
                                                             

(1)
.370عي،اإلسكندرية،ص(،االتباتالتقليديوااللكتروني،دارالفكرالجام3111منصور،محمدحسين) 

(2)
 .311،القاهر،ص0(التعاقدعبرالتقنياتاالتصالالحديثة،دارالنهضة،ط3111الجمال،سميرحامدعبدالعزيز) 

(3)
 .370صمنصور، االثبات التقليدي وااللكتروني، مصدر سابق،  
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.وغيرهاأنتكونعلىشكلرموزأيمكنانهاتلكالتيلكترونيةاإلكتابةتعريفالبنالمقصودإ

(1)تعريفًاواضحاًلكترونيةاإلردنيلميعرفالكتابةنالمشرعاألأنهنايتبينوم

إ الكتابة طريقة المستنداتلكترونيةاإلن على تكون أ،التي المحررات جهازلكترونيةاإلو في

الحاسوبهيعبارةعنمعادالتخوارزميةحيثيتمتجهزجهازالحاسوببالمعلوماتالالزمةعن

عادةالمعلوماتالموجودةفيوحداتالمعالجةالمركزيةإو،أطريقوحداتاالدخال)لوحةالمفاتيح(

(CPU حيثيتم منخاللوحداتاإلا( الحاسوبأ،خراجكالطابعةخرجها قراصاألوأوشاشة

ا و.الممغنطة الكتابةمنخالللكترونيةاإلنالكتابة الرقميةحيثيتممعالجة تندرجضمنالكتابة

ومنثميقومبترجمتها،وواحد(يفهمهاجهازالحاسوبرقاممكونةمن)صفرأإلىعلوماترالميتغي

(2)كلماتمفهومةإلى

إ حيثاللكترونيةاإلنالكتابة اللغة ناحية من العادية الكتابة الكتابةتشبه لغة شروطتقيد توجد

وحتىيمكنكتابتهابرموزمعرفةأخرىأيلغةأوأ،جنبيةواألألكيمكنكتابتهاباللغةالعربيةذلو

.(3)ومفهومةوتكونلهامعنى

،والذييتمكنمنقراءتها،جهازالحاسوبإلىدخالهاإتتكونمنرموزيتملكترونيةاإلنالكتابةأو

.(4)ظهارهاعلىشكلكتابةعاديةيمكنقراءتهامنالشخصا و

/اواًلعلى)اواًل:13العراقيبنصالمادةلكترونيةاإلوالمعامالتاإللكترونيشترطقانونالتوقيعاو

المستندات لكترونيةاإلتكون لكترونيةاإلوالكتابة لمثيلتهاذاتالحلكترونيةاإلوالعقود القانونية جية

                                                             
(1)

 5ص عمان،، 0ط والتوزيع.وائل للنشر  االثبات، دار، حجية المحررات االلكترونية في (3117)يوسف احمد النوافلة،  

(2)
 .78عبيدات، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق، ص 

(3)
 .80ص صدر سابق،م فضالة، التنظيم القانوني لإلثبات، 

(4)
جامعة النجاح  حجية المحررات االلكترونية في االثبات دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، ى( مد3118عطا سدة، اياد محمد عارف) 

 .12الوطنية، ص
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بحيثنتكونالمعلوماتالواردةفيهاقابلةللحفظوالتخزينأاتوافرتفيهاالشرطاالتية:أ.ذإالورقية

في استرجاعها أيمكن االإيوقتب. حتمكانية انشاؤها الذيتم بالشكل أفاظبها إو وأرسالها

وأ،رسالهاإوأنشاؤهاإةالمعلوماتالتيوردتفيهاعنداتدقثبإيشكليسهمبهأوأ،تسلمهابه

والحذفأضافةتسلمهابمااليقبلالتعديلباإل

 أج. من على دالة فيها الواردة المعلومات تكون أ،هاؤينشن ووقت وتاريخ يتسلمها رسالهاإو

.وتسلمها

ال منثانيًا: فيالبند)اواًل( علىالمعلوماتالمرافقةتطبقالشروطالمنصوصعليها المادة هذه

رسالهاوتسلمها(إداتالتييكونالقصدمنهاتسهيلللمستن

 التنقيع ثانيًا: 

إلىأبرامالعقد،ويعودذلكسبقفإنتحديدالهويةللموقعيتمفيوقتاإللكترونيبالنسبةللتوقيع

بينأشخاصغالباًا االنترنتيتم يعرفنالتعاملعبرشبكة لذلكالتوقيعونال البعض، بعضهم

دهضمناماثلوايرتستخدامالمفتاحالالمإع،فمثاليكونمطلوباالستيفاءوظيفةتحديدهويةالموق

التثبتوالتحققمنهويةالموقع،بشكلإلىالتعاقديؤدىإلىبياناتالعرض"اإليجاب"،أوالدعوة

أصبحالتوقيعالرقمييلعبدورًاحاسمًافيتحديدمؤكدقبلالدخولمعهفيتعاقد،ومنهذاالسياق

التع من التأكد يتيح نحو على الموقع، هوية كما لرضائه، والمؤكد الصحيح خاللأبير من نه

التطوراتالتيلحقتتنظيمسلطاتالتصديقعلىالتوقيعات،فإنهيمكنالقولأنالتوقيعالرقمي

،بلعلىمستوىتكوينالعقدأيضا.اإلثباتيتجهنحوالقيامبدورفعالليسفقطفيمجال
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،ختصارإب يؤداإللكترونيالتوقيع التشفير تقنيات على تحديديالمعتمد الموقعوظيفة هوية

كاختالففيلحظةتدخلهألداءل،غيرأنهنايكماهوالحالفيالتوقيعالخط(1)بصورةمؤكدة.

التدخل،فمنناحيةلميعديمكنتصورالتوقيععلىانهتأكيدالحق الوظيفة،وموضوعهذا هذه

نماأصبح،اإلثباتألغراض لتمييزالموقععنغيرهومنثمشرطًاإلثباتالمعاملة،ومنشرطًاوا 

معتمدًاعلىالتشفيروهذامنشأنهأنيسمحباالستداللعلىاإللكترونيناحيةاخرىأصبحالتوقيع

يعد مجاللالنتظارحتىينشبنزاعللبحثفيهنالكهويةالموقععلىنحومؤكد،وبالتاليلم

.يلحالبالنسبةللتوقيعالخطمدىصحةالتوقيعكماهوا

إقرارالموقعبماوردفيمضموناءوظيفتهفيإثباتلكييتمكنمنأد،بالنسبةللتوقيعالخطي

.ذلكأنواقعة(2)تصاالماديًاومباشرًابالمحررالمكتوباتعينأنيكونهذاالتوقيعمتصالالمحرري

يأناستخدامالورقفبالذكرالجديرآثره،والتوقيعمحررنفسههيالتيتمنحكتابةالتوقيععلىال

تصاالمادياوكيميائياعلىنحواتحققمعهاتصالالتوقيعبالمحرركتابةالمحرراتالمعدةلإلثباتي

اليمكنمعهفصلاحدهماعناألخرإالبإتالفالمحررأوبإحداثتعديلفيالتركيبالكيميائي

لألحبارأومادةاألوراقالمستخدمةوفىهذهالحالةيسهلاكتشافذلكسواءمنخاللالمناظرةاو

 بالخصوص الفنية بالخبرة أخر(3)االستعانة .وبعبارة أن الربطى واإلصلة التوقيع لتزاماتبين

المتضمنةبالمحرربالمعنىالمتقدم،هيالتييفترضبمقتضاهاأنيكونصاحبالتوقيععلىبينة

،إجازةماوردفيهوالتزامهبه،بالتاليإذاانتفتهذهالرابطةبمضمونالمحررقاصداًمنأمره،عالماً

نكارالشخصالتوقيعالمنسوبإليهإتنفيهذهالرابطةإمابمادة،وعااإلثباتفقدالمحررحجيتهفي

                                                             
(1)

.211صسابق،صدرماثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنت،الدمياطى، 

(2)
 .333زهرة، الحماية المدنية للتجارة االلكترونية، مصدر سابق، ص 

(3)
  23و 20جميعى، اثبات التصرفات القانونية، مصدر سابق، ص  
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كونبحدإذاتحققالقضاءمنذلك،أوبسببأميةالموقعإذااقتنعالقاضيانمجردالتوقيعالي

دلياًلكافيًاعلىرضائه،كماتنتفىالرابطةأيضابينالمحرروالتوقيعإذاصدرفيصورةغيرذاته

.(1)كأنصدرفىصورةختممطموس،مألوفة

بالنسبةللتوقيع للطبيعةالالماديةفاإللكترونيأما المحرراتالتيتتسمنظرًا ،معلكترونيةاإلبها

 بعيناألخذ أنها أيضا االتصاالتالمفتتتماالعتبار شبكة بينعبر التىتقوم الرابطة فان وحة،

ليسترابطةماديةكماهوالحالبالنسبةللمحرراتالموقعةاإللكترونيوالمحرراإللكترونيالتوقيع

و اليد، لكنهابخط منطقية وتوفير(2)رابطة التوقيع، أنشاء فى التقنياتالمستخدمة بكفاءة ترتبط

فيحيثانهعنالمحرر،يقبلاالنفصالالبلوتأمينارتباطهبشكل،بهمقتضياتتأمينيةوالثقة

إلى،ويرجعذلكاإللكترونياليمكنافتراضتوافراالتصالبينالتوقيعوالمحررلكترونيةاإلالبيئية

 المحرر تضمنها التي والبيانات التوقيع ذلك بين الملموسة المادية الرابطة ،اإللكترونيانفصام

وبالتاليوجبالبحثفيتوفيروسيلة"تقنية"موثوقبهايتحققبهااتصالهبتلكالبيانات،وبعبارة

يعتمدعلىتحديداإللكترونيإنتوافرالرابطةالمنطقيةبينالتوقيعىاخر المحررالذىيرتبطبه

قرارهله.اإللكترونيالتقنياتالتييتحققبموجبهاارتباطرضاالموقعبمضمونالمحرر وا 

للتوقيع اال،اإللكترونيوواقعاألمرهنا بالقلم ف،نىكترولكالتوقيع الوقتالحاضراليتيح ي

فىحيناإللكترونيرتباطبالمحرراال علىإلىجوءاللانبشكلمؤكد، المعتمد الرقمي التوقيع

المنطقيبين االرتباط توفير في األهمية  بالغ المفتاحالالمتمائليؤدىدورا وخاصة التشفير،

التوقيعوالمحررعلينحواليمكنفصلهذهالرابطة،واليمكنألحدغيرصاحبهالتدخلبتعديل

                                                             
(1)

 ةااللكتروني، ماهيته ـ مخاطرة ـ وكيفية مواجهته ـ مدى حجيته في اإلثبات مكتبة الجالء الجديد( التوقيع 3110عبدالحميد، ثروت ) 

  13المنصورة، ص 

(2)
.270صصدرسابق،ماثباتالتعاقدااللكتروني،الدمياطى، 
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ةاالنتهاكاتمنخاللالمفتاحالخاصمضمونالمحرر،وذلكبسببتحصينهضدالقرصنةومقاوم

كترونىالمرخصلهبذلك،والذييتولىفضالعنلخدماتالتصديقاإليدمنأحدمقدمالمعتم

يطلقعليهابشهادةالتصديقاإللكترونيإصدارشهادةبصحةالتوقيعوارتباطهبالمحرر،ذلك

.(1)كترونىلاال

أمافيمايخصمتانةودوامالرابطةبينالتوقيعوالمحررفبالنسبةللمحررالورقىيمكنلمسذلك

عمليةالتوقيععلىالمحررالورقىهيالتيتتركأثراًانبصورةواضحةوبالعينالمجردة،حيث

لاحدهماعنتصالالتوقيعبالمحررعلىنحواليمكنفصإيه،ويتحققمعهللتوقيععلواضحاً

الورق أو المستخدم للحبر الكيميائي التركيب في تعديل باحداث أو المحرر، بإتالف إال األخر

مالمدونعليهبياناتالمحرر، يؤدى التوقيعدونالحاقاياثرعلىإتالفةزالا محووإلىما

قيعوخاصةالتوقيعالرقمي،فانالتقنيةالمستخدمةفيالتولكترونيةاإلاألوراق،بينمافيالبيئة

.(2)هيالتيتكفلاستدامةومتانةتلكالرابطة

استخدامالتوقيعالرقميالمعتمدعلىالتشفيرالالمتمائلةبحكمتكوينهاليقينىإلىاللجوءويمكن

الوقتالمحرراالصلى،وفىمضمونالمستنداوبينالموقعواًقوياستداللياًيوفرارتباطاًكي

المحرر.المستنداوبمضموناالرتباطإلىالموقعرغبةعلىانصرافدليالًيكونعينه

نأيجباإلثباتعترفبحجيتهافيويُ،لكترونيةاإلوالمحرراتأعترافبالمستنداتولكييتماال

،لكترونيةاإلذلكعقودالبيعومثالعلى.والمحرراتموقعةمنطرفيالعقدأ،تكونهذهالمستندات

التوقيعهوانحيثويكونالتوقيعالكترونيًا،البائعوالمشتريبيننيكونالعقدموقعًاأيجبحيث

                                                             
(1)

 .325و 333الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، مصدر سابق، ص  

(2)
 332تقنيات االتصال الحديثة، مصدر سابق، ص الجمال، التعاقد عبر 
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تفقابمايكوننالتوقيعوالعاديألأ،اإللكترونيوالمحررأ،ساسيةفيحجيةالسندمنالشروطاأل

(1)طرفيالعقدهعلي

نهيعتبرألاإللكترونيوالسندأ،والمهمةفيالسندالعاديجوهريةنالتوقيعيعتبرمنالشروطالإ

عربيةوالعالميةغلبيةالقوانينالأنأوالمحرروأ،منقبلالموقععلىموافقتهبمايتضمنهالسنداًقرارإ

نأو،والختمأصابعوبصمةاألأ،مضاءباالمنهماكاننواعالتوقيعالتقليديأبينتمجموعةمن

يتماإللكترونينالتوقيعوذلكأل،يختلفعنالتوقيعالتقليديمنحيثالشكلاإللكترونيالتوقيع

حديثة.إلكترونيةبوسائل

 التوقيع فياإللكترونيحيثعرف التوقيع اإللكترونيقانون فيلكترونيةاإلوالمعامالت العراقي

( ش1المادة تتخذ )عالمةشخصية بأنه أكلحروف( أو أورموزأرقام أشاراتإو وأصواتأو

التصديق.الموقعويكونمعتمدًامنجهةإلىاولهطابعمنفرديدلعلىنسبتهغيره

اناتالتيبي(بأنه)ال1ردنيفيالمادة)األاإللكترونييقانونالمعامالتفاإللكترونيوعرفالتوقيع

يأوأيرهاوتكونمدرجةبشكلالكترونيوغأ،اراتشإوأورموزأرقامأوأ،تتخذشكلحروف

هويةيهدفتحديدومرتبطةبهأ،وتكونمضافةعليهأ،اإللكترونيخرىمماثلةفيالسجلأوسيلة

غيره(.نفرادهبأستخدامهوتميزهعنا صاحبالتوقيعو

نقانوناالنسترالالنموذجيبخصوصإ يكوناإللكترونييعنالتوقأبوضحتلكترونيةاإلالتجارة

 وأوالتيتكونبالمستندات،كتوقيععلىرسالةالبياناتلنيكونهناأوبالقانونهذافرضإكافيًا

(منهعلىانه7ونصتالمادة)لكترونيةاإلالمحررات

                                                             
(1)

 58ص سابق، رالنوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، مصد 
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عندمايشترطالقانونوجودتوقيعمنشخصمستوفيذلكالشرطبالنسبةلرسالةالبيانات -1

استخدمت ذلكالشخصوالتدليلعلىموافقتهعلىالمعلوماتطريقةلتعيينهويةكاذا

تسري تنصعلىان" الفقرةالثانيةمننفسالمادةفانها الواردةفيرسالةالبياناتاما

( اواكتفىفيالقانون1الفقرة شكلااللتزام الشرطالمنصوصعليهفيها اتخذ (سواء

قيع".وجودتومبمجردالنصعلىالعواقبالتيتترتبعلىعد

 المعامالت نصوصقوانين دراسة خالل من االنستراللكترونيةاإليتبين وقانون العربية

النم بخصوصالتجارة ألكترونيةاإلوذجي التوقيع وجود المستنداإللكترونين الأ،على محررو

.اإللكترونيوالمحررأ،ذافرضالقانونوجودهعلىالمستندإساسيةأليعدمنالشروطااإللكتروني

علىعدمجزاء هسيترتبفأن.اإللكترونيوالمحررأ،دًاعلىالمستندوالتوقيعموجنذالميكإماأو

(1)اإللكترونيوالمحررأوجودهفيالمستند

نيكونموقعًاأفيجباإلثباتفيةبالحجيةالمطلقاإللكترونيوالمحررألكييتمتعالمستند

لكترونيةاإلوالمحرراتأ،وجبالتوقيععلىكافةالمستنداتأالقانوننأو،منقبلمنصدرعنه

جنبيةالتينمعظمالقوانينالعربيةواألأواإلثباتوتكونلهالحجيةفي،كييتمتعبالقوةالقانونية

(2)اإللكترونيالتوقيعشرطوجوداعتمدتعلىلكترونيةاإلتخصالتجارة

التنثيقثالثًا: 

 التعامل إطار اإللكترونيفي االتصاالت شبكة خالل لكترونيةاإلمن االنترنت" يتمالمفتوحة"

التعاملبينالماليينمناألشخاصغيرالمعروفينلبعضهمالبعض،ممايستوجباالستعانةبطرف

                                                             
(1)

 .93ص عبيدات، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق 

(2)
 55صعمان، ، 3للنشر والتوزيع، ط ( اصول المحاكمات المدنية، دار وائل3111الزعبي، عوض احمد) 
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طرفبتوقيعه، كل صلة من التحقق وضمان للتعريفبإطرافالتعامل، التصديق" ثالث"سلطة

حيثأجازتالتشريعاتفضالً بيناإلطرافوحفظآثارها، المتبادلة الرسائل إثباتمضمون عن

،المؤمنةبدورهابتوقيعالكترونيلكترونيةاإلالمقارنةتأسيسجهاتتعنىبإصدارشهاداتالمصادقة

المقابل، الطرف هوية على التعرف التعامل في طرف أي يستطيع عنها،حيث الصادر للجهة

 .((1))قيةتوقيعهبمجرداالطالععلىشهادةالمصادقةومصدا

من لجمهورالمستهلكين، والجديربالذكرأنالمرسليحرصفىالغالبعلىالتعريفبنفسه

مباشرة،فيرسلهاإلكترونيةبطريقةلكترونيةاإلخاللهذهالشهادةالتيتسلمهالهسلطاتالمصادقة

بدورهضمنرسائلالبياناتالمتعلقةبعروضالخدماتوالسلع،أوضمنالعقودالموقعةمنه،حيث

تلق وبمجرد العام، المفتاح الشهاداتبواسطة التعرفعلىهذه العرض،ييتم رسالة إليه المرسل

هذتعرفعلىي منصحة التأكد ويمكن الشهادة، هذه منخالل المرسل بأعمالهوية الشهادة ه

التوقيع بين الرابطة ضمان على التصديق سلطة دور يقتصر أنه غير للمرسل، العام المفتاح

الموقع،دونأنتتدخلفيكشفىوصاحبه،ومد تطابقهمعالمفتاحالخاصالموجودفىحيازة

بمفتاحخاصمضمونالرسالةالذياليمكنلهاأنتدركهبحكمسريةالمعلومةالمضمنةوالمشفرة

((2))اليعلمهإالصاحبه.

                                                             
(1)

،3طعقودخدماتالمعلوماتااللكترونيةفيالقانونالدوليالخاص،دارالنهضةالعربية،(3115)محمود،عادلأبوهشيمةحوته، 
.081-085القاهرة،ص

(2)
يوالسبعون،(،بعضالجوانبالقانونيةللتوقيعااللكتروني،مجلةالقانونواالقتصاد،جامعةالقاهرة،العددالثان3113قاسم،عليسيد،) 

.31ص
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ولكنيجبأنيتوافرفىهذهالجهةمايفيبمتطلباتتقديمهذهالخدمات،سواءعلىمستوى

 ،((1))استخداموسائلتقنيةموثوقبهاإلصداروتسليموحفظالشهادات

،عمالهمأنيقوموابتوثيقكلأنترنتشخاصالذينيعملونعلىشبكةااللفدفرضالمشرععلىاأل

ليهمإنيصلأوتخريبالذييمكنأ،عتداءاوأيغعألضمانحقوقهموالحفاظعليهامنوذلك

كيلكترونيةاإلوالمحرراتأحتفاظبكافةالمستنداتالبحثعنطريقةيتماالإلىدىأالغيرممامن

.(2)عتداءالذيقدتطالهمنالغيرحتفاظبهامناالوحمايتهاواال،تكونلهاقيمةقانونية

 المستند أويجبتوثيق المحرر اإللكترونيو مرخصة جهة من صدوره عند الجهةتكونو هذه

كلحيثان،فيكافةالدولهينفسهاالجهةذهنتكونهأليسبالضرورةو،معتمدةلدىالحكومة

ساسعملهذهالجهةهوالتحققمنأنأو،تريداعتمادهاحسبمتطلباتهادولةتحددالجهةالتي

المستند المحررومنالشخصالذيأ،سالمة التغيراتواأل،صدرهأو التيوكذلكمالحظة خطاء

ستخدامطرقتحليللكييتمالتعرفعلىإويتمالتحققعنطريق،نشاءهإتحدثعلىالمحرربعد

جلالتأكدمنأقةيتمالتعاملبهامنيطريأوأ،وفكالشفرةالموجودةوالرموزواالرقام،الكلمات

اإللكترونيوالمحررأ،صحةالمستند والمحررأ،جراءاتيمنحشخصالمستنداإلوبعدكلهذه

التوثيقالتيتثبتسالمة ،شهادة المستند المحررأوصحة قانونيةاإللكترونيو لكيتكونحجة

الذيتماإللكترونيوالمحررأ،المستندحوضووجهةتدعيبعدمسالمةاوأ،يشخصأعلى

.صدارهإ

                                                             
(1)

للنشر،جديدةالجامعةالر(،دابينالتدويلواالقتباسا)ماهيته،صوره،حجيتهااللكترونيع(التوقي3111)سعيدالسيد،قنديل، 
.78صاإلسكندرية،

(2)
 318المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص 
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تتمكتابةوتوثيقالمستندو تفاقعليهبينطرفيبالشكلالذيتماإلاإللكترونيوالمحررأ،عندما

المستندات لتوثيق الحكومة قبل من المعتمدة الجهة تقوم سريأ،العقد رقم بأعطاء المحررات و

يستط لصاحبالحق منخالله إلىالرجوعيع أالمستند المحرر عليهأ،اإللكترونيو الحصول و

.(1)عندمايتطلباالمر

اإللكترونيوالتوقيعأالحالةسوفيكونالمحررفيهذهفوالتوقيعأ،لمحررذالميتمتوثيقاإماأ

قانونيةدون توثيقالمحررإ.حجة التوقيعأن اإللكترونيو منقبلاًنيكونمعتمدأيشترطفيه

التوثيقيجبا واإللكترونيوالتوقيعأ،لمحرراتاالعاملينفيطرفيالعقد اًنيكونمعتمدأنهذا

.والمدنيةحتىيتمتعبالحجةالقانونية،جراءاتالتجاريةقبلاإلمن

عر وقد التصديق جهة العراقي المشرع اإللكترونيف التوقيع قانون والمعامالتاإللكترونيفي

صدارشهاداتتصديقالتوقيعإنه)هوالشخصالمعنويالمرخصله(بأ1فيالمادة)اإللكتروني

حكامهذاالقانون(أوفقاإللكتروني

(1ادة)فيالماإللكترونيفيقانونالمعامالتاإللكترونيردنيجهةالتوثيقبينماعرفالمشرعاأل

صدارإبوالمخولةقانونياًأ،تصاالتالمعتمدةمنهيئةتنظيمقطاعاإلوأبأنه)هيالجهةالمرخصة

التوثيق ،شهادات خدأوتقديم وفقاًي الشهادات بهذه متعلقة هذألمات واألحكام القانون ،نظمةا

بموجبيه االتصاالتالجهةالمعتمدة(والتعليماتالصادرة المشرعينالعراقيواالردنيوزارة وقدعد

.(2)التوثيقفي

 

                                                             
(1)

 .11ص سابق،مرجع  تروني في االثبات،النوافلة، حجية المحررات االلك 

(2)
 قانون المعامالت االلكترونية االردني ن( م3) قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي والمادة ن( م0المادة ) 
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ناستوجاعه: اللتتوننيحتفاظ بالمحوو متانية الإوابعا: 

يقتضةيأنتتةوافرفيةهالضةماناتالالزمةةاإلثباتفيمجالاإللكترونينقبولالمحرراويقصدبذلك

بهةةا،ثالتةيتكفةةلحمايتةةهمةةنمحةةاوالتالتالعةةبفةةيمضةةمونالكتابةةةالتةةيتقةةععلةةىدعامتةةهأوالعبةة

،مةنحيةثاإللكترونةيأنتدلصياغةالنصعلىوجوبتوافراشتراطاتالكتابةالورقيةفةيالمحةرر

يحتةاجقبةولايمكنالرجوعإليهعندالحاجةة،لةذلكياالستمراريةبحالةسليمةوحفظسالمةمضمونه

لتقنيةاتالتةةيكشةةفتةةدعيمالثقةةفيةةهعةةنطريةقاسةةتخدامأحةةدىاإلةةىاإلثبةاتفةةياإللكترونةةيالمحةرر

عنهةةةاالتطةةةورالتقنةةةيفةةةيمجةةةالتكنولوجيةةةاالمعلومةةةات،كاسةةةتخدامالتشةةةفير،واالحتفةةةاظبمفتةةةاحفةةةك

نةةهاليمكةةنالةةدخولعلةةىالمحةةررأالمفتةةاحالمةةزدوج،التةةىتتمثةةلفةةيالتشةةفيرفةةيطةةيالكتمةةانواليةةة

مكةةاناسةتخدامهةةذاالمفتةةاحإالوالتعةديلفةةيمضةمونهإالباسةةتخدامالمفتةاحينمعةةًا،وذلةكيعنةةيعةدمأ

عنطريقتةدخلوسةيطثالةثللقيةاماإللكترونيذلكيمكنتأمينالمحررإلىبتدخلطرفيه،باإلضافة

وسةةةلطاتالتصةةةديق،وأيضةةةايمكةةةناسةةةتخدامالتوقيةةةعالرقمةةةيفةةةيتوثيةةةقاإللكترونةةةيبمهمةةةةاألرشةةةيف

محاولةةةةللةةةدخولعليةةةه،مةةةالةةةميةةةةتم،فإنةةةهيكشةةةفعةةةنأيإلكترونيةةةةالبيانةةةاتالمحملةةةةعلةةةىدعةةةائم

هةةةوبشةةةكلوأخةةةرشةةةرطاإللكترونةةةيبةةةه،لةةةذلكينبغةةةيدائمةةةاأنيسةةةتوفيالمحةةةرر(1)بةةةالطريقالمةةةأذون

هأولمةةرةءالسةةالمةواالسةةتمراريةبحالةةةسةةليمةخةةاللمةةدةنفةةاذه،بالوضةةعالةةذيكةةانعليةةهلحظةةةإنشةةا

الةةذييريةةداالرتبةةاطبةةه،كمةةاينبغةةيعلةةىفةةيشةةكلهالنهةةائي،حتةةىيمكةةناعتبةةارهصةةادرًاعةةنالشةةخص

ليةمنالناحيةةالفنيةة،لكةييتأكةدمةنعةدمالعبةثالقاضيالتحققمنصالحيةمخرجاتالحواسباال

بمحتواه،ويقبلأنيرتبعلىالمحررالمثبتبهاآثارهالقانونية.



                                                             
(1)

.305،301الدمياطى،اثباتالتعاقدااللكتروني،مرجعسابق،ص 
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اؤهبهاوبشكلهاشنإبالطريقةالتيتماإللكترونيوالمحررأ،يقصدبهذاالشرطهوحفظالمستندإذاً

العقداأل طرفي بين فيه كتب الذي نصالمادةأو.صلية في ذلك المشرع قانونكد من الثامنة

الحديثةأو،جنبياالنتسروالاأل قوانينالتجارة البياناتفيالحاسبإنطريقةإف.(1)يضًا دخالهذه

المحررالذيتمإلىذكيةوعنطريقهايمكنالرجوعالوالهواتف،االليتتممنخاللشبكةاالنترنت

لىبنودالعقدوإلىوالرجوع،صليحتفاظبهبشكلهاألاإل فقدنصت(2)المعلوماتالتيوردتفيها 

حتفاظاإلوأ،عندمايشترطالقانونتقديمالمعلومات-1المادةالثامنةمنقانوناالنستروالعلى)

)أ(وجدمايعولعليهلتاكيد سالمةبهافيشكلهااالصليتستوفيرسالةالبياناتهذاالشرطاذا

غيروأ،ولىفيشكلهاالنهائيبوصفهارسالةبياناتنشئتفيهللمرةاإلإالمعلوماتمنذالوقتالذي

وأ،بالوسيلةاإللكترونيذاتمحفظالمحررإالإعتدادبهسترجاعواإلذلك(فاليمكنتحقيقشرطاإل

 الذي بالشكل بهإتم ،نشائه على الحفظ أويتم لكترونيةاجهزة االلي شبكة،أكالحاسب على و

علىاقراصصلبةأاالنترنت إ.و أال المحرر الوسنحفظ االنترنتيعد األيعلىشبكة ،سهللة

واأل ألأكثر مانا المستند على الرجوع يمكن الحاسوباإللكترونينه جهاز خالل الهاتفأ،من و

قراصمرنةيتطلبأنحفظهذهالبياناتعلىأو.نترنتهذهاالجهزةبشبكةاالنيتمربطأالذكيبعد

وتتميزهذهالطريقة،سترجاعهذهالبيناتإجهازالحاسوبلكييستطيعالعميلقراصبربطهذهاأل

(3)بالسرعةوالدقةالمتناهية

                                                             
(1)

 303 االلكترونية، مصدر سابق،المطالقة، عقود التجارة  

(2)
 95ص  عبيدات، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق، 

(3)
 305ص  المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، مصدر سابق 
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عمالهأبتوثيقطرافالعقدأنيقومأبليجب.سترجاعلمشرعلميكتفيبخاصيةالحفظواإلانإالإ

وتخريبتحدثأكياليتعرضاليمحاولةاعتداءل.والحفاظعلىالمستندكدليل،لضمانالحقوق

(1)منقبلالغير

 القول اإلأفيمكن شرط ن من أسترجاع المحرر لمنح المشرع تطلبها التي الشروط اإللكترونيهم

ليهإالمستندالورقييمكنالرجوعنأحيث.اإلثباتتعادلقيمةالمستندالورقيفياإلثباتحجيةفي

 وقتأفي ،ي أومالحظة تعديل االسأي البيانات في تحوير ولمعرفةو عليها اشتمل التي اسية

أ،طريقة طرق و المحررات وقتنالكترونيةاإلتخزين في انتشرت التي الطرق هذه نبين سوف

كوالطريقةالممغنطةهيمنضمنهذهالطرقوكذل،نالطريقةالضوئيةأويمكنالقول،الحاضر

والمحرراتأمعلوماتتعتبرمخزنًاللمستنداتنشاءبنوكإنيتمأومنالمتوقع،المصغراتالفلمية

إلكترونيةستبدالهابمحرراتا تقليلالمخرجاتالورقيةوإلىيوديمنشأنهانمرذااأله.لكترونيةاإل

اليومية الحياة مستلزمات جميع ،في العراقيإلىوبالرجوع القانون القانون(2)نصوص وكذلك

قابليةاإلثباتقيمةفياإللكترونيللمحررللمستنداوقدتطلبالمنحالحجيةنهماأنجد(3)ردنياأل

                                                             
(1)

 303المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، مصدر سابق،  

(2)
اوال: تكون للمستندات االلكترونية والكتابة االلكتروني ني والمعامالت االلكترونية العراقي من قانون التوقيع االلكترو 02ينظر المادة  

ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن -والعقود االلكترونية لمثيلتها الورقية إذا توافرت فيها الشروط التالية )أ

تفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها او تسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة امكانية االح -استرجاعها في اي وقت. ب

ان تكون المعلومات الواردة فيها  -المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما اليقبل التعديل باالضافة او الحذف. ج

 في اي وقت.قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها 

(3)
)اذا استوجب اي تشريع تقديم اي قيد او عقد او مستند او وثيقة بشكل خطي او كتابي فيعتبر تقديم السجل االلكتروني  1ينظر المادة  

امكانية االطالع على معلومات السجل االلكتروني )ب(امكانية تخزين  )أ(( يالخاص بأي منها منتجاً لالثار القانونية ذاتها شريطة ما يل

)أ( اذا اشترط اي تشريع تقديم النسخة االصلية من اي  7السجل االلكتروني والرجوع اليه في اي وقت من احداث اي تغيير عنه ( اما المادة 

(حفظه بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله 0: ) يالشرط بتوافر ما يلقيد او عقد او مستند او وثيقة فيعتبر السجل االلكتروني مستوفيا لهذا 

(حفظه على نحو يتيح الوصول الى المعلومات الواردة فيه 3او تسلمه وبشكل يضمن عدم اجراء اي تغيير او تعديل على محتواه )

ه وتاريخ ووقت انشائه او ارساله او تسلمه )ب(ال ( التمكن من التعرف على المنشى والمرسل الي2واستخدامها والرجوع اليها في اي وقت )

الشروط الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل االلكتروني التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه  قتطب

 ةوسائل االثبات كافة مع مراعاة القواعد المقرر)ج( يجوز للمنشئ او المرسل اليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة ب

  بموجب القوانين ذات العالقة.
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هذا تم التي بالطريقة للحفظ فيهإالمحرر ،نشائه االإوكذلك بامكانية حتفاظ اإللكترونيلمحرر

يلحظةبعدتمامالتعاقد.أسترجاعهفياو،بالرجوععليه

:كاالتيسترجاعهاواإللكترونيحتفاظبالمحرراالمنخاللهاسائلالتييتمالونواعواالويمكنتعداد

  الشويط المغناطيسي 

( من يبلغعرضه للمغنطة قابلة معدنية عنشريطمنالبالستكمطليبمادة 4/1هوعبارة

التسجيلالصوتيأكرةمثلالتييتماستخدامهافيبوصة(وقديكونملفوفاعلى1/1 جهزة

ويتمالتسجيلعليهاكماهوالحالبالنسبةلشرائطالتسجيلالصوتيلكونهاتحتويرأس،والمرئي

بياناتالمتوافرةفيوالكتابةيسجلعلىشكلنقطمغناطيسيةبشفرةخاصةتدلعلىال،للقراءة

لشفرةسحساسبوجودالمعلوماتويقومبأرسالالنبضاتالكهربائيةالمقابلةأنالرأالحاسبكما

قناةتمكنوأكثرمنمسارأيحتويعلىنهذاالشريطأإلىضافةإبياناتالمخزنةبالحاسبال

(1)نهيتمكنمنتخزينكميةهائلةمنالبياناتعلىالشريطالواحد.أمنالكتابةعليهاكما

  شبتة االنتونت 

 االنترنتمن شبكة أتعتبر الوقتالحاضر في المستخدمة الوسائل المعلوماتكثر لحفظ

إلىزوعنددخولالشخصحملجهاإلىسترجاعالبياناتدونالحاجةإوذلكبسببسهولة

دخالرمزالتعريفاالموقعالخاصبهسوفيقومبإلىومنثمالدخول،شبكةاالنترنت

المستخدمسترجاعهاصبهوسوفيتمحفظكلالبياناتوالخا التييحتاجها دونالحاجةا

يتماستخدامإمانكةاالنترنتعدمتوفراألشبيؤخذعلىو،خرىأأجراءاتلقيامبل لم ذا

                                                             
(1)

 .302، الوجيز في العقود التجارة االلكترونية، مصدر سابق، ص المطالقة 
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 لحأوسائل البياناتفمان أل،ظ وذلك معرضة تكون الشبكة هذه سرقةإلىن عمليات

 (1)وتدميرهاأالمعلوماتوالقرصنة

  االقواص المونة 

االقراصمن الوسائلالتيتستخدمفيتخزينوأتعتبرهذه البياناتا هم العملويتمسترجاع

ويكون،وسهولةتداولها،نهاتمتازبسهولةاستخدامهاوذلكأل،فيكافةالحواسيبقراصاألبهذه

األ بالستيكيةقراصعلىهيئةدوائرشكلهذه اتكونمصنوعةمنمادة رقيقةمطليةهانكما

قراصعلىنوعينهذهاألتوفروت،حساسةكسيدالحديدوتكونهذهالمادةأبمادةممغنطةمن

حدللسطحوالثانييكونمزدوجأيمكنالتسجيلعليهعلىوجهوما،فمنهحسبطلبالشخص

يحتويهالقرصرنفتحةيتمعنطريقهاقراءةمامالسطحللتسجيلعليهويوجدفيالقرصال

يوعندهايسقراصالتيتالمسرأسسطحالقرصالمغناطوذلكعنطريقوحدةاأل،منبيانات

دخال.واإلأسترجاعوالكتابةمنحيثاالأ،سوفتتمعمليةالقراءة

( يسمى االخيرة االونة في جديد نوع ظهر شريCDوقد بداخله يوجد دائري شكله يكون ط(

النوعمناألا مغناطيسيتسجلعليهالبياناتو ويمتازهذا العاليةالتيسترجاعها قراصبسعة

الفيحالةإيمكنالكتابةعليةلقراءةفقطاليضابأنهيكونلأويمتاز،العاديقرصتفوقسعةال

للكتابةال يكونيشبهجوجودجهازمساعد جعله ما وهذا حدطرقأمانوأكثرأهازالقراءة

(2)اإلثبات



                                                             
(1)

 91 ، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق، صعبيدات 

(2)
 302 ، ص، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، مصدر سابقالمطالقة 
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 ( القوص الصلبHard Disk) 

الحاسوب القرصفيجهاز هذا رقيقمغطىبما،يوجد عنقرصمعدني عبارة دةوهو

القرصحيانمنسبائكاألغلباألأمغناطيسيةتكونمصنوعةمنفي لمنيومويمتازهذا

زبسرعتهالعاليةفيالتسجيلخرىوكذلكيمتانواعاألةخزنيهالكبيرةالتيتفوقكلاألبسع

أل،سترجاعواإل وذلك بالجهاز مربوط يكون إنه أرتباط يكون جعله مما منأساسي سرع

إلىنهيصعبتحريكهمنمكانيضاالقرصالثابتوذلكألأويطلقعليه،ةقراصالمرناأل

(1)المعتحريكالجهازمعه.إخرإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 95ص  ، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق،عبيدات 
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 المبحث الثاني

 لتتوننيةال الخصائص القانننية للمستندات 

مالكترونيةاإلنللمستنداتأ منها مثلعلىصهوخصائصعديدة  كبيرمناالنظمة بعدد لة

لكترونيةاإليضاللمستنداتأفرادوالدولةويةوالتجاريةوالتيتصللتشملاألدارواإل،نظمةالماليةاأل

خصائصاخرى.

،لكترونيةاإلنمنخصائصالمستنداتوالمحرراتإ منخاللهاالتياإلثباتخاصية ضمانيتم

نيكونقاباًلأيجباإللكترونيوالمحررأالمستندكماان،يةفترةزمنلحقالمتنازععليةحتىولو

ونمفهومًاويكونمضم،وخاصةالقاضي،مضمونهقراءةيشخصأمكانإيبأ،دراكواإلةللقراء

منالزمنيتغيرأيكونفيهللجميعوال مرورمدة كتابةنالدعأو،حتىبعدة امةالتييتمبها

ومحفوظةبشكلجيدوصالحةللقراءةمهما،نتكونموجودةأيجباإللكترونيوالمحررأالمستند

 (1)طالعليةفترةالكتابة

 ات الخصائصللمستند  نبحث سوف هنا يشمللكترونيةاإلومن بحث في النواحي كل ومن

.لكترونيةاإلخصائصالمستندات

 قابلية المحوو للقواءة ناالدواك :نلالمطلب األ 

نتكةونمقةروءة،ألأووسةيطيسةمحبالكتابةةعليةه،وأنتدونعلىحامةلكترونيةاإليشترطفيالكتابة

قراءتهةةةةا،بحةةةةروفأورمةةةةوزأوإشةةةةاراتمعروفةةةةةأويسةةةةهلفكهةةةةاأوالمحةةةةررمةةةةدوناًبمعنةةةةىأنيكةةةةون

حتجةةاجبمضةةمونالمحةةررالمكتةةوبفةةياقعةةةالمةةرادإثباتهةةاحتةةىيمكةةناالوينصةةبمضةةمونهاعلةةىالو

 الغير.مواجهة
                                                             

(1)
 509صدار الكتب القانونية، القاهرة، ، ( التعاقد عبر االنترنت )دراسة مقارنة(3119سامح عبدالواحد ) ،التهامي 
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نتكونالكتابةمفهومةلمنيحةتجعليةهبهةا،بحيةثيمكةنلصةاحبالشةأنالوصةولأويجبأيضا

،فةةالقراءةهةةيعمليةةةفهةةمللةةنص،وتأويةةللةةهأيضةةا،مونالكتابةةةوقراءتةةهبسةةهولةويسةةرأدراكمضةةإلةةى

وضةةعإلةةىالةةنص،وبالتةةالييمكةةنأنتقةةودقةةراءةالةةنصوطريقةةةقةةراءةالةةنصهةةيالتةةيتحةةددمفهةةوم

تغييةرفةيالعالقةةالدالليةةللةنص،لةذلكيجةبأنيكةونإلىسياقفيالمضمونيؤديبطريقةمختلفة

المحةةةةررالكتةةةةابيمةةةةدونًابحةةةةروفأورمةةةةوزمقةةةةروءةومفهومةةةةةللشةةةةخصالةةةةذييةةةةراداالحتجةةةةاجعليةةةةه

.(1)بمضمونهذاالمحرر

وتسةتلزمالكتابةةالمقةروءةاإلطةةالععلةىمضةمونالمحةةرربشةكلكامةلومباشةةر،والمعةولعليةهفةةي

هةةةذاالصةةةددهةةةوقةةةدرةاإلنسةةةانعلةةةىقةةةراءةالكتابةةةةبكةةةليسةةةرحتةةةىيكةةةونملمةةةًابمضةةةمونالمحةةةرر،

إلةىوالجديرذكرهأنالكتابةعلىدعامةورقيةتسةتوفياالشةتراطالخةاصبسةهولةاإلطةالعوالتحتةاج

التةيتطلةباسةتخدامجهةازالحاسةباآللةي،(2)اإللكترونةيتدخلوسيط،بخةالفالكتابةةفةيالشةكل

وفكالتشفيرمعاستخدامإحدىتقنياتتخزينالكتابة.

نأنةهلةيسثمةةمةايمنةعألغةةالتةييتحةدثبهةاقارئهةا،غيةرنتكةونالكتابةةمحةررةبالأوكذلكيلزم

مفهومةللموجهإليةهالخطةاب،وفةيهةذهالحالةةيمكةنلصةاحبالشةأنأنيلجةأتكونبلغةأخرىغير

االستعانةبالترجمةحتىيتسنىلهقراءةمضمونالكتابة.إلى

وادراكماكتوبفيهتكونهناكطرقتينطريقةمباشرة،اإللكترونيوالمستندأكييتمقراءةالمحرر

وطريقةغيرمباشر.

                                                             
(1)

وانظةر؛أ.الصةالحين،الكتابةةالرقميةة؛310جميعى،أثباتالتصرفاتالقانونيةالتةىيةتمإبرامهةاعةنطريةقاالنترنةت،مصةدرسةابق،ص 
 .015طريقًاللتعبيرعناالرادةودلياللإلثبات،مصدرسابق،ص

(2)
 .301صالدمياطى،اثباتالتعاقدااللكترونيعبراالنترنت،مرجعسابق، 
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الطريقةالتييستطيعالشخصالطبيعيمنخاللهاقراءةوادراكوفهممضمونالطريقةالمباشرةهي

إلىوالمحررواليحتاجأالكتابةيتضمنهاالمستندإلىبمجردالنظراإللكترونيالمحرروأ،المستند

،مباشرةفهيالطريقالتياليستطيعالشخصالطبيعيقراءةالغيرماالطريقةا.وسيلةمساعدة،يأ

.(1)رسواءكانمستندالكترونياومستندعاديمحروالأدراكوفهممضمونالمستندا و

المستندالمحرر،أومثالعلىذلكعندمايكونوسيلةمساعدةتمكنهمنقراءتهوإلىنمايحتاجا و

النظرالمحرربمجردوأ،جنبيةتختلفعنلغةالقاضيحيثاليستطيعقراءةالمستندأمكتوببلغة

المحررللغةوأ،بندبخبيريعملعلىترجمةمحتوىالمستندإلىليهفيهذهالحالةسوفيحتاجإ

.والمحررأ،دراكمضمونالمستندا يمكنهمنقراءةوفهموالقاضي،وبهذاالتييفهمها

منتهءقرامنالقاضيتمكناليووالمحررمشفرةأفيالمستندالموجودةانتالكتابةذاكإوفيحالة

الحالةالبدمن،ليهإالنظرخالل فكمنالقاضييتمكنمنخاللهاالطريقةالتيتوفيرفيهذه

وفهم،دراكهاا قراءتهاوولكييتمكنمنومةللقاضيلغةمفهإلىالكتابةغيرتيستطيعلكيرةفيالش

.اإللكترونيوالمحررأمضمونالمستند

الطريقإ ن ة لالغير مباشرة المستند المحررأقراءة ورقيو المحرر يكون عندما وخصوصًا كان،

 بلغة القاضيأمكتوبًا لغة عن تختلف هذه،جنبية وففي قراءة القاضي اليستطيع دراكا الحالة

لغةإلىجنبيةأيترجممضمونالمستندمنلغةلكيمترجمانينتدبمضمونالمستندولكنهيستطيع

 قراءةلالقاضي من المستندكدراا و،يتمكن أو،مضمون يمكن فيأيضًا الموجود الكتابة تكون ن

الق اليستطيع الحالة وبهذه مشفرة يقراأاضيالمستند يجبأ،ن فهنا مضمونالمستند يفهم نأو

كتابةإلىيتمكنمنتحويلالكتابةالمشفرةالقاضيحتىإلىالمفاتيحالتيتفكشفرةالكتابةتعطي

                                                             
(1)

 508التهامي، التعاقد عبر االنترنت )دراسة مقارنة( مصدر سابق، ص 
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،يفهمها يدرأويستطيع أ.كهان المستند حالة في أما المحرر قرائتهاإللكترونيو يمكن ال الذي

وذلكعنجهازالحاسوب،وفهممضمونهبطريقةمباشرةولكنهيقرابالطرقالغيرالمباشر،دراكها و

وحتىيتمكنمنقرائته،نيقراهبطريقةمباشرةأنسانواليتمكناإل،إلكترونيةالنيتمكتابتهبوسائل

 (1).ستعمالجهازالحاسوبإدراكمضمونهالبدمنا و

ليهإومرنمنخاللالنظرأ،الموجودعلىقرصضوئياإللكترونيوالمحررأاليمكنقراءةالمستند

والمحررالذيأماالمستندأ.وقراءةمضمونالقرص،دخالهذاالقرصفيجهازالحاسوبإالبعدإ

ستدعائهمنذاكرةإالبعدإحدمنقراءتهأفاليستطيع،يكونموجودفيذاكرةجهازالحاسوب

ظهارهعلىالشاشة.ا و،الحاسوب

كانشخصاًيأويمكنللقارئ،نتكونمقروءةأيجبلكترونيةاإلوالمحرراتأالمستنداتكماان

.(2)والمحررأيضمنهالمستندنيفهمماأومعنويأ،طبيعي

كمنخاللنتستخدمفيمواجهةاالخرينوذلأواتالتييمكناالدابياداةمنيعتبرالمحررالكت

قراتهويشترطفينيكونالمحررالكتابيمقروءًايستطيعالشخصالعاديأاالحتجاجبهلذلكوجب

مكتوببحروفأالكتابيرالمحر يكون لأل،ن ومفهومة مستخدمة كانا شخاصوورموز تهذهذا

وذلكعندمايقدمالمحررالكتابينيفهمهاأيستطيعالقاضياليأالحروفوالرموزغيرواضحة

.اإلثباتهميةفيأيأيكونلهذاالمحررالكتابيسوفالليهفينزاعمطروحعليهوإ

 المستندات أتعتبر المحررات تحققلكترونيةاإلو التي االداة هي التجارة خاللها لكترونيةاإلمن

،نجازالمعامالتبكلسهولةا و،برامالعقودوالصفقاتإيتملكترونيةاإلخاللالمستنداتهدافهافمنأ

                                                             
(1)

 531ص مصدر سابق،  االنترنت،التهامي، التعاقد عبر  

(2)
 .55ص ،قمصدر ساب النوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، 
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بعدمإلكترونيةابطريقةبرامهإملذافهيتوفرالنفقاتوالوقتكماتمتازالمعامالتالتجاريةالتييت

الوسيطإوسيط،إلىالحاجة كانهذا شركةوهيبذلكسوفتتجاوزكلالمعوقاتوأ،نسانإذا

الدول.غرافيةبينوالحواجزالج

 دنام المحوو: المطلب الثاني

يشترطإلضفاءالحجيةالثبوتيةعلىالمحررالكتابيالتقليديأاليقبةلالتحريةفأوالتعةديلبظهةورتةم

أيانيكونخاليًامةنأيعيةبيةؤثرفةيصةحته،وبعبةارةأخةرىكةلتعةديلأوإدخالهمنتعديالت،

بةالمحورأوبالتحشةير،وغيةرذلةكمالكتةابيالتقليةديسةواءبالكشةطأتغييريطةرأفةيمضةمونالمحةرر

،أوفةياألقةلينقصةهااإلثبةاتمنالعيوبالماديةيفقدهذاالمحررقيمتهالقانونية،تحديدًاحجيتةهفةي

،باختصةةةةارينبغةةةةيأنيكةةةةونالمحةةةةرر(1)درجةةةةةالةةةةدليلالكتةةةةابيالتقليةةةةديالكامةةةةلإلةةةةىبحيةةةةثاليرقةةةةى

خاليًامنأيةعالماتتدلعلىالتعديلفيبياناتمضمونة.الكتابي

وتعتبةرخاصةةيةعةةدمقابليةةةالكتابةةةللتحريةةفمةةنوسةائلتعزيةةزعنصةةرياألمةةانوالثقةةةفةةيالمحةةرر

الكتابيومنحهالحجيةالقانونية،وبالنسبةللدعامةالورقيةفإنةهمةنالصةعبإدخةالتحريةففةيالكتابةة

أنيتةركذلةكأثةرعليهةا،يمكةةناكتشةافهبالمنةاظرةبةالعينالمجةردة،أومةنخةةاللالمدونةةعليهةا،دون

أنالكتابةةتجةريعلةىالحامةلالةورقيبواسةطةالحبةةر،إلةةىاالسةتعانةبةالخبرة،والسةببفةيذلةكيعةود

سواءباستخدامقلمالحبرأوبطريقالطبع،وأنالةورقيتشةربذلةكالحبةرأويطبةععليةهبشةكليةؤدي

اتصةةالهكيميائيةابالتركيةةبالمةاديلهةةذاالةةورق،علةىنحةةواليمكةنفصةةلهعنةهإالبةةإتالفالةةورق،إلةى

لتحشةةةي،وكةةةلهةةةذهاألسةةةاليبفةةةيالغالةةةبالاأواحةةةداثتغيةةةراتماديةةةةفةةةيالكتابةةةةسةةةواءبةةةالمحوأو

                                                             
(1)

 .37حمودة، مدى حجية المحرر االلكترونية في االثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد االثبات النافذة، مصدرسابق، ص 
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نكةانفعةلالتزويةرأوالتحريةفالةذيلحةقالك(1)يستعصياكتشافهاعلىأهلالخبرة تابةةقةد،حتىوا 

تمبإتقان.

 فان تنافو هذه الخاصية تتعوض لمشتلتين  اللتتوننياما في المحوو 

 قدتمثلعقبةفيسبيلتحقيقاإللكترونينالخصائصالماديةللمحررإ:المشتلة االنلى

الخاصية .هذه الممأحيث للشرائح والكيميائي المادي التكوين منهان تتكون التي غنطة

يةبمايعرضهاللتلفالهاردديسكالخاصبالكمبيوترتتميزبقدرمنالحساسوأاالسطوانة

ختالفالشديدفيدرجةحرارةتخزينهذهواإلإ،ختالفقوةالتيارالكهربائيإالسريععند

الوسائط.

 للمحرالمشتلة الثانية بالنسبة الخاصية بهذه تتعلق التي التطوراإللكترونير: فهي

 المحرر تنشئ التي فالبرنامج الحديثة للتكنولوجيا تطوراإللكترونيالمستمر في وتقراه

1558صدارعامإWordالذيتمانشاؤهعلىبرنامجاإللكترونيمستمرفمثالالمحرر

إلىمرالذيقديؤدياأل1116صدارعامإwordاليمكنقراتهبنفسالصورةعلىبرنامج

تأ  محررالكترونينيتم .القاضيإلىقديم وذلكألأفاليستطيع نهذانيطلععليه

 (2)نشاؤهمنذسنواتوالبرنامجالموجودحالياالتسمحبقراتهإحررقدتمالم

ليهفيحالةحدوثإوذلكحتىيتمكنوامنالرجوع،عندمايقومطرفيالعقدبأنشاءالمحررالكتابي

القضاءحيثإلىوالمستندأ،طرفيالعقدلكييتمكنوامنتقديمالمحررختالفبيناوأ،ينزاعأ

والمستندبشكلأنيحفظالمحررأرالتياختلفواعليهاولهذايجبموواألأتواالحقيتمكنوامنيثب
                                                             

(1)
.37سابقوانظرحمودة،مدىحجيةالمحررااللكتروني،مرجع،019،018صابق،مصدرسالصالحين،الكتابةالرقمية، 

(2)
 30ص  مرجع سابق جميعي، اثبات التصرفات القانونية عن طريق االنترنت، 
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نشاءإنيقوموابأالةحدوثالنزاعلهذاوجبعليهمنيكونموجودالدىطرفيالعقدفيحأو،جيد

 الوقتوأالمحرر بمرور تتغير ال دعامة على أو،المستند كتابي كان سواء المحرر هذا وأن

.اإلثباتجلأانشئمنالكتروني

اشترطتهذاالشرطعندمانصتعلى(منقانوناالونسترالالنموذجي6/1ولذلكنجدانالمادة)

ذاتيسرإستوفيرسالةالبياناتهذاالشرطنتكونالمعلوماتمكتوبةتأنه"عندمايشترطالقانونأ

نتتوافرأليهاالحقا"فيجبإابالرجوعطالععلىالبياناتالواردةفيهاعلىنحويتيحاستخدامهاإل

حتىيمكنالرجوعفيالم الدوام البياناتيجب.ليهالحقاإحررصفة هذهأفرسالة نيتوافرفيها

اثبات.الصفةحتىيمكناالعتدادبهاكدليل

نهذهأحررومحتفاظبالنيتماالأولكنبشرط،حدكبيرإلىحررالورقيموجدهذهالميزةفيالوت

مرورالوقتوتتاكلمنقبلالحشراتمعأنيتغيرلونهاأوأ،هملتمانتتعرضللتلفأذاإورقةال

هتمامبهذاالمحررالورقيمكتوبفيهاوذلكبسببعدماالةماعدمقراءإلىكلهذهالمشاكلتحول

.وعدحفظهفيمكانمناسب

 ثبات مضمنن المحوو: إالمطلب الثالث

نيةةتمتةةدوينهاعلةةىوسةةيطيسةةمحبثباتهةةاأاإلثبةةاتبةةةحتةةىتةةؤديوظيفتهةةافةةييشةةترطلالعتةةدادبالكتا

،ويشةةمل(1)عليةةه،وحفظهةةابصةةورةمسةةتمرة،حتةةىيمكةةنألصةةحابالشةةأنالرجةةوعإليهةةاإذالةةزماألمةةر

وبعبةارةأخةرىيةرتبطمفهةومثبةاتوالبقةاء،فكرتةياالسةتقرارالةدوام،مفهةومإلةىمدلولالثبةاتباإلضةافة

الكتابةةةةبفكةةةرةحفةةةظالمعلومةةةاتلمةةةدةطويلةةةة،وهةةةذاالشةةةرطمتةةةوافرفةةةيالوسةةةيطالةةةورقيبحكةةةمتكوينةةةه

                                                             
(1)

 ،30صجميعى،اثباتالتصرفاتالقانونية،مصدرسابق، 



45 
 

فضةةةاًلعةةنقدرتةةةهعلةةةىعةةةادة،حيةةةثتعتبةةةرالكتابةةةالمدونةةةةعلةةةىهةةذاالوسةةةيطدائمةةةةوثابتةةةالمةةادي،

.(1)االحتفاظبالمعلوماتلمدةطويلة

انهإذاكانالحاملالورقيبحكةمتكوينةهالمةادييسةتوفيشةرطثبةاتالكتابةة،فإنةهإلىوتجدراإلشارة

تلفةةه،فقةةديتأكةةلبفعةةلالرطوبةةةوسةةوءالتخةةزينوسةةوءإلةةىفةةيذاتالوقةةتيتةةأثربعوامةةلعديةةدةتةةؤدي

اانهنةاكبعةضأنةةواعمةنالةورقاليتصةفبةالجودةالمناسةةبةالتةيتمكنةهمةنانيبقةةىالمناولةة،كمة

التلةف،غيةرانةهيمكةنتالفةيذلةكإلةىصالحًا،األمرالذيمنشأنهأنيعةرضالكتابةةالمدونةةعليةه

لةةىمةنخةاللاختيةةاراألنةواعالجيةدةمةةنالةورق،والتخةزينالجيةةدلهةا،وبالتةاليالتةةؤثرتلةكاألمةورع

.اإلثباتتحقيقالكتابةالورقيةلوظيفتهافي

إلىنالتكونمعرضةأيجبلكترونيةاإلودعامةأ،نالكتابةالتيتكونموجودةعلىورقةإ

التبديلويجبأ،التغير بحيثاليستطيعأنتحفظأو بشكلجيد الدعامة حدأوتخزنهذه

نأيضاالبدمنالتحققمنأاصحابالشأنووأ،الطرفيالعقدإهذهالدعامةإلىالوصول

جلهااليحقالحدإالحفاظعلىالكتابةالتيكتبمنبستطاعتهاإللكترونيوالمحررأالسند

شاءوقداقترحجانبمنالفقهأن،وتبديلهأوتعديلهأنيقومبتغيرهأحدأيأوأ،طرافالعقدأ

نتحفظالدعاماتأجةةةلأخرمنطرفدوناألليهاإنيصلأصناديقلحفظالمحررواليمكن

.(2)بأحداثشفرةمعينةلهالكترونيةاإل

لكعدمقابليةويقصدبذ،ثباتمضمونالمحرراإللكترونيوالمحررأهمخصائصالمستندأومن

وسنيكونهذاالتعديلضاهربشكلماديملمأوالتحويريجبأنتمالتعديلأو،الكتابةللتعديل
                                                             

(1)
حمودة،مدىحجيةالمحررااللكترونيفياالتباتفيالمسائل.وانظر011-015الصالحين،الكتابةالرقمية،مصدرسابق،ص 

 .31المدنيةوالتجاريةفيضوءقواعداالتباتالنافذة،مصدرسابق،،ص

(2)
 .55، صقمصدر ساب النوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، 
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إلىالقاضيالناضرإلىحتىيتسنى المستند هوهذ،اإلثباتفياإللكترونيالدعوىتقديرحجية

(1)وتقديمهكدليللالثباتهوثباتةمنذانشاء،الحجيةمرتبطةبسالمةالمحرر

فيفالمحرر كههذهالكتابيتتوفر بطريقة بالورقة يتصل فالحبر فاليمكنفصل.يةئمايالخاصية

(2)الورقةويسهلهناالتعرفعلىهذاالتغيرهالكتابةعنالورقةالوالسيحدثتلففيهذ

الخاصي فيالمحررفتوافرهذه منأيأنالمحررالبسيطيستطيعمحلشكألاإللكترونية حد

صورالإلىلكترونيةاإلتحويلالنصوصإلىىدأليهولكنتطورالتكنلوجيااليومطرافهالتعديلعأ

(3)يمكنالتعديلعليها

القولانالمستند نالقانونحاولقدرأالإحررالعاديرغمتميزهعنالماإللكترونيوهنايمكن

.اإلثباتمعطبيعتهالعطائةالحجيةفيبمايتناسباإللكترونيمكانتقريبخصائصالمحرراإل

والغيرتعديلأطرافحدمناألأيأستطاعإذاإاإلثباتفقدقيمتهالقانونيةفيياإللكترونيفالمحرر

أوأوالحذفأ،المحررباالضافة العقد تفاقساسيالذيتماإلوالشكلاأل،يشييغيرمنبنود

.عليه









                                                             
(1)

 535التهامي، التعاقد عبر االنترنت، مصدر سابق ص 

(2)
 37ية المحررات االلكترونية في االثبات في المسائل المدنية والتجارية. مصدر سابق صحمودة، مدى حج 

(3)
 531التهامي، التعاقد عبر االنترنت، مصدر سابق ص 
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 الفصل الثالث

  الثباتفي  لتتوننيةال المستندات  أحتام 

هممصادرااللتزمويعرفالعقدبأنهأويعدالعقدمن(1)حدالمصادراالراديةلاللتزام.أيعدالعقد

نهاءرابطةماليةإوأونقلأوتعديلأنشاءإوهو.ثرقانونيمعينأترتيبإلىراديمشتركإاتجاه

الالزمةللعقدركانوحتىيكتملالشكلالقانونيللعقديجبتوافراأل.(2)منروابطالقانونالخاص

.(3)وهيالتراضيثمالمحلثمالسبب

 المبحث االنل

 لتتوننيةال حجية العقند 

 العقود تقسيم شكليةإلىيمكن وعقود رضائية عينية،عقود الرض،وعقود تراضيفالعقد هو ائي

شكليةتباعإويتطلب،يجابوالقبولماالعقدالشكلييتعدىاإلأيجاببالقبول.الطرفينوارتباطاإل

.نمحلالعقدتسليمالعيتفاقالمجردبلالبدمنماالعقدالعينيفاليكفيفيهاإلأ.معينةلعقده

 تقسيمات هناك مسمىأوكذلك والغير المسمى كالعقد والمختلط،خرى البسيط وعقد،والعقد

التبرعوالمعا وعقد ،ضة الزمنية والعقود الفورية الجانب،أوالعقود الملزم العقد الملزمو والعقد واحد

.(4)والعقوداالحتمالية،الجانبينوكذلكعقودالمساومةوعقوداالذعانوالعقودمحدودةالقيمة

                                                             
(1)

 . 32، عمان، ص8( مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3101)، انور، سلطان 

(2)
 .35 م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص( مصادر االلتزا3101، صاحب عبيد)الفتالوي 

(3)
 ، العاتك،1( الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، ط3101، البشر، محمد طه)ي، البكري، عبد الباقد، عبد المجيالحكيم 

 (20)ص

(4)
 (27-22) ، مصادر االلتزام، مصدر سابق، صالفتالوي 
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مسمىعلىالغيرماالعقدأنةويندرجتحتهاطلقعليهالقانونتسميةمعيأفالعقدالمسمىهوالذي

هوالذيينشأالتزاماتمتبادلةالتبادليوالعقدأماالعقدالملزمالجانبين.أالعكسمنالعقدالمسمى

ماعقدأ.خرطرافهدوناألأحدألعقدالذيينشأالتزاماتفيذمةماالعقدالملزمالجانبواحدهواأ

،عطاهأيأخذفيهالتعاقدمقاباًللماوعقدالتبرعال،عطاهأذمقاباًللماهوالعقدالذييأخفالمعاوضة

اماالعقدالمحددهوالعقدالذييستطيعكلمنالمتعاقدينوقتاتمامالعقدخذهأواليعطيلماأ

امااالحتماليفهوالذياليستطيعكلمنالمتعاقدينانيحددوقتتمامالعقد.

الفوريأ العقد فيهفما جوهريًا الذياليكونالزمنعنصًر الذييكونالزمنأ.هو المستمرهو ما

.(1)عنصرًاجوهريًافيه

وهوشروطها،همأوالتراضيهومن،ثرالقانونيلهاركانحتىتتموتنتجاألأكلهذهالعقودتتطلب

راحلقبلتالقيوقديمرالعقدبعدةم،نشاءعالقةقانونيةإوتالقيهابقصد،رادةالمتعاقدينإتوافق

اإل بااليجابوالقبولهذه اإلنالتعبيرا وهيالمراحلالتمهيديةللعقدو،رادة اليقضيعنهذه رادة

واالشارةأ،والكتابةأماباللفظإرادةنتتالقىاإلألهافيحاالتاستثنائيةفيمكنالقانونشكاًلمعيناً

التعبيريجبنهأال.إ(2)وضمنيةأوقدوتكونصريحة.المألوفة نيصدرعنشخصيتمتعأذا

األ بأهلية التيمنشأنها األ.القانونيثرنترتباألأداء هفأهلية الشخصللقيامداء يصالحية

.(3)دارةوالتصرفبأعمالاإل

يجابهوفاإل.والحالةالطبيعيةللتعاقدأبمجلسواحدوهذاهوالشكلانليتمنااليجابوالقبوأالإ

نيكونأويجب،برامالعقدإرادتهفيإصيعبربهعلىوجهااللتزامعنالعرضالصادرمنشخ

                                                             
(1)

 (38-32) واخرون، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، مصدر سابق، ص الحكيم 

(2)
 10 ، مصادر االلتزام، مصدر سابق، صالفتالوي 

(3)
 22 ، مصادر االلتزام في القانون المدني، مصدر سابق، صسلطان 
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الت لمنصدرعنهويسقطاإلوبات،عبيرواضحًا ملزمًا وعندأيجابفيحالةعدمتحديدمدةلهًا

يضًاتعبيرباتيصدرمنشخصأماالقبولهو.أيجابهذااإلليهإعدمصدورقبولممنوجه

(1)قبولإلىيجاببحاجةإإلىالتحولالقبولأو،يجابلينعقدالعقدويتطابقمعاإل،يجابإليهإوجه

ورالتسائلفيتحديدماالتعاقدبينالغائبينفهناتمضيفترةبينصدورالقبولوعلمالموجبويثأ.و

.عالنالقبولإخذالمشرعبنظريةأختاتفهافقدا العقدورغمتشعبالنظرياتونعقادإومكان،زمان

،تأخيرإلىيهتمالعقددونحاجةلإيجابذاقبلمنثمتوجيهاإلإرادتينفإوهيتقومعلىتوافقبين

.(2)عالنهإالعقدهنافيمجلسالقبولووقتويتم

مانقلأوهو،راديلتزاماإلالذيوقععليهاإلوهوالمحل،عقدفهوالمحلللالثانيعنصرالماعنأ

للوجودوقاباًلأنيكونموجودًاأعملماويشترطفيالمحلعنمتناعواإلأالقيامأوحقعيني

نيكونهذاالمحلمشروعًا.أو،وقاباًلللتعيينأنيكونمعينًاأو

وأحلااللتزامكلشيموجودفعاًلنيقعمأوقدجازللمتعاقدًا،فعلياًوجودنيكونموجودًاأونعني

بالمستقبل عنشرطالتعيينفإنكانالمحلقأ.محلمحتملوجوده نيحددبشكلأمييجبيما

نيكونمشروعًاأخرهوماالشرطاألأ.ونوعهافقط،ويتمتعيينمقدارهاأماالمثلياتأ.جهالةنافيلل

كالهواء بطبيعته التعامل عن اليخرج أ،بمعنى والمواد كالمخدارات القانون بحكم وأ،الممنوعةو

. (3)ذلكإلىللتعاملبهبالبيعوالشراءومانيكونالمحلقابألًأاالعضاءالبشريةفيجب

المباشرمنالتعاقدويشترطفيهوالسببهوالغرض،فهوالسبب،ركانالعقدأماالركنالثالثمنأ

لمنفعةالمشروعةفالسببهوا.واالدابالعامةأ،العامنيكونموجودًاومباحًاوغيرمخالفللنظامأ
                                                             

(1)
 (11-13) ، مصادر االلتزام، مصدر سابق، صالفتالوي 

 (2)
 (71-17)ص مصادر االلتزام في القانون المدني، مصدر سابق،، سلطان 

 (88-85الحكيم واخرون، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، مصدر سابق، ص )( 3)
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هنالسببيشترطفيأويمكنالقول،نتكونموجودةمالميقمدليلعلىعكسذلكأللتعاقدويفترض

أ.المشروعية سببااللتزام فيالم،يشترطفيهالوجودفما ميزالقانونبينهما )وقد (من165ادة

نه)السببهوالغرضالمباشرالمقصودمنأسببااللتزامبردنيحيثعرفتالقانونالمدنياأل

.العقد(

ذالمتكنفيهمنفعةمشروعةإالعقدحاليص1)العقدبقولها(فقدذكرتشروط166ماالمادة)أ

فيالعقودوجودهذهالمنفعهالمشروعةمالميقيمالدليلعلىغيرذلك(ويفترض-1لعاقديه

(1)رطفيهالوجودوسببااللتزاميشت،ذاسببالعقديشترطفيهالمشروعيةإ

العقودوعلىاختالفتسميتهانهأالإ حتىتكونحجيةفيأو،ذه نتكونأيجباإلثباتشكالها

فرادفتحققشرطمكتوبةلضمانحقوقاألنتكونهذهالعقودأنمعظمالتشريعاتتتطلبأو،مكتوبة

عليهاالزمن.الكتابةعلىهذهالعقوديعطيهاصفةالثباتوتبقىمحفوظةمهماطال

نتقتصرعلىأوأكالعقودالشكلية،نالكتابةالتيتحققبصددهاقدتكونشرطاالنعقادالعقدأالا

(2)وسندعاديأنهاسندرسميأوالعقودبشكلعامقدتوصفب،فقطاإلثبات

الشخصالمعين)ويعرفالموظفالعامبأنهموظفعاموالمحررالرسمييتطلبتحريرهمنقبل

بقرارمنالمرجعالمختصفيوظيفةمدرجةفيجدولتشكيالتالوظائفالصادربمقتضىقانون

الشخصالذي يشمل وال عقد بموجب المعين والموظف الدوائر احدى موازنة او العامة الموازنة

نيصدرالمحررأبليكفي.نيقومالموظفبكتابتهأواليقصدبالتحريرهنا3(يتقاضىاجرًايومياً

                                                             
(1)

 (027-022سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني، مصدر سابق، ص ) 

(2)
 (011-87، عمان، ص )0دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ( شرح احكام البينات،3115العبودي، عباس) 

(3)
 ( وتعديالته93( رقم)3102نظام الخدمة المدنية االردني لسنه) 
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نحيثالزمانوالمكانشترطالقانوناختصاصالموظففيتحريرالمستندما سمهويوقععليهوإب

لىوالموضوعو اأختصاصيجبجانباإلا  مراعاة يتم واإلن القانونلقواعد جراءاتالتييتطلبها

 الرسمية صفته للمحرر تثبت ،حتى في حجية األأكاإلثباتليعد والتسماء سما و،اريخطراف

(1)الموظفوتوقيعه

نأويصبحسندعاديشرط،حدالشروطالقانونيةيفقدالصفةالرسميةأاالانفقدانالمحررالرسمي

 طرفيه توقيع تتطلبالإيحتويعلى فيذا لتكونحجة ،شروطقانونيةاإلثباتمستنداتالرسمية

الحجيةالمستندالرسميالتشملكلإيتعديلعلىمتنهاأوأوكشطأ،يتحويرأوعدموجود

الموظفبلتقتصر.ماجاءفيه البيناتالتيصدرتمنصاحب.إعلىالبيناتالتيشاهدها ما

وليس السنداتالعادية تحوزحجية صاحبالعالقة علىمسؤولية الموظفبتدوينها وقام العالقة

.(2)الرسمية

وتحويرأيتزويرأوعدموجود،العقدويكونمكتوبانيوقعمنطرفيأماالمحررالعرفييجبأ

 المستند متن على إظاهر العرفيأال المحرر عن الرسمي المحرر يميز ما ،ن أهو المحررن

نأالإ.نكارتتوقفحجيةالمحررالعاديعنداإلنأويمكن،لتزويرالباإالرسمياليمكنالطعنفيه

تاكيد التوقفمؤقتحتىيتم بإلىوصحةماجاءفيهونسبالتوقيعى،التوقيعهذا ،نكارهإمنقام

ررالعرفياليعدحجيةوالمح،البالتزويرإنيطعنبهذاالمستندأعدثبوتالتوقيعاليجوزللموقعوب

ثابتاإعلىالغير تاريخه كان ،ًذا التاريخ يثبتهذ إوال فعد السجل بقيد مكاتبال قبل لذلكمن

أثباتمضمونالمحررفيمحررأيتمنأو،أالتوثيق نيقومأوأ،وعادياًأخرسواءكانرسميًا

                                                             
(1)

 13-11منصور، االثبات التقليدي وااللكتروني، مصدر سابق ص  

(2)
 017-011العبودي، شرح احكام البينات، مصدر سابق، ص  
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عليهأموظفبالت ،شير أويمكن بوفاة المحرر تاريخ يثبت األأن حد لهم علىأشخاصالذين ثر

(1).وغيرذلكأالثركبتراليداجراءذلكإيعاهةلهبحيثالتمكنهمنأوحدوثأ،المحرر

قانون به ماجاء اإلثباتوهذا السنداتالرسأ)11العراقيفيالمادة ميةهيالتييثبتفيهاواًل:

لالوضاعالقانونيةأموظفعام ختصاصهماتمإوفيحدود،وشخصمكلفبخدمةعامةطبقًا

.وماادلىبهذووالشانفيحضوره،أعلىيده

 ذاإثانيا: التي الشروط السندات تستوفى السابقةالم الفقرة ،ستلزمتها لها يكون حجيةإفال ال

وبصماتابهائهم(أ،مضاءتهمانقدوقوعهابأذاكانذووالشإاإلثباتستنداتالعاديةفيمال

جةعلىالناسبمادونفيهامنالقانوننفسهنصتعلى)اواًل:السنداتالرسميةح11وفيالمادة

ووقعتمنأختصاصهإوشخصمكلفبخدمةعامةفيحدودأ،مورقامبهاموظفعامأمن

.نفيحضورهمالميتبينتزوريهابالطرقالمقررةقانوناًأذويالش

حكامهذاثباتعدمصحتهاطبقًاألإقراراتفيجوزإوأ،ماماوردعلىلسانذويالشانمنبياناتأ

القانون(.

نأتطلبلمنححجيةالسنداتالرسميةمشرعالعراقينالأاءالنصوصالقانونيةيمكنالقولستقرإوب

موظفمختصبالتوقيععلى اإليقوم به علىماقام وتصديقه أطرافالمستند وبحضوره ماأمامه

مناقوال اطرافالعقد المستندأماتناقله البيعالتحوزحجية المبلغفيعقد الموظفكتسلم مام

اهدالتسليمالفعليللمال.نالموظفلميشإوالسببفيذلك،الرسمي

السنداتالرسمية:-1)6ردنيفيالمادةماالمشرعاألإ

                                                             
(1)

 (013-88كتروني، مصدر سابق، ص )االثبات التقليدي واالل منصور، 
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السندات -أ من الذين الموظفون ينظمها لإالتي طبقًا تنظيمها القانونيةختصاصهم الوضاع

ثباتمانصعليهفيهاويعملبهامالميثبتتزويرهاإنيكلفمبرزهاأويحكمبهادون

 -ب الموظفونالذينمنصحأالسنداتالتيينظمها ويصدقها طبقًاإابها تصديقها ختصاصهم

 .للقانونينحصرالعملبهافيالتاريخوالتوقيعفقط

األإ-1 تستوفىهذه لم ذا الشروطالواردة سناد لها فاليكون السابقة الفقرة قيمةإفي ال

وببصماتأختامهمأوأنقدوقعواعليهابتواقيعهمأنيكونذووالشأسنادالعاديةشرطاأل

 صابعهم(أ

الإجاهالذيذهببهالمشرعالعراقيتردنيذهببنفساإلنالمشرعاألأوهنايمكنالقول

نالمستنداتالتييقومبتنظيمهاأوضحمنالمشرعالعراقيحيننصأنهفيالفقرةبكانأ

سميةفيهافيالتوقيعجيةالرالحجيةالمستندالعاديفيالتوقيعوحصرالحإطرافهااليحوزأ

دقمنالمشرعالعراقيفيهذهالنقطة.أكانردنيفقطوبذلكيكونالمشرعاألاإلثباتو

داتالعاديةنصعلىالسنفقداإلثباتمنقانون16و15يفيالمادةماالمشرعالعراقأ

ممنوقأ)15فجاءفيالمادة يعتبرالسندالعاديصادرًا لمينكرصراحةماهوواًل عهما

يحقنكارالكيديللسندفيحالةاإل-بهامثانياإوبصمةأوامضاءأليهمنخطإمنسوب

وفيألذييصيبهعنذلكفينفسالدعوىنيطالببتعويضعنالضرراأللمتضرر

اديواًل:اليكونللسندالعأمنالقانوننفسهفقدنصتعلى)16ماالمادةأدعوىمستقلة(

ويكونتاريخالسندثابتًافي،نيكونلهتاريخثابتأالمنذإ،حجةعلىالغيرمنتاريخه

أإ التالية: الحاالت -حدى يوم أمن بن كاتبالعدل عليه -يصدق يوم يثبتأمن ن

 فيورقة التاريخجأمضمونه -خرىثابتة قاضأمنيوم وموظفعامأنيؤشرعليه
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وأمضاءإو،أثرمعترفبهمنخطأحدممنلهمعلىالسندأمنيوموفاة-مختصد

يأفيجسمهوبوجهعاممنيوموقوعويبصملعلةأنيكتبأومنيومأ،بهامإبصمة

نسندصدرقبلوقوعهأخريكونقاطعًافيأحادث

واًلعلىالوصوالت(أالتطبقالفقرةأذلكيجوزللمحكمةتبعًاللظروفثانيا:ومع

ويجوزدحضه،اإلثباتحجيةمطلقةفيعلىالعادياليحوزنالمستندأيمكنالقولوهنا

نفسالوزنأب الذيجاءفيهمنقبلإفيجوز.يوسيلةكتابيةلها أنكارتوقيع طرافأحد

،نتمتثبتالتاريخفيهبتصديقكاتبعدلعليهأالإيحجيةتجاهالغيرأالعقدواليحوز

ووضعتاريخعلى،شيرهأوقاضيبتأويقومموظفأخرىثابتةالتاريخأثباتهفيورقةإوأ

ومحدوثعلةتمنعهومنيأ،ثرعلىهذاالعقدأحدمنلهأومنيوموفاةأ،شيرأهذاالت

والمحررأوالمستندأثرعلىالعقدمنوضعهذااأل

منه)السندالعاديهوالذييشتمل11ردنيحيثجاءفيالمادةمافيالقانونالبيناتاألأ

عنه صدر من توقيع أ،على خاتمه على أو بصمة السند،صبعهإو صفة له وليست

تجعليهبسندعاديوكانالحإلقانونالسالفالذكر)اواًل:منمنا11الرسمي(والمادة

ختموأ،توقيعوأليهمنخطأنينكرصراحةماهومنسوبأنيعترفبهوجبعليهأيريد

الفهوحجةعليهبمافيها صبعوإوبصمةأ

وأوالتوقيعأنالخطأنهاليعلمأنيقرربأيخلفاخرفيكتفيمنهأوأماالوارثأثانيا:

وأالختم أالبصمةهولمنتلقىعنهالحق( المادة اليكون-1منالقانوننفسه)11ما

إالعاديحجةعلىالغيرفيتاريخهالسند ويكونله-1نيكونلهتاريخثابتأالمنذ

تاريخثابت:
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.نيصادقعليهكاتبالعدلأمنيوم .أ

 خرىثابتةالتاريخرسمياًأنيثبتمضمونهفيورقةأمنيوم .ب

 وموظفمختصأشرعليهقاضؤنيأمنيوم .ج

وأوختمأوتوقيعأومعترففيهمنخطأثرثابتأحدممنلهمعلىالسندأمنيوموفاة .د

 ويبصملعلةفيجسمهأنيكتبأحدهؤالءأنيصبحمستحياًلعلىأومنيومأ،صبعإمةبص

ومظهرةمنغيرالتاجرأوراقالتجاريةولوكانتموقعةواأل،سنادحكامهذهالمادةاألأتشملال -3

وبدونرهنمهماكانتأتقراضالموقعةلمصلحةتاجربرهنسسناداإلأوكذلك،لسببمدني

 .صفةالمقترض(

ويمكن،وبصمةأوالذييستندعلىتوقيع،ردنينالسندالعاديفيالتشريعاألأيمكنالقولو

يحجيةأنكارصحةالتوقيعواليحوزإطرافةأخرويحقالحدأيدليلكتابيأثباتعكسةبإ

استثناءهنأالإ.طلبهاالمشرعالعراقيذاكانثابتالتاريخبنفسالشروطالتيتإالإعلىالغير

 .المعامالتالتجاريةمنهذةالشروط

 الثباتنناع العقند المقبنلة التتوننيًا نحجيتها في أاألنل: المطلب 

اإل ينبغي أشارة أإلىواًل العقد تعريف الكترونيااإللكترونين المقبولة العقود من وذلك،ًهو

فةالتعاقدعنبعدويعرفمنطائاإللكترونيفالعقد.العقودالعاديةعناإللكترونيلخصوصيةالعقد

الذيينطويعلىتبادلالرسائلبينالبائعوالمشتريوالتيتكونقائمةعلىأب )هوذلكالعقد نه

 . (1) صيغمعدةسلفًاومعالجةالكترونيًاوتنشئالتزاماتتعاقدية

                                                             
(1)

 50، االسكندرية، ص 0( ابرام العقد االلكتروني، )دراسة مقارنة( دار الفكر الجامعي، ط3111ابراهيم، خالد محمود) 
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برامعقدإنترنتفيتعينعلىمنيريدبرامهعنطريقاألإيتماإللكترونينالعقدأفهنايمكنالقول

. (1) عنبعدتصاالتباالنترنتوهيشبكةدوليةلإلالكترونيمتصالً

العقد هذا األويتمتع بممارسة متمثاًل تجاري التجابطابع عمال بوسائل سبيلإلكترونيةرية عل

طرافيفيهذاالعقدالتواجدالماديألوينبغ  (2)نواعتكنولوجيااالتصالأستعماللكافةواإل،عتياداإل

فيمكانوالعق ألأد فيه فالحاجة للتفاوضإلطرأجتماعحد فيمكانواحد العقدافالعقد ،برام

(3)وتبادلالعروضبليتمالكترونياً

العقدبخصوصية فالعقدثباتهذهالعقودوأتميزهعنباقيالعقودوهيمجالويتميزهذا تنفيذها

الاإللكترونيثباتهعنطريقالمحررأيتماإللكتروني فالموقعتوقيعًا المرجعللوقوفيعتبركترونيًا

.(4)طرافهوتحديدالتزاماتهمالقانونيةأتفاقإعلى

يةتتمستهالكإوخدماتذاتطبيعةأشياءأو،ألعقودفيالغالبتنصبعلىبضائعنهذهاأالإ

نهذاأالإخدماتتخصصفيالغالبلالستهالكوأوبائعبضائعأ،ومهنيينتجبينمستهلك

.(5)ستهالكالتيتردعلىبضائعغيرمخصصةلإللكترونيةاإلفيبالمطلقوجودبعضالعقودين

برمأيتممنخاللالشبكةذاتهاالتيومحلالعقدقد،أاإللكترونينتنفيذالعقدإوهنايمكنالقول

 العقد السلعواأفيها تسليم ييتم منخرعنطريقتحميلللطرفاألإلكترونيةلخدماتبصورة ها

                                                             
(1)

 27( التعاقد عبر االنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، ص 3115مجاهد، اسامة ابو الحسن، ) 

(2)
 300، عمان، ص 0التجارة االلكترونية في القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط (3103الحاللمة، نصار محمد) 

(3)
 .21( الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية، دار السنهوري، بيروت، ص 3111جاسم، فاروق ابراهيم) 

(4)
 31.شنودة، حجبه الدليل االلكتروني امام القضاء، مصدر سابق، ص 

(5)
 21القانونية للتجارة االلكترونية، مصدر سابق، ص، الجوانب جاسم 
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يذويتمالتعاقدالكترونيًاويتمالتنفأفالموالمقطوعاتالموسيقيةواأل،تبكالشبكةللحاسوبمباشرةكال

.(1)وارسالهابالريدالعاديأبطريقةماديةوشحنهاللمشتري

بليتمأوخصائصهاإللكترونيالعقدهممميزاتهأمنو نقودورقيةعادية بتسليم نالبدلفيهاليتم

ويتمتعهذاالبدلبصفةدوليةوهيوسيلةمقبولةفيجميعالدولفي،اإللكترونيالدفعفيهابالدفع

.(2)تسويةالحساباتالتيتتمالكترونياً

لىو نهذهالميزةأدمتزنبحقالعدولعلىالرغممنوهيعقخرىأجانبهذهالمميزاتتوجدميزةا 

للمستهلك حماية ،تعد وذلككونأوالسببفيذلكعدم للسلطة الفعلية المستهلكللمعاينة مكانية

(3)التعاقدقدتمعنبعدفأنهيجبتمتعالمستهلكبحقالعدول.

نهاأالإتخرجمننطاقالعقدالعاديتفالمهماتعددتوتنوعلكترونيةاإلنالعقودإالباحثيرىو

وأ،نواعالعقودالعينيةأعلىبرامعقدالكترونيإيمكنتنحصرفيالعقودالرضائيةدونغيرهافال

تتوافقبالمطلقوالتسليمالعينيوهذهالخصوصيةال،أالبتوافرهذهالشكليةإتتمالشكليةفهيال

يجابمعالقبولبرامهابمجردتطابقاإلإهمنالعقودالتييتمناصرهوكونوع،اإللكترونيمعالعقد

نالتسليمالعينيوحدهفقطيتمالعقد.أعتبرإوأ،بينطرفيهافلميشرطالقانونشكاًلمحددًاالتمامها

العامهوح نالتعاقدأالإالماتمتحريمهبنصالقانونإريةالتعاقدعلىالسلعوالخدماتفالمبدأ

أنترنتيتمتعبخصوصيةمماعبراال واليمكنوجباستثناءبعضمنالموادووضعقواعدبيعها

نيكونأيتميتمبيعهامنقبلصيدليشرطنأالبشروطإنهاالدواءومإلكترونيةبيعهابأيوسيلة

                                                             
(1)

 20-23 شنودة، حجية الدليل االلكتروني امام القضاء، مصدر سابق، ص 

(2)
 38 ، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق، صعبيدات 

(3)
 57 ، االسكندرية، ص0دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، ط)( ابرام العقد االلكتروني 3111ابراهيم، خالد ممدوح ) 
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منا تمنعه العميلفيظروفاضطرارية فقد وكذلكالتبغ هذهإلوصولللصيدلية بيع عتبرالفقه

قوانينالصحةأالمنتجاتهو لقواعد فاليحق.وكذلكالمشروباتالكحولية،مرمحضورلمخالفته

.(1)نيقومبفتحموقعلبيعالمشروباتالكحوليةعبراالنترنتأيشخصأل

إ بالهنأال رغم االنترنتمن على السلع هذه تداول على الحضر علىفأ،هذا محصور هذا ن

السلععبراالنترنتفمستودعات.أالمستهلكينفقط فالمانعمنتداولهذه بينهم التجارفيما ما

الباأل وعقود التجار هؤالء من لالدوية شرائهم فأن تجار مع تتعامل ومخازنها هذهدوية على يع

.نواعالتبغوالكحولأكوكذل،نتمتعبراالنترنتبموجبعقدالكترونيإالبضائعالخيرفيها

يتطلبإ ذا اإللكترونيالعقد العقود الرضاإلىكباقي ،مبدأ من يتكون المبدأ يجابوقبولإوهذا

باللفظ الرضا عن التعبير ،ويمكن المعترأوالكتابة االشارة الحاسوبيمكنو عن فالتعبير بها ف

.(2)لكترونيةاإلالكتابةخروهيأنهاكتابةمننوعأالإدراجهتحتتعبيرالكتابةإ

توافرشروطاإلاإللكترونيابيجناإلأالإ نهعرضجازموكاملللتعاقدأيجابالعاديمنرغم

االنترنتأيجب االيجاببواسطة هذا بحيثيستطيع،نيتم للعقد ويتضمنكلالعناصرالالزمة

الم االيجابشرط بهذا القبول له اإلأرسل استبعاد يتم ،عالناتن للتعاقد إوالدعوى الواقعأال ن

ناليلتزمبحدبعيدليتيحلنفسهفرصةالتراجعتحسبًاللظروفكنفاذالكميةأالعملييحرصالتاجر

(3).فةيوقتمعين

                                                             
(1)

 (57-18) ، التعاقد عبر االنترنت )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، صالتهامي 

(2)
  23برهم، احكام عقود التجارة االلكترونية، مصدر سابق ص  

 (3)
 (70) مجاهد، التعاقد عبر االنترنت مصدر سابق، ص 
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فاإل اإللكترونييجاب مإلىيتوجه ليس فشخصيةإلىجموعة فقط محاًلشخص ليست القابل

وأيشخصمهماكانجنسهأقامةعالقةتعاقديةمعإإلىيجابيهدففيهصاحبهفاإل.لالعتبار

.(1)مكانتواجده

يتميزاإللكترونينالقبولأال،إوشرطأيالتعاقدويصدرمنجزًابالقيدماالقبولفيعدنيةقاطعةفأ

نيصدرأيعتدبهيجبوالقبولحتى،بأنهغيرملزمللمستهلكفيمنحهحقالعدولفيهذاالقبول

ددطرقويتمالقبولعنطريقاالنترنتوتتع،يجابفيالشروطالجوهريةوالرئيسيةللعقدلإلمطابقًا

وأومنتجأوتنزيلبرنامجأوتتمبأستخدامتوقيعالكترونيأ،نتتمكتابةأفيمكناإللكترونيالقبول

.(2)سلعةعبراالنترنت

وشرطواقففعطاءأ،علىشرطفاسخعقدمعلقاإللكترونينحقالعدولهنايجعلالعقدأالإ

برامإكحمايةالمستهلكفيالتسرعمنالمستهلكحقالعدولهيمهلةقانونيةمعقولةللتفكيروذل

عيجمجتنهعقدصحيحومنأخرونأويرى،نماتنصبعلىالبضائعالماديةاالستهالكيةأالإالعقود

.(3)ويستطيعالقابلالعدولوفقالنظريةالعقدغيرالالزم،ثارهأ

تفاقعلىمايخالفهابمايناسبفيجوزلهماإل.طرافرادةاألالمكملةإلإفماهوبرامالعقدإماوقتأ

،العرف عدم حال وفي إوالقانون فإن إتفاقهم البيانات رسالة على الموجب لكترونيةاإلطالع

.(4)برامالعقدإهووقت،ستالمالقبولإدبنعقادالعقإضمنةللقبولهيالتيتحددتاريخالمت

                                                             
(1)

 (307)صالحاللمة، التجارة االلكترونية في القانون، مصدر سابق،  

(2)
 (318-311) ، ابرام العقد االلكتروني، مصدر سابق، صابراهيم 

(3)
 (377) ، ابرام العقد االلكتروني، مصدر سابق، صابراهيم 

(4)
  25، اثبات المحرر االلكتروني، مصدر سابق، صعبيدات 
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أ نصتالمادة المستنداتفقد هذه حجية والمعامالتاإللكترونيمنقانونالتوقيع13ما

لكترونيةاإلوالعقود،لكترونيةاإلوالكتابةلكترونيةاإلالعراقيعلى)اواًل:تكونالمستنداتلكترونيةاإل

تية:ذاتوافرتفيهاالشرطاألإذاتالحجيةالقانونيةلمثيلتهاالورقية

 أأ. فيها للحفظوالتخزينبحيثيمكننتكونالمعلوماتالواردة فيإقابلة يإسترجاعها

.وقت

يشكلأو،أوتسلمهابهأرسالهاأوأ،نشاؤهاإحتفاظبهابالشكلالذيتممكانيةاالإب.

يقبلالتعديلوتسلمهابماالأرسالهاإوأنشاؤهاإةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندثباتدقإيسهمبه

والحذفأ،ضافةباإل

رسالهاأويتسلمهاوتاريخووقتأ،واردةفيهادالةعلىمنينشؤهانتكونالمعلوماتالأج.

 ونصتالمادة المعامالت17وتسلمها( قانون لكترونيةاإلمن للسجل يكون )أ. اإللكترونيعلى

العادي للسند المقررة ذاتها الحجية محمي الكتروني بتوقيع أل،المرتبط المعاملةويجوز طراف

موثقالحجيةذاتهااإللكترونيالمرتبطبالتوقيعاإللكترونيحتجاجبهب.يكونللسجلااللكترونيةاإل

حتجاجبهج.فيغيرالحاالتوالغيراإللكترونيةاإلالمعاملةطرافويجوزأل،المقررةبالسندالعادي

الذييحملتوقيعًااإللكترونيو)ب(منهذهالمادةيكونللسجلالمنصوصعليهافيالفقرتين)أ(

 ذاتها الحجية الكترونيا مواجهة في العادي للسند أالمقررة المعاملة حالة،لكترونيةاإلطراف وفي

يكونللسجلاإللكترونيعلىمنيحتجبالسجلإلثباتاءنكاريقععباأل الغيراإللكترونيد.

وأيسندرسميأصدارإه.يجوزاإلثباتوراقغيرالموقعةفيتوقيعالكترونيحجيةاألمرتبطب

الخاصبهبتوقيعالكترونيموثق(اإللكترونيرتباطالسجلإشريطةلكترونيةاإليقهبالوسائلتصد
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إب واألالنصوصستقراء العراقي للمشرعين القانونية المعامالت مجال في هامنحلكترونيةاإلردني

وعلىالرغممنالنص،نهذهالحجيةمقتصرةعلىحجيةالسندالعاديإالإ،اإلثباتالحجيةفي

فلماإلثباتذهالمستنداتلكيتعدحجيةفيصراحةمنقبلالمشرعينالسالفينالذكرعلىتوثيقه

حجي منحهما الرسميوالسببفيذلكيتم المستند الخاصاإللكترونينالمحررأة فيوالطبيعة ة

قعلىماجاءبهفدورالموظفينحصرفيالتصديإلكترونيةتفاقعلىبنودهتتمبطرقواال،نشائهإ

 دون المستند يطأهذا ن بمعنى الطرفين بين تم ما على ألع ما على الموظفيطلع بهدلىأن

العقدأودون،صحابالعالقةأمناإللكترونينفيالمستندإصحابالشأ يمامبشكلمادأنيتم

يتمتوثيقهلدىالموظفدوننعقدالبيعالذيتمالكتروأبمعنى ومحلأ،نيتمتسليمالمبلغأنيًا

طرافالعقدويمكنللباحثأدلىبهأوما،نيقومالموظفباثباتماتمعلىيديهأمامهبمعنىأالبيع

ميةهيالعراقي)اواًل:السنداتالرساإلثباتمنقانون11ماجاءفيالمادةنيسندقولههذاعلىأ

 موظفعام يثبتفيها أالتي القانونية لالوضاع طبقًا عامة شخصمكلفبخدمة حدودو وفي

.فيحضورهنأدلىبهذووالشأوماأ،اختصاصهماتمعلىيده

الحجيةالستنداتإفاليكونلها،ستلزمتهاالفقرةالسابقةإالسنداتالشروطالتييلمتستوفذاإنيا:ثا

فيالع بامضاءتهمإاإلثباتادية وقوعها الشانقد كانذوو بصماتأ،ذا نصتإو وقد  بهائهم(

ا اإل6/1لمادة البينات قانون من )/أ على -1ردني الموظفون ينظمها التي منالذالسندات ين

لأل ثباتمانصعليهإنيكلفمبرزهاإةويحكمبهادونيوضاعالقانوناختصاصهمتنظيمهاطبقًا

فيهاويعملبهامالميثبتتزويرها(
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 الناودة في القاننن  ستثناءاتال: المطلب الثاني

صاأل فيل إلانهاالعقود فيكفي رضائية األعقود تراضي اإلنعقادها يجابطرافبإقتران

مخصوصنتتمبأتباعشكلأيالنعقادهاالتراضيفقطبليجبنبعضالعقوداليكفأالإبالقبول

نهذهالشكليةعلىالرغممنأالإونعليهمنتعاقدمايقدمإلىطرافوالهدفمنذلكهوتنبهاأل

.(1)مكاناستيفاءهاعبراالنترنتإ

استثنىوبشكلصريحفيجملةمنالعقودتخرجمننطاقردنينالمشرعالعراقيوالمشرعاألأالإ

.عقدهاباالنترنت

( الثانية(منقانونالتوقيع3حيثنصتالمادة العراقيلكترونيةاإلالتوالمعاماإللكترونيالفقرة

-أنه:على

الشخصية.المعامالتالمتعلقةبالمسائلالشخصيةوالمواد -1

حكامها.أانشاءالوصيةوالوقفوتعديل -1

تالمتعلقةبهاوسنداتموالالغيرمنقولةبمافيذلكالوكاالالمعمالتالمتعلقةبالتصرفباأل -3

 مواليجارالخاصةبهذهاألاءعقوداإلنشاءالحقوقالعينيةعليهابأستثنا ملكيتهاو

 .المعامالتالتيرسملهاالقانونشكليةمعينة -4

واإلإ -5 جراءاتالمحاكم وواإلعالناتالقضائية التفتيعوأعالناتبالحضور القبضأوامر وامر

 حكامالقضائية.واأل

يمستنديتطلبالقانونتوثيقهبواسطةالكاتبالعدل.أ -6

-األردني:اإللكتروني/الفقرةأ(منقانونالمعامالت6ونصتالمادة)
                                                             

(1)
 333صمصدر سابق، التعاقد عبر االنترنت،  التهامي، 
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.انشاءالوصيةوتعديلها -1

 .انشاءالوقفوتعديلشروطه -1

معامالتالتصرفباالموالغيرالمنقولةبمافيذلكالوكاالتالمتعلقةبهاوسنداتملكيتها -3

 موال.يجارالخاصةبهذهاألالحقوقالعينيةبأستثناءعقوداإلوانشاء

 الشخصية.باألحوالالوكاالتوالمعامالتالمتعلقة -4

5-  بالغاء أاالشعاراتالمتعلقة خدماتالمياه عقود فسخ والتأمينو الصحي والتأمين والكهرباء

 علىالحياة.

 شعاراتالتبليغالقضائيةوقراراتالمحاكم.ا لوائحالدعاوىوالمرافعاتو -6

 المعامالت قانون عليها اليسري التي المعامالت لتحديد جائت المادة فاليجوزاإللكترونيفهذه

نهذاالتعددفيأال،إثباتمثلهذهالتصرفاتعنطريقوسائلاالتصالالحديثةإاالتفاقعلى

سب على )النصجاء قوه بداللة الحصر ال المثال إيل يدل وهذا ومنها هناكأجراءاتمحددة ن

(1)كبيعالسياراتإلكترونيةثباتهابوسائلإخرىاليمكنأمعامالت

-طوائفهي:فيمكنالقولاناالستبعادشملاربع

وعائليةأنسانعنغيرهمنصفاتطبيعية:وهيمجموعمايميزبهاألمسائل االحنال الشخصية

(2)جتماعيةثرقانونيًافيحياتهاإلإالتيرتبعليها

ذهالعقودجراءهإوكذلكلكترونيةاإلردنياستبعدهذهالمسائلمننطاقالعقودفالقانونالعراقيواأل

 ا وكترونيةإلبأيوسيلة منحيثاإلبقاها للطرفالتقليدية وترتيباألخاضعة نتهاء نحاللواإلثر

                                                             
(1)

 035ص االلكترونية في االثبات، مصدر سابق،النوافلة، حجية المحررات  

(2)
 .7ص ،0والنشر، طمؤسسة دار الكتب للطباعة  الشخصية،قانون االحوال  (، شرح0891)احمد علي الخطيب،  
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غلبأوفًامنالتهورغيرالمحسوبفيسرةخفهذهالتصرفاتالتيتمسكياناألنتهاءوالفسخواإل

. (1)تأنيوهدوءودرايةإلىحيانفهيبحاجةاأل

بهامنطالقوزواجومايتعلق،حوالالشخصيةستثنىاألأردنيحيننالمشرعاألأويرىالباحث

جاءفينشائهابشكلرسميحيثا برامهاوإإلىشكليةمعينةفينهذهالعقودتحتاجأوغيرذلكهو

 األ1نصالمادة قانون األحمن الشخصية علىوال )أردني يجبعلىالخاطبمراجعة-1نه

إلأ،القاضي نائبه و العقد الزوا-1جراء ماذونالقاضيبموجبوثيقةرسميةيجريعقد جمن

إنيتولىذلكبنفسهبأستثنائيةلقاضيبحكموظيفتهفيالحاالتاإلول فيأذنقاضيالقضاة( ما

)يعاقببالحبسمدةالتقلعنستةالقانونالعراقيفقدنصتالمادةالتاسعةفيفقرتهاالخامسةعلى

ثمائةديناروالتزيدعلىالفديناركلرجلعقدوبغرامةالتقلعنثالأشهروالتزيدعنسنةأ

الثسنواتوالتزيدعنخمسسنواتوتكونالعقوبةالحبسمدةالتقلعنث،زواجهخارجالمحكمة

زواجاًإ المحكمة خارج عقد العراقيأ،ذا المشرعين تطلبها التي فالشكلية الزوجية( قيام مع ،خر

سريةوبناءالمجتمعالمدنيبشكلصحيحخوفًايةالروابطاأللزواجهدفمنهاحماردنيفيعقداواأل

ويتمأهليةعالقاتزوجيةبينناقصياألنشاءإعقدالزواجممايسببلكترونيةاإلمنمنحالعقود

وردهاالمشرعانكاصادارشهادةصحةلعقدالزواج.أتباعالشروطالتيإزوجيةدوننشاءعالقاتإ

يرتبمنشائهإنإماالوقفوالوصيةفأ إلىاحتياطاتخاصةثاراقتصاديةتحتاجأو،ثارقانونيةأا

،ثباتهاإلىتسجيلألنبلغتثلثالتركةفتحتاجإارهاليجوزالرجوععنهوالوصيةقرإفالوقفبمجرد

شارةرهنعلىالعقارالثباتالوصية.إتكونالوصيةعلىعقارفيجبوضعوقد

                                                             
(1)

 .29ص ، بغداد0( العقد االلكتروني، المكتبة القانونية، ط3107الربيعي، كمال فرحان غير) 
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:فقدسعىالمشرعنال غيو منقنلة نخدمات الماء نالتهوباءمباال التصوفات نالمعامالت الخاصة

هميتهاحوالالمنقولةونظرًاألفرادالمجتمعكبيعاألأاءكونهاتتعلقبشريحةواسعةمنستثنفيهذااإل

فقر بأيإحاليصوبالتالي،منتطبيقالقانونعليهااستثناءهارالتشريع جرائها إلكترونيةوسيلة

نفسإلىنبعضمنالتشريعاتالعربيةذهبتأحتىاإلثباتوأوالتعديلأنشاءكانتمنحيثاإل

مكناعتمادهايلكترونيةاإلنالكتابةأعتبراماالمشرعالفرنسيفقدأمارةدبيإتجاهكمشرعهذااإل

التصرفاتالقانونيةحتىوإفي (1)والسيارةأضراألجراءشكليةمعينةكبيعاألنتطلبتفيا برام

إ اإلأال هذا لن مستثناء  اإلإليشمل ،دارةعمال للقانون خاضعة العقارأوابقاها تأجير يمكن ي

 (2)ثارهويعدالعقدصحيحًامنتجًاإل،ًالكترونيا

ويرىالباحثانالمعامالتالتيتردعلىالعقاراليتماالخذبهااالبتثبيتهالدىالسجلالعقاري

وتعديلهاونقلمليكةالحقفيها الخاصبهابمعنىانهذهالعقودتتطلبشكليةمعينةفيابرامها

العقار البيعفيالسجلالعقاريوتنحصرحجيةإذاالإعلىالغيرياليسرفبيع تسجيلهذا تم

علىموقعيهفقط.اإلثبات

االوراقالمالية: السندات القابلة للتدانل ناالنواق  االسهم تشمل وهيالمالية السنداتوالسندات:

لفهيالقابلةللتداولبالمناولةانلمتكناسميةوالتظهيرانكانتاسميةاماالسنداتالقابلةللتداو

مصطلحاعمواشملمنمصطلحاالوراقالماليةوتشملاالوراقالتجاريةالحوالةالصكالكمبيالة

.(3)واالوراقالماليةكاالسهموالسندات

                                                             
(1)

 035ص رونية في االثبات، مصدر سابق،النوافلة، حجية المحررات االلكت 

(2)
 11العقد االلكتروني، مصدر سابق، ص الربيعيي، 

(3)
 .01، بغداد، ص0ط مطبعة الزهراء، العراقي.شرح قانون التجارة  (،0873)فوزي محمدسامي،  
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اصةرغماالستثناءالصريحلهذاالنوعمنالمعامالتاالانهاوردعبارة)االماتنصعليهتعليماتخ

/ج(اجازاثبات71(فالمشرعفيقانوناالوراقالماليةفيالمادة)....تصدرعنالجهاتالمختصة

الحديثةبمختلفاشكالهاوهنايمكنالقولانالمشرعاخرجهامنلكترونيةاإلهذهالقضايابالوسائل

وهدفالمشرعمنذلكانهذهالمعامالتلكترونيةاإلهذااالستثناءواجازانيتماثباتهابالوسائل

(1)اإلثباتاالطابعالتجاريوالعملالتجارييجوزاثباتهبكافةوسائليغلبعليه

العقود طريق عن وابرامها المالية واالوراق السندات يخرج لم العراقي المشرع ان الباحث ويرى

وخيرًافعلفيذلك،اماالمشرعاالردنيرغمالنصصراحةعلىاخراجهذهالمعامالتلكترونيةاإل

عاملاالانهعادوادخلهافيدائرةالتعاملعندمانصعلىاحالةالفصلفيهذااالمرمندائرةالت

/جاجازابرامهذه71تعليماتخاصةتصدرمنجهةمختصةفقانوناالوراقالماليةفيالمادةإلى

تجاريةالعقودالكترونيًاواثباتهاوخيرًافعلفيذلكالنهذهالمعامالتبحكمطبيعتهاتعدمعامالت

بالمعامالتالتجارية.الخاصةاإلثباتفيجوزابرامهاواثباتهابايطريقةمنطرق

التامينالصحيوالتامينعلى اوعقود والكهرباء المياه بالغاءفسخعقود االشعاراتالمتعلقة اما

ائهامنالحياةفيمكنالقولانهاتمسشريحةكبرىمنالمجتمعوانفسخهذهالعقوديترتبعلىانش

 فتحتاج والكهرباء الماء فعقود معينة شكلية طلبإلىجديد علىإلىتقديم والموافقة رسمية جهة

العديدإلىالطلبثمبعدذلكيتمابرامالعقداماعقدالتامينعلىالحياةفانشاءعقدمنجديديحتاج

منتقديم ليستبوجيزة فترة التامينبعد مناالجراءاتكالفحصالطبيوكتابيصدرمنشركة

اإللكترونيالطلبيسمىكتابالقبوللذلكحرصالمشرععلىشكليةمعينةلفسخهذهالعقودوالعقد

بطبيعتهاليحتويعلىهذهالشكلية

                                                             
(1)

 .031ص النوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، مصدر سابق، 
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النوعهوإنسببإ:المحاتمنقواوات لنائح الدعانح نالموافعات ناشعاوات التبليغ  هذا نأستبعاد

السوفا عريضةالدعوىالزالتتعدورقةشكليةيجبانتتضمنعلىجملةمنالبيناتالشكليةو

إال(1)ترد أ. ظهور يسمن التحكيميةىما الجمعية به تقدمت مشروع وهو االفتراضي بالقضاء

والخدمات االنظمة عنطريقاستخدام لفضالنزاعاتوحلها وسائلسريعة تقديم هدفه االمريكية

الدعاوى قبول الممكن فمن االمر هذا تحقق االنترنتفإذا عنطريق وطرقلكترونيةاإلالمباشرة

.(2)تبليغهاوكلمايتعلقبها

نهجاءتقنينًالفترةزمنيةقريبةوهوعرضةأالإستنثاءالمشرعاالردنيصراحةعلىهذااإلرغمنص

الحاسب دخلتفيمعظمدوائرالدولةفكلدوائرالتسجيلللسياراتاإللكترونيلتغيركوناجهزة

والمستنداتوالملفاتفيهاتخزيناالوراقالمساعداالولفياإللكترونيصبحتالحاسبأواالراضي

 العقود مجال في الطوائف هذه تدخل ان االفضل فمن االفضل وفرضبعضلكترونيةاإلفمن

 لمخاوفالذيدفعتالمشرعالىاستثناءهااالجراءاتتضمنجملةالمحاذيروا

  

                                                             
(1)

 .87ص ، االسكندرية،0المعارف، طمنشاة ، نظرية البطالن في قانون المرافعات (0858والي، فتحي) 

(2)
 .10صمصدر سابق،  الربيعي، العقد االلكتروني، 
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 المبحث الثاني

الثباتفي  اللتتونني المستندحجية الشونط القانننية ل

الحجيةالقانونيةاإللكترونياوجبالقانونجملةمنالشروطالقانونيةلكييتمتعالمستنداوالمحرر

لمنشئهاإلثباتفي اوالمحررالعاديوذلكعائديةالتوقيععلىالمستند فأدراكمضمونالمستند

وثباتمضمونالمستنداوالمحرروحفضههومايضيفعلىالمستنداوالمحررالعاديالحجية

حتىيعطيهالحجيةفياإللكترونيوانالقانونتطلبانطباقهذهالشروطعلىالمستنداإلثباتفي

اإلثبات



 التتابةاألنل: المطلب 

المادةاإللكترونيانالمشرعالعراقياشترطالكتابةكقاعدةلالثباتفالبدمنتوافرهافيالمحرر

انتقررمنتلقاءنفسهااوللمحكمة-1)1575(لسنة117العراقيرقم)اإلثبات(منقانون17)

للمحكمة-1الحقيقة.ترهالزمًالكشفاإلثباتبناءعلىطلبالخصماتاخذاياجراءمناجراءات

مناجراءات امرتبه اإلثباتانتعدلاما الجلسة -3بشرطانتبيناسبابذلكفيمحضر

بشرطانتبيناسبابذلكفيحكمها(اإلثباتللمحكمةالتاخذبايبنتيجةاياجراءمناجراءات

والمعامال التوقيع قانون في العراقي المشرع يتطرق للتحويلإلىاإللكترونيتولم المستند قابلية

لكترونيةاإلوالمعامالتاإللكتروني(منقانونالتوقيع13كشرطلسقوطالكتابةوهذامابينتهالمادة)

العراقي
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(1- المستندات لكترونيةاإلتكون اإللكترونيوالكتابة القانونيةلكترونيةاإلوالعقود الحجية ذات

اذ الورقية ألمثياتها االتية الشروط فيها توافرت للحفظ-ا قابلة فيها الواردة المعامالت تكون ان

.والتخزينبحيثيمكناسترجاعهافيوقت

بهاوبأيشكليسهلبه-ب اوتسلمها اوارسالها بالشكلالذيتمانشاءه امكانيةاالحتفاظبها

اوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاواثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندانشائهاارسالها

انتكونالمعلوماتالواردةفيهادالةعلىمنينشأهااويتسلمهاوتاريخوقتارسالها-الحذف.ج

وتسلمها.

التنطبقالشروطالمنصوصعليهافيالبنداالولمنهذهالمادةعلىالمعلوماتالمرافقة -1

يلارسالهاوتسلمها.للمستنداتالتييكونالقصدمنهاتسه

المقررةاإلثباتبجميعطرقلكترونيةاإليجوزللموقعاوالمرسلاليهاثباتصحةالمستندات -1

قانونيًا.

)يعتبرالسندصادرًاممن15وبنصالمادةاإلثباتويمكنالقولانالمشرعالعراقيتطلبفيقانون

وقعهمالمينكرصراحةماهومنسوباليهمنخطاوامضاءاوبصمةابهام(وكذلكالمشرع

منقانونالبينات)السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه11االردنيفيالمادة

ال السند صفة وليستله اصبعه بصمة او خاتمه عن المشرعاو ان القول يمكن وهنا ) رسمي

االردنيوالعراقيتطلبانيكونالسندمكتوبًابداللةانيكونموقعًاعليهفشرطالكتابةهيشرط

الكتابة ان اال ومشتمالته العقد بنود تبين التي هي فالكتابة لوجوده وليستشرطًا السند الثبات

لكترونيةاإل في العراقي المشرع تطلبها التي 13المادة التوقيع قانون والمعامالتاإللكترونيمن

لكترونيةاإل المستندات تكون نصها)اواًل: لكترونيةاإلوالتي لكترونيةاإلوالكتابة لكترونيةاإلوالعقود

توافرتفيهاالشرطاالتية:أ.انتكونالمعلوماتالواردة الورقيةاذا ذاتالحجيةالقانونيةلمثيلتها
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ل قابلة بالشكلفيها امكانيةاالحتفاظبها فيايوقتب. لحفظوالتخزينبحيثيمكناسترجاعها

الذيتمانشاؤهاوارسالهااوتسلمهابهاوبايشكليسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيها

اتعنداناشؤهااوارسالهااوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاوالحذفج.انتكونالمعلوم

الواردةفيهادالةعلىمنينشئهااويتسلمهاوتاريخووقتارسالهاوتسلمها(اماالمشرعاالردنينص

على)معمراعاةاحكامالفقرة)ب(منالمادةلكترونيةاإلفيالمادةالسادسةمنقانونالمعامالت

اووثيقةبشكلخطياو(منهذاالقانوناذااستوجبايتشريعتقديمايقيداوعقداومستند3)

الخاصبايمنهامنتجًالالثارالقانونيةذاتهاشريطةمايلي:اإللكترونيكتابيفيعتبرتقديمالسجل

اإللكترونيامكانيةاالطالععلىمعلوماتالسجل .أ

والرجوعاليهفيايوقتمناحداثايتغييرعنها(وهنااإللكترونيامكانيةتخزينالسجل .ب

تتميزعنالكتابةالعاديةفالكتابةالعاديةلهاكيانلكترونيةاإليمكنالقولبانطبيعةالكتابة

اليمكنقرائتهابالعينالمجردةبلالبدلكترونيةاإلماالكتابةأقراءتهاماديملموسيسهل

 حاسب في وضعها آمن فال لي إقراءتهايمكن بعد إال بالتعقيدإتخاذ توصف جراءات

والصعوبةوالكتابةالعاديةتتسمبالثباتكونهاموضوعةبطريقةنهائيةفايتحويراوكشط

 الكتابة بينما يكونظاهرًا االضافةلكترونيةاإلاواضافة التعديلاو او للمحو تكونقابلة

هذاالتحويرلذايمكنالقولانالمشرعالعراقيدونانيتركاياثرعلىالمستنديدلعلى

 فالتتمتعبايلكترونيةاإلوكذلكاالردنيتطلبانتكونالكتابة للقراءة قابلة او مقروءة

.حجيةانلمتكنهذهالكتابةمقروءةوبشكلواضحومفهوم

تحديد هنية المصدو: المطلب الثاني  

الشخصالذيقاممشهورًابتوقيعالكترونييدلعلىلميكنإذااليعتدبهاإللكترونيانالمحرر

 في حجية اي له اليكون العرفي فالمحرر المحرر هذا اإلثباتبأنشاء إذااال ويتمكان موقعًا
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الشخص على التوقيع إذااالحتجاجبهذا قام هبأنكار بشكلوما الحجية تزول وهنا منسوبله

.(1)صاحبهإلىمؤقتحتىيتمنسبةالمحرر

اهميةةةةإلةةةىويمكةةةنالقةةةولانشةةةهادةالتوثيةةةقهةةةيالتةةةيتحةةةددهويةةةةالمصةةةدرفالمشةةةرعاالردنةةةياشةةةار

النالسةةةندالةةةذيتةةةمدونتوثيةةةقمةةةناحةةةدىالجهةةةاتاإللكترونةةةيالتوثيةةةقكشةةةرطالزملحجيةةةةالمسةةةتند

المعةةةةامالت/ب(مةةةةنقةةةةانون31المختصةةةةةلةةةةيسلةةةةهايحجةةةةةفةةةةيالقةةةةانونوهةةةةذامةةةةابينتةةةةهالمةةةةادة)

االردني)اذالميكنالسجلالكترونياوالتوقيعالكترونيموثقًافليسلهايحجية(اإللكتروني

والمعةةةةامالتاإللكترونةةةةي(مةةةةنقةةةةانونالتوقيةةةةع17/1وايضةةةةًااكةةةةدالمشةةةةرعالعراقةةةةيفةةةةينةةةةصالمةةةةادة)

الكترونيةًاموثقةًابالمسةتندبأكملةةهاواوايجةزءمنةهيحمةلتوقيعةةًااإللكترونةةي)يعةدالمسةتندلكترونيةةاإل

فيمةةةايتعلةةةقبةةةذلكالجةةةزءحسةةةبواقةةةعالحةةةالاذاتةةةمالتوقيةةةعخةةةاللمةةةدسةةةيرانشةةةهادةتصةةةديقمعتمةةةدة

ومطابقتهمعرمزالتعريفالمبينفيتلكالشهادة(

ة(التوثيةقبأنهةا)الشةهادةالتةيتصةدرمةنجهةةمختصة1وقةدعةرفالمشةرعاالردنةيبأنةهفةيالمةادة)

اجةةراءاتتوثيةةةقإلةةةىشةةخصمعيةةةيناسةةتنادًاإلةةةىمرخصةةةاومعتمةةدةالثبةةةاتنسةةبةتوقيةةةعالكترونةةي

(بأنهةةةاالوثيقةةةةالتةةةيتصةةةدرهاجهةةةةالتصةةةديقوفةةةق1/11معتمةةةدةوفةةةيالتشةةةريعالعراقةةةيفةةةيالمةةةادة)

تكملالمحةررالموقةعوبعةدانيسةإلةىاإللكترونةياحكامهذاالقانونوالتيسةتقدمالثبةاتنسةبةالتوقيةع

اجةةراءاتاعةةدادهوتوثيقةةهمةةنقبةةلاطرافةةهاوطرفةةهاذاكةةانتصةةرفًاملزمةةًالجانةةبواحةةديةةتماإللكترونةةي

اعطاهصاحبالحقرمزًاتعريفيًاكالرمزالسريمةناجةلالرجةوعللمحةرروالحصةولعليةهعنةدالحاجةة

(2)اليه

                                                             
(1)

 520ص مصدر سابق، ،التهامي، التعاقد عبر االنترنت 

(2)
 11، صقالنوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، مصدر ساب 
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موقعًااإللكترونيبنيكونالمحررحتىيتمتعبنفسحجةالمحررالورقييجاإللكترونيفالمحرر

 المحرر او المستند منشئ هوية يحدد االجراء فهذا مصدره فياإللكترونيمن الحجية لمنح

وموقعهيكفيالثباتوجودالتعاقدالمبرمبيناالطرافاإللكتروني.فاالرتباطبينالمحرر(1)اإلثبات

هومايعطيهذااإللكترونيعلىالمحررلكترونيةاإلمتحددهويةاالشخاصالمنسوبةاليهمالكتابة

(2)االرتباطاليقينبأنهذاالمحررتمبناءعلىرضاوقبولمنموقعه

والتيتنصعلى)يعتبرالسندالعادياإلثباتمنقانون15لقدتطلبالمشرعالعراقيفيالمادة

 بنصالمادة وكذلكالمشرعاالردنيفيقانونالبينات ممنوقعه( التينصتعلى11صادرًا

)السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه(فاليمكناالعتدادبالسندالعاديمالم

للحجيةيكنالتوقيعدااًلعلىصاحبهفمبجرداالنكاريصبحال انيتماثباتعائديةإلىسندفاقدًا

4ففيالمادةلكترونيةاإلوالمعامالتاإللكترونيصاحبهوهذامانجدهفيقانونالتوقيعإلىالتوقيع

 التوقيع )يعد هويةاإللكترونينصتعلى لتحديد توافرتوسائل اذا الموقع عن وصادرًا صحيحا

وحسباالتفاقالموقعوالمرسلاليهحولاإللكترونيدفيالمستندالموقعوالداللةعلىموافقتهلماور

 المعاملة اجراء الكترونيةاإلكيفية في وكذلك ) الفقرة13لمادة نفسه القانون تنصمن والتي ج

على)تكونالمعلوماتالواردةفيهادالةعلىمنينشئهااويستلمهاوتاريخووقتاستالمهاوارسالها(

والتيتنصعلى)التمكنلكترونيةاإلمنقانونالمعامالت3/أ/7وكذلكالمشرعاالردنيفيالمادة

ت او ارساله او ووقتانشائه اليه والمرسل المنشا التعرفعلى من المادة وكذلك من15سلمه(

 التوقيع )يعتبر تنصعلى والتي نفسه التاليةاإللكترونيالقانون الشروط فيه توافرت اذا محميًا

مجتمعة:أ.اذاانفردبهصاحبالتوقيعليميزهعنغيرهب.اذاكانيحددهويةصاحبالتوقيعج.

                                                             
(1)

 .522، صقعبر االنترنت، مصدر ساب التهامي، التعاقد 

(2)
 .329ص ،قشنودة، حجية الدليل االلكتروني امام القضاء، مصدر ساب 
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لسيطرةصاحبالتوقيعوقت كانالمفتاحالخاصخاضعًا ارتبطبالسجلاذا اذا اجراءالتوقيعد.

بعدتوقيعهدوناحداثتغييراإللكترونيبصورةالتسمحباجراءتعديلعلىذلكالسجلاإللكتروني

انيكوندااًلعلىشخصقامباصدارهاإللكترونيعلىذلكالتوقيع(فقداشترطالقانونفيالمستند

اًلعلىشخصمعينبالذاتفلميشترطالقانونانحتىيتمتعبالحجيةفيجبانيكونالمستنددا

ويتطلب المستند منصدرمنه تدلعلىهوية اوخطبلايوسيلة بامضاء الداللة تكونهذه

قدحصلعلىرخصةوتوثيقمنجهةاإللكترونيالمشرعانالسالفينالذكرايضًاانيكونالمستند

السندتمالتوثيقعليهمن وبتوافرهذهالشروطوامكانيةاسنادالمستندحكوميةتثبتانهذا قبلها

.اإلثباتهتكتملاركانحجيتهفيصاحبإلىاإللكتروني

انشاء المحوو بطويقة تضمن سالمته: المطلب الثالث

المقصودبهذهالخاصيةهناهواناليتمايتعديلاوتحويرفيالمستنداوالعبثبهفيجبانيبقى

بالصورةالتيتمانشاءهبهاوالهدفمنهذااالجراءالحفاظعلىمضمونالسنداإللكترونيالمحرر

.(1)المرسلاليهإلىوصولهإلىمنلحظةانشاءه

في تبديل او تعديل كشفاي وامكانية المحرر بأصل فياغلباالحيان المحرر وترتبطسالمة

اإللكترونيبياناتالمحرر المحرر لتمتع الشروطالواجبتوافرها االمراحد هذا اإللكترونيويعد

.(2)اإلثباتبالحجيةفي

( الشرطفيالمادة امكانيةاالحتفاظبالسجل،(1/أ/8وقدنصقانونالمعامالتاالردنيعلىهذا

اثباتاإللكتروني به يسهل شكل بأي او تسلمه او ارساله او انشاؤه به تم الذي دقةبالشكل

                                                             
(1)

 .521، صقمصدر ساب التهامي، التعاقد عبر االنترنت، 

(2)
 .313ص سابق، حجية الدليل االلكتروني امام القضاء، مصدر شنودة، 
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المعلوماتالتيوردتفيهعندانشاؤهاوارسالهاوتسلمه(وهذاماذهباليهالمشرعالعراقيفي

 التوقيع )اإللكترونيقانون المادة او13في انشاؤها تم الذي بالشكل بها االحتفاظ )امكانية /ب(

فيهاعندانشائهااوارسالهااوتسليمهابهاوبأيشكليسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتيوردت

ارسالهااوتسلمهابمااليقبلالتعديلباالضافةاوالحذف(فالبداذًامنامكانيةاالحتفاظبالمحرر

السندالمنشأاوإلىبنفسالشكلوالمواصفاتالتيانشأبهااوارسلبحيثاذامارجعنااإللكتروني

الذيتماستالمهدونايتحويراوتحريفا وتعديلاوايتتبديلاوايحالةمنالمرسلاو

 المستند على للحفاظ الوسائل من الكثير اواإللكترونيحاالتالتغيروهناك باالقراصالمرنة اما

بيانات اعداد االمكان وفي المغناطيسي الشريط بواسطة او االنترنت طريق عن او المضغوطة

صورةثابتةويبقىالنصاإللكترونيدونانيتماجراءايتعديلوبصورةتجعلالمحررإلكترونية

Document Lma gaprocessing))(1)بصورتهالنهائيةيعرفهذاالبرنامج

والتيتنصعلى)يعتبرالسندالعادياإلثباتمنقانون15لقدتطلبالمشرعالعراقيفيالمادة

وكذلكا ممنوقعه( صادرًا بنصالمادة التينصتعلى11لمشرعاالردنيفيقانونالبينات

)السندالعاديهوالذييشتملعلىتوقيعمنصدرعنه(وهنايمكنالقولانالمشرعالعراقيفي

منالبيناتاالردنيتطلبالمنعحجيةالمستندالعادي11وكذلكالمادةاإلثباتمنقانون15المادة

ايتحويراوتبديلاومحواوكشطوكونهذاالمستندإلىيتعرضهذاالمستندانالاإلثباتفي

دون كشفه للقاضي يمكن المستند هذا على اضافة او كشفايتحوير الممكن من فانه مادي

فهومعرضلالضافةاوالتعديلاوالتحويرعلىمتنهلذااإللكترونياالستعانةبالخبيراماالمحرر

 تطلبالمشرعان المستند يكون يتعرضاإللكترونيالعراقيواالردنيان ان دون حالةإلىسليمًا

تحريفاوتعديلاوتغييرسواءذلكتمبطريقةمقصودةاوطريقةغيرمقصودةفيجبانيكون
                                                             

(1)
 021ص سابق، مصدرالهيجاء، عقود التجارة االلكترونية، ابو  
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المرسلاليهدونتغييراوتعديليطراعليهكذلكإلىالمحررسليمًامنلحظةانشائهحتىوصوله

لحظةتقديمالمستندكدليلإلىلحظةالتسليموتتعداهاإلىانتستمرهذهالسالكةمنلحظةاالنشاء

فهذاالشرطحتىيمكنتطبيقهيجبانيضمنسالمةالمحررفيايوقتوليسبالضرورةانيبقى

 بالشكلالذيانشا بهحتىتسلمهفالقانونالعراقيوالقانوناالردنيعندمااشترطاالمستندمحتفظًا

المحرر كون ذلك في والعلة للمحرر مرافقة السالمة هذه تبقى ان بذلك قصد المحرر سالمة

عرضةلالضافةوالتعديلوالتحويردونامكانيةالكشفعنهذهالتعديالتفهذهالطبيعةاإللكتروني

هيمادعتالمشرعانصراحةعلىالنصعلىاالحتفاظبسالمةلكترونياإلالتييتمتعبهاالمحرر

العراقيلكترونيةاإلوالمعامالتاإللكتروني/بمنقانونالتوقيع13هذاالمحرر.وكذلكنصالمادة

بهاوباي اوتسلمها اوارسالها بالشكلالذيتمانشاؤها والتيتنصعلى)امكانيةاالحتفاظبها

ثباتدقةالمعلوماتالتيوردتفيهاعندانشائهااوارسالهااوتسلمهابمااليقبلشكليسهلبها

االردني)حفظهلكترونيةاإلمنقانونالمعامالت1/أ/7التعديلباالضافةاوبالحذف(وكذلكالمادة

بالشكلالذيتمبهانشاؤهاوارسالهاوتسلمهوبشكليضمنعدماجراءايتغييراوتعديلعلى

محتواه(

 حفظ المحوو: المطلب الوابع

مشروطةبأنيتمحفظهوالمحافظةعليهووقايتهاإلثباتبالحجيةفياإللكترونيحتىيتمتعالمحرر

القضاءفيإلىمنايمحاولةللتعديلاواالتالففترةمنالزمنوالهدفمنهذاهواماكنيةتقنينه

 (1)حالةحدوثاينزاعيتطلبانيتماثباتالحقالمتنازععليه

                                                             
(1)

 .510ص سابق، التهامي، التعاقد عبر االنترنت، مصدر 
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فإسترجاعالمحررتوازيوتعادلقيمةالسندالورقيفالسنداإلثباتحتىانهذاالشرطمهمجدًافي

تمحفظهوامكانيةاسترجاعهوهيتمثلالدعامةاالساسيةلحجيةإذابمثابةالسندالورقياإللكتروني

.(1)إلثباتا

تمكننامنأكثرهماعليعلىالحاسبااللياوعلىشبكةاالنترنتيحققاإللكترونيفحفظالمحرر

تمالحفظفيإذااسترجاعالبياناتمنخاللايجهازالكترونييتمربطهمنشبكةاالنترنتاما

.(2)اقراصصلبةاومرنةيتوجبربطهذهاالقراصليتمكنمناسترجاعها

القاضيبنفسالصورةالتيتمانشاءالمستندفيهاوانإلىاإللكترونيفيجبانيتمتقديمالمحرر

 اإلثباتللحجيةفيالحفظشرطاًاشتراطالقانونلحفظالمحرروجعلهذا اجراءإلىمرده سهولة

كانطريقةالحفظإذافيماالتعديلاوالتحويراالانهناكجهاتمستقلةيمكنمنخاللهامعرفة

.(3)المستخدمةتحققالهدفالمرجوفيهاامالويحقللقةةاضيندبايخبيرلمراجعةهذااالمر

السجليستمد-أ(منقانونالمعامالتاالردني)8/1وهذاماذهباليهالمشرعاالردنيفيالمادة)

-التالية:توافرتفيهمجتمعةالشروطإذااألصليةالقانونيويكونلهالنسخةأثرهاإللكتروني

انتكونالمعلوماتالواردةفيذلكالسجلقابلةلالحتفاظبهاوتخزينهابحيثيمكنفياي -1

اليها.وقتالرجوع

امكانيةاالحتفاظبالسجلاالكترونيبالشكلالذيتمانشاؤهاوارسالهاوتسلمهاوبأيشكل -1

 وردتفيهعندانشائهاوارسالهاوتسلمهيسهلبهاثباتدقةالمعلوماتالتي

                                                             
(1)

 .13ص ،قمصدر ساب النوافلة، حجية المحررات االلكترونية في االثبات، 

(2)
 305صالوجيز في عقود التجارة االلكترونية، مصدر سابق،  المطالقة، 

(3)
 .512سابق، ص التعاقد عبر االنترنت، مصدر التهامي، 
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 داللةالمعلوماتالواردةفيالسجلعلىمنينشاهاويتسلمهوتاريخووقتارسالهوتسلمه -3

العراقياإللكتروني/أ(منقانونالتوقيع13وكذلكالمشرعالعراقيتطلبهذاالشرطفيالمادة)

خزينبحيثيمكناسترجاعهافيايوقت()انتكونالمعلوماتالواردةفيهاللحفظوالت

إلىتستندباالضافةاإلثباتفيلكترونيةاإلومنهنايمكنالقولانحجيةالمستنداتاوالمحررات

الشروطالتيتمذكرهامثلالكتابةوالعائدية)التوقيع(وحفظالمحرروالتمكنمنالعودةاليهوهذايعد

 لحجية المطلوبة الشروط اهم من في وحدهاإلثباتالمستند المحرر او المستند حفظ وذلكالن

هذهالحجيةوسالمةالمستنداوالمحررمنالتغيراواإللكترونياليكفيلمنحالمستنداوالمحرر

تخفيعليهالحجيةالناضافةايبندوشرطوحذفاو االضافةاوالحذفاوالتحويلهيما

في له المحررالقيمة تجعلمنهذا االحتجاجاإلثباتتحويلايمنالشروطوالبنود ولكييتم

يالطريقةالتيكتبةفيهامنبنودوشروطواالتفاقياتيجبحفظهفاإللكترونيبالمستنداوالمحرر

وايضًالكترونيةاإلالتيتمتبينطرفيالعقدوالحفظوحدهاليكفيفالحفظعلىالمستنداوالمحرر

الحفظعليهمناياضافاتاوتغيروسالمةالمستنداوالمحررمناالضافةاوالتغيريعدمن

امالقضاءوانحفظهذهالمستنداتاوالمحرراتهومايمنححجيتهاالشروطالجوهريةللعتدادبهام

.اإلثباتفي

 لكترونيةاإلوالمعامالتاإللكتروني//أ/منقانونالتوقيع13لقدتطلبالمشرعالعراقيفيالمادة

على)انتكونالمعلوماتالواردةفيهاقابلةللحفظوالتخزينبحيثيمكناسترجاعهافيايوقت(

االردنيوالتيتنصعلى)حفظهعلىنحويتيحلكترونيةاإلمنقانونالمعامالت7/1وكذلكالمادة

المعلوماتالواردةفيهواستخدامهاوالرجوعاليهافيايوقت(يمكنالقولانالمشرعإلىالوصول

وانتدلالكتابةاومكتوبًاوبطريقةمقروءةاإللكترونيالعراقيوكذلكاالردنيتطلباانيكونالمستند

الشروطبلتطلبحفظالمستند ولميكتفيبهذه بطريقةاإللكترونيالتوقيععلىهويةمناصدره

االاذاامكناإللكترونيتجعلهغيرقابلللتحويراوالتعديلفوقكلهذهالشروطالحجيةللمستند
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 المحرر اإللكترونيتخزين ميز فقد فيايوقتكان اليه الحفظواالحتفاظوالرجوع بين المشرع

فقصدبالحفظعدمتحويرهذاالمستنداواالضافةعليهامااالحتفاظفقصدالمشرعانمنذلكهي

اإللكترونيالمستندوقراءةفحواهبايطريقةكانتالنالطبيعةالخاصةبالمحررإلىامكانيةالعودة

للحفظاماعلىموقعالكترونيمعيناو علىدسكمضغوطوغيرهامنالوسائلكيتجعلهقاباًل

الشرطامكانيةالعودة المحررامابربطجهازالحاسباالليعلىالموقعاالنترنتإلىيتحققهذا

 المستند بفتحالملفالذيخزنفيه بدورها تقوم أاإللكترونيوادخالرموزمعينة نندخلفيأو

 المستند يحوي مدمجًا قرصًا االلي فالمحرراإللكترونيالحاسب سابق وقت في انشاؤه تم الذي

إلىفامكانيةالعودةاإلثباتالذيالنسيتطعحفظهواالحتفاظبهاليحوزايحجيةفياإللكتروني

المحررهيالتيتمكنالقضاءمنالتاكدمنوجودالمحررومنضمانةسالمتهوغيرهامنالشروط

 قانون تتطلبها العراقياإلثباتالتي التوقيع قانون وكذلك االردني البينات اإللكترونيوقانون

 لكترونيةاإلوالمعامالت المعامالت قانون المستندلكترونيةاإلوكذلك شروط لتطبيق االردني

اإللكتروني وكذلكعليه المستند لعد القانون تطلبها التي وسااإللكترونيالشروط من ئلكوسيلة

.اإلثبات
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 وابعالفصل ال

 الخاتمة

فةةةيالقةةةانونينلكترونيةةةةاإلبعةةةدبلةةةواهةةةذهالدراسةةةةمراحلهةةةاالنهائيةةةةواالطةةةالععلةةةىمفهةةةومالمسةةةتندات

التعريفةةةاتالفقهيةةةةحةةةولهةةةذاالموضةةةوعإلةةةىوتعريةةةفالمسةةةتنداتقانونيةةةًاوالتطةةةرقالعراقةةةيواالردنةةةي

والبحةةةثفةةةيإللكترونةةةياوكةةةذلكبيةةةانالشةةةروطالتةةةيتطلبهةةةاالمشةةةرعالعراقةةةيواالردنةةةيعلةةةىالمسةةةتند

كقابليةةالمحةررللقةراءةواالدراكودواماإلثبةاتحجيةةفةيلكترونيةةاإلالخصائصالقانونيةلعدالمسةتند

وبنةةةودهالقانونيةةةةوالبحةةةثايضةةةًافيحجيةةةةهةةةذهاإللكترونةةةيوثبةةةاتفحةةةوىالعقةةةداإللكترونةةةيالمحةةةرر

االانالمشةرعينالعراقةياإلثباتالمستنداتوانواعالعقودالتيتعدعقودًاالكترونيًاومدىحجيتهافي

واالردنياستثنىبعضًامنالعقةودامةالطبيعتهةاالخاصةةاوللشةكليةالمطلوبةةالبرامهةااوالهميةةهةذه

والخةةدماتالتةةيتقةةدمهالكترونيةةةاإلالحكومةةةإلةةىعملةةيوبعةةدهاتطةةرقالباحةةثالتصةةرفاتفةةيالواقةةعال

وتعريفهةةةةاوحجيةةةةةالمحةةةةرراتاإللكترونةةةةيطريقةةةةةالتقاضةةةةيإلةةةةىوكةةةةذلكتطةةةةرقلكترونيةةةةةاإلالحكومةةةةة

مةةةعالعقةةةدالعةةةاديفةةةيالشةةةروطاإللكترونةةةيومةةةدىتطةةةابقالعقةةةداإلثبةةةاتبشةةةكاعةةةامفةةةيلكترونيةةةةاإل

النتائجوالتوصياتالتالية:إلىصلالباحثاالساسيةللعقدتو













84 
 

 النتائج

كةدليللالثبةاتاالانهمةااإللكترونةياعترفالمشةرعالعراقةيوالمشةرعاالردنةيبحجيةةالمسةتند .1

توثيةةقإلةةىيحتةةاجاإللكترونةةيمنحةةاالمسةةتندحجيةةةالسةةندالعةةاديعلةةىالةةرغممةةنانالمسةةتند

 حتىياخذحجيةالمستندالرسميمنقبلالدوائرالحكوميةحددهاالقانون

تتناسةةةبمةةةعاإللكترونةةةيالكتابةةةةالتةةةيتطلبهةةةاالمشةةةرعالعراقةةةيوالمشةةةرعاالردنةةةيفةةةيالمسةةةتند .1

 اإللكترونيالطبيعةالخاصةبالمحرر

الضةافةاوالتحةويرقصدالمشرعالعراقيوالمشرعاالردنيبشةرطالحفةظسةالمةالمحةررمةنا .3

إلةىعلىالحالةالتيانشةابهةامنةذوالبدايةةحتةىتقديمةهاإللكترونياوالتعديلويبقىالمستند

 القضاءكدليلاثبات

امكانيةةاالحتفةاظاإللكترونةيللمسةتنداإلثبةاتالمشةرعانالعراقةيواالردنةيلمةنححجيةةإشترط .4

 المستندفيلحظةبعدانشائهإلىوقصدباالحتفاظالرجوع

االاناإللكترونةةةياسةةةتثنىالمشةةةرعانالعراقةةةيواالردنةةةيالعديةةةدمةةةنالتعاقةةةدمةةةندائةةةرةالتعاقةةةد .5

لكترونيةةةةاإلفةةةياالردنتمةةنحبعةةةضالخةةدماتالتةةةيمنعةةتابةةةرامالعقةةودلكترونيةةةاإلالحكومةةة

 .اتجاههذهالدوائر

مةةالةةميتضةةمنشةةرطالعائديةةةويقصةةدبالعائديةةةاإلثبةةاتبحجيةةةاإللكترونةةياليتمتةةعالمحةةرر .6

 .منقامبإبرامهواالتفاقعلىبنودهإلىاإللكترونيهواسنادالمحرر

استثنىالمشرعالعراقيوالمشةرعاالردنةياالحةوالالشخصةيةوالوصةيةوالوقةفواالمةوالالغيةر .7

بسةببالطبيعةةالخاصةةمنقولوخدمةةالمةاءوالكهربةاءوالتةامينالصةحيوالتةامينعلةىالحيةاة

 اجراءاتوشكلياتيجباتباعهاالتمامهذهالعقود.إلىبهذهالعقودفهيتحتاج
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لةةةميسةةةتثنيالمشةةةرعالعراقةةةيالسةةةنداتالقابلةةةةللتةةةداولواالوراقالماليةةةةمةةةننطةةةاقالمعةةةامالت .8

علةىعكةسالمشةرعاالردنةيالةذينةصصةراحةعلةىاسةتثنائهاولكةنعةادوسةمحلكترونيةةاإل

 اجازتالتعاملبها.)قانوناالوراقالمالية(قوانينخاصةإلىباستعمالهاالكترونيااستنادًا
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 التنصيات

حجيةةةةاثبةةةاتالسةةةنداإللكترونةةةيمةةةنالمشةةةرعانالعراقةةةيواالردنةةةيمةةةنحالمحةةةرركةةةلنوصةةةي .1

جهةةةحكوميةةةمةةنالمصةةادقةعلةةىصةةحةلمةةنخةةاللاعطةةاءصةةالحياتاإلثبةةاتالرسةةميفةةي

.لكترونيةاإلالبياناتالتيوردتمناالطرافوالتأشيرعليهامنقبلالموظفبالطريقة

وبيةةانماهيتهةاواالسةةاليبلكترونيةةاإلنوصةيالمشةرعاالردنةةيانيضةعتعريفةًاواضةةحًاللكتابةة .1

 .كمافعلالمشرعالعراقيإلكترونيةالتييمكناعتمادهاللكتابة

علةىارضالواقةعوفةتحدوائةرلتقةديملكترونيةةاإلتفعيةلدورالحكومةةبنوصيالمشرعالعراقي .3

 .اإلثباتالخدماتالكترونياواعتمادهاكدليلفي

التةةةياخرجةةةتالمشةةةرعانالعراقةةةيواالردنةةةيباعةةةادةالنظةةةرفةةةياالسةةةتثناءاتكةةةلمةةةننوصةةةي .4

 .العديدمنالعقودمندائرةالتعامل

التةيتقةدمهاالحكومةةةلكترونيةةاإلمةنحالمحةرراتالعراقةيواالردنةيالمشةرعانكةلمةننوصةي .5

 تعادلحجيةالمستندالرسمياإلثباتعلىشكلخدماتللمواطنينحجيةفيلكترونيةاإل

المشةةرعانالعراقةةيواالردنةةينشةةرالتوعيةةةالرقميةةةبةةينافةةرادالمجتمةةعوتوسةةيعكةةلمةةننوصةةي .6

بةيناالفةرادوالحكومةةالنجةازمعةامالتهمفةيالةدوائرالحكوميةةوبةينلكترونيةةاإلدائرةالتعامةل

 التكلفة.وبأقلأسرععقودومعامالتاالفرادفيمابينهممنجهةاخرىبشكل
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 المواجع

دارالفكرالجامعي،الطبعةاالولى.(،)دراسةمقارنةاللتتوننيابوام العقد (1116ابرهيم،خالدمحمود)

االسكندرية.الجامعي،،الطبعةاالولى،دارالفكراللتتوننيالتقاضي (1117ابراهيم،خالدمحمود)

عمان.والتوزيع،الثالثة،دارالثقافةللنشر،الطبعةلتتوننيةال عقند التجاوة (1117ابوالهيجاء،محمدابراهيم)

 ،الطبعةالثانية،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان.لتتوننيةال احتام عقند التجاوة (1111برهم،نضالسليم)

)دراسةمقارنة(،دارالكتبالقانونية،القاهرة.التعاقد عبو االنتونت(1118التهامي،سامحعبدالواحد)

بيروتالسنهوري،مكتبة،لتتوننيةال الجنانب القانننية للتجاوة (،1116)ابراهيم،فاروقجاسم،

،الطبعةاالولى،دارالتعاقد عبو التقنيات االتصال الحديثة(1116الجمال،سميرحامدعبدالعزيز)

 .النهضة،القاهرة

،داريتم إبوامها عن طويق االنتونتأثبات التصوفات القانننية التى (1111)طعبدالباسجميعى،حسن

 النهضةالعربية،القاهرة.

النجيا في نظوية االلتاام في القاننن (1111،البشير،محمدطه)يعبدالباق،البكري،دعبدالمجيالحكيم،

 بغداد.الرابعة،القانونية،الطبعة،المكتبةالعواقيالمدني 

،الطبعةاالولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،في القاننن لتتوننيةال التجاوة (1111الحاللمة،نصارمحمد)

 .عمان

في القاننن الدنلي  لتتوننيةال عقند خدمات المعلنمات (1115)محمود،حوته،عادلأبوهشيمة

الثانيةدارالنهضةالعربية،القاهرة.ة،الطبعالخاص

في المسائل المدنية  الثباتفي  اللتتوننيمدح حجية المحوو (1111حمودة،عبدالعزيزالمرسي)

،مجلةالبحوثالقانونيةواالقتصادية،العددالواحدنالتجاوية في ضنء قناعد االتبات النافذة

.16صوالعشرون،

،الطبعةاالولى،مؤسسةدارالكتبللنشر.شوح قاننن االحنال الشخصية(1581الخطيب،احمدعلي)
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اطروحةدكتوراه،مقارنة(،)دراسةعبو االنتونت اللتتوننياثبات التعاقد (1118الدمياطي،تامرمحمد)

.جامعةعينشمس

االسكندرية.الجامعي،دارالفكراإللكتروني(النظامالقانونيللتحكيم1118الرومي،محمدامين)

 المكتبةالقانونية،الطبعةاالولىبغداد.،اللتتوننيالعقد (1117الربيعي،كمالفرحانزغير)

،الطبعةاالولى،النهضةالعربية،القاهرة.لتتوننيةال الحماية المدنية للتجاوة (1118زهرة،محمدالمرسي،)

 .الثانيةعمان،داروائلللنشر،الطبعةاصنل المحاتمات المدنية(1116الزعبي،عوضاحمد)

،مطبعةالزهراء،بغداد.قاننن التجاوة العواقيشوح (1571سامي،فوزيمحمد)

 .عمانوالتوزيع،،الطبعةالتاسعة،دارالثقافةللنشرمصادو االلتاام في القاننن المدني(1116سلطان،انور)

،الطبعةاالولى،المركزالقوميامام القضاء اللتتوننيحجية الدليل (1117شنودة،ريمونملك)

القاهرة.القانونية،لإلصدارات

.615/11/181،الموتمرالعلمياالوللكيلةالقانونالتعاقد عبو االنتونتشمران،الشمري،عادل

المعارف،،منشأةلإلثباتالتتابة الوقمية طويقًا للتعبيو عن االوادة ندليال (1118العيع)الصالحين،محمد

 الطبعةاالولىاإلسكندرية.

.،عمانللنشروالتوزيع،دارالثقافةالثانية،الطبعةااللتتوننياثبات المحوو (،1115عبيدات،لورنسمحمد)

الطبعةاالولى،مكتبالزين(،)دراسةمقارنة لتتوننيةال التجاوة  دعقن (1111عبداهلل،هبةثامرمحمود)

 الحقوقية،بيروت.

نتيفية مناجهته نمدح حجيته في  مخاطوه، ماهيته، اللتتوننيالتنقيع (1111،ثروت)دعبدالحمي

 المنصورة.،مكتبةالجالءالجديدةالثبات

 .،الطبعةاالولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمانشوح احتام قاننن البينات(1117)العبودي،عباس

مقارنة(رسالةماجستير،دراسة)لتتوننيةال مدح حجية المحووات (1115عطاسدة،ايادمحمدعارف)

جامعةالنجاحالوطنية.
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بيروت.الطبعةاالولى،السنهوري،دار،اللتتونني لإلثباتالتنظيم القاننني (1116فضالة،حسنموسى)

 ،مطبعةدارالجمال،عمان.مصادو االلتاام(،1114الفتالوي،صاحبعبيد)

،مجلةالقانونواالقتصاد،جامعةاللتتوننيبعض الجنانب القانننية للتنقيع (1111)سيد،قاسم،علي

 .القاهرة،العددالثانيوالسبعون

ر،دا()ماهيته، صنوه، حجيته بين التدنيل ناالقتباس اللتتونني عالتنقي(1114قنديل،سعيدالسيد،)

للنشر،اإلسكندرية.الجامعةالجديدة

 ،دارالثقافةللنشروالتوزيعالطبعةاالولى،عمان.التجاوة عبو الحاسنب(1115الكسواني،عامرمحمود)

للنشر،دارالثقافةالثانية،الطبعةلتتوننيةال النجيا في عقند التجاوة (1111المطالقة،محمدفواز)

 ،عمان.والتوزيع

.مصرالقانونية،،دارالكتباالنتونتالتعاقد عبو (1115مجاهد،اسامةابوالحسن)

جراءاتهفيالمواد5،رقمالنافي في شوح القاننن المدنى(1551مرقس،سليمان) ،أصولاالتباتوا 

.الخامسة،القاهرةالطبعةالمدنية،المجلداألول،األدلةالمطلقة،

 االسكندرية.الجامعي،،دارالفكراللتتوننيالتقليدي ن  الثبات(1116منصور،محمدحسين،)

الثالثة،الطبعةءللنشروالتوزيع،ثرا،االقاننن البينات االودني شوح احتام(1113)منصورمنصور،انيسال

.عمان

 .،الطبعةاالولى،داروائلللنشر،عمانالثباتفي  لتتوننيةال حجية المحووات (1117النوافلة،يوسفاحمد)

 االسكندرية.االولى،،منشاةالمعارف،الطبعةالبطالن في قاننن الموافعاتنظوية (1555والي،فتحي)
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