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 المستخلص
اسييالمظارهعم ييظلمايي  لفييظل ييرل ييمعللمات ومتييااللممظهوييالاللم  ييمعلما      

فقييدلهبو يياللايي ولماهبييمعمالل،لدخييرليت ييال ييمم ظلما  يياللما مت يي لفييظلتخهويي لدم لما يياا 
هبييم علمه ييد تلماهاييع  االل،لعوييملتسييهمتلماهييياعللمظارهعم  يي لممات يياتناللمظارهعم  يي 

مم  ييييادل ويييمنلةا م  ييي لهرديييرلمظسيييهدادللتييي لمامسييياهرل،لكيييظلهيييهنه لتيييالاييي ولماهبيييمعمال
  تل   علماه اترلملارهعم ظلتاكو ل ي  ل،ل   لفظلإ عم لماودقااللماهياع  ماهق   لما د

مةا م   لماس دماللملارهعم   ،لم ه يً لا اكلةاتاللب ضلمادم ل إودمعلهاع  االلاهق ي  ل
ماقمللما  مه  لاهوكلماس دماللأملمات ععماللمظارهعم   .لما  ملمييد الم لتسيةا لماب يتلفيظل

مات تييي لمتتيييال   يييدلتييي لمات ه يييااملماب   ييي ل  يييعلماتاد ييي لاييي ملماتم يييمللتييي لماتسييياهرل
اوس دماللملارهعم   لبتقا رلماقممعدلماقا م   لماقاهت لماهظلمعهاداللماه ابظلتالكرلتالامل
تيياد .لما يي مله اما ييالماب ييتلفييظلايي ملماتم ييمللتيي لخيين له ع يي لماسيي دماللملارهعم  يي ل

الماي  لمعه عايال مالل ي ي لهسيام لمب ا لاعمب المم كات المتمة لماتاعللما عمةيظلت  ي
ل ي  لماس دماللما اد  لفظلمل باال.ل

mailto:salah.allaw@yahoo.com
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لماروتااللماتدها   :لماتسه د،لمادا ر،لمل باال،لةا م لمل باال
Abstract  

In light of information and communication revolution and the 

emergence of computer-mail that went all aspects of daily life in 

various countries around the world, it has required these 

developments at the level of e-commerce and electronic 

transactions, development and modernization of legislation in 

order to fit in with these developments, and find legal provisions 

to ensure take advantage of modern technical means in the 

conclusion of commercial transactions, where dealing Ag-mail 

problem authoritative and legal electronic bonds, and as a result, 

some countries have introduced legislation to legalize the 

probative value of those bonds or editors Alaketronah.olhma and 

found that the issue of research on this subject matters 

Almanmh.omma increases Ahmathaho nature of the physical 

extracts e-paid legal rules that used to deal with everything 

material  For this research we dealt with in this subject through the 

definition of electronic bonds and statement terms and conditions, 

including the position of the Iraqi legislature, which it deemed 

authoritative authoritative bond equal to the regular proof. 

Key words: document, evidence, proof, law of evidence                                                                                                              

 المقدمة
 ايي دلما يياا ل اا ييًالهبييمعماللتهن قيي لفييظلتيييا ل  يي للتعريففب وموعففوب الو فف    –أواًل 

مأخيي اللماهق  ييااللهدييعضل،لماتعمسيينالمعمفييذل اييكلهبييمعماللأخييعتلفييظلتيييا ل،لمات ومتيياال
فقدلميداللهب  قيااللممسي  لا يال،ل دس الفظلماه اترلفظلتخهو لت ااعلما  اللمات اوعل

متالا ملماهبمعلامساهرلماهر مامي الما د   ل  يعلماسي دل،لفظلمار  علت لتيالاللما  ال
 لماهييظلهييه لمظارهعم ييظلم  ييعلماهمة ييالمظارهعم ييظلكييةدمماللظ بييااللمات يياتناللمظارهعم  يي

ع يييعلمسييياهرلمظهويييا لما د  ييي لبتخهوييي لأايييكاا ال.لمةيييدلمةه ييياللاييي ولماهبيييمعماللعويييمل
هبيييم علمه يييد تلماهايييع  االلكيييظل،لتسيييهمتلماهيييياعللمظارهعم  ييي لممات ييياتناللمظارهعم  ييي 

مم  يييادل وييمنلةا م  يي لهردييرلمظسييهدادللتيي لمامسيياهرلماهق  يي ل،لهييهنه لتييالايي ولماهبييمعمال
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مةا م  ي لل(1)ماه اترلملارهعم ظلتاكو ل ي ي قااللماهياع  .لم   علما د   لفظلإ عم لماود
مادا رلمارها ظلبو غههلملارهعم   لم ت لا ململباعله  يعلتسيةا لملعهيعمالبيااهممة ال
ملارهعم  ييي لمتييياله  يييعولتييي لوييي مبااللفيييظل يييرلماوييي غ لماخب ييي لاوهممة يييا،لكتيييال هويييرل

عهييعمالباارهابيي لملارهعم  يي .لمما ق قيي لبتم ييمللمل بييااللتسييةا لماتمةيي لماقييا م ظلتيي لمل
م لماتاكو للله  وعل ت لدمهعللهمف علتسا  لت لماق م لماقا م ظلاوس دللملارهعم ظل
 رلهه دتلماملتسةا له د دلماقمللما  مه ي لايهلم يت لماويدمعللتي لمداي لمل بيااللماتق ماي ل

ألات يي لتييال ه وييذلبييهلتيي ل موييدهلأتييعًملممة ييًالل ييدلتيي لماهع  ييالبييهلللاق تهييهلما مه يي ل ييرل
تمم ييي ا.لمبييياا مدللمايييململ  تييي لماقا م  ييي لماخاوييي لباظ بيييااللماتيييد ظ،ل ييييدلم لماتايييعلل
ما عمةييظلةييدلعييدلماييدا رلمارهييا ظلملدمللماعه سيي لفييظلم بييااللماهوييعفااللماقا م  يي ،لفييظلمامةييالل
 لما  لست اللف هلتبياد ل ع ي لماه اةيدلمع ياه  لماهويعفااللا فيعمدلإ يعم لتيال ايا م لتي

ما قيييمدلمم ل  يييت ماالماايييعمتلماهيييظل عه يييم  البااتيييالكا يييالل يييت لدمهيييعللما  يييا لما يييا ل
معوييملم ييعل اييكل  ييعاللمدممالليد ييدللفييظلمل بييااللايي لهريي لفييظل سييبا ل،لممآلدمالما اتيي 

معويملاي ململسياالكيا لا متيًالعويملماتايعلل،لماتاعللمةاللس لماقا م لماخانلباظ باال
مهيمف عل،لتييا لهر مامي يالمات ومتيااللمملهويالالم ل ممريالاي ملماهبيمعلما اويرلفيظلل

،لمه  يي  لخييدتااللماهمة ييالملارهعم ييظ،لملسييالممألبييعلماقا م  يي لاوت يياتناللملارهعم  يي 
مهبم يييالما  يييا لماقيييا م ظلماهقو يييد لبتيييال  سيييي لتيييال  ييي لهق  ييي لمات ومتيييااللمملهويييالالل

ا م لماهمة الملارهعم ظلملارهعم   لما د   .لت لا الياءاللملسباالماتميب لاودمعل)ة
ل(.لل2012(لاس  ل78ممات اتناللملارهعم   لما عمةظلعة ل)

   وعل باقلب   الفظلدمهعللمل بااللماتد ظلمبت  يملمدقلفيظلل  نطاق الو  ل-ثانيًا  
دمهعللم بااللماهوعفااللماقا م   ل  تلم بااللما قيمقلما اايه لع  يالتق يدلباايدا رلمارهيا ظ،ل

ماسييي دلملارهعم يييظلسييي ةهظلعويييمل يييمءلماقاعيييدللما اتييي لفيييظلم بيييااللاييي ملفييية لماب يييتلفيييظل
تيالةيعالماسي دلملارهعم يظلتي لمايدا رلمارهيا ظلتي ل  يتلما  اويعل،لماهوعفااللماقا م  ي 

                                                           

(
1

الدعوى(( مختار الصحاح للشيخ االمام محمد  ( ))الحجة  هي البرهان، فالحجة ما دل به على صحة

 .123ص – 1926 –المطبعة االميرية القاهرة  -بن ابي بكر عبد القادر الرازي 

مىدى مىىا يتمتىىا بىىه الكىىود االلكتروهىىي مىىن  ىىوة  -وعلىى هىىفا فىىين اجيىىة الكىىود االلكتروهىىي هعوىىي ب ىىا     

 ق المدعى به.استداللية على صدق او كفب الوا عة التي ادت الى هشوء الح
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ماتكم ييي للايييه،لمفيييظلمبييياعلتيييالايييملةييياه لتييي لةممعيييدلةا م  ييي لت  تييي لا  بيييااللفيييظلماهايييع ال
 يي ل)ماهاييع الماتوييع لممألعد ييظ(،للما عمةييظلمتييالمسييهيدلت  ييالعوييملماسييا  لماهاييع    لما عب

ا اكلفا لماب تلس قهوعلعومل  ا لماس رلمارد و لماهظل واللعو  يالةيمم   لمات ياتنالل
 هييمف علة ييم لةيا م ظلاوسيي دلملارهعم ييظلمكي اكلماسيي رلماهييظلهرديرلةييملل  مه يي ل،لملارهعم  ي 

لارهعم ييظلفييظلت   ي لا يي ملماسي د،لدم لم لمايياعللللتي لةع ييالمللتيي لب  يدلاييدمعلماسي دلم
لمل بااللماي اهظ.

م لمات  لماب تله بالهاعللت لماس دلملارهعم ظلما  ل ت رلمل ل:لاهمية الو   -ثالثًا  
 يااعللميهتاع يي لهسييهميالما تا ي لم سييياتالتييالدمعلماقييا م لفيظلماتيهتييا،لمهيياعللمخييعتل

عفااللماقا م   ،له بالت لمات  لمادمعلماعه الما  ل تاعسهلمادا رلمارها ظلفظلم بااللماهو
م لم لماتيا لماب ييتلفيظلمتكا  يي لمسييه  االماسي دلملارهعم ييظل ييت لملداي لماتق مايي لتيي ل
اييية هلمايييدمعلمه د يييدلة تييي لماهويييعفااللماقا م  ييي لماهيييظله يييع ل مسييياه لمارهعم  ييي ،لمبتد يييم ل
ماتخااد لم لملاهتا لمماسي ظلمايملهيمف علة يم لةيا م ظلاوسي دماللملارهعم  ي للل ت يرلفيظل

 ق لإلل تا  لاوهوعفااللماقا م   لماتستملت  يالم  يعلماتسيتملماهيظله اي لمامسياه لما ق
ملارهعم   لي ءلت  الم  قادملممله د ي ملمملم باهيالبت  يملم لماسي دماللملارهعم  ي لايظلمدملل
مل بيااللمام  ييدللاوهوييعفااللمات قيمدللعوييملاييبك لمل هع ياللفييظل ييمءلماقاعيدللما اتيي لفييظل

ا م   لتتال   ململسهتعمعلمماد تمت لممل دااعلا خ عل،لاتالف هلت لم بااللماهوعفااللماق
لت  ملب تلمابتة    لفظل دمالملفعمد.ل

لل-إ لماكاا  لماب تل تك لهومعاالفظلمتع  ل:  اشكالية الو   -راوعًا 
ماب    ل  علماتاد  لاوت ععلملارهعم ظلبتقا رلماقممعدلماقا م   لماقاهت لماهظلل-:لاالولل
لعهادالمل

لماه ابظلتالكرلتالاملتاد .
تدتلوين   لماسي دلملارهعم يظلان هييا لبيهلتي ل  يتلتم مة ي لتيال  بيم لل-:لالثاني

لعو هلت لت ومتااللمتودمة ه ا.
باعهتاد ييالماتيي  ملماتقيياع لمعهة  ييالهقسيي  لماب ييتلماييملتب  يي  ،ل  خطففة الو فف   -خامسففًا 

ارهعم  ي ل يت لما  يا لماقيا م ظلتخوو  لماتب تلملم لاب يتلماه ع ي لبااسي دماللمل
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ا  بيييااللما عمةيييظلمماتقييياع لتييي لماتويييع لممألعد ييييظلم ايييكل يييت لتبو ييي  ،له اما يييالفييييظل
ماتبويييالملم لتاا يييي لماسيييي دماللملارهعم  يييي ،لمكعسيييي الماتبوييييالما ييييا ظلادعمسيييي لمااييييعمتل
لمامميالهممفعاالفظلماس دماللملارهعم   .لم  هقرلت هلماملماتب تلما ا ظلما  لخوو او

خوو الماتبوالملم لا  ا ل،لات اةا لم كا لماس دماللملارهعم   ل ت لتبو   لأ  اًل
م ديييييعدلماريييين لفيييييظلماتبوييييالما يييييا ظلا  ييييا ل ي ييييي لماهمة يييييال،ل ي يييي لمارهابييييي لملارهعم  يييي 

لملارهعم ظ.لمت ل  لخاهت لهه ت لأا لما هاهملمماهمو اال.
 المو   األول

 التعريب والسندات اإللكترونية
ساا لما  ا االلماهظل هبادا البعفظلما نة لما قد ي لايظلماهيظل  يم لعو  ياله ه علعل

فظلإ بااللماهوعالماقا م ظلما  لُأ ع لإارهعم  ًا.لا اكلس قس لاي ملماتب يتلإايملتبو ي  ل
 ه ام لفظلماتبوالمألم لتاا  لماس دماللمظارهعم   لمفيظلماتبويالما يا ظلماايعمتلماهيظل

ماهية السفندات -المطلب األول -م ظلعوملما  ملمآلهظ: يالهمفعاالفظلماس دللمظارهعل
 الشروط الواجب توافرها في السندات اإللكترونية.-المطلب الثاني اإللكترونية.

 المطلب األول
 ماهية السندات اإللكترونية

ُععفاللماسي دماللمظارهعم  ي لتي لخين له ع ي لعسياا لما  ا يااللمظارهعم  ي لبة  يال
سييرلأملهسييو ل مسيياهرلإارهعم  ي لأ ييًالكا يياللمسيي و لإسييهخعمي الفييظل))ت ومتيااللإارهعم  يي لهعل
.لإ لاي ملماه ع ي لمادق يظلأعبيملماسي دلمظارهعم يظلتيياًللممسي ًال(1)ماتكا لماتسهو لف ه((

ب  تلا ل قوعولعوملابك لمظ هع الل رلأييا ل ايكل مسياهرلإارهعم  ي لأخيعتلكية لهريم ل
هورالأملأ لمسييي و لهق  ييي لتها ييي لفيييظلعسييياا لما  ا يييااللتعسيييو لعييي لبع يييذلماديييارالأملماييي

ماتسهق ر.لا اكلُععفاللماس دماللمظارهعم   لم  ًالعوملأ  ال))كرلمامساهرلماهظلهسيهخع ل
تيييي لمسيييياهرلمظهوييييا لمادييييمع لما د  يييي لكييييااهورالممادييييارالمماسيييي دماللمظارهعم  يييي لماهييييظل

                                                           

د. عبد الفتاح بيومي اجازي، مقدمة في التجارة العربية، الكتاب الثاهي، الوظىام القىاهوهي للتجىارة (  1)

 .81،ص 2003اإللكتروهية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،دار الفكر الجامعي، اإلسكودرية، 
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الههاييابهل،لمعوييملماييع  لتيي لعييد لهاييابهلايي ولمامسيياهرلإللأ  يي(1)هسييهخع لتيي لمظ هع ييال((ل
ت ل  تلتالهقم لبهلت لم اه .لمةدل دداللماقمم   لماخاو لبااهياعللمظارهعم  ي لعيدلل
تسييت االلاو  ا ييااللماهيييظل ييه لإعسييياا التيي لخييين لهسييت ه ال عسييياا لما  ا ييااللأملمات يييععمالل
مظارهعم   لأملأ لتوبوحلآخعل ه لت لخنا الم  قيادلما قيدلأملإييعمءلأ ويالماهويعفاالل

.لاي اكلفقيدلمخهودياللماهايع  االلفيظله ع ي لاي ولما  ا ياالل(2)للمظارهعم   لماخاو لبااهياعل
أملماس دماللمظارهعم   ،ل  تلععف يالةيا م لماهمة يالملارهعم يظلممات ياتناللملارهعم  ي ل

مات ععماللممام اهذلماهيظلل-(لت هلبقماهل)ماتسه دماللملارهعم   ل:1/9ما عمةظلفظلماتادلل)
هسييهق رلكو ييًالأملي ه ييًال مسيياهرلمارهعم  يي لبتييالفييظل اييكلهبيياد له اييةلأملهييدتملأملهعسييرلأمل

ما  ا يييااللمارهعم  يييًالأملما ع يييدلملارهعم يييظلأملما يييعقلأملمايييهورالأملما سييي لما عةيييظلم  تيييرل
.لكتييالععف ييالةييا م له  يي  لماهمة ييالمظارهعم ييظلماتوييع لفييظلماتيييادلل(3)همة  ييًالإارهعم  ييًا(

ت ومتياالله ايةلأملهيدتملأملهخي  ،لأملهعسيرلل/ا(لعوملأ  ال))عسياا ل  ا يااللهه يت 1)
ل.(4)مهسهق رلكو ًالأملي ه ًال مس و لإارهعم   لأمل مه  لأملبة  لمس و لأخعتلتاا   ((

كتالععالةا م لمات اتناللمظارهعم   لمألعد ظلماس دماللمظارهعم   لفيظلماتيادلل
 الأملهخ    يال مسياهرل(لت هلبقماهل))مات ومتااللماهيظل يه لإ ايا االأملإعسياا الأملهسيوت2)

إارهعم  ييييي لأمل مسييييياهرلتايييييا   لبتيييييالفيييييظل ايييييكلهبييييياد لما  ا يييييااللمظارهعم  ييييي لأملما ع يييييدل
/أ(لتيي ل2.لم ويياللكيي اكلماتييادلل)(5)مظارهعم ييظلأملما ييعقلأملماييهورالأملما سيي لما عةييظ((

ماقييا م لما تييم يظلا تيي لماته يييدللبايية لماهييياعللمظارهعم  ييي ل)مألم سييهعم (لعوييمله ع ييي ل
ا لما  ا يييااللعويييملأ  يييال))مات ومتيييااللماهيييظل يييه لإ هاي يييالأملإعسييياا الأملإسيييهنت الأملعسيييا

                                                           

، الىدار العلميىة 1لعلمي فىي اإلببىات،   د. عباس زبون العبودي، الحجية القاهوهية لوسائل التقدم ا(  2)

 .144، ص 2002الدولية للوشر والتوزيا، األردن، 

د. عبىىاس زبىىون العبىىودي، التعا ىىد عىىن  ريىىق وسىىائل اإلجصىىال الفىىوري واجيت ىىا فىىي اإلببىىات (  1)

 .5، ص 1994المدهي، أ رواة دكتوراه، كلية القاهون، جامعة بغداد، 

(
2
م مىىن  ىىاهون1المىىادة  ( لكىىوة  78التو يىىا االلكتروهىىي والمعىىامكت االلكتروهيىىة العرا ىىي ر ىى   / جاسىىعا

 . 5/11/2012في  4256، موشور في جريدة الو ائا العرا ية ، العدد 2012
(

. موشور على 2004( لكوة 15/ب( من  اهون جوظي  التو يا اإللكتروهي المصري ر   )1المادة )(  3

 .http://al.juvispedia.org./index.phpشبكة اإلهترهت وعلى المو ا  
(

. موشىور علىى شىبكة 2001( لكوة 85( من  اهون المعامكت اإللكتروهية األردهي ر   )2المادة )(  4

-http://www.lop.gov.jo/ui/laws/searchاإلهترهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت وعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى المو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

on.jsp/?on=58years=2001. 



 الحجية القانونية للسندات اإللكترونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

282 

هخ    ال مساهرلإارهعم   لأملبوع  لأمل مساهرلتتا و ،لبتالفيظل ايكلعويملسي  رلمات يا ل
للما ويييعلهبييياد لما  ا يييااللمظارهعم  ييي لأملما ع يييدلمظارهعم يييظلأملما يييعق،لأملماييييهورالأمل

ن يييي لأ له ع يييي لةييييا م لمات يييياتناللمظارهعم  يييي لمألعد ييييظلييييياءل.ل (1)ما سيييي لما عةييييظ((ل
تبابقييًالاه ع يي لةييا م لمألم سييهعم لما تييم يظلفييظله ع دييهلاعسيياا لما  ا ييااللأملمات ومتيياالل

أللمايييمل،لاييي لهيي كعلايييعتلت يي ،لباظ يياف لمايييملم لماه يياع  لماسيييابق لمايي كع،ل)ماسيي دمال(
ملارهعم ييييظلعوييييملماهمة ييييالل  ييييتلأ ييييهلتيييي لما ييييعمع لأ ل  هييييم لماسيييي د،لاييييعتلماهمة ييييا
،لب  تلإ ملخوياللملمايملتي لما ا  ي لفينل  يدلفيظلاي ولما ااي لسي دًملمارهعم  ياًل،لملارهعم ظ

لمم  تال  دلكهابً لإارهعم   لأملعساا لإارهعم   لعاد  .ل
ايييي اكلم سييييالعأ  ييييالماتهمم ييييالم لايييي ململتييييعل  ييييدلةوييييمعًملهاييييع   ًالمةييييالف ييييهل

 ت له ع ي للعد لإ عمداتالااعتلماهمة الملارهعم ظماتاععا لماتوع لململعد ظلفظل
م سييييي ًالف يييييرلماتايييييعللما عمةيييييظلفيييييظلةيييييا م لماهمة يييييالملارهعم يييييظل،لماسييييي دماللملارهعم  ييييي 
 هنف هلا  ملماقومعلع دتالععالماتسه دماللملارهعم   لم نل،لممات اتناللملارهعم   

 هملتتيييالهقيييد لأ لتد يييم لعويييملمييييمالأ له تيييرلاييي ولماتسيييه دماللهمة  يييًالإارهعم  يييًا.ل سيييه
ماسيي دماللمظارهعم  يي ل  يي ذلهيياعًللم هسييالهيياعًللأخييعتلعوييملأ ييهلمفييظلتخهويي لمأل ييمم للل
 قهوعلت  اولعوملمات ومتااللمات ااي لإارهعم  ًال ت لعساا لما  ا االلماهظل ه لإبن  ال
 يي  لبعفييظلما نةيي لما قد يي لمم  تييال اييترلأ  ييًالماسيييناللماهييظله ييهملتيي لخيين لما اسييال
مآلاييظلأ ييًالكا يياللمسيي و لت اايه ييالهق  ييًا.لايي اكل تكيي له ع يي لماسيي دماللمظارهعم  يي لبة  ييال
))ما  ا يااللممات ومتييااللماهييظل ييه لهبادا ييال مسيياهرلإارهعم  يي لسييممءلكا يياللتيي لخيين لاييبك ل

لمظ هع اللأ لت لخن لأ لمس و لإارهعم   لأخعتلمه ترلهمة  ًالمارهعم  ًا((.
 المطلب الثاني

لاجب توافرها في السندات اإللكترونيةالشروط الو 
  ييعًملألهسييالل بيياقلإسييهخدم لاييبك لمظ هع يياللفييظلت يياتناللمألفييعمدلفييظل اا  يي ل
مادم لمات اوعللفإ لماهسا  ل  اعل يم ل  يا لةيمللماسي دماللمظارهعم  ي لماتسيهخعي لت  يال

                                                           
(

، موشىور 2001 يعىات االلكتروهيىة لكىوة /أ( من  اهون األوهكترال الومىوججي بشىين التو2المادة )(  1

 http://www.uncitral.org.comعلى شبكة اإلهترهت وعلى المو ا  
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فظلمظ باالللفظل رلةمم   لمظ بااللماتد   لماهظلهسهو  لفظلماس دلارظل كم لدا ًنلكاتنًل
أ ل هيييممفعلف يييهلايييعمتلمايييدا رلمارهيييا ظلم ايييكلبييية ل ه يييت لكهابييي له  ييياللإ اييياءلماهويييعال
ماقيا م ظلمأ لهريم لاي ولمارهابي لتمة ي لتيي لماايخنلمات سيمالإا يهلماسي دل.لفوريظل كييم ل
تكا  يي لتسيياممههلبيياات ععماللماهقو د يي ،ل اوت ييععلمظارهعم ييظلما ي يي لماراتويي لفييظلمظ بييااللمم 

فييظلايي ملما ييمللتيي لمات ييععماللاييعمتلت  ييالتييا نلعو ييهلوييعم  لةييا م ل يييالأ لههييمفعل
ماهمة يييالملارهعم يييظلممات يييياتناللملارهعم  ييي لما عمةيييظ،لمةييييمم   لمات ييياتناللمظارهعم  يييي ل
ما عب يي لمةييا م لمألم سييهعم لما تييم يظ،لمت  ييالتييال تكيي لمسييه بابهلتيي لخيين لما وييمنل

ماهمة يييييالملارهعم يييييظلممات ييييياتنالل(لتييييي لةيييييا م ل13.لفقيييييدل وييييياللماتيييييادلل)(1)ماقا م  ييييي ل
هرييييم لاوتسييييه دماللملارهعم  يييي لممارهابيييي لملارهعم  يييي لل-ملارهعم  يييي لما عمةييييظلعوييييمل:ل)مملًل

مما قييييمدلملارهعم  يييي ل ماللما ي يييي لماقا م  يييي لات  وه ييييالمامعة يييي لم ملهييييممفعاللف  ييييالمااييييعمتل
ب  يييييتل تكييييي لم لهريييييم لمات ومتيييييااللمايييييممعدللف  يييييالةا وييييي لاو دييييي لمماهخييييي   لل-مآله ييييي :لأ

متكا   لمل هداظل  الباااكرلما  له لم ايا االمملمعسياا الل-مسهعياع الفظلأ لمةال.لا
مملهسوت البهلمملبا لاكرل س رلبهلم بااللدة لمات ومتااللماهظلمعداللف  الع يدلم اياه ال

م لهريم لمات ومتياالل-مملمعساا المملهسوت البتالل ق رلماه يد رلبال ياف لمملما ي ا.ل 
  يييالدماييي لعويييملتييي ل  ايييةاالممل هسيييوت المهييياع  لممةييياللمعسييياا المهسيييوت ا.ل ا  يييًا:لمايييممعدللف

لهب يييذلماايييعمتلاوت ويييمنلعو  يييالفيييظلما يييدل)ممل(لتييي لاييي ولماتيييادللعويييملمات ومتييياالل
ماتعمفق لاوتسه دماللماهظل كم لماقودلت  الهس  رلمعساا المهسيوت ا.ل اا يًا:ل ييم لاوتمةيال

دلملارهعم يظل يت يالبيعقلمل بيااللماتقيععللةا م يًال(.لمملماتعسرلما هلم بااللو  لماتسيه 
ل-:عوملما  ملمآلهظا اكلس ه ام لاعمتلماتسهخعيااللملارهعم   لباظءلت لماهدو رل

ه ه علمارهاب لبود لعاتي لتي لأةيمتلأداي لمظ بيااللم ايكلظ بياالللالشرط األول   الكتاوة 
ماهقو د لبة  يال))مامعةي لماتكهمبي لما قمقلمه ترلملاه متاال.لم قودلباارهاب لفظلماتد م ل

.لم ه ييييً لاه ييياتظلمم  داييياعل(2)ماهيييظل يييدم لف  يييال مملمااييية لتيييالهييي لملهدييياقلعو يييهل  ييي   ((
                                                           

(
،دار الثقافىىىىىىىة للوشىىىىىىىر 1د. لىىىىىىىورهع محمىىىىىىىد عبيىىىىىىىدات،وببات المحىىىىىىىررات اإللكتروهيىىىىىىىة،  (  1

 . 79،ص 2005والتوزيا،األردن،

(
2
ا( في جقويىات الىبكد العربية،مطبعىة د. سليمان مر ع،من  رق اإلببات )األدلة الخطية ووجراءاج   (

 . 105،ص 1967الو ضة الجديدة،
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ماهياعللمظارهعم   ل  عل ملليد دلت لمارهاب لمماهظلهه لعوملدعاتاالل  علمعة  لأبويذل
ايهورالممادارسيت رلعو  المارهاب لمظارهعم   ،لفاارهاب لبااتد م لما د تلأويب اللهايترلم

ممظ هع يييياللمما اسييييالمظارهعم ييييظل.لمةييييدلعييييعكالةييييا م لماهمة ييييالمظارهعم ييييظلممات يييياتنالل
(لبا  ا))كرل يعالمملعةي لمملعتي ل1/5ملارهعم   لما عمةظلمارهاب لمظارهعم   لفظلماتادل)

مملم  لعنت لمخعتله  اللعوملمس و لمارهعم   لمملعةت  لممل مه  لمملم  لمس و لمخعتل
اييا   لمه بييظلدلايي لةا ويي لايي دعمكلمماد يي (.لبت  ييملم لماقييا م لما عمةييظلةييدلسييامتل يي  لت

ةا وييي لل–ملارهعم  ييي لل–تهيييملكا ييياللاييي ولمارهابييي ل،لمارهابييي لماهقو د ييي لممارهابييي لملارهعم  ييي 
لمارهعم   لأمل مه  لأملعةت  .،لا دعمكلمماد  ،لعوملأ لدعات لكا ال

/أ(لبة  يييال1عم يييظلماتويييع لفيييظل ييينلماتيييادلل)كتيييالععف يييالةيييا م لماهمة يييالملارهل
))كيييرل يييعمالأملأعةيييا لأملدعاتييي لمعة ييي لإارهعم  ييي لأملعةت ييي لأمل يييمه  لأملأ ييي لمسييي و ل
أخيييعتلتايييا   لمه بيييظلدلاييي لةا وييي لاييي دعمك((.لمةيييدلع يييعلمادقيييهلماقيييا م ظلعييي لمادعاتييي ل

وت ومتيييياالل.لمظارهعم  ييي لماهييييظله  يييياللعو  ييييالمارهابيييي لمظارهعم  ييي لبة  ييييالما اتييييرلمايد ييييدلا
م  عالما اترلمايد دلاوت ومتااللكمس  لا دي لمارهابي لمظارهعم  ي لبة يهل))مسي  لتياد ل
ا د لمهيدمم لمارهابي لمظارهعم  ي لمتي ل ايكلمألةيعمنلماتدتيي لأملمألةيعمنلما يمه  لأمل

ل.ل(1)لمألةعمنلماتتغ ب لأملما مرعللمظارهعم   لأملأ لمس  لآخعلتتا ر((
مات يععلمظارهعم يظلهريم لعويملايكرلت يادلاللخممع ت ي للممارهاب لماتميمدللفظ

خعمي ييالتيي لخيين لااايي لما اسييالمماهييظلهييه ل ه ديي لتيي لخيين لعتو ييااللإدخييا لما  ا ييااللمم 
تي لخين لهغ  ي لماي يا ل  ي ولمات ومتيااللعي لبع يذلم يدماللمظدخيا لمماهيظلهه ويمعلفيظل

.لب دلمادعمغل(2)ماتعك   لام  لماتداه حلأملإسهعياللمات ومتااللماتخ   لفظلم دللمات ااي 
ت لت ااي لما  ا االل ه لكها ه العويملأي ي للمظخيعم لماهيظلههت يرلفيظلاااي لما اسيالأمل
بباعيي لايي ولمات ييععماللعوييملماباب يي لأملمألةييعمنلماتتغ بيي لأملأ لمسيي و لتيي لمسيياهرل
هخ   لما  ا يااللمتتيال هويرلباارهابي لمظارهعم  ي لبتد مت يالما يد تلهبيعسلعويملماسيا  ل

                                                           

(
1

عىىىكء سىىىعيد  اسىىى  الطائي،التجىىىارة اإللكتروهيىىىة والقىىىاهون الواجىىىن التطبيىىىق )دراسىىىة  اهوهيىىىة   ( 

 . 101،ص 2009مقارهة(،رسالة ماجكتير مقدمة ولى كلية الحقوق في الجامعة األمريكية،لودن،

(
2
عز الدين،اإلببات بالكتابة في الشكل اإللكتروهي،بحث مقدم ولى المدرسىة كميوي خميكة وموصور   (

 . 5،ص 2005العليا للقضاء في الجزائر،
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و دااللماعةت  لمماهظلهه لع لبع ذلما اعلع علايبك لمظ هع  ياللعي لبع يذلت اايي لمات
مات ومتييااللت ااييي لعةت يي ل  ييتله ييم لمات ومتييااللإاييملأعةييا لههرييم لتيي لماييعةت  لوييدعل
ممم يييدلمبااهيييااظلهخييي  لفيييظلأي ييي للما اسيييالمهريييم لتعهبييي لبايييكرل د تيييهلما اسيييالم قيييم ل

ل.(1) هعيته الإامل عمالمكوتاال
  لا ييالتييالماتقوييمدلباارهابيي لمظارهعم  يي ،للل ييدلأ ل ايي علإاييملأ ييهلللمب ييدلأ له يي

لت يي   فتيي ل،ل اييهعتلف تييال ه وييذلباييكرلمارهابيي لفييظلماتد ييم لماهقو ييد لأ ل كييم لفييظلاييكر 
ماتتكييي لأ لهريييم لمارهابييي لعويييملمايييمعقلأملمايويييدلأملماخايييالمكييي اكل تكييي لأ ل سيييهخد ل

.لأتييالفييظلماتد ييم لل(2)ايي لماراهبيي لماهقو د يي لاورهابيي لبييااتممدلمايافيي لأملماسيياهو لأملعوييملمآل
ما د تلاورهاب لفت لماتتك لأ لهرم لمارهاب لعوملدعات لإارهعم   لتخ م  لعوملمس  ل
إارهعم ظلمهرم لةا و لانسهعياللم سهخد لاورهاب لما اسالمظارهعم ظلم ايكلتي لخين ل

ل.لل(3)ه   اللما عمتملمات دللا اكل
لعي لماقاعيدللما اتي لمةدل  معلماهسيا  لا يالايرل أ لمات يععماللمظارهعم  ي لخيعم ن

لماهظلهسه دلعوملمارهاب لباعهباعاالمألساالفظلإ بااللأ لهوعا؟
إ لماتاييعللمألعد ييظلفييظلةييا م لمات يياتناللمظارهعم  يي لةييدلم دييعدلتيي ل  ييتلإةييعمعول

هابي لباات ععماللمظارهعم   لمةمه الماقا م   لفظلمظ بااللبااع  لت لعيد لهيممفعلايعمتلمار
،لمماهظل(4)/أ(لت لةا م لمات اتناللمظارهعم   لمألعد ظ19م اكل  اءًملعومل نلماتادلل)

أةيييعاللوييي  لماسييي دلمظارهعم يييظلماقا يييرلاوه م يييرلإ ملهيييممفعاللماايييعمتلكافييي لماهيييظل يييدداال
ماتاعللفظلةا م لماهياعللبااع  لت لعد لهممفعلاعتلمارهاب لما  لاملمألساالفظلماس دل

ماييي نل تكييي لماق ييياالعو يييهلمهب  قيييهلعويييملمات يييععماللكافييي لسيييممءلكا يييالللماييي م،لماهقو يييد 

                                                           

(
1
 . 79د. لورهع محمد عبيدات،مصدر سابق،ص   (

(
2
د. محمىىىىىىىىىىد أميىىىىىىىىىىقن الرومىىىىىىىىىىقي،الوظام القىىىىىىىىىىاهوهي للتحكىىىىىىىىىىي  اإللكتروهىىىىىىىىىىي،دار الفكىىىىىىىىىىر   (

 . 100،ص 2006الجامعي،اإلسكودرية،

(
3
جاء هظام اافظ بوي شمكة،اإل ار القاهوهي للتحكىي  اإللكتروهي،رسىالة ماجكىتير،جامعة الوجىاح ر  (

 . 77،ص 2009الو وية،هابلع،فلكطين،

(
4
هصت هفه المادة على) يكون الكود االلكتروهي  ابكم للتحويل اجا اهطبقت عليه شرو  الكود القابل  (

شر  الكتابة، شريطة ان يكون الكاان  د وافق على  ابلية  للتداول وفقام الاكام  اهون التجارة باستثواء

 التداول(.
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عست  لأملععف  لأل لماس دماللومعللت لومعلمات يععماللمماهيظلتي لماتتكي لأ لهويدعل
ع لي االلعست  لأملأ ل ودقلعو  الت لة و  لكتالأ  الهودعلبااتقا رلع لماايخنل

ل.(1)ما اد 
 دأاللمااي مالههممويرلعي لبع يذلماهيياعللل اةلماهمة الت  لأ لالشرط الثاني   التوقيع 

مبدألمظ سا ل  ع لما قمدلمار هل  علباكوهلماتاد لع علم العس لأملاكرلت   لعومل
ةب ي لخي الأملتخبمبي لمعة ي لملسي تالأ لما ويمعلماعمتا  ي لكيا لماهمة يالف  يالعبيياعلل

ذلارييي لماه ييم لما ت ييي،لعيي لعتيي لتعسيييم لأملخيياه لتب يييمللعوييملايييتالباسيي لتاايييكلماخييه 
اوتيهتالأدتلإاملهبمعلماهمة الباكرلهدع يظل هملمورلإاملاكوهلما  ل   دول اا ًا.ل
أتالب دل  معلماابك لمظارهعم   لأدتلإاملهبمعلماهمة الما  لأخي لايكًنلعةت يًالمايملتيال
  يييعالبيييااهمة المظارهعم يييظ.لمم  لملعهيييعمالبد اا ييي لماسييي دماللمظارهعم  ييي ل بقيييمل اةويييًال

ملبقييييظل سيييهو  لهمة  يييًال خييي ل يييدلويييا بهلتتيييالفيييعضلمألخييي لبيييااهمة الم  يييعل  لفاهيييدللإ 
ل.(2)مظارهعم ظلك ه ي ل هت  لاوس دماللمما قمدلمظارهعم   
  يتلُعيعالبة يهل))كيرلإاياعماللأمل،لمةدلمعداللعدلله ياع  لاوهمة يالمظارهعم يظ

لعتييم لأمل ييعمالتييعخنل  ييالتييي لماي يي لماتخهويي لباعهتييادلماهمة يييالمتعهببيي لمعهبابيياًل
مهييي  لدم ل،لم  قيييًالباام  قييي لمظارهعم  ييي لهسيييتحل هت  ييي لايييخنلويييا   المه د يييدلام هيييه

مععفيييهلةيييا م لماهمة يييالمظارهعم يييظلممات ييياتناللملارهعم  ييي ل،ل(3) تيييمضلعييي لع ييياهه((
(لبا هل))عنت لاخو  لههخ لاكرل عمالمملمعةا لمملعتيم لممل1/4ما عمةظلفظلماتادل)

بالتهدعدل د لعومل س ههلماملماتمةالم كم لت هتدًملمااعماللمملمومماللممل  عاالماهلبا
(لت يهل2ت لي  لماهود ذ((.لكتاععفهلةا م لمات اتناللمظارهعم   لمألعد ظلفيظلماتيادل)

بة هل))مألومماللمظارهعم   لأملماعتيم لأملمات اايي لأملماهايد علماعةتيظلماهيظله ي  لام ي ل

                                                           

(
1

 . 80د. لورهع محمد عبيدات،مصدر سابق،ص   ( 

(
2

(  أسل كاظ  كري  الصدام،اجية المحرر اإللكتروهىي فىي اإلببىات المدهي،أ رواىة دكتوراه،جامعىة 

 . 60-58،ص 2006بغداد،

(
3
وهىىي )ماهيته،مخا ره،كيفيىىة مواج ت ىىا ومىىدى اجيت ىىا فىىي د. بىىروت عبىىد الحميىىد،التو يا اإللكتر  (

. هقىىكم عىىن   رجىىاء هظىىام اىىافظ بوىىي  48،ص 2007اإلببىىات(،دار الجامعىىة الجديد،اإلسىىكودرية،

 . 80شمكة،مصدر سابق،ص 
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تييي لأييييرلهمة  يييهلمبغيييعضلماايييخنلمات  يييظلماييي  لم يييالاييي ولمظاييياعماللعويييملماتسيييه دل
ماتممفقيي لعوييملت ييتم ه((.لكيي اكلععفييهلةييا م له  يي  لماهمة ييالمظارهعم يييظلماتوييع لفييظل

/ (لبة يهل))ماهمة يالمظارهعم ييظل:لتيال م يالعويملت يععلإارهعم يظلم هخي لايكرل1ماتادل)
 ييعمالأملأعةييا لأملعتييم لأملإعاييادماللأمل  عاييالم كييم لاييهلبييابالتهدييعدل سييتحل ه د ييدل

الع ل  عو((.ل ه حلتي لخين لماه ع ديااللماسيابق لأ لماتايعللملعد يظلةيدلاخنلماتمةكل
،لب يضلويمعلمأايكا لماهمة يالملارهعم يظ،لأم حلاة هلفظل اكلاة لماتايعللماتويع ل

كتيييالأ لماتايييعلل،لمماهيييظلةيييدلههخييي لايييكرل يييعالأملعتييي لأملويييماللأملبويييت لأمل  عايييا
مم  تييالأمعدماييال،لرلما وييعملعد ييظلملماتوييع لأمعدملايي ولماوييمعلممألاييكا لللعوييملسيي  

م اييكل هييملههسييالايي ولماه ع دييااللتسييهقبًنلأل لوييمعلأملأاييكا لةييدل،لعوييملسيي  رلمات ييا 
ه  ييعلاوهمة ييالملارهعم ييظ.لمتييالماتاييعللما عمةييظلفبااييهعمبهلأ ل كييم لماهمة ييالملارهعم ييظل
ل–ت هتييدًملتيي لة ييرلي يي لماهوييد ذ،ل كييم ل سييالعأ  ييالماتهمم ييالةييدلأ ييدتلماهتاتييالأر ييعل

ب ييعمعللأ ل كيم لماهمة ييالملارهعم ييظلتم قييًالمت ييددًمللل-ماتاييعللملعد ييظلمماتوييع لتي ل
لم   علع لع  ههلفظلملاه م لبتالمةالعو ه.ل،لااخنلماتمةا

مأتييالباا سييب لإاييملوييمعلماهمة ييالمظارهعم ييظلفقييدل كييم لعوييملاييكرلهمة ييالعةتييظل
مارهابي لما اد ي لإايمل  تل ه لباسهخدم لماوم اع هتاالل ه م يرلمات يععلماتكهيمالتي لخي ل

ت ادايي لع ا يي  لمه م ييرلماهمة ييالإاييملأعةيييا ل.لمةييدل كييم لعوييملاييكرلماهمة ييالما  يييمتهع ل
ممايي  ل  هتييدلباييكرلأساسييظلعوييملماخويياهنلما مه يي لا  سييا لكاابوييت لبة ممع ييالكافيي ل
سممءلكا الل ممسب لمألوبالأملابك لما   لأملماويمه  لأملماايداولمت اماي لت عفي لخي ل

بع ييذلايي ولماخويياهنل.لمةييدل كييم لعوييملاييكرلماهمة ييالبييااقو لمظارهعم ييظلمظ سييا لعيي ل
م اييكلباسييهخدم لةويي لإارهعم ييظل سييا ظل تكيي لعيي لبع قييهلمارهابيي لعوييملااايي لمارت  ييمهعل

ل.(1)م اكلباسهخدم ل ع اتملت   
أتيييالايييعمتلماهمة يييالمظارهعم يييظلف  ييياكلعيييدللايييعمتل ييييالهممفعايييالمت  يييالةيييدعلل

 د يييدلاخوييي  لت يييععولمماه   يييعلعييي لإعمدللويييا الماهمة يييالماهمة يييالمظارهعم يييظلعويييمله

                                                           

(
1
 109،ص 2009عصام عبد الفتاح مطقر،التحكيق  اإللكتروهقي،دار الجامعة الجديدة،اإلسكودريقة، (
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(لتييييي لةيييييا م لماهمة يييييالمظارهعم يييييظل5.لمةيييييدل وييييياللماتيييييادلل)(1)ممهويييييا لماهمة يييييالبااسييييي د
ممات يياتناللملارهعم  يي لما عمةييظلعوييملاييعمتلماهمة ييالملارهعم ييظلبقما ييال)  ييم لماهمة ييال

ويد ذلمهيممفعلف يهلماايعمتلملارهعم ظلما ي  لفيظلمل بيااللم ملكيا لت هتيدًملتي لي ي لماه
م ل كييييم لمامسيييي  لل-م ل ييييعهب لماهمة ييييالبييييااتمةالم ييييدولدم ل  ييييعو.ل ا  يييياًلل-مآله يييي :لمملًل

م ل كم لأ له د رلممله يد رلفيظل-ملارهعم ظله اللس بعللماتمةالم دولدم ل  عو.ل اا اًل
ماييم معللم ل  اييولمفقييًالانيييعمءماللماهييظله ييدداال-ماهمة ييالملارهعم ييظلةييابًنلاورايي .لعمب يياًل

ل ه و تاالل ودعاالمام  ع(.ل
مبيييي اكلهرييييم لمارهابيييي لمماهمة ييييالاييييعب  لت تيييي  لباا سييييب لاوسيييي دماللمظارهعم  يييي ل
ماتسهخعي لع علابك لمظ هع اللاريظلهريم لداي ًنلكها  يًالا  بيااللمبيدم لاي   لماايعب  ل

ةيظلةيدلك اكلأ لةا م لمظ بيااللما عم،لهدقدلا ولماس دماللة ته ال مود الس دلفظلمظ باال.
(لت يهلأ لهسيهد دلمات كتي لتي لمسياهرلماهقيد لما وتيظلفيظلمسيه باتل104أيا لفظلماتيادلل)

ماقييعمه لماق يياه  لمايي ملمايي نلعييا ل اييترلكييرلمسيياهرلماهقييد لما وتييظلفييظلمظ بييااللمت  ييال
ل.(2)ماس دماللمظارهعم   لماتسهخعي لع علابك لمظ هع ال

 لبااهيييياعللمظارهعم  ييي لعويييملأ لأمي ييياللماهايييع  االلماخاوييي  الشفففرط الثالففف    التوث ففف 
اييخنل قييم لبيية لهوييعالتيي لخيين لاييبك لمظ هع يياللهم  ييذلماهوييعالمايي  لهيي لم اييكل
او داظلعومل قمقلماته اتو  لتي لخين لايبك لمظ هع ياللتي لأ لمعهيدمءلأمل ي ل تكي ل
أ ل تييياعالعوييي   لتييي لماغ يييعلتتيييالمسيييهميال ايييكلماق يييا لبااب يييتلعييي لبع قييي ل يييه لإدعم ل

م  ييي لكافييي ل  يييالا يييه لإويييدمعلسييي دمالل ماللة تييي لةا م  ييي لمماب يييدلعييي لأ لماسييي دماللمظارهعل
لل يدلتي لماق يا ل،ل.لمم  لإويدمعلأ لسي دلمارهعم يظلت تيالكيا (3)معهدمءلعومل قمقلماغ ع

 هم  ذلا ملماس دلايدتلي ي لت هتيدلل يه له د يداالتي لة يرلما كمتي لملل ايهعتلأ لهريم ل
تيرلاي ولماي ي ل كتي لبيااه قذلتي لوي  لي  لماهم  يذلي ي لمم يدللايدتلكافي لمايدم .لف 

                                                           

(
1
 . 116-115ابق هفكه،ص المصدر الك  (

(
2
د. عباس زبون العبودي،الحجية القاهوهيقة لوسائقل التقىدم العلمىقي فىي اإلببات،مصىدر سابىقق،ص   (

146. 
(

ويىىاد محمىىد عىىار ، مىىدى اجيىىة المحىىررات اإللكتروهيىىة فىىي اإلببىىات )دراسىىة مقارهىىة(، رسىىالة (  2

 .44-43، ص 2009ماجكتير، جامعة الوجاح الو وية، هابلع، فلكطين، 
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ماس دلما  له لإودمعولمعت لودعلأملماق ا ل ههبالماهغ  يعماللممألخبياءلماهيظل يد اللب يدل
إ ااءلماس دلسممءلكا لت لخن لمسهخدم لمساهرلماه و رلاوه عالعوملماعتم لمماروتياالل

سي دلا يه لب يدلممألعةا لمفكلماادعماللأملأ لمس و ل ه لمسهخدمت الفظلماه قذلت لو  لما
 اكلتي حلويا الماسي دلاي ادللماهم  يذلمماهيظله كيدلوي  لماسي دلاهريم ل يي لعويملتي ل
 دعظلب د لو  لماس دلما  لودع.لمفيظل يا لإهتيا لهم  يذلماسي دلمظارهعم يظل يه لتي حل
وييا بهلعتيي لماه ع يي لمااخوييظلماخييانلبييهلم ييه لإوييدمعلايي ملماعتيي لتيي لة ييرلماي يي ل

س دماللم سهدادلت لا ملماعت لفظلإتكا   لهت   لماس دلماتخهو لمماتعخنلا ال هم  ذلما
عيي ل  يييعولم ييه لمسيييهخدمتهلتيي لة يييرلمااييخنلماتعسيييرلإا ييهلات كييي لماسيي دماللعييي لب  ييي ال

ل.(1)ماب ضلارظللل ه لماخو ل   لماس دماللمعد لهت   اال
ايي اكلع ييعلماتاييعللما عمةييظلعيي لايي ملماهم  ييذل يييل)ايي ادللماهوييد ذ(ل  ييتلععف ييال

ملتي لةيا م لماهمة ييالملارهعم يظلممات ياتناللملارهعم  ي لبا  يال))مام  قيي لفيظلماتيادللملماي
ماهظلهودعاالي  لماهود ذلمفذلأ كا لا ملماقا م لمماهظلهسهخد لظ باالل سيب لماهمة يال

.لللمععفاللمادقعللما ا   لعاعلتي ل ديالماتيادللعتي لماه ع ي ل(2)ملارهعم ظلماملماتمةا((
 يييي لماهوييييد ذلاوتمةيييياللسييييهخدمتهلفييييظلماه ييييياتناللبة ييييهل:ل))ماعتيييي لمايييي  لهخووييييهلي

ملارهعم  ييي ل((.لمةيييدلي يييرلةيييا م لماهمة يييالملارهعم يييظلممات ييياتناللملارهعم  ييي لما عمةيييظل
،اييظلماهيييظلل(3)مااييعك لما اتييي لاخييدتااللماايييبك لمادما يي لاوت ومتيييااللفييظلم معللملهويييالال

ماقيا م لعويملل(لتي لاي م6ههماملت حلهعمخ نلاي ادماللماهويد ذ.ل  يتل وياللماتيادلل)
تيي حلهييعمخ نلموييدمعلاييي ادمالل-ت ييا لايي ولمااييعك لبقما ييا))ههماملماايييعك لتا يياهظ:لمملًل

ه د دلمات ا  علماد   لل  تي ل-ماهود ذلب دلمسه وا لتممفق لمام  علمفقًالاوقا م .ل ا  اًل
ءلماتهاب ي لمملايعمالعويملمدم-ماهمة الملارهعم ظلم ب لتممويداه الماد  ي لمماهق  ي .ل اا ياًل

                                                           
(

 .83د. لورهع محمد عبيدات، مصدر سابق، ص (  1

(  المادة االولى الفقرة الحادية عشر من  اهون التو يا االلكتروهي والمعامكت االلكتروهية العرا ي، 2)

من  اهون المعىامكت االلكتروهيىة االردهىي، والمىادة األولىى الفقىرة )و( مىن  ىاهون  2جقابل ا المادة 

 هي المصري .التو يا اإللكترو

(
3
( من  اهون التو يا االلكتروهي والمعامكت االلكتروهية العرا ي  المقصود 1/2اددت المادة ) (

 بالشركة هي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة االجصاالت.
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ما  ييعلفييظلل-ماي ييااللما اتويي لفييظلتيييا لموييدمعلايي ادماللماهوييد ذلمهقييم  لمدمه ييا.لعمب يياًل
مااييييييكام لماته وقيييييي لبا اييييييب لماهمة ييييييالملارهعم ييييييظلمملهوييييييد ذلماايييييي ادماللممات يييييياتنالل

هقيييد  لماتايييمعللل-ملارهعم  ييي لممهخيييا لماقيييعمعماللمات اسيييب لفيييظلاييية  المفقيييًالاوقيييا م .لخاتسييياًل
ل-ظلتييييالاللماهمة ييالملارهعم ييظلمهوييد ذلماايي ادمال.لسادسييياًلماد  يي لاوي ييااللما اتويي لفيي

مةاتيي لماييدمعماللماهدع   يي لاو يياتو  لفييظلتيييالاللماهمة ييالملارهعم ييظلمهوييد ذلماايي ادمالل
ممةات لما دمماللممات هتعماللماه ق د  ل   ملماخومن((.لكتال ددلماقا م لمعنولفظلماتادلل

  يالع يدلتي حلماهيعخ نلبت مماي ل اياتل(لت هلمااعمتلماهظل يالعوملماايعك لم لهعمع8)
لمودمعلا ادللماهود ذ،لل عتلدمع الا كعاا.ل

 الشرط الراوع   إمكانية اال تفاظ والسند اإللكتروني في شكله األصلي المتف  عليه.
 ه ييت لايي ملمااييعتلأ ييهلارييظل  ه ييعلماسيي دلمظارهعم ييظلدايي ًنلكيياتًنلفييظلمظ بيياالل

باكوهلمألووظلما  ل اةلبيهلمماتهديذلعو يهل ي  لبعفيظل يالأ ل كم لةابًنلان هداظلبهل
ما نةيي ،لم ييه لمل هديياظلبت ومتييااللماسيي دلمظارهعم ييظلعيي لبع ييذلإدخييا لمات ومتييااللأمل
  مدلملهداقل   لمابعف  لمهخ    الكتيالايظلمبتياله هم يهلتي ل ويمنلمهممة يالآا يًالفيظل

ع يذلاااي لما اسيالم يه لما اسالمظارهعم ظلم اكلب دلأ ل ه لت ا   لا ملماس دلعي لب
هخ   هلعويملمسيبمم  لتغ اب سي  ،لم تكي لمسيهعياللمام  قي لممسيهخعم ل سي لع  يالهريم ل
تبابق لا ور،لما اكلما د دلت لمساهرل د لماتسه دماللمظارهعم   لمت لا ولمامساهرل
مااييع  لماتغ اب سييظلماييبك لمظ هع يياللممألةييعمنلماتع يي لممألةييعمنلماوييوب لمهه ييمللايي ول

نلفت  التال ق رلماهسي رلعوملميهلمم دلاوسيبحلمت  يالتيال كيم لتي دم لماسيبحلمألةعم
ل.(1)اوهسي ر

 هييملهرييم لا ييال دييالل–ايي اكلأاييهعتلماقييا م لما عمةييظلفييظلماسيي دماللملارهعم  يي ل
أ لهريم لةا وي لاو دي لبااايكرلماي  لهي لم ايا االأملمعسياا المملل– ي  لت  نه المامعة ي ل

م ويييياللعوييييملم لماسيييي دمالل،ل/لممًل(لايييي ملمااييييعت13)ل  ييييتله ييييت اللماتييييادل،لهسييييو ت ا
ملارهعم   لهرم لا ال دالما ي  لماقا م   لإ ملهممفعاللف هلتيهت ي لماايعمتلمأله ي ل:ل))ل

                                                           
(

 .45وياد محمد عار ، مصدر سابق، ص (  1
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متكا  يي لمل هديياظل  ييالباااييكرلمايي  لهيي لإ اييا االأملمعسيياا الأملهسييوت البييهلأملبيية لل–ال
م ااه الأملمعساا المملهسيوت اللاكرل س رلبهلم بااللدة لمات ومتااللماهظلمعداللف  الع د

ل.لل(1)بتاللل ق رلماه د رلباظ اف لأملما  ا((
إ لعتو  لإدخا ل  ب السندات  اإللكترونية الم فوظةالشرط الخامس   إمكانية استرجا

ما  ا االلمظارهعم   لسممءلكا ل اكلت لخن لما اسيالأملتي لخين لايبك لمظ هع ياللأمل
عوملس  رلمات ا لإعسا لماعساهرلماقو عللتي لخين لأي ي للأ لمس و لإارهعم   لتاا   ل

مات تم لإاملماتممةالماتهممفعللعوملابك لمظ هع الل تك لت لخنا الةعمءللما  ا االلماهيظل
.لمةدلأردالل ايكلما ويمنلماهايع    ،لفقيدل(2) ه لإعساا ال  دالمابع ق لماهظلأعسوالل  ا

،ل  لأ لهرم لةا و لانسهعياللفيظلأ لمةيالأاهعتلماقا م لما عمةظلفظلماس دماللملارهعم 
/لأمًلل/لأ(للعويييملأ يييهل))لأ لهريييم لمات ومتيييااللمايييممعدللف  يييالل13  يييتليييياءلفيييظلماتيييادلل)

،لأ لأ لماقيا م لأاي  ل(3)ةا و لاو د لملماهخ   لب  تل تكي لمسيهعياع الفيظلأ لمةيالل((
ما اسالمآلاظلأمللأ لهرم لما  ا االلماتكم  لاوس دلت دم  لفظلمألةعمنلماووب لألي  ل

عويييملايييبك لمظ هع ييياللببع قييي لهتكييي لتييي لمسيييهعياللاييي ولما  ا يييااللتييي لخييين لأ لي يييا ل
 إارهعم ظل تك لعببهلعوملماابك .

 لمو   الثانيا
 ا كام السندات اإللكترونية

أعبملةا م لمظ بااللما عمةظلاوقا ظلماون   لفظلملسهدادللت لمساهرلماهقد ل
،لمايي ملمايي نلب تمتيهل اييترلكيرلمسيياهرلماهقييد ل(4)ماق ياه  لما وتيظلفييظلمسيه باتلماقييعمه ل

ما وتييظ،لمايي ل هييدخرل ه د ييدل ي ه ييالفييظلمظ بيياالل ييرلهييعكلمألتييعلاوقا ييظل سييالسييوبههل
لماهقد ع  لبالعهتادلعو  الأملعد لملعهتادلعو  ا.

                                                           

(
1
التو يىا االلكتروهىي والمعىامكت االلكتروهيىة العرا ىي. جقابل ىا  / اوالم / أ (، مىن  ىاهون 13المادة )  (

 ( من  اهون المعامكت االلكتروهية االردهي.2/ أ/ 8المادة )

 .494(  عصام عبد الفتاح مطر، مصدر سابق، ص 2)

ل ىا / أوالم / أ ( من  ىاهون التو يىا االلكتروهىي والمعىامكت االلكتروهيىة العرا ىي ، جقاب 13(  المادة )3)

( مىىن  ىىاهون 18( مىىن  ىىاهون المعىىامكت االلكتروهيىىة االردهىىي ، والمىىادة مصىىري )1/أ/8المىىادة )

 التو يا االلكتروهي المصري.
(

4
)

 المعدل. 1979( لكوة 107( من  اهون اإلببات العرا ي ر   )104المادة )  
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مكيييييا لاييييي ملماييييي نلايييييملماييييي  ل  يييييم لعو يييييهلفيييييظلتييييييا لمات ييييياتناللمماق يييييا ال
مايييملأ لهمسيييال يييي لمات ييياتناللمماهبييياد لماهيييياع لفيييظلما ييياا ل،لملارهعم  ييي لفيييظلما يييعمق

ب  يتلأويبحلا متيًالعويملماتايعلل،لبا هاياعلمل هع  ياللممسياهرلملهويا لما د  ي ،لماعةتظ
مه تييظلبعفييظلما نةيي لما قد يي لتيي ل،لأ ل ممرييالكييرلهبييمعلبقييمم   لهيي   لما  يياللماقا م  يي 

قيدلويدعلةيا م لماهمة يالملارهعم ييظلمماسي بعللعويملإسيهقعمعلمات ياتنال،لايي اكلف،لماه ا ير
،لممايييي  لييييياءلفييييظلملسييييباال2012(لاسيييي  ل78ممات يييياتناللملارهعم  يييي لما عمةييييظلعةيييي ل)

م يييهليييياءلم سيييياتًالتيييالماهبيييمعلما اويييرلفيييظلتييييا لهر مامي يييالمات ومتييياالل،لماتميبييي لايييه
 ،لمملهوالاللمأ اب لمل هع  اللمهمف علملسالممألبعلماقا م  ي لاوت ياتناللملارهعم  ي

مهبم يييالما  يييا لماقيييا م ظلماهقو يييد لبتيييال  سيييي لتيييال  ييي لهق  ييي لمات ومتيييااللمملهويييالالل
ما د  ييي ،لفقيييدلكيييا لتييي لماييي لمادمفيييهلايييملتييي حلما ي ييي لماقا م  ييي لاوت ييياتناللملارهعم  ييي ل

(لت ييهل2/2مماهمة ييالملارهعم ييظلمه  يي  لم كات ييا،لمةييدل ويياللعوييمل اييكلوييعم  لماتييادلل)
هيمف علملبياعلماقيا م ظللسيه تا لمامسياهرل-ماملتا ياهظ:لمملًللبقما ا))ل  دالا ملماقا م ل

تييي حلما ي ييي لماقا م  ييي لاوت ييياتناللملارهعم  ييي لمماهمة يييالملارهعم يييظلل-ملارهعم  ييي .ل ا  ييياًل
له    لما ق لفظلو  لمات اتناللملارهعم   لمسنته ا((.ل-مه    لم كات ا.ل اا اًل

ملارهعم ييظلمماهييظلأخيي الل  ييالمار  ييعلتيي للممسييه ادًملاوتديياا  لما د  يي لفييظلمظ بيياال
  يييييمعلماهسيييييا  لمات ييييي ل؟لايييييرل  يييييم لماسييييي دل،لماهايييييع  االلماتهقدتييييي لمملهداة يييييااللمادما ييييي 

أ لماهيظلهريم لعويملدعاتي لمعة يي لل–ملارهعم يظل ماللما ي ي لماتقيععللاوسي دماللماهقو د ي ل
ة ييا لملبييعمالأ ل،ل؟لمبتييالأ لماسيي دلملارهعم ييظ،ل هرييم لتيي لكهابيي لمهمة ييالمارهعم ييظل–

 ييإخعم لماسيي دلملارهعم ييظلماييمل،ل ييإيعمءلمات اتويي لملارهعم  يي لبااراتييرل ممسييب لمل هع  ييال
  ييي لمامييييمدلتييي لخييين لتيييال  يييعالبتخعييييااللما اسيييما،لمماهيييظل  ييياالما  يييالماهمة يييال

لملارهعم ظل همل ه لمعهباعاال ماللة ت لماس دلما اد لفظلمل باال.ل
بغ  لماموم لماململياب لعوملماهسا  ل،ل   ا اكلس قس لا ملماتب تلإاملتبو

ل-ماسا ذللعوملما  ملمآلهظل:
  جية الكتاوة اإللكترونية. -المطلب األول  
  جية التوقيع اإللكتروني. -المطلب الثاني  
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 المطلب األول
  جية الكتاوة  اإللكترونية 

عمةييظل(لتيي لةييا م لمظ بييااللما 104أيييا لماتاييعللما عمةيييظلمبم ييمسلفييظلماتييادلل)
اوقا ييظلملسييه ادلإاييملتييال ييمفعولماهبييمعلما وتيييظلتيي لمسيياهرل د  يي لا  بييااللاو كيي لف تييال

لأ لت ب االلما اس(1)  عضلعو هلت لت ا عاالل مالمآلايظله يدلتي لأاي لاي ول.لمت عمان
مامساهرلمبااهااظل سهب الماقا ظلأ ل  هتيدلعويملماق يمدلمات دم ي لفيظلما اسيمالمآلايظل

ل.(2)ب  لفظلمسه باتلماقعمه لماق اه  مماقا و لاوقعمءللأملماتسهخعي لت لماتدخناللما اسمل
(لتييي لةيييا م لمظ بيييااللما عمةيييظل  يييدملتهبيييمعًملة اسيييًالإايييمل104أ ل ييينلماتيييادلل)

  يييعلتييي لماهايييع  االلما عب ييي لمماهيييظلاييي ل يييعدلف  يييالأ ل ييينل سيييتحل إعبييياءلأ ل ي ييي لمار
،لإللأ لهيييعكلمألتيييعلاوق ييياءلمي يييرلتسيييهخعياالل(3)امسييياهرلماهقيييد لما وتيييظلفيييظلمظ بييياال

ل-ما اسمالمآلاظلتيعدلةعمه لة اه  لاملت رل  علم اكلاس    ل:
ع   لة اه  لبااتد م لاملسوت البة هل تك لمعهباعلمادا رلمظارهعم ظلة -أولهما  

(لتي لةيا م لمظ بيااللفيإ لا ياكلة يدًملت تيًالعويمل ايكل104مات ومنلعو يهلفيظلماتيادلل)
  مدلإاملت دمد  ل ي  لماقعمه لفيظلمظ بياال،ل ايكلأ لماتايعللما عمةيظلاي ل يي لمظ بياالل
لبااقعمه لإللفظل باقلتال يم لإ باههلبااا ادل،لما  مللل يم لكقاعدللإ بيااللماهويعفاال
،ل(4)ماقا م  ي لماهييظله  يدلعيي ل وياالمات وييللماتقييععلا  بيااللبااايي ادللعي لبع ييذلماقييعمه ل

مت لمات وم لأ لأبس له اترلع لبع ذلهوكلمألي  لله  دلة تهيهلعي لاي ملمات ويللتتياللل
ل كم لا  ولمألدا لة ت لفظلمظ بااللسمتلة ت ل  ع  لب ه .

                                                           
(

1
)

اضىي أن يكىتفيد مىن ( مىن  ىاهون اإلببىات العرا ىي الوافىف علىى أهىه ))للق104ايث هصىت المىادة )  

 وسائل التقدم العلمي في استوبا  القرائن القضائية((.
(

د. هجىىكء جوفيىىق فلىىيج، الحجيىىة القاهوهيىىة لمخرجىىات الحاسىىوب االىىي فىىي اإلببىىات المىىدهي، بحىىث (  2

 .106، ص 2001، 10موشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد 
(

ئل اإلجصىىال الفىىوري واجيت ىىا فىىي اإلببىىات د. عبىىاس زبىىون العبىىودي، التعا ىىد عىىن  ريىىق وسىىا(  3

 .227المدهي، مصدر سابق، ص 
(

اسىتوبا  كىل  –( من  اهون اإلببات العرا ي الوافف على أهىه ))للقاضىي 102/2(  ايث هصت المادة )4

  ريوة ل  يقررها القاهون وجلك في هطاق ما يجوز وبباجه بالش ادة((.
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خا  لماقعمه لس ي و الأس عللا كي لإ لإدخا لمألدا لمظارهعم   لفظلل-وثان هما  
ماقا يييظلمهويييبحلأسييي عللميه يييادماللتخهودييي لاوق ييياءل يييرلم هيييملته اة ييي لأل  يييالسيييهرم ل

ل.(1)خا   لليه ادلماقا ظلمهقد عول
ل مماتقوييمدلبااقع  يي لماق يياه  لاييظل))مسييه باتلماقا ييظلأتييعل  ييعل ا يياللتيي لأتييع 

علهقيييم لعويييململسيييه باتل.لف يييظلدا يييرل  يييعلتبااييي(2) ا ييياللاد يييهلفيييظلمايييدعمتلمات  يييمعل((
مماهييعي حلأ لمسييه ها لمةيياهالتيي لمةيياهالأخييعت،لفيينل قييالمظ بييااللف  ييالعوييملماممة يي ل مه ييال
 موييد التوييدعًملاو ييذل ييرل قييالعوييملممة يي لأخييعتلةع بيي لت  ييالأملتهوييو ل  ييالإ مل  هييالل
 لأتك لاوقا ظلأ ل سهخونلت  الماممة  لماتعمدلإ باه ا.لمةدلم دمداللأات  لمألخ لبااقعمه

ماق يياه  ل ه ييي لاه قييدلمات ا عييااللماتعفمعيي لأتييا لمات كتيي لتيي لي يي ،لمتييالأهييملبييهلماهقييد ل
ما وتظلت لمسياهرل د  ي لفيظلمظ بياالل وغيالل يدةه ال يدًملة يملعويملم هتيا لماخبيةلفيظل

ل.(3)ملعهتادلعو  الت لي  لأخعت،لمبااهااظلفإ  اليد عللبة ل  م لعو  الفظلمظ باالل
تكييا لماتاييعللما عمةييظلأ ل ةخيي لتيي لايي ولمامسيياهرلتمةدييًالم سييالعأ  ييالفقييدلكييا ل إ

مم  ًالم هدخرل ه د دل ي ه الفظلمظ بااللمار هلهيعكلمألتيعلة ياًءلمي يرلاي ولمألتيمعل
تيييعدلةييعمه لة يياه  ،لممات ييعمالأ لماقاعييدللفييظلمظ بييااللبييااقعمه لماق يياه  لتق ييدللف تييال

ل.(4) يم لإ باههلبااا ادل
دلمادا رلمارها ظلتهمل مداللكت  لماهوعالماقا م ظلفااتاعللما عمةظل اهعتلميمل

.لفنل يم لمظ بااللبااقعمه لماق اه  لفظلماهوعفااللماقا م  ي ل(5)عوملختس لآلالد  اع
ماهظلههيام لة ته الا ملمات ول،لماملتال ق دلهب  ذلا ملما نلم ي رلت لاي ملماسي دللل

                                                           
(

يق وسائل اإلجصال الفوري واجيت ا في اإلببات المىدهي، د. عباس زبون العبودي،التعا د عن  ر(  1

 .227مصدر سابق، ص
(

2
)
 ( من  اهون اإلببات العرا ي الوافف.102/1المادة )  

(
د. أوان عبد هللا الفيضي ووهعام جبار علوان، اإل ار القاهوهي للبريد اإللكتروهىي، بحىوا المىرجمر (  3

 .195، ص 2010ء األول، الكووي لكلية الحقوق، جامعة الموصل، الجز
(

 ( من  اهون اإلببات العرا ي الوافف.102/2المادة )(  4
(

 ( من  اهون اإلببات العرا ي الوافف.77/2المادة )(  5
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فييظلمألخيي لباظ بييااللبييااقعمه للة تيي لاييهلفييظلمظ بيياال،لف ييًنلعيي ل اييكلفييإ لسييوب لماقا ييظ
ل.(1)ماق اه  لسوب ليمم  هلفووقا ظلما ع  لفظلملعهتادلعو  الأملعد لملعهتادلعو  ال

(لاسيي  ل78ايي اكلوييدعلةييا م لماهمة ييالملارهعم ييظلممات يياتناللملارهعم  يي لما عمةييظلعةيي ل)
عم  ي ،ل  يتلا  دظلماق ت لما  مه  لاوس دماللممات اتناللماهظلهه ل مساهرلمارهل،ل2012

أعبملمارهاب لملارهعم   لةمللكاتو لفظلمل بااللاة  الاة لمارهاب لما اد  ،لم اكلمم حل
/ممًل(لت لماقا م لمات كمعل  تل واللا ولماتيادللعويملم يهلل13ت لخن ل نلماتادلل)

:ل))هرييم لاوتسييه دماللملارهعم  يي لممارهابيي لملارهعم  يي لمما قييمدلملارهعم  يي ل ماللما ي يي ل
 ه ييحليو ييًالم لماقييا م لما عمةييظلةييدلأعبييملمارهابيي ل،لا م  يي لات  وه ييالمامعة يي .........((ماق

ملارهعم   لةملل  مه  لم ي  لةا م  ي لهيمم  ل ي ي لت  وه يالمامعة ي لفيظلم بيااللماهويعفاالل
ممات ييياتناللملارهعم  ييي ،لفقيييدل سييي لماتمةييي لباا سيييب لا ي ييي لماتسيييهخعيااللملارهعم  ييي ل

ما ي  لماقا م   لاوتسه دماللمامعة  لباااعمتلماهظل وياللعو  يالاي وللع دتالمعبااال مال
ماتييادللماييملتمةيي ل  تييدلعو ييهلل ييهلةييدلعييااملماقوييمعلماهاييع  ظلمايي  لكييا ل  ييا ظلت ييهل
ماقيا م لما عمةيظلفييظلاي ملماتيييا لتتيالي وييهلتممربيًالاوهبيمعلمايي  لاي دولما يياا لفيظلمامةييالل

 ظلسبقههلفظلا ملماتيا .ما ا علماوهاع  االلما عب  لمما اات  لماه
باظ يياف لماييملأ لماقييا م لما عمةييظلعييعالمارهابيي لملارهعم ييظلعوييملم  ييال))لكييرل
 يييعالمملعةييي لمملعتييي لمملم ييي لعنتييي لمخيييعتله  ييياللعويييملمسييي و لمارهعم  ييي لمملعةت ييي لممل

ل.لل(2) مه  لمملم  لمس و لمخعتلتاا   لمه بظلدلا لةا و لا دعمكلمماد  ((
تهمم ييالأ لماتاييعللما عمةييظل  وييهلفييظلايي ولماتييادللعوييملعبيياعلل)لأ يي لمبعأ  ييالمالللللللل

مسيي و لمخييعتلتاييا  ه(لةييدلأعبييمل يي اكلتييياًللممسيي ًالأل يي لدعاتيي ل ييه لعو  ييالمارهابيي لفييظل
ماتسهق رلعدملمادعاتااللماهظل كعاا،لمم  لم عمدلاك ملعباعماللت لاية  الأ لهممريالتيالةيدل

ل دمع ا.لل دع ولماتسهق رلملارهعم ظ،لمما  ل   دو

                                                           
(

المحىىامي اكىىين المىىرمن، هظريىىة اإلببىىات، الجىىزء الرابىىا، القىىرائن واجيىىة األاكىىام والكشىى  (  1

 .37، 1977والمعايوة والخبرة، مطبعة الفجر، بيروت، 

م من  اهون التو يا االلكتروهي والمعامكت االلكتروهية العرا ي.2)  (  المادة االولى / خامكا
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أتييالباا سييب لاتمةيي لماهاييع  االلماتقاع يي لفييإ لمار  ييعلتيي لماهاييع  االلههيييهلإاييمل
ما دم لع لماتداا  لماهقو د  لفظلمارهاب لإاملتداا  ل د  ي لهسيتحلاومسياهرلما د  ي لت يرل
تسييهخعيااللما اسييمالمآلاييظلبيية ل كييم لا ييالة تيي ل  مه يي لت   يي لمب ييممب لت ييددل،لمتييال

(لت لةا م له    لماهمة المظارهعم ظلماتوع لما  لياءلف هل15  كدل اكل نلماتادلل)
))ههتهالمات ععماللمظارهعم   لباا ي  لماتقععللاوت ععماللما عف ي لفيظلةيا م لمظ بيااللفيظل

.لماملتال   ظلتساممللماتاعلل(1)اة لتال عدلفظلا ولمات ععماللت ل قمقلمماهه متاال((ل
ممات يععماللمظارهعم  ي .لمكي اكلما يا لباا سيب لماتوع ل ي  لمات يععماللما عف ي لماهقو د ي ل

اوتاعللمألعد ظلفيظلةيا م لمات ياتناللمظارهعم  ي لع يدتالعيعالمات يععلمظارهعم يظلفيظل
(لت هله اللتستمل))عساا لمات ومتاال((ل  تلأ يهلسيامتل ي  ل ي ي لمات يععمالل2ماتادل)

لما اد  لممظارهعم   .
 المطلب الثاني

  جية التوقيع اإللكترونية 
.لماريي ل(2)ماهمة ييالاييملمات ييععلمألساسييظلمما  وييعلمايييماع لفييظلإ ايياءلماسيي دلل

ماتد م لماهقو د لاوهمة الما اد لفظلما وعلما د تلا ل  دلكي اك.لفب يدل يمعللمات ومتياالل
ماهييظلميها يياللما يياا لايي له ييدلماوييدقااللماهياع يي لهيييع لباألسييومالماهقو ييد لبيية ل يوييال

إاييملكهابيي لمهداة يي له ع ع يي ل مة ييا لعو  ييالمي ييًالمابعفييا لإاييمليييممعلب  يي تالم  تييدم ل
اميهلم هسو لكرلت  تال سخً لت لعقدولا سهخدت الع دلما اي لدا ًنل دلخوته.ل ايكل
أ هل هبمعلمساهرلملهوالاللما مللمسهخدم ل   لملهوالاللما د   لفإ لي مدلخاعة ل

هلسيمةًالمم يدللمأخي اللأخ الله   لارظل هخ لما اا لومعللمم يدللماريظل كيم لما ياا ل عتهي
ماوييييدقااللماهياع يييي لماتهوييييو لبااهييييياعللمظارهعم  يييي له ييييع لدم ل اييييي لإاييييملمظ هقييييا لإاييييمل
أبييعمالما قييدلا قا ييرلأ ييداتالمآلخييعل ييرلإ لإ ييعم لما قييدلأخيي ل ييه لعيي لُب ييدلع ييعلمظ هع ييالل

لمم دلأ لفظل ودم لتخهود ل ل.(3)سممءلكا لماته اةدم لفظل ود 
                                                           

(
 ( من  اهون جوظي  التو يا اإللكتروهي المصري.15المادة ) ( 1

(
، دار الكتن للطباعىة والوشىر، 2د. عباس زبون العبودي، شرح أاكام  اهون اإلببات العرا ي،   (  2

 .114، ص 1977
(

 .99-98د. هجكء جوفيق فليج، مصدر سابق، ص  ( 3
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كلأمعمقلأملسيي دماللاهمةييالمايي له ييدلا يياكلكهابيي لهرهييالايي اكل يييدلأ ييهلايي له ييدلا ييا
ايي اكللل ييدلأ ل سييو لأ  ييالإ مءلأدايي ل د  يي لهخهويي ليماع ييًالعيي لمألدايي لمارها  يي لماهقو د يي ،ل

لمأتا لهممة المارهعم   لهخهو لعتالكا اللسابقًا.ل
إ لاي ولمألداي لمايد يدلل يت  ياليياتالمم ييدلمايملأ  يالتسيهتدللتي لمسياه لخيي  ل

اا اسيمالمآلاييظلمهايترل  ا يااللمت ومتييااللتخ م ي لعويملايي ولمامسياه لمةا ويي لما  ا يااللب
اوقعمءللممارهاب لت رلمألةعمنلماووب لممألةعمنلماتع  لأملأةعمنلا  ع  لأملف د م  لةا و ل
اوقعمءللفقي ،لمةيدلأخي اللماعسياهرلمظارهعم  ي لفيظلك  يعلتي لدم لما ياا له هيرلاي هًالفاي هًال

لارها   .تالكا الله هوهلماس دماللم
أتالباا سب لاتمة لماقا م لما عمةظلفإ ل ومنلةا م لمظ بااللما عمةظل يدداللل

بييعقلمظ بييااللمارييي لايي التييي ل    ييالمألداييي لمماهمة ييالمظارهعم يييظ.لعو ييهلفيييا لا يياكلتييي ل
بة لمألخ لبااتد م لما د تلاورهاب لمعسياهرلما ع يدلمظارهعم يظلبياات  ملماممسيالللل(1) عتل

و د يييي لف سييييالمم  تييييال اييييترلأ  ييييًالماعسيييياهرلمظارهعم  يييي لع ييييعلما ع ييييدل ايييترلماعسيييياهرلماهق
مظارهعم ظل  تلأ لمارهاب لبااتد م لما د تلللهه اعضلتالتال سهو تهلةيا م لمظ بياالل
تيي لماييهعمبهلبيية ل ييه لإفييعمغلماعسيياا لمفقييًالا م يياللممظيييعمءماللماقا م  يي لإ لايي ل هبوييال

لماقا م لأ لاكرلت   لاورهاب .
 ملمايييييعأ لكيييييا لة يييييرلوييييدمعلةيييييا م لماهمة يييييالملارهعم يييييظلممات ييييياتناللإللأ لايييي

ملارهعم  ييي ،لفقيييدليييياءلاييي ملماقيييا م لمسيييهياب لاوهبيييمعلماهر مايييميظلفيييظلمسييياهرلملهويييا ل
ما ييد تلمم د ييادلماهقييد لما وتييظلم  ييمعلما اسييالمآلاييظلماييبكااللمل هع ييال،لفيياعمدلماتاييعلل

لسه تا لمامساهرلملارهعم  ي لفيظلمييعمءللما عمةظلت لا ملماقا م لهمف علملباعلماقا م ظ
مات اتناللملارهعم   لمت حلما ي  لماقا م   لاوت اتناللملارهعم   لمماهمة الملارهعم ظل

  تلسيامتلل(2)مه    لم كات المه    لما ق لفظلو  لمات اتناللملارهعم   لمسنته ا
م لياءلفظل ينلماتيادلل،لما اد لماتاعللفظلا ملماقا م ل   لماهمة الملارهعم ظلمماهمة ا

                                                           
(

د. عبىىاس زبىىون العبىىودي، التعا ىىد عىىن  ريىىق وسىىائل اإلجصىىال الفىىوري واجيت ىىا فىىي اإلببىىات   (3

 .259المدهي، مصدر سابق، ص 

(
2
 ( من  اهون التو يا االلكتروهي والمعامكت االلكتروهية العرا ي.2المادة ) (
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/ل ا  يييًا(لت يييهل))ل كيييم لاوهمة يييالملارهعم يييظلفيييظل بييياقلمات ييياتناللماتد  ييي لمماهياع ييي لل4)
ممظدمع  ل ماللما ي  لماتقععللاوهمة الماخبظلإ ملعمعظلفيظلم اياههلماايعمتلمات ويمنل

فقيدلييياءاللل(لتيي لاي ملماقييا م ل5.لأتييالماتيادلل)(1)(لتي لايي ملماقيا م ((5عو  يالفيظلماتييادلل)
اه   لمااعمتلماتبومبي لفيظلماهمة يالملارهعم يظلاريظل  يم ل ماللما ي ي لماتقيععللاوهمة يال

ف ويياللعوييمل:))ل  ييم لماهمة ييالملارهعم ييظل ماللما ي يي لفييظلمل بييااللإ ملكييا ل،لماخبييظ
لت هتدًملت لي  لماهود ذلمهممفعاللف هلمااعمتلمله  ل:

 دم ل  عو.أ ل عهب لماهمة الملارهعم ظلبااتمةالم دول -1
 أ ل كم لمامس  لملارهعم ظله اللس بعللماتمةالم دولدم ل  عو.ل -2
 أ ل كم لأ له د رلأمله د رلفظلماهمة الملارهعم ظلةابًنلاورا .ل -3
لأ ل  اولمفقًالا يعمءماللماهظله دداالمام معلل ه و تاالل ودعاالمام  ع((. -4

فييهلمسيييع ا ه(،لكيي اكلييياءلفييظلمادوييرلما ييا ظلتيي لايي ملماقييا م لمماته ييت ل)أادم
/ ا  ييًا(لماييملأ لايي ملماقييا م ل  ييدالماييمل:ل))لتيي حلما ي يي لماقا م  يي لاوت يياتنالل2ماتييادلل)

لملارهعم   لمماهمة الملارهعم ظلمه    لأ كات ا((.ل
متييالايي ولماتسيياممللاوسيي دماللمظارهعم  يي لبااسيي دماللما اد يي لمماهمة ييالملارهعم ييظلبييااهمة ال

 بيياال،لفييإ ل اييكلايي البتمةيي ليد ييدلاوتاييعل،ل  ييتلأ لما يياد لتيي ل  ييتل ي ه ييالفييظلمظ
مم  لكيا لل–ماتاعللما عمةظلسامتل   لماس دماللما اد  لممظارهعم   لفظلأر علت لهاع ال

لإللأ  ال  كعل اكلعوملس  رلمظااعللفق .ل– اكل خع لع ل باقلماب تل
معللمامعة يي لع يدتالأييا لفيظلةيا م لماهيياعللما عمةيظلاوهيايعلملسه ا ي لعي لماوياألول   

)ماهقو د  (لاودفاهيعلما مت  لمعسياهوهلمبعة اهيهلماته وقي ل هياعهيهلبياألي  للماهق  ي لممألسياا ال
(لت لماقا م ل19ما د   لفظله    ل ساباههلمب ا لتعك ولماتااظ،لم اكلفظل نلماتادلل)

.لم سييييالعأ  ييييالفييييإ لتمةيييي لماتاييييعللما عمةييييظلايييي ملييييياءلت اماييييً لت ييييهلاق ييييم ل(2)ماتيييي كمع
ت ومتيييااللمات اايييي لإارهعم  يييًالماهيييظلهد يييدلإ بييياالل يييذ،لسيييممءلكيييا لاييي ملما يييذلتيييد  ًالأ لما

لهياع ًا.
                                                           

م( من  4( المادة )1)   اهون التو يا االلكتروهي والمعامكت االلكتروهية العرا ي. / باهيا
(

 .1984( لكوة 30( من  اهون التجارة العرا ي ر   )19المادة )(  2
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(ل40تييالييياءلفييظلةييا م لماتويياعالما عمةييظلماوييادعلبتميييالمألتييعل)لوالثففاني  
(لت ييهل2(لمادقييعلل)38،ل  ييتلييياءلفييظلماتييادلل)2003عيي لسييوب لملهييهنالمات ةهيي لا ييا ل

بااييييييدفاهعلمماسيييييييناللمما  ا ييييييااللمماتسييييييه دمالل)).....ل يييييييم لأل لتوييييييعالأ ل  ييييييهد ل
مماتعمسييناللمما عة ييااللممظايي اعماللمماتسييه دماللمألخييعتلماته وقيي لبة اييبههلماتاا يي لباييكرل
توييييغعل)مات كييييعمف و (لأملخيييي  لما  ا ييييااللإارهعم  ييييًالأملمامسيييياهرلماهر مامي يييي لمات اوييييعلل

ظلماقييا م لبقييدعلتييالمألخييعتل ييدًللتيي لمل هديياظلباييكو المألوييوظلب ويي لماتييدللمات ييددللفيي
يعمءماللممف  للسيهعدمدلما  ا يااللم كيم لا ي ولما سي لماتويغعلل ديالتد يم ل ههممفعل   لمم 

.لتتال د لباكرلمم يحلمويع حلعويململعهيدمدلبااسي دمالل(1)مألورلت ل  تلمظ باال((
ة يييرلويييدمعلةيييا م لماهمة يييال،لمظارهعم  ييي لفيييظلمظ بيييااللأسيييمًللباألداييي لمألخيييعتل)ماهقو د ييي (

ل.ل2012(لاس  ل78عم ظلممات اتناللملارهعم   لعة ل)ملاره
متالباا سب لإاملماهاع  االلماتقاع  لف يدلأ لتمة لماتايعللماتويع لفيظلةيا م ل
ه  ييي  لماهمة يييالمظارهعم يييظليييياءلمسيييهيابً لتيييالتقه ييي االلإة يييا لما ييياا لمظارهعم يييظلفيييظل

.ل(2)قييمم   لماهخوويي  مات يياتناللماتاا يي لا فييعمدلت  ييعًمل يي اكلعيي لتممر هييهلاتمييي لسيي لما
ماتالكا لمات ععلمظارهعم ظلاملتال  م لعو هلفظلإ بيااللماهويعالماقيا م ظلماي  ل  يع ل
أمل  دييي لإارهعم  يييًالكو يييًالأملي ه يييًالاييي مل يييعنلماتايييعللماتويييع لعويييملإ يييداءلمظعهيييعمال
ماقا م ظلعوملماهمة المظارهعم ظ،لم اكلت لخن لإ داءلما ي  لماقا م   لعويملماهمة يال

ظارهعم ييظلمايي  ل اييكرلأ ييدلع وييع لماسيي دلمظارهعم ييظ،لكييرلايي مل   يي لهمويي دهلدايي ًنلم
ل.ل(3)كها  ًالاة هلاة لماس دماللمامعة  
(لت لةا م لماهمة الملارهعم يظلماتويع لعويملأ يهل))ل14  تلياءلفظلماتادلل)

 ل ماللما ي يييي،لاوهمة ييييالملارهعم ييييظلفييييظل بيييياقلمات يييياتناللماتد  يييي لمماهياع يييي لممظدمع يييي 
ماتقييييععللفييييظلأ كييييا لةيييييا م لمل بييييااللفييييظلماتيييييممدلماتد  يييي لمماهياع يييي ل((.لأ لأ لماقيييييا م ل

                                                           
(

( عىن سىلطة 40( من  ىاهون المصىار  العرا يىة الصىادر بموجىن األمىر )2( الفقرة )38المادة ) ( 1

 .2004، آجار، 3980العرا ية، العدد  ، موشور في جريدة الو ائا2003االئتك  المر تة لعام 
(

 .199أسل كاظ  كري  الصدام، المصدر الكابق، ص  ( 2
(

 .200المصدر الكابق هفكه، ص   (3
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ماتوع لأ ا لفظلاة لب    ل ي  لماهمة الملارهعم ظلمامل دال ي  لماهمة الما اد ل
لماتقععلفظلأ كا لةا م لمل بااللفظلماتممدلماتد   لمماهياع  .لل

هلأر عليعأًللتقاع ً لتالبق  لماهاع  االلأتالباا سب لاوتاعللمألعد ظلفقدلكا لتمةد
فظلس  رلإيا للمل هييا لبياات ععماللمظارهعم  ي ل مويد الأداي لكها  ي لب  يتل كيم لف يهل
ماهاييع الماييدمخوظلةييادعًملعوييملم هييممءلتسييهخعيااللماهقييد لما وتييظلبوييمعللهوقاه يي .ل  ييتلهيي ل

(لتي لةيا م ل13ادلل)إ اف لمادقعللما اا  لفيظلماتيل2001(لاس  ل37بتميالماقا م لعة ل)
  تل واللا ولمادقعللعوملأ ل))هرم لاعساهرلل1952(لاس  ل30ما   االلمألعد ظلعة ل)

مادييارالأملماييهورالمما ع ييدلمظارهعم ييظلةييمللمظسيي ادلما اد يي لفييظلمظ بييااللتييالايي ل   يياللتيي ل
 سييالإا ييهلإعسيياا الأ ييهلايي ل قيي ل يي اكلأملايي ل كويي لأ ييدًمل إعسيياا ا،لمهرييم لعسيياهرلماييهورال

.لمبي اكل(1)عة لماسع لماتهدذلعو يهل ي  لماتعسيرلمماتعسيرلإا يهل يي لعويملكيرلت  تيا((باا
 هقد لهاع المظ بااللمألعد ظلعوملماهاع  االلما عب  لم ويبحلعمهيدًملفيظلتييا لملعهيعمال
ب ي  لمساهرلماهقد لما وتظ.لك اكلفة لةا م لمات ياتناللملارهعم  ي لملعد يظلأعه يعلأ ل

(ل17  ييتل يينلفييظلماتييادلل)،لي يي لتمم  يي لا ي يي لماهمة ييالما يياد اوهمة ييالملارهعم ييظل 
 كييم لاوسيييرلملارهعم ييظلماتييعهب ل همة ييالمارهعم ييظلت تييظلما ي يي ل مه ييالل-ت ييهلعوييم))أ

لللللللللل.ل(2)ماتقععللاوس دلما اد لم يم للبعمالمات اتو لملارهعم   لمل هيا لبه((
 الخاتمةل

عم   لمايعمب ا،لمب يا ل ي ه يالماقا م  ي ،لب دلا ملماهدو رلع لماس دماللمظاره
لهموو الإاملب ضلما هاهملمماهمو اال.

 أواًل   النتائج  
إهساللإسهخدم لماهق  االلما وت  لفظلت اتناللمألفعمد،لممعهعمالةس لك  علت لمايدم ل -1

 بااس دماللمظارهعم   لكمساهرلإ بااللاوت اتناللماهظلهيع لفظلماد اءلمظارهعم ظ.
كاادا رلمارها ظلل–بااللهخ الفظل د  المهدمما الاقممعدلةا م   لت    لإ لأدا لمظ  -2

 ما ولماقممعدللله سي لتالمات ب االلمايد دللا دا لمارها   لمظارهعم   .ل–
                                                           

(
 .1952( لكوة 30( من  اهون البيوات األردهي ر   )13/3المادة )  (1
2
 .2015( لكوة 15( من  اهون المعامكت االلكتروهية االردهي ر   )17( المادة ) (
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تيي لخيين لمسييهقعمءل وييمنلماقييمم   لماتقاع يي لمماتهت ويي لبااقييا م لماتويييع لمماقييا م ل -3
عم  ي ل ي يً لهسيام ل ي ي لماسي دماللمألعد ظ،ل ن ي لأ  يالةيدلي وياللاوسي دماللمظاره

 ما اد  لفظلمظ باال.
إ لماتايييييعللما عمةيييييظلفيييييظلةيييييا م لمظ بيييييااللماتيييييد ظلاييييي ل ييييي   ل ي ييييي لماتسيييييهخعياالل -4

(لت ييهل إعبيياءل104مظارهعم  يي ،لتييالعييدملتييالييياءاللمظايياعللإا ييهلفييظل يينلماتييادلل)
عمه لماقا يييظلسيييوب لهقد ع ييي لفيييظلملسيييهدادللتييي لمسييياهرلماهقيييد لما وتيييظلممسيييه باتلماقييي

ماق اه  ل.لمم تالياءله    لا ولما ي  لفيظلةيا م لماهمة يالملارهعم يظلممات ياتنالل
،لمماييي  لي يييرلاوتسيييهخعيااللملارهعم  ييي ل ي ييي ل2012(لاسييي  ل78ملارهعم  ييي لعةييي )

هسييام ل ي يي لماسيي دماللما اد يي لفييظلمل بييااللماييمل  يي ملةييدلسييا علماهاييع  االلما عب يي ل
خعيااللملارهعم  ي لملسي تالماتايعللماتويع لملخعتلفظلمعباءلا ولما ي ي لاوتسيه

 مماتاعللملعد ظ.
(لتيي لةييا م لماهمة ييالملارهعم ييظلممات يياتنالل1/9م لماتاييعللما عمةييظلفييظلماتييادلل)ل -5

عيييييعالماتسييييه دماللملارهعم  ييييي لم يييينلعويييييملميييييمالأ له تيييييرلاييييي ول،لملارهعم  يييي 
لماتسه دماللهمة  ًالإارهعم  ًا،ل

علماهاع  ظلما  لمة اللبهلب ضلماهايع  االلمامل   ملماتمة لةدلهنفملماقومل
ما عب  لمخوموًالماتوع لمملعد ظلفظلعد لإ عمداتالاايعتلماهمة يالملارهعم يظل يت ل

له ع  لماس دماللملارهعم   .ل
 ثانيًا   التوصيات  

 مويييييظلماتايييييعللما عمةيييييظل عفيييييدلتسيييييهخعيااللما اسيييييمالمظارهعم يييييظلمماسييييي دمالل -1
يد يييدللفع يييالل دسييي ال ه ييييً لاوتسيييهيدماللمظارهعم  ييي ،لخومويييًالمم   يييالمسييي و ل

بااقممعيييييدلماهيييييظلهرديييييرلمسيييييهتعمع  ل،لمماهبيييييمعماللفيييييظلتييييييا لماهر مامي يييييالما د  ييييي 
 مات اتناللملارهعم   لفظلماتسهق ر.ل

مييييعمءله يييد نالل يييعمع  لفيييظلماقيييمم   لما اا ييي لكقيييا م لمل بيييااللمماقيييمم   ل مالل -2
 لما د   ،لمم يادلماس رلماوو لبتال  سي لتالماهبمعلمار  علفظلمساهرلملهوا
 مارد و لا رلتالةدل  اةلع لا ملماهبمعلت لت ا عاال.
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هاييد دلما قمبييااللماي اه يي لعوييملمايييعمه لماته وقيي ل يي   لمات ومتييااللمبااخوييمنل -3
 عتو االلماه م علماهظل ه لمعهرا  ال ممسب لما اسالملاظ.
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