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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

إذ اف ، ية بفعؿ ثػورة التك ولوجيػا والتطػور العممػح الحػديثلكترو ظىرت التجارة اإل
أي إحػلؿ داػا ـ ، يػة وػو قمػؽ مجتمػم لمُمعػاملِت اللور يػةلكترو الىدؼ مف التجارة اإل

سػػتبداِؿ الُمسػػت د الػػور ح بالُمسػػت د اإلو  يػػة محػػؿ الػػداا ـِ الور يػػةإلكترو  تمتػػاُز ، و حلكترو ػػا 
فالػػػػدفاتر ، يػػػػة بع ا ػػػػروا التػػػػح تقتمػػػػُؼ اػػػػف ا ا ػػػػر التجػػػػارة التقميديػػػػةلكترو التجػػػػارة اإل
إذ ظىػػرت جػػراه ُظىػػور الثػػورة التك ولوجيػػة والتقػػدـ ، يػػة أحػػد ا ا ػػروالكترو التجاريػػة اإل

يػػة لكترو العممػػح الحػػديث التػػح أفػػرزت وسػػا ؿ إثبػػات حديثػػة تمثمػػت بالػػدفاتر التجاريػػة اإل
 ية .إلكترو بو فىا وسا ؿ إثبات 

ر يػة  ية اف الدفاتر التجارية التقميديػة االو لكترو إذ ال تقتمُؼ الدفاتر التجارية اإل 
قػزف و  لك ىا تقتمُؼ ا ىا مف حيػُث الداامػة الُمسػتقدمة فػح حفػظ، مف حيُث المضموف

يػػة تحػػواًل جديػػدًا لمػػدفاتر لكترو بىػػذا تعػػد الػػدفاتر التجاريػػة اإل، و القيػػود الحسػػابيةو  البيا ػػاتِ 
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ُسػػػػراِة ، و إذ تمتػػػػاُز ا ولػػػػر ب قت ػػػػاروا لمجىػػػػد والو ػػػػت واإلجػػػػراهات، التجاريػػػػة التقميديػػػػة
 السػػػػيماوػػػػو أمػػػػٌر مطمػػػػوا فػػػػح تماػػػػيِة الُمعػػػػاملِت التجاريػػػػة و  امػػػػر المعمومػػػػة الُح ػػػػوؿِ 

 .الدولية
، يػػة به ىػا ال تاػػيُؿ حيػػزًا كبيػرًا مػػف المكػػافلكترو كػذلؾ تمتػػاُز الػدفاتر التجاريػػة اإل 

ا  ما فح المؤسسات و  المؤسساِت التجارية ال ييرةو  ال يظىر ذلؾ واضحًا فح الم ارؼو 
 التجارية الكبيرة .

امػػػػػر الػػػػػريـ مػػػػػف العديػػػػػد مػػػػػف اإليجابيػػػػػات التػػػػػح تتمتػػػػػُم بىػػػػػا الػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة و  
، قطيػرو  العوا ػؽ التػح ُتىػددوا باػكؿ حقيقػحو  ية إال أ ىا ال تقمو مػف المقػاطرلكترو اإل

، ية جديػدةإلكترو السمبيات مف حداثِة تمؾ الدفاتر بو فىا وسيمة و  إذ ت بُم تمؾ المقاطر
 ؾ المقػاطر والسػمبيات فسػتكوُف  تػا خ ا قػذ بىػا وقيمػةفح حاؿ اػدـ السػيطرة امػر تمػو 
ـُ اإلسػػػػتي اه اػػػػف الػػػػدفاتر التجاريػػػػة ، اإللمػػػػاـ بىػػػػاو  ذلػػػػؾ لحػػػػداثتىا و مػػػػة القبػػػػرةو  فقػػػػد يػػػػت
الفوا ػػد الكبيػػرة التػػح كػػاف الممكػػف الُح ػػوؿ و  بػػذلؾ ستضػػيُم فػػرص ا ربػػاح، و يػػةلكترو اإل

 اؿ تمؾ الدفاتر .استعماميىا فح حاؿ 
 :ف بموضوع البحثالتعريأواًل: 

يػػة ب اتباروػػا لكترو يتضػػمف البحػػث سػػمبيات ومقػػاطر ا قػػذ بالػػدفاتر التجاريػػة اإل
بفعػِؿ ، حلكترو ػية ظىرت حديثًا  تيجة تحوؿ المجتمم مف التقميدي إلػر اإلإلكترو وسيمة 

كػذلؾ يتضػمف سػبؿ ُمعالجػة تمػؾ ، الثورة العممية الحديثػة التػح يػزت جميػم مرافػؽ الحيػاة
 السمبيات لمحيمولة مف ال تا خ الوقيمة لألقذ بىا .المقاطر و 

 :أهمية البحثثانيًا: 
إف أوميػػػػة البحػػػػث تكمػػػػف فػػػػح التعػػػػرؼ امػػػػر مقػػػػاطر وسػػػػمبيات الػػػػدفاتر التجاريػػػػة 

، الم ػػػري م ىػػػاو  الجزا ػػػريو  التعػػػرؼ امػػػر ماويػػػِة مو ػػػؼ القػػػا وف العرا ػػػح، و يػػػةلكترو اإل
العمػؿ امػر وضػعىا ، و سػبؿ ُمعالجتىػاو  ،معالجة مواطف القمؿ التاريعح بما يتعمُؽ بىػاو 

ـُ مم أوميتىا الكبيرة .  فح مكا ٍة تتل 
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 :مشكمة البحث ثالثًا:
  ادـ توافر القبرةو  يةلكترو تتمثؿ ماكمة البحث فح حداثة الدفاتر التجارية اإل

مقاطر اديدة تحوؿ دوف و  مما يؤدي إلر ظىور سمبيات، المعرفة الكافييف لمتعاُمِؿ بىاو 
يجابيات وذِه الدفاتر .و  ادة مف ق ا صاإلستف  ا 

 ية باكٍؿ يقفؼ مػف سػمبياتىالكترو أيضًا ادـ ُمعالجة المارع الدفاتر التجارية اإل
 يؤدي إلر فقداِف الثقِة بىا وبالتالح  مة ا قذ بىا أو إ عدامِه .، مقاطروا أو يحد م ىاو 

 :سبب إختيار موضوع البحث رابعًا:
ـُ مػػم أوميتػػُه سػػبا إقتيػػار موضػػوع البحػػث  وػػو اػػدـ معالجتػػِه مػػف  بػػؿ ِبمػػا يػػتل 

اؿ الػػدفاتر التجاريػػة اسػػتعما مػػر الػػذي يحػػوؿ مػػف ، أو معالجتػػِه باػػكؿ مقت ػػر، الكبيػػرة
ف الع ر يتجه  حو التحوؿ اإلو  ال سيما، ية بالاكِؿ المطموالكترو اإل ح بجميِم لكترو ا 

 مرافؽ الحياة .
 :منهجيِة البحثخامسًا: 

 :استح الم اِوخ التاليةتبعُت فح ِدر ا
الجزا ػري والم ػري لمو ػوِؿ و  الم ىخ الُمقارف:  مُت بدراسػِة مو ػؼ الماػرع العرا ػح -1

يحتػػػػوي امػػػػر جميػػػػم المسػػػػا ِؿ القا و يػػػػة المتعمقػػػػة بالػػػػدفاتر ، إلػػػػر تاػػػػريم أكثػػػػر د ػػػػة
 ية .لكترو التجارية اإل

 ِع البحػػػػثالمػػػػ ىخ التحميمػػػػح:  مػػػػُت بتحميػػػػِؿ الُ  ػػػػوص التاػػػػريعية المتعمقػػػػة بموضػػػػو  -2
لمُو ػػػوِؿ إلػػػر ، ا  تقادوػػػا والو ػػػوؼ ا ػػػد أي ُيمػػػوض أو ثيػػػرة فػػػح القػػػا وف العرا ػػػحو 

 التاريم ا  سا وا كثر ُمل مة .
 :خطِة البحث سادسًا:

 : جؿ ذلؾ كمِه سيكوف تقسيـ البحث كالتالحو 
 ية .لكترو سمبيات ا قذ بالدفاتر التجارية اإل :المطما ا وؿ
 ية .لكترو ا قذ بالدفاتر التجارية اإلمقاطر  :المطما الثا ح
 المبادىه القا ة لُمعالجة سمبيات ومقاطر تمؾ الدفاتر. :المطما الثالث



 )مستل(معالجتها وسبل اإللكترونية التجارية بالدفاتر األخذ وسلبيات مخاطر

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

963 

 املطلب األول
 يةلتورو سلبيات األخذ بِالدفاتز التجارية اإل

يػػة مػػف لحظػػِة لكترو يتوجػػُا امي ػػا البحػػث فػػح كػػؿ مػػا يتعمػػؽ ِبالػػدفاتر التجاريػػة اإل 
دراج البيا ػػػاِت والقيػػػود الحسػػػابيِة فيىػػػا و ػػػواًل إلػػػر حػػػيف حفظىػػػاُمػػػرورًا ب، إ اػػػاِ ىا  قيػػػد وا 

، اظىاروا امر اااة الجىاز المذكورو  اإلستعا ِة بىاو  قز ىا فح جىاز الحاسوا االلحو 
، يػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ العمػػػػؿ امػػػػر تحسػػػػي ىالكترو لمتوُ ػػػػِؿ إلػػػػر سػػػػمبيات الػػػػدفاتر التجاريػػػػة اإل

تتمقص فح مػا و  اإلطلع امر تمؾ السمبيات،و جؿ ذلؾ يتوجا امي ا ، والقضاه اميىا
 :يهتح

ال ػػفحات فػػح إف الػػدفاتر التجاريػػة ابػػارة اػػف سػػجؿ أو دفتػػر يتكػػوف مػػف اػػدد مػػف  -1
إال أف ، ميمػػػؼ كمػػػا ُوػػػو الحػػػاؿ بال سػػػبة لمػػػدفاتِر التجاريػػػة التقميديػػػة االور يػػػة  مجمػػػد

ِضػػػىا يػػػة ليسػػػت كػػػذلؾ فىػػػح أوراؽ حػػػرة م ف ػػػمة اػػػف بعلكترو الػػػدفاتر التجاريػػػة اإل
يستحيُؿ جمعىا فح مجمٍد واحد فح ، و ليست ُممت قة ببعضىا ال يجمُعىا مجمد واحد

ية ال تتمتػُم لكترو واميِه ُيمك  ا القوؿ إف الدفاتر التجارية اإل، ِجىاِز الحاسوا االلح
  .1ابوحدة الاحه

واميِه  رى به ُه يمكف القضاه امر وذِه السمبية وذلؾ ِبالتهاػير امػر كػؿ  ػفحة  
سػػػـ التػػػاجر الػػػذي يمتمكىػػػا، و ِبتػػػاريِا العمػػػِؿ بىػػػا، يػػػة مػػػف  ػػػفحاِت تمػػػؾ الػػػدفاترِ كترو إل ، ا 

فضػػًل اػػػف تػػر يـ وقػػػتـ وتو يػػم الجىػػػة المسػػؤولة اػػػف ذلػػؾ وييروػػػا مػػف التفا ػػػيؿ التػػػح 
وفػػػح حالػػػة سػػػحا  ػػػفحة م ىػػػا ف  ىػػػا ، تضػػػمف سػػػلمة وأمػػػف البيا ػػػات المحفوظػػػِة فيىػػػا

 إسُتقِرَجت م ُه . ستحتوي امر جميم تفا يؿ الدفتر الذي

 ػػػػد ال تحتػػػػوي الور ػػػػة ، و يػػػػة امػػػػر فرايػػػػاٍت كثيػػػػرةلكترو تحتػػػػوي الػػػػدفاتر الِتجاريػػػػة اإل -2
أي ُوجػػود فػػراغ ، أو معمػػومتيف، الواِحػػدة فػػح أيمػػِا ا و ػػات إال امػػر معمومػػٍة واحػػدة

                                                           

 دساعيح اٌرعاس٠يح، اٌّؼياِتخ فيٟ اٌّؼٍِٛاذ١ح إلعرخذاَ اٌما١ٔٛٔح اٌعٛأةاٌقاٌح١ٓ ِحّذ اٌؼ١ؼ،  ((1

 ،(ٚاٌميأْٛ اٌّؼٍِٛاذ١يح) حيٛي األٚي اٌّغياستٟ ٌٍّيتذّش ِميذَ تحيس ا١ٌٍثيٟ، اٌّؾشع ٌرعشتح ٚذم١١ُ

 . 11، ؿ2002 ١ٌث١ا، طشاتٍظ، اٌؼ١ٍا، اٌذساعاخِ  أواد١ّ٠حِ 
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دوف ، حيػُث يمكػف فػح وػذِه الحالػة التلاػا فػح تمػؾ البيا ػات، كبير فح تمػؾ الور ػة
يػػة مػػف لكترو ذلػػؾ يت ػػافر مػػم اليػػرض الػػذي أاػػدت وػػذه الػػدفاتر اإلو  ،ملحظػػِة أحػػد

ـَ بالثبػػات طيمػػة المػػدة ، أجمػػه ووػػو اإلثبػػات إذ يجػػا امػػر البيا ػػات الحسػػابية أف تتسػػ
 .  1االتح حددوا القا وف

يػة فػح لكترو ُ لحظ يياا اإلاتراطاِت التاريعية القا ػة بالػدفاتر التجاريػة اإلو  
لػػذا  قتػػرُح امػػر الُماػػرع العرا ػػح ِبوضػػم اليػػاٍت قا ػػة ، العػػراؽ اػػدٍد مػػف الُبمػػداف وقا ػػةً 

كالقيػػػاـ ب  اػػػاه  ظػػػػاـ ، بتمػػػؾ الػػػدفاتر تم ػػػُم إدقػػػاؿ أي تعػػػديؿ أو تزويػػػػر امػػػر ُمحتواوػػػا
يحتػػوي امػػر اػػدد مػػف الفرايػػات القا ػػة بقيػػِد البيا ػػات الحسػػابية ، ح قػػاص بىػػاإلكترو ػػ

يػة مػف  ػفحاِت تمػؾ إلكترو فحة وتجميػد الفرايػات ا قػرى التػح توجػد فػح كػؿ  ػ، فقط
وبػػذلؾ يسػػتحيؿ إضػػافة أي اػػحه الػػر الفرايػػات الموجػػودِة فيىػػا ال ىػػا ُمجمػػدة أو ، الػػدفاتر

 ُمعطمة .

ية إلر ِيياا الُمست دات والسجلت والوثػا ؽ لكترو ُيؤدي ا قذ بالدفاتر التجارية اإل -3
ُيمكػػػف حفُظىػػػا   ف ُو ػػػاؾ وثػػػا ؽ ال، ووػػػذا ا مػػػر  ػػػعا الو ػػػوع، الور يػػػة ِبالكامػػػؿ

كالُمسػػػت داِت ، يػػًا أو يسػػتحيُؿ ذلػػػؾ  ف طبيعػػة إ اػػا ىا يسػػػتمـز ا اػػا ىا ور يػػاً إلكترو 
 .  2االواردة مف اليير حيُث تبقر مست دات ور ية

ية تظىُر إحتماالت ُفقداف البيا ات المقزو ة لكترو اِؿ الدفاتر التجارية اإلاستعما د  -4
اػػػرية او الطبيعيػػػة كُحػػػدوث أي اطػػػؿ أو بسػػػبا الكػػػوارث الب، فػػػح الحاسػػػوا االلػػػح

وُيمكػػف حػػؿ وػػذِه السػػمبية اػػف ، أو البي ػػة الُمحيطػػِة بػػه، اطػػا فػػح الحاسػػوا االلػػح
 ية م ف مة ا ُه .إلكترو طريؽ القياـ ِبحفظ بيا اٍت الحاسوِا االلح فح وساِ ط 

، يػػة أدى إلػػر وجػػود أاػػقاص ييػػر مممػػيف ِبىػػالكترو اف ُظىػػور الػػدفاتر التجاريػػة اإل -5
ال ُتحمػػُد ُاقبػػاه وبالتػػالح فقػػداف البيا ػػات ، ا  ػػد يتسػػبا فػػح ُحػػدوث اطػػؿ أو قطػػهممػػ

يػػة ابػػارة اػػف اجىػػزة د يقػػة ذات لكترو المقزو ػػِة فيىػػا وقا ػػًة اف وػػذه الوسػػا ط اإل
ويمكف حؿ وذِه السمبية اف طريؽ تدريا الكوادر العاممػة ، ية قا ةإلكترو طبيعة 

                                                           

 .  12ٚؿ 11ٌؼ١ؼ، ِقذس عاتك، ؿ( اٌقاٌح١ٓ ِحّذ ا(1

 .  222، ؿ2001( د.ِحّذ ِشعٟ ص٘شج، اٌحاعٛب ٚاٌمأْٛ، دْٚ داس ٔؾش، اٌما٘شج، (2
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ت متعمقػػػة ِبىػػػػذا الق ػػػوص ليػػػػرض كسػػػػا وارسػػػػالىـ الػػػػر دورا، امػػػر وػػػػذِه الػػػدفاتر
 القبرات ِبىا .

، يػػة يتطمػػا إسػػتقداـ أ ػػواع إضػػافية مػػف الر ابػػةلكترو اؿ الػػدفاتر التجاريػػة اإلاسػػتعم -6
التػػح كا ػػت الر ابػػة فيىػػا ُمقتمفػػة  ياسػػًا ، قػػلؼ الػػدفاتر التجاريػػة التقميديػػة االور يػػة 

فاتر ا قيػػرة لم ػػم أو لكاػػؼ إذ ت اػػه الر ابػػة فػػح الػػد، يػػةلكترو بالػػدفاتر التجاريػػة اإل
حمايػػِة البيا ػػات مػػف التػػدقؿ ييػػِر المسػػموِح بػػِه ب سػػتقداـِ كممػػاِت و  أقطػػاه التاػػييؿ
ِبىدؼ القيػاـ ِبم ػم ت فيػذ المىػاـ ييػر المتجا سػة ِبواسػطة أاػقاص ، السر االمفاتيح 

ـُ الحػػؽ فػػح اإلت ػػاؿ مػػم الِسػػجلت مػػف ِقػػلؿ  ىايػػة َطَرفيػػة تكػػوُف ُمرتِبطػػة  لػػيس لىػػ
يزيػػػُد ، واػػػدـ ُوجػػػود ر ابػػػة كافيػػػة اميىػػػا، تباطػػػًا ُمباِاػػػرًا بالحاسػػػوا االلػػػح المركػػػزيإر 

إذ تكػػػوُف البػػػرامخ والبيا ػػػات يالبػػػًا ، ِب ػػػورٍة ييػػػِر رسػػػمية، تػػػداوؿ البػػػراِمخ والبيا ػػػات
أو فػػػػح اػػػػدٍد مػػػػف ، محفوظػػػػًة ِباػػػػكٍؿ مقػػػػروه سػػػػواه فػػػػح جىػػػػاِز الكومبيػػػػوتر المركػػػػزي

وفػػح أيمػػِا ا حيػػاف ، قتمفػػٍة مػػف الم ػػارؼ او ييروػػاا جىػػزة الُموزاػػِة فػػح أ حػػاٍه مُ 
والتػػػح تسػػػمُح ِبُمعالجػػػِة البيا ػػػات وتيييروػػػا فػػػح  فػػػِس ، ُتحفػػػُظ بػػػرامُخ الحاسػػػوا االلػػػح

كمػػػا سػػػبَؽ   1االمكػػػاف الػػػذي تتواجػػػُد فيػػػه تمػػػؾ البيا ػػػات وال يوجػػػد اميىػػػا ِر ابػػػة كافيػػػة
  .وذكر ا

إال أف لىػػاايوا تتمثػػؿ ، روفيمـ وامػػر الػػريـ مػػف أوميػػة الُم ػػيراِت الفيمميػػة االميكػػ -7
فػػح  ػػعوبة تحديػػد المػػادة العمميػػة المطموبػػة مبااػػرة إذ البػػد مػػف تركيػػا الفػػيمـ امػػر 

وكذلؾ البحث اػف المعمومػات يسػتيرؽ و تػًا ، جىاز العرض لمعرفة المادة المطموبة
لكػػػح ي ػػػؿ الباحػػػث إلػػػر المقطػػػة المطموبػػػة بسػػػبا الحاجػػػة إلػػػر تػػػدوير الفػػػيمـ باػػػكؿ 

 .  2ايالبًا يتـ باكؿ يدويمت ؿ   ه 
 يةلكترو ا حكاـ القا ة بالدفاتر التجارية اإل  3االم ريو  لـ ُيعاِلخ القا وف العرا ح -8

                                                           

 ١ٌٕيً ؽيٙادج ِماسٔيح، دساعح اٌٍثٕأٟ، إٌظاَ فٟ اإلٌىرش١ٔٚح اٌرعاس٠ح اٌذفاذش( ٔٛسا خضش صسصٚس، (1

 . 21، ؿٌثٕاْ فٟ اإلعت١ِح اٌعاِؼح اٌحمٛق، و١ٍح اٌخاؿ، اٌمأْٛ فٟ اٌذتٍَٛ

 . 62( ِٕاس ؽىٛس، ِقذس عاتك، ؿ(2

ٟ ػييٓ إٌىرشٚٔيي( فييٟ حيي١ٓ ػيياٌط اٌّؾييشع اٌعضاةييشٞ ِغيياٌح ِغييه اٌث١أيياخ ٚاٌم١ييٛد اٌحغييات١ح تؾييىً (3

 =طش٠ك إفذاس ػذد ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّشاع١ُ اٌرٕف١ز٠يح ٚاٌمي١ُ تياٌرغ١١ش اٌعيزسٞ ٌؼيذد ِيٓ إٌّظّياخ



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )ا/مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ِبسػػػػبا اػػػػدـ  ُػػػػدرة تمػػػػؾ القػػػػوا يف امػػػػر التجػػػػاوا مػػػػم اإلحتياجػػػػاِت ، ُمعالجػػػػًة كاممػػػػةً 
رٍة لػذا  قػوؿ وب ػػو ، يػة الحديثػةلكترو الضػرورية المل مػة لُمعطيػاِت وػذه الوسػػا ط اإل

إف القػػػػا وف ال يتطػػػػػوُر ِبالسػػػػراة التػػػػح تتطػػػػػوُر فيىػػػػا التك ولوجيػػػػا والوسػػػػػا ط ، اامػػػػة
يػػػة ولىػػػذا ظىػػػرت الكثيػػػر مػػػف الماػػػاكؿ القا و يػػػة التػػػح إفتقػػػرت  إلػػػر الحػػػؿ لكترو اإل

يػػػة كو ىػػػا لكترو ذلػػػؾ يضػػػع ا أمػػػاـ اقبػػػات العمػػػؿ بالػػػدفاتر التجاريػػػة اإل، و القػػػا و ح
 .  1ايةلكترو إحدى الوسا ط اإل

فح ته يؿ ال ظاـ القا و ح الذي ي بيح ، العاُه يقم امر ااتِؽ ماراح القوا يفف
يتوجػػػُا امػػػيىـ ، و  2افالقػػػا وف مػػػرأُة تطػػػُور الُمجتمعػػػات، أف يحكػػػـ الُمعػػػاملت الُمسػػػتحدثة

وُمعا بػِة مػف ، وضػم حػٍد لمُمقػالؼ، و إاادِة ال ظر فح المفاويـِ ا ساسية لمقا وف التجاري
 .  3االتلااو  ية فح التزويرِ لكترو التجارية اإليستعِمموف الدفاتر 

يتطمػػػػا اإلحِتفػػػػاظ بالُم ػػػػيراُت الفيمميػػػػة االمػػػػايكروفيمـ  درجػػػػاِت حػػػػرارة ُمعي ػػػػة تبمػػػػُ   -9
مما يع ح أ ىا تحتاج ، درجة م وية 35ُرطوبة ال تقُؿ اف ، و درجة م وية 21حوالح 

ال ف  ىا تتعرُض لمتمؼ ِبسبا ال، إلر درجات حرارة ُمعي ة بذلؾ ، و مادة الُمكو ِة لىاوا 
ووػو ، ت عػدـ المسػت دات التػح كا ػت تحتويىػا وي عػدـ اليػرض الػذي أ ِاػَ ت مػف أجمػهِ 

 .   4ااإلثبات 
زواؿ المػػادة الجيلتي يػػة و  إلػػر ُضػػعؼِ ، يتعػػرض الميكػػروفيمـ  تيجػػة كثػػرِة إسػػتقدامهِ  -11

ميػػػِه ُبقػػػم ممػػػا يػػػؤثُر امػػػر درجػػػِة  قػػػاوِة الاػػػريط حيػػػُث يظىػػػُر ا، التػػػح ُتيطػػػح الفػػػيمـ
                                                                                                                                                      

ح ٚاٌشػا٠يييح تاٌّحاعيييث١ٓ ٚو١ف١يييح اوغييياتُٙ اٌخثيييشاخ ٚاٌّتعغييياخ ٚاٌعٙييياخ اٌّؼ١ٕيييح تاٌّحاعيييث=

ٚاٌرم١ٕاخ اٌّطٍٛتح، ٚافيذاس ِشاعي١ُ ػذ٠يذج ٌرحغي١ٓ ػّيً اٌّقياسن ٚاٌثٕيٛن تٙيزا اٌخقيٛؿ، 

ا٠د ِشاد، ضيشٚسج ذى١١يب ت١ يح اٌّحاعيثح تياٌعضاةش ِيغ ِرطٍثياخ إٌظياَ اٌّحاعيثٟ اٌّياٌٟ خيتي 

َ اٌرعاس٠يح ٚػٍيَٛ اٌرغي١١ش، ظاِؼيح اٌعضاةيش، ، و١ٍح اٌؼٍَٛ اإللرقاد٠ح ٚاٌؼٍي2013ٛ-2010اٌفرشج 

 ِٚا تؼذ٘ا . 206، ؿ2013-2014

١يح، دْٚ داس ٌىرشٚٔ( د. أتٛ اٌؼت ػٍٟ أتيٛ اٌؼيت ّٔيش، اٌّؾيىتخ اٌؼ١ٍّيح ٚاٌما١ٔٛٔيح فيٟ اٌرعياسج اإل(1

 . 55ٔؾش، دْٚ عٕح ٔؾش، ؿ

ؼاِتخ اإل(2 ُّ ، 2ح اٌثحيٛز اٌمضياة١ح، اٌؼيذد ١ح، ِعٌٍىرشٚٔ( حغ١ٓ تٓ ِحّذ اٌّٙذٞ، اٌمٛج اٌصثٛذ١ح ٌٍ

 . 11، ؿ2002ا١ٌّٓ، ١ٔٛ٠ٛ 

١ييح ٚدٚس٘ييا فييٟ ذغيي٠ٛك اٌخييذِاخ اٌّا١ٌييح ٚاٌّقييشف١ح، ِعٍييح ٌىرشٚٔ( ِحّييٛد عييحْٕٛ، اٌرعيياسج اإل(3

 . 53ٚؿ 52، ؿ2005، داس اٌٙذٜ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش، لغٕط١ٕح، 2اإللرقاد ٚاٌّعرّغ، ػذد 

 . 2، ؿ2010، اٌعضء األٚي ،اٌّقغشاخ اٌف١ٍّح( د.ؽ١ّاء ٠ٛعب فافٟ، (4
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إذ يجػػا أف ، ووػػذا ال يػػتل ـ مػػم اليػػرض الػػذي أِاػػدت  جمػػِه ووػػو اإلثبػػات، قا ػػة
 تبقر وذِه الُم يرات الفيممية واضحة و اِبمة لمِقراهة لمدة معي ة حددوا القا وف .

رتفػػاِع تكػػاليؼ  ػػيا ِة وػػذِه ، و إرتفػػاع تكػػاليؼ ا جىػػزة اللزمػػة لمُم ػػيراِت الفيمميػػة -11 ا 
ف كا ػػػػت تػػػػتل ـ مػػػػم حالػػػػِة الم ػػػػارؼ والُمؤسسػػػػاِت فالتكػػػػالي، ا جىػػػػزة ؼ الباِوظػػػػة وا 

  .  1اف  ىا بالتهكيد لف ُتل ـ الُتجار   ىا باِوظة الثمف، التجارية الكبيرة
ح لمػػػدفاتر لكترو ػػػإف اػػػدـ وجػػػود سػػػمطات أو ُضػػػعؼ كفػػػاهة سػػػمطات الت ػػػديؽ اإل -12

راؽ التػػح تقػػم امػػر ُمحػػاوالت االقتػػ، و وواماػػية التاػػفير فيىػػا، يػػةلكترو التجاريػػة اإل
أجىزة الحاسوا لمتاجر مػف الييػر ُيػؤدي إلػر زازاػِة الثقػة لػدى المتعػامميف مػم وػذِه 

 .  2االجىات المع ية
يػػػة وذلػػػؾ  ف ا قيػػػرة لكترو أف الػػػدفاتر التجاريػػػة الور يػػػة تتفػػػوُؽ امػػػر  ظيرِتىػػػا اإل -13

رد إقػػتلؼ يػػة المعرضػػِة لمتمػػؼ ِبكػػؿ ُسػػىولة ِبمجػػلكترو تمتػػاز بحساسػػية داامِتىػػا اإل
أو إقػػػػػِتلؼ درجػػػػػة تقػػػػػزيف وػػػػػذِه الوسػػػػػا ط ،  ػػػػػوة التيػػػػػار الكىربػػػػػا ح الػػػػػذي ي ػػػػػمىا

وُيمكػػػف القضػػػاه اميىػػػا بِػػػالُمجوه إلػػػر داػػػاِ ـ أكثػػػر  ُػػػدرة امػػػر اإلحتفػػػاظ ، يػػػةلكترو اإل
ِبالمعمومػػػػات تفػػػػوؽ الموا ػػػػفات التػػػػح تتمتػػػػُم بىػػػػا ا وراؽ العاديػػػػة التػػػػح تتػػػػؤثُر وػػػػح 

 .  3ايير  الحة لإلثبات ا قرى بعوامؿ اديدة تجعمىا
 املطلب الثا ي

 يةلتورو خماطز األخذ بِالدفاتز التجارية اإل
 :يػػة المػػرور بعػػدِة مراحػػؿ ووػػحلكترو اؿ الػػدفاتر التجاريػػة اإلاسػػتعميتوجػػُا امػػر  

سػتقراُجىا ِب اطػاه أمػر و  قز ىػا، و إدقػاِؿ البيا ػات الحسػابية إلػر جىػاز الحاسػوا االلػح ا 
ال تقمػػو تمػػؾ المراحػػؿ مػػف المقػػاطر التػػح ُيمكػػُف أف ، و اااػػتهِ لمحاسػػوا إلظىاِروػػا امػػر 

                                                           

 .  6( د.ؽ١ّاء ٠ٛعب فافٟ، ِقذس عاتك، ؿ(1

ِْ اٌؼشت١يح، سعياٌح ِاظغير١ش فيٟ فيٟ ٌىرشٚٔ( فاسج تاٌغاوش، اٌرعاسج اإل(2 ١ح ٚافاق ذطٛس٘يا فيٟ اٌثٍيذا

اٌرعيياسج اٌذ١ٌٚييح، و١ٍييح اٌؼٍييَٛ اإللرقيياد٠ح ٚاٌرعاس٠ييح ػٍييَٛ اٌرغيي١١ش، ظاِؼييح اٌؾيي١ٙذ حّييٗ ٌخضييش 

 . 34، ؿ2014/2015تاٌٛادٞ، 

١ييح فييٟ اٌمييأْٛ اٌعضاةييشٞ، دساعييح ِماسٔييح، اٌعاِؼييح ٌىرشٚٔ( ١ِٕييح ٔؾييٕاػ، اإلشثيياخ تيياٌّحشساخ اإل(3

 . 26، ؿ2011األسد١ٔح، سعاٌح ِاظغر١ش غ١ش ِٕؾٛسج، ػّاْ، األسدْ، 
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بالتػالح لػف يػػتـ و  و ػد تحػوُؿ دوف  بولىػػا فػح مجػاِؿ اإلثبػػات، تػؤثر سػمبًا اميىػػا، و ُتواجىىػا
 مساواِتىا بالدفاتِر التقميدية االور ية  مف حيُث الُحجية .

تر التجاريػػة لػػذا وجػػَا امي ػػا البحػػث فػػح كػػؿ مػػا ُيمكػػف أف ُياػػكؿ قطػػرًا امػػر الػػدفا
واميػِه فسػ تعرؼ امػر وػذِه المقػاطر ، لوضم  وااػد لُمعالجػِة وػذِه المقػاطر، يةلكترو اإل

  :باكؿ أكثر ُوضوح وذلؾ فح ادة  قاط ووح
 مخاطر الخطأ البشري الفني  :أوالً 

ويرجُم سبا ُحدوثِىا إلر وجود قطه فػح ت ػميـ ، وح مف أكثر المقاطر ُايوااً و 
قطػػػه تق يػػػًا ا ػػػد إاػػػداد وت ظػػػيـ   1افقػػػد يرتكػػػُا الُمَبػػػرِمخ، اِلىاعماسػػػتالبػػػرامخ أو قطػػػه فػػػح 

وذلػػؾ ا ػد ِ يامػػِه ب ػػياية ، ترجمػِة الىيكميػػة والت ػميـِ القا ػػيف بػػالبرامخ الُمػراد إ اػػاُؤوا
وتحػدث وػذه ، وُيسمر بالقطػه الت ػميمح، ُلية البرمجة التق ية التح يستقدمىا الحاسوا

وتظىػُر و ػاؾ أيضػًا مقػاطر القطػه  ، 2اكثػِر ا حػواؿالمقاطر ِب ورٍة يير متعمػدة فػح أ
ويرجػػػػػم سػػػػػبا ُحػػػػػدوث وػػػػػذا القطػػػػػه إلػػػػػر ، يػػػػػةلكترو اؿ الػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة اإلاسػػػػػتعمفػػػػػح 

 . 3االسحه لمحاسوا  فسهُ  االستقداـأو ، السحه لبرامخ الحاسوا االستقداـ
 المخاطر الناشئة من العوامل الداخمية  :ثانياً 

ية ُيؤدي إلػر تعطيػؿ ال ظػاـ لكترو ح فح الارا ح اإلوتتمثُؿ فح حدوث اطؿ داقم
ـُ القيػاـ بهراػفِة المعمومػات ِب ػورٍة ، المعموماتح وضياع المعمومات المقزو ِة فيىا إذ ُيحت
مػػدة  ػػلحية  ا تىػػاهفضػػًل اػػف قطػػر ، ُمسػػتمرة حتػػر ال تتعػػرض البيا ػػات إلػػر التمػػؼ

، مػػدة  ػػلحيتىا ا تىػػاها  بػػَؿ ممػػا يفػػِرض  قمىػػ، الوسػػا ط الُمسػػتقدمة فػػح حفػػظ البيا ػػات

                                                           

ط  (1 ِِ ثش ُّ ِٚفَك ِا طٍَُِة ُِٕٗ، ح١يُس ٠غي :( )اٌ َُ تِثٕاِء اٌثشاِِط ٚذع١ٙض٘ا  َُ ٌُغياِخ ٘ٛ اٌؾخـ اٌزٞ ٠مٛ رخذ

ُِ اٌثيشاِِط اٌريٟ ٠ُِّىٕٙيا اٌرفياُُ٘ ِيغ ظٙياص اٌىِٛث١يٛذش ِيٓ ِظٙيح ٚاإلٔغياْ ِيٓ ِظٙيح   اٌثشِعح ٌِرقي١ّ

 أخشٜ( .

 . 40ٚؿ 32، ؿ2002ٟ، ِطثؼح فادس، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، ٌىرشٚٔ( ٚع١ُ اٌحعاص، اإلشثاخ اإل(2

ُّغرخِذَ )(3 َُ اٌثشاِط اٌعا٘ضج :(user( اٌ َُ ترؾغ١ً  ٚ٘ٛ اٌؾخـ اٌزٞ ٠غرخذ فٟ اٌىِٛث١ٛذش ح١ُس ٠مٛ

 اٌحاعِٛب االٌٟ، ٠ٕٚرظُش إؽاسج اٌعا٘ض٠ح ٌثذِء ػٍّٗ .
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فضًل اف أف بعض الوسا ط القديمة  د ُت بح يير مقػروهة مػف ِ بػِؿ الػ ظـ المعموماتيػة 
 ووذِه المقاطر تقُم دوف تدقؿ اإل ساف فيه .،  1االحديثة
 ية لكترونتتعمُق بعوامل خارجية ُتصيب الدفاتر التجارية ال  رثالثًا: مخاط 

، يػػػػػة  تيجػػػػػة اوامػػػػػؿ قارجيػػػػػةلكترو التجاريػػػػػة اإل ووػػػػػح مقػػػػػاطر ُت ػػػػػيا الػػػػػدفاتر
ا تربػػة فضػػًل اػػف ُوجػػود مػػؤثرات  وا تاػػاروالُرطوبػػة العاليػػة ، درجػػاِت الحػػرارة كػػاقتلؼ

التيػػػاِر الكىربػػػا ح الػػػذي ُييػػػذي ا جىػػػزة  ا قطػػػاعأو ، قارجيػػػة اوتػػػزازات ةكىرومي اطيسػػػي
لحاسػػوا االلػػح وبالتػػالح المع يػػة كػػؿ وػػذا  ػػد ُيػػؤدي إلػػر إحػػداِث أاطػػاؿ ٌت ػػيُا أجىػػزِة ا

مػػػف  بػػػِؿ أاػػػقاٍص ، ُتىػػػدد سػػػلمة البيا ػػػات الُمحاسػػػبية التػػػح يػػػتـ قزُ ىػػػا فػػػح الحاسػػػوا
 ية المقزوِف فح جىاز الحاسوا .لكترو ُمقت يف فح بر امخ الدفاتِر التجارية اإل

وجديُر ِبالذكر ف ف تتاُبم تطػور أجىػزة الحاسػوا االلػح يعمػُؿ امػر تضػييِؽ  طػاؽ 
وػػػذا القطػػػر يحػػػدث دوَف تػػػدقؿ ، و  2اأو القضػػػاِه اميػػػهِ ، لػػػر أبعػػػِد الحػػػدودوػػػذا القطػػػر إ

 اإل ساف .

 المعموماتي واالحتيالرابعًا: مخاطر ناشئة عن التزوير 

اتيييػػػػِر الحقيقػػػػة ِبق ػػػػِد اليػػػػش فػػػػح سػػػػ ٍد أو وثيقػػػػة أو أي  :ُيعػػػػرؼ التزويػػػػر به ػػػػهُ 
قا وف تيييرًا مف َاه ِه إحداث اقر ب حدى الُطرؽ المادية والمع وية التح بيَ ىا ال  3اُمحرر

  مػػػف 286وكػػػذلؾ تضػػػم ت المػػػادة ا،  4االم ػػػمحة العامػػػة أو ِباػػػقٍص ِمػػػَف ا اػػػقاص 
 وذا التعريؼ . 1969لس ة  111 ا وف العقوباِت العرا ح ر ـ 

                                                           
 . 41( ٚع١ُ اٌحعاص، ِقذس عاتك، ؿ(1

( أعاِح أحّذ ؽٛلٟ ا١ٌٍّعٟ، ل١ّح ِغرخشظاخ اٌرم١ٕاخ اٌؼ١ٍّح اٌحذ٠صح ِٚيذٜ ُحع١رٙيا فيٟ اإلشثياِخ (2

ذم١ٕيياِخ –اٌمييشْ اٌحييادٞ ٚاٌؼؾييش٠ٓ ٚذحييذ٠اذِٙا اٌّييذٟٔ، ِييتذّش ِؼاٌعييح اٌّؼٍِٛيياخ اٌما١ٔٛٔييح فييٟ 

 . 3، ؿ2001اإلذقاي اٌحذ٠س ٚاٌٛفٛي إٌٝ اٌّؼٍِٛح، ت١شٚخ، 

3))  ،ِٖ قييشٞ ػٍييٝ إػرِّيياد ِّ ِٗ اٌفشٔغييٟ ٚاٌ ٚ٘ييزا اٌرؼش٠ييب ٌذعييرار )ظاسعييْٛ( اٌييزٞ َدَسض غاٌث١ييِح اٌفميي

رطٍثياِخ اٌمٌىرشٚٔػثاط اٌؼثٛدٞ، ذحذ٠اخ اإلشثاخ تاٌغٕذاِخ اإل ُّ ص٘يا، ِٕؾيٛساِخ ١ح ٚاٌ ُٚ ا١ٔٛٔيح ٌرعا

 . 104، ؿ2010اٌحٍثٟ اٌحمٛل١ح، طثؼح 

4))  ،ِٖ قييشٞ ػٍييٝ إػرِّيياد ِّ ِٗ اٌفشٔغييٟ ٚاٌ ٚ٘ييزا اٌرؼش٠ييب ٌذعييرار )ظاسعييْٛ( اٌييزٞ َدَسض غاٌث١ييِح اٌفميي

ص٘يا، ِٕؾيٛساِخ ٌىرشٚٔػثاط اٌؼثٛدٞ، ذحذ٠اخ اإلشثاخ تاٌغٕذاِخ اإل ُٚ رطٍثياِخ اٌما١ٔٛٔيح ٌرعا ُّ ١ح ٚاٌ

 . 104، ؿ2010ٌحمٛل١ح، طثؼح اٌحٍثٟ ا
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يػة الُمسػتقرجِة لكترو افىو تييير الحقيقة فػح السػ داِت اإل :أما التزوير المعموماتح
اه كا ػػػػت وػػػػذِه السػػػػ دات امػػػػر وي ػػػػِة أوراٍؽ مكتوبػػػػة أو اػػػػرا ط مػػػػف الحاسػػػػوِا االلػػػػح سػػػػو 

الحاسبات االلية والتلُاا فح  استقداـافىو إساهة  :المعموماتح االحتياؿأما ، ُممي طة 
يػػة لمبيا ػػات والمعمومػػات لمح ػػوؿ ِبييػػِر حػػٍؽ امػػر أمػػواؿ أو أيػػِة لكترو ُ ظػػـ الُمعالجػػة اإل

 .   1ام فعٍة أقرى 

قػػػػاطر مػػػػف أقطػػػػر ا  ػػػػواع التػػػػح ُت ػػػػيُا الػػػػدفاتر التجاريػػػػة ووػػػػذا ال ػػػػوع مػػػػف الم
الػػذي  ػػد يقػػم مػػف ِ بػػِؿ ، وُيسػػمر بػػاليش المعمومػػاتح، يػػة   ػػُه ال يتػػرُؾ أثػػرًا وراههُ لكترو اإل

الىػػػدؼ م ػػػُه تضػػػميِؿ الييػػػر اػػػف ، و مػػػف يقػػػوـُ ب اػػػداِد البيا ػػػات وقز ىػػػا فػػػح تمػػػَؾ الػػػدفاتر
فال يػػة التػػح تكمػػُف وراهُه وػػح  يػػة سػػي ة وػػدفىا  وامومػػاً ، البيا ػػاِت الحقيقيػػة المقزو ػػة فيىػػا

  2ااإلضرار بالبيا ات والقيود التابعة لمتاجر
 يةلكترونخامسًا: ُصعوبة إثبات ُحجية الدفاتر التجارية ال 

يػػة مػػف أوػػـ الُمعو ػػات التػػح ُتواجػػُه التجػػارة لكترو ُيعػػد إثبػػات الػػدفاتر التجاريػػة اإل 
ومػػػف المعمُػػػوـ إف ،  3االػػػدفاتر اػػػف مثيمِتىػػػا االور يػػػة طبيعػػػِة وػػػذِه  القػػػتلؼ، يػػػةلكترو اإل

والُمتفػِؽ اميػه إف ، والثا يػة  وااػد اػكمية، ا ولػر  واِاػد موضػواية :إت ػاف وااد اإلثبات 
أمػػا  واِاػػد ،  وااػػد اإلثبػػات اإلجرا يػػة ُتعػػُد مػػف ال ظػػاـ العػػاـ   ىػػا متعمقػػة بِ ظػػاـِ التقاضػػح

لىػذا يجػوُز ، ل ظاـِ العاـ بي ما يالبيُتىا لػيس كػذلؾاإلثبات الموُضواية فبعَضىا متعمؽ با
الكثيػػٍر مػػف ، و امػػر مقالفتىػػا وال يجػػوز لممحكمػػة أف تقضػػح ِبىػػا مػػف تمقػػاِه  فسػػىا االتفػػاؽ

يػة وتمػت إلكترو يػة ِبو ػِفىا ُمحػرراٍت لكترو التاريعات أ رت بُحجية الػدفاتر الِتجاريػة اإل
 ااتبرِباروٍط كالتاريم الجزا ري الذي ، و  4الور ية ُمساواُتىا بالدفاتر التجارية التقميدية اا

                                                           

 . 101( ػثاط اٌؼثٛدٞ، ِقذس عاتك، ؿ(1

 . 20( ٔٛسا خضش صسصٚس، ِقذس عاتك، ؿ(2

( ِٕٙذ ػضِٟ ِغؼٛد أتٛ ِغٍٝ، اٌمأْٛ اٌٛاظة اٌرطث١ك ػٍٝ اٌؼميذ اٌيذٌٟٚ، سعياٌح دوريٛساٖ، و١ٍيح (3

 . 24، ؿ2005اٌحمٛق، ظاِؼح ػ١ٓ ؽّظ، 

ٟ فييٟ إطيياس اٌمييأْٛ اٌّييذٟٔ، دساعييح ٌىرشٚٔييلا١ٔٛٔييح ٌٍرؼالييذ اإل ( ػّييشٚ ػثييذاٌفراغ ٠ييٛٔظ، ظٛأيية(4

ماسٔح، تِذْٚ داس ٔؾش، اٌطثؼح األٌٚٝ،   . 520،ؿ 2002ُِ
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كالكتابػػػة امػػػر   1امكػػػرر 323بموجػػػا المػػػادة ح لكترو ػػػفػػػح الاػػػكؿ اإل اإلثبػػػات بالكتابػػػة
 الورؽ بارط إمكا ية التهكد مف ووية الاقص الذي أ دروا.

 :سادسًا: مخاطر ضعِف األمان

ف ال ػػابم مػػف   ػػوص يػػة مقػػاطر ُضػػعؼ ا مػػالكترو تواجػػه الػػدفاتر التجاريػػة اإل
ا مػػُر الػػذي أدى إلػػر ظىػػور اػػدد مػػف ، القػػوا يف ييػػر الُمت اِسػػبة مػػم مكا ػػِة وػػذِه الػػدفاتر

 .  2االمقاطر التح ُتاكُؿ تىديدًا ِ مف البيا ات المحفوظة فح ِجىاِز الحاسوِا االلح

يػػة إلػػر اػػدـ لكترو أو ضػػعؼ ا مػػاف فػػح الػػدفاتر التجاريػػة اإل ا عػػداـويرجػػُم سػػبا 
، ادـ وجود براِمخ وأجىزة ذات تق يػة االيػة، و الحماية القا و ية الكافية ِلىذه الدفاتر وجود

تحمػػح البيا ػػات التػػح يػػتـ قز ىػػا ِبهر ػػاـٍ سػػريٍة ال ُيمكػػُف الو ػػوؿ إليىػػا اال مػػف الاػػقص 
فضًل اف كػوف الب ايػاِت ، وار اـ سرية قا ة بمف يقوـ ِبت  يبىا، المتق ص ِبحفظىا

جىػزة الحاسػوا االلػح ييػر ام ػه مػف حيػُث ا بػواا وا سػيجة المحيطػِة التح توجد فيىا ا
مما ُيسىؿ اممية التسمؿ والدقوؿ ِبكؿ ُيسر إلػر داقػؿ ، بالب اية والابابيؾ الموجودة فيىا

 الب اية .
 :يةلكترونسابعًا: خطر المساس ِبسريِة البيانات المحفوظة في الدفاتر التجارية ال 

، إذ تسػػػتىدُؼ  اػػػر بيا اِتىػػػا، يػػػةلكترو اتر التجاريػػػة اإلووػػػو قطػػػر ُيىػػػدد أمػػػف الػػػدف
 ا مر الذي يضُر ِبم محِة اِلجىة التح تممؾ أجىزة الحاسوِا االلح .

                                                           
اٌّرضييّٓ اٌمييأْٛ اٌّييذٟٔ اٌعضاةييشٞ اٌّؼييذي  55-25اٌّؼييذي ٚاٌّييرُّ ٌذِييش  10-05اٌمييأْٛ  (1)

 ٚاٌّرُّ.

اٌرٟ ذرىاشُش تّؼذي عش٠غ ظذاً ٚذق١ُة  )ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ ِعّٛػح ِٓ اٌرؼ١ٍّاخ :( ذؼش٠ب اٌفا٠شٚط(2

)تشٔياِط  :إٌظاَ اٌّؼٍِٛاذٟ تاٌؾًٍ، ٚػشفُٗ تؼض اٌّرخقق١ٓ فيٟ اٌّعياي اٌّؼٍِٛياذٟ ػٍيٝ أٔيٗ

ِٗ تِثيشاِط أخيشٜ شيُ  ِٗ اٌميذسج ػٍيٝ ستيظ ٔفغي ٠ُقُّّٗ تؼض اٌّرخقق١ٓ تِٙذن ذخش٠ثٟ ِيغ إػطاةي

ِٖ ذّاِيي اً(، ِحّييذ ػٍييٟ =اٌؼش٠يياْ، اٌعييشاةُ ٠رىيياشش ٠ٕٚرؾييش داخييً إٌظيياَ حرييٝ ٠رغييثة فييٟ ذييذ١ِش

ظييا٘شج – 2000ِؾييىٍح ػيياَ –اٌّؼٍِٛاذ١ييح =إٔؼىاعيياخ شييٛسج اٌّؼٍِٛيياخ ػٍييٝ لييأْٛ اٌؼمٛتيياخ 

ظييشاةُ اٌّؼٍِٛاذ١يييح -اٌّعييشَ اٌّؼٍِٛييياذٟ-اٌّؼٍِٛاذ١ييح فييٟ ِعييياي اٌعش٠ّييح ٔظييُ اٌحاعيييٛب االٌييٟ

ليأْٛ -ك اٌّتٌب)اٌّقيشٞ(ليأْٛ حي–اٌحّا٠ح اٌعٕاة١ح ٌٕظُ اٌّؼٍِٛاذ١ح -ف١شٚعاخ اٌحاعة االٌٟ

 52ليأْٛ حّا٠يح حميٛق اٌٍّى١يح اٌفىش٠يح اٌعذ٠يذ سليُ -اٌغؼ اٌّؼٍِٛاذٟ)اٌفشٔغٟ( إذفال١يح اٌريشت١ظ

 . 54، اإلعىٕذس٠ح، ؿ2004، داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ٌٍٕؾش، 2002ٌغٕح 
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القػػا وف العرا ػػح فقػػد اػػالخ مسػػهلة حمايػػة بػػرامخ الحاسػػوا فػػح وا ػػد الُرجػػوع إلػػر 
  حيػػث 311ذلػؾ فػػح المػػادة او  المعػػدؿ 1969لسػػ ة  111 ػا وف العقوبػػاِت العرا ػػح ر ػـ 

اليرامة أو ب حدى واتيف العقوبتيف كؿ مستقدـ فح محؿ و  اُيعا ا بالحبس :  ت امر
قػػػاص أتمػػػؼ أو أفسػػػد أو ايػػػا أو أبطػػػؿ أو دوف  يػػػدًا مػػػزورًا أو أومػػػؿ تػػػدويف  يػػػد ذي 

أمػػػا ، كػػػاف ذلػػػؾ كمػػػه بق ػػػد اليػػػش و  أوميػػػة فػػػح دفػػػاتر أو أوراؽ أو سػػػجلت مسػػػتقدمة
  الػػذي يتضػػمف 114-19القػػا وف ر ػػـ ا 2119الماػػرع الجزا ػػري فقػػد أ ػػدر فػػح اػػاـ 

مكافحتىػا و  اإلت ػاؿو  القوااد القا ػة بالو ايػة مػف الجػرا ـ المت ػمة بتك ولوجيػا اإلاػلـ
، ،بسػػبا ظىػػور التقػػدـ العممػػح الػػذي دفػػم الجزا ػػر إلػػر مواكبػػة التطػػور فػػح وػػذا المجػػاؿ

العقوبػػػاِت المعػػػدؿ والمػػػتمـ لقػػػا وف  2114  فػػػح اػػػاـ 15-14 ػػػدور القػػػا وف المػػػر ـ او 
اذ جػػـر االاتػػداهات الوا عػػة ،  ػػص امػػر حمايػػة جز يػػة   ظمػػة المعموماتيػػة، و الجزا ػػري

جمػػم وػػذا القػػا وف بػػيف القوااػػد اإلجرا يػػة المكممػػة لقػػا وف ، و امػػر بػػرامخ الحاسػػوا االلػػح
القوااػد الو ا يػِة التػح تسػمُح بالر ػِد الُمبكػِر لتمػؾ اإلاتػداهاِت حتػر و  االجراهاِت الجزا ية

المارع  ولذلؾ االخ،  1اتحديد م دروا والو وؿ الر مرتكبيىاو  التدقؿ بهسرع و ت يتـ
، يػػػًا فػػػح الحاسػػوِا االلػػػح باػػػكؿ جيػػػدإلكترو الجزا ػػري مسػػػهلة حمايػػػة البيا ػػات المقزو ػػػة 

فضًل اف وجود فراغ تاريعح فح مجاؿ حماية برامخ الحاسوا االلح االدفاتر التجاريػة 
لػػذلؾ ُ طالػػا الُماػػرع العرا ػػح ، التاػػريم الم ػػريو  ريم العرا ػػحيػػة  بال سػػبة لمتاػػلكترو اإل

 ف ال  ػػػػوص الحاليػػػػة ليسػػػػت ، يػػػػةلكترو ِبوضػػػػِم   ػػػػوس  ا و يػػػػة لحمايػػػػة البيا ػػػػات اإل
 ُمل مة لمتطبيؽ لمحماية المطموبة .

فقد وضم المارع الم ري  وا يف لحماية برامخ الحاسػوا االلػح ِبموجػا القػا وف 
 ا وف حمايػِة حقػوؽ ، و الُمعدؿ القاص ِبحماية حؽ الُمؤلؼ  2ا1954لس ة  354المر ـ 

                                                           

ِٓ اٌؼإٌىرشٚٔ( ١٘ٚثح ػثذاٌىش٠ُ، ذحذ٠يذ طيشق اٌيذفغ ِٚغياّ٘رٙا فيٟ خٍيك ذعياسج (1 شتيٟ، ١يح فيٟ اٌيٛط

َِ اٌرغ١١ش، ظاِؼح اٌعضاةش،   . 305، ؿ2013-2012أطشٚحح دورٛساٖ فٟ ػٍٛ

)٠ُؼاليُة تياٌحثظ ٚاٌغشاِيح ال ذميً ػيٓ خّغيح االن ظ١ٕيٗ ٚال  :( ِٕيُٗ ػٍي42ٝ( ح١ُس ٔقد اٌّادج )(2

 :ذض٠ذ ػٓ ػؾشج االن ظ١ٕٗ، وً ِٓ إسذىة األفؼاِي االذ١ح

ِٓ ٘يزا اٌميأْٛ (،  6،2، 5ٕقِٛؿ ػ١ٍٙا فٟ اٌّٛاد ِٓ إػرذٜ ػٍٝ حك ِٓ ُحمِٛق اٌّتٌب اٌّ–أٚالً 

 =ٚتؼيذ٘ا 1224ٌغيٕح  22، ٚتاٌميأْٛ 1222ٌغيٕح  35ٚلذ ُػِذَي ٘زا اٌمأْٛ ِشذ١ٓ تاٌمأْٛ سليُ 



 )مستل(معالجتها وسبل اإللكترونية التجارية بالدفاتر األخذ وسلبيات مخاطر
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  م ػػُه 181حيػػُث  ػػص فػػح المػػادة ا،  1االجديػػد 2112لسػػ ة  82الممكيػػة الفكريػػة المػػر ـ 
امم ادـ اإلقلؿ بهيِة ُاقوبة أاد فح  ا وٍف اقر ٌيعا ُا بالحبس مدة ال تقؿ اػف  :امر

تجػػػاوز ااػػػرة االؼ ُج يػػػه أو بهحػػػد اػػػىر وبيرامػػػة ال تقػػػؿ اػػػف قمسػػػة االؼ ج يػػػه وال ت
اإلزالػػػة أو التعطيػػػؿ أو  -سادسػػػاً  :وػػػاتيف العقػػػوبتيف كػػػؿ مػػػف إرتكػػػا أحػػػد ا فعػػػاِؿ االتيػػػة

التعييػػػػا ِبسػػػػوه  يػػػػة  يػػػػة حمايػػػػة تق يػػػػة يسػػػػتقدمىا المؤلػػػػؼ أو مػػػػف الحقػػػػوؽ المجػػػػػاورة 
  مػػف القػػا وف المػػذكور 141الم  ػػوِص اميىػػا فػػح وػػذا القػػا وف  وكػػذلؾ   ػػت المػػادة ا

اتتمتػم ِبحمايػة وػذا القػا وف حقػػوؽ المػؤلفيف امػر م ػ فاتىـ ا دبيػة والف يػة بوجػػٍه  :مػرا
و وااػد البيا ػات سػواه كا ػت مقػروهة ، ابػراِمخ الحاسػوا االلػح :قاص الُم  فاِت االتيػة

 مف الحاسا االلح أو مف ييرِه ...  .

ف الِعرا ػػح إف القػا و  :وبعػد أف إستعرضػ ا وػذِه المقػاطر تو ػػم ا ل تػا ح مىمػة وػح
ال  جػػػػُد ، و يػػػػة وأوميتىػػػػالكترو لػػػػـ ُيػػػػؤمف حمايػػػػة كافيػػػػة تت اسػػػػُا مػػػػم الػػػػدفاتر التجاريػػػػة اإل
مػػف الجػػرا ـ التػػح ممكػػف أف ،   ػػوص تحمػػح وػػذه الػػدفاتر مػػف جميػػِم المقػػاطر الحاليػػة

 حيُث جاهِت الُ  وص الُمتعمقِة ِبىا ُمقتضبة ويير كافية .، تظىَر فح الُمستقبؿ

 املطلب الثالث
عاجلةِ خماطز الدفاتز التجارية اإلمبا

ُ
 يةلتورو دىء مل

لتػػػح ُيمكػػػف أف تعتػػػرض ِتمػػػؾ وِوػػػح المبػػػادىه التػػػح ُوضػػػعت لمحػػػِد مػػػف العقبػػػاِت ا
اميػػػِه فس قسػػػـ المطمػػػا إلػػػر اػػػدة ، و وسػػػ ت اولىا بالتف ػػػيؿ فػػػح وػػػذا المطمػػػا،  2االػػػدفاتر
 : قاط

                                                                                                                                                      

ِٗ تِّمرضيٝ اٌميأْٛ اٌعذ٠يذ ٚاٌّؼيُشٚن تِميأْٛ حّا٠يِح حميٛق اٌٍّى١يح اٌفىش٠يح  ٌغاؤٖإ ذُ= ِغ ذؼذ٠تذ

 . 2002ٌغٕح  52سلُ 

ِٗ عثؼح فشٚع ِيٓ ُحميِٛق اٌٍّى١يح اٌفىش٠يح ِٕٙيا اٌث١أياِخ اٌرعاس٠يح، ِّيا ( ٠ٕظُ ٘ز(1 ا اٌمأْٛ ذحد ٌٛاة

ِٗ فميذ ذشذية ػٍيٝ ذطث١يِك ٘يزا اٌميأْٛ إٌغياء ػيذج ليٛا١ٔٓ ِيٓ  ِٖ اٌذساعح، ٚػ١ٍي ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ّٕٙا فٟ ٘ز

ِٗ  1254ٌغٕح  345ت١ِٕٙا اٌمأْٛ سلُ  ُّتٌب ٚذؼذ٠تذي شعي١ّح، اٌؼيذد اٌعش٠يذج اٌ–تِؾاْ حّا٠ِح حك اٌ

 .  2002)ِىشس( فٟ  22

( خضش ِقثاغ اٌط١طٟ، إداسج ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ، داس اٌحاِذ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، األسدْ، اٌطثؼح (2

 . 252، ؿ2012األٌٚٝ، 
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 :توفير األمن ألجهزة الحاسوب االلي:أوالً 

العرا ػػح الػػ ص امػػر اػػدد مػػف اإلجػػراهات الضػػرورية لتػػوفير  قتػػرح امػػر الماػػرع 
 :ا مف  جىزِة الحاسوا االلح م ىا

 تهميف المبا ح التح تحوي أجىزة الحاسوا االلح . -1
لمتعػػػرؼ امػػػر ا اػػػقاص ، وضػػػم كػػػاميرات مرا بػػػة قػػػارج وداقػػػؿ المبػػػا ح المػػػذكورة -2

 . الداقميف الر المبا ح التح تتواجُد فيىا أجىزة الحاسوِا االلح
اػػػػدـ الَسػػػػماح لييػػػػر الُم ػػػػرِحيف لىػػػػـ ِبالػػػػدقوؿ إلػػػػر المبػػػػا ح التػػػػح تحتػػػػوي أجىػػػػزِة  -3

كػػذلؾ اػػدـ السػػماح لمييػػر ِبالػػدقوِؿ إلػػر أمػػاكف اإلحتفػػاظ ِبوسػػاِ ط ، الحاسػػوا االلػػح
 ية .لكترو ية القا ِة بالدفاتر التجارية اإللكترو التقزيف اإل

ثػػػة لمػػػِدقوِؿ لأل ظمػػػة كب ػػػػمِة ومػػػف الَضػػػروري إسػػػِتقداـ أسػػػاليِا التك ولوجيػػػا الحدي -4
، يػة ا قػرىلكترو الِبطا ة الُممي طة وييروا مف الوسا ؿ اإل، ب مِة العيف، اإل بم

 . 1ا  ىا توفُر الحماية وا مف لمبيا ات المقزو ة فح أجىزة الحاسوا االلح
ليقومػػوا ِبفح ػػىا ، تق ػػيص ُقبػػراه ُمقت ػػيف وف يػػيف ِبمثػػِؿ وػػذِه ا جىػػزة القا ػػة -5

 االقر .و  م ىا بيف الحيفِ  والتهكد
 ضرورِة ُمواكبة كؿ جديد فح مجاالِت ا جىزة التق ية والمعموماتية الحديثة . -6

وبال سػػػػػبة لمقػػػػػاطر المسػػػػػاِس ِبسػػػػػرية البيا ػػػػػاِت المحفوظػػػػػة فػػػػػح الػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة 
إذ  ػػص القػػا وف ، يػػة فقػػد اممػػِت اػػدد مػػف التاػػريعات امػػر التقفيػػِؼ مػػف حػػدِتىالكترو اإل

ااقػاا كػؿ  :  م ػُه امػر76القاص با حواِؿ المد يػة فػح المػادةا 1994ة الم ري لس 
مف إقترؽ أو حاوؿ إقِتراؽ سرية البيا ات أو المعمومػات أو اإلح ػاهات الُمجمعػِة بػهي 

 . 2ا ورة مف ال ور

                                                           

١ح واداج ٌرثغ١ظ اإلظشاءاخ اإلداس٠ح، اٌعضاةش ّٔٛرظاً، إطشٚحح ٌىرشٚٔ( ٠ح١اٚٞ ِحّذ، اٌحىِٛح اإل(1

 . 136ٚؿ 135، ؿ2013ٛسج(، ظاِؼِح اٌعضاةش، دورٛساٖ )غ١ش ِٕؾ

داس اٌؾييراخ ٌٍٕؾيش ٚاٌثشِع١يياخ، -ٟ ،داس اٌىرية اٌما١ٔٛٔيحٌىرشٚٔيي( ِحّيذ أِي١ٓ اٌشِٚييٟ، اٌّغيرٕذ اإل(2

 . 123، ِقش، ؿ2005
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ووػػػح بػػػرامخ ، يػػػةلكترو واميػػػِه يػػػتـ وضػػػم وسػػػا ؿ تػػػهميف امػػػر الػػػدفاتر التجاريػػػة اإل
ِبحيػُث ال يمكػف ، ات المحفوظِة فػح تمػؾ الػدفاتر بطريقػٍة ام ػةتافير قا ة بحماية البيا 

ُم ػممة ت ػميمًا قا ػًا و  وتكػوف  ػوِة التاػفير  ويػة ي ػُعا فكىػا،  حد اإلطلع اميىػا
تسػتطيُم ، و ا دوا ستقؿ الجرا ـ المعموماتيػة التػح كا ػت تتعػرُض لىػا سػاِبقاً ، بتمؾ الدفاتر

  ػُه ُيسػتقدـ أيضػًا فػح حالػِة إت ػاِؿ ا جىػػزة  المؤسسػات التجاريػة ا قػذ ب ظػاـِ التاػفير
 ف طػػوؿ ، ك اِتمػػاد مفتػػاح التاػػفيِر الطويػػؿ  1ا أو ا  ترا ػػت، ببعضػػىا باػػبكِة ا  تر ػػت

 .   2امفتاح التافير ُيؤدي إلر م ِم إقترا ه
 :األفرادو  توفير األمِن لمبيانات :ثانياً 

ا الىيَكؿ الت ظيمح ِباكؿ حس، وذلؾ ِبتوزيم ال لحيات فح المؤسسات التجارية
تقميص حجػـِ الجػرا ـ ، و يةلكترو يضمف رفم المستوى ا م ح لبيا اِت الدفاتر التجارية اإل

تػهميف وسػا ط الحفػظ القارجيػة و  وضػِم اليػة يػتـ مػف قللىػا  سػا البيا ػات، و المعموماتيػة
ومبرمجػح ،  ػيايِة الضػوابط التػح تُػ ظـُ امميػات التاػييؿ، و بما يضمف أمَ ىا وتحػديثىا
قراِجىػػا،  واِاػػد البيا ػػات و ُػػُدراِتىا ِباإلضػػافِة إلػػر الضػػوابط ، وِلعمميػػاِت إدقػػاؿ البيا ػػاِت وا 

 . 3اا م ية ِلب اه وتاييؿ البرامخ التطبيقية

أما ِبق وص توفير ا مف لألفراد  قترح امر المارع العرا ح اددًا مف الَقُطوات 
  :ووح

رااػػاِة إجػػراهاِت إ ىػػاه قدمػػة الموظػػؼ ِبطمػػِا تسػػميـ م ػػم التوظيػػؼ الُمؤ ػػت ِ ىا يػػًا ومُ  -1
بعػدوا ضػرورة الِقيػاـ ِبتيييػر كممػِة ، كؿ ما كاَف ِبذمتِه مف مفاتيح وِبطا ػات ُممي طػة

 المرور القا ِة بهجىزِة الحاسوِا االلح وا جىزة ا قرى  بَؿ ُميادرتِه .
ىُػػػـ ِباػػػكٍؿ إجبػػػاري مػػػا بػػػيَف و قمَ ، الِقيػػػاـ ِبُمتابعػػػِة العػػػاِمميف فػػػح المؤسسػػػاِت التجاريػػػة -2

وُملحظػػة الػػذيَف ال َيطُمبػػوَف إجػػازاٍت ، االقػػرو  ا  سػػاـِ المقتمفػػة واإلدارة بػػيف الحػػيف
                                                           

١ح ٚاٌث١غ ٚاٌؾيشاء ػٍيٝ ؽيثىِح اإلٔرشٔيد، دْٚ داس ٔؾيش، دْٚ ٌىرشٚٔ( د.ػثذاٌفراغ ِشاد، اٌرعاسج اإل(1

 . 114عٕح طثاػح، ؿ

 . 101( د.ػثاط اٌؼثٛدٞ، ِقذس عاتك، ؿ(2

 . 136ٚؿ 135( ٠ح١اٚٞ ِحّذ، ِقذس عاتك، ؿ(3
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والتركيػػِز امػػيىـ وجبػػِروـ امػػر اإلجػػازة والِقيػػاـِ ِبُمرا بػػِة الِ ظػػاـ بعػػَد ذلػػؾ وذلػػؾ ليػػرِض 
 ؾ .التهُكِد مف ادـ ُوجود قمؿ كا وا يتفاَدو ُه ِبوجودوـ أو ييَر ذل

الِقيػػاـ ِبعقػػِد الُمػػؤتمراِت والُمحاضػػراِت ِباػػكٍؿ دورٍي وُمسػػتمر فػػح مجػػاِؿ تػػوفير ا مػػف  -3
ودفػػػِم العػػػامميف ليػػػرِض ُحضػػػور الَمعػػػارِض  يػػػةلكترو والحمايػػػة لمػػػدفاتِر التجاريػػػة اإل
ية والقياـ ب رساِلىـ إلر الدوراِت الُمتق  ِة بػهمِف لكترو الدولية لألجىزة والبراِمخ اإل

ُ طالػػػػُا حكومت ػػػػا العرا يػػػػة ِبضػػػػرورِة اقػػػػد دورات تدريبيػػػػة وف يػػػػة قا ػػػػة ، و البيا ػػػػات
ا  تاار ظػاورِة الجػرا ـِ و  ليرِض الحد مف ُظىور، يةلكترو بحماية الدفاتر التجارية اإل

 ية .لكترو اإل
مػػػ ِح الحػػػوافِز والُمكافػػػهِت وربػػػِط التر يػػػِة والػػػدوراِت ِبمػػػدى التقُيػػػد بػػػهمِف البيا ػػػاِت فػػػح  -4

ممػػا يع ػػح ، أي مكافػػهة العامػػؿ الحػػريص امػػر أمػػف تمػػؾ البيا ػػاتِ ، لػػحالحاسػػوِا اال
وبالتػػػػػالح تػػػػػوفير ا مػػػػػاف والِحمايػػػػػة لتمػػػػػؾ ، تاػػػػػجيعُه امػػػػػر زيػػػػػادة اإلوتمػػػػػاـِ ِبعممػػػػػهِ 

 . 1االبيا اتِ 
 :ثالثًا: توفير قسٍم متخصٍص ِبأمِن البياناِت الحسابية

ويػرتبُط امػؿ المػدير ، يا ػاتِبتعييف مدير أمػف  ظُػـ الب، تقوـُ الُمؤسساِت الِتجارية 
بسػػبا أوميػػِة التقػػارير التػػح يعػػُدوا ويتػػرأُس المػػديُر المػػذكور  سػػمًا ، بػػاإلدارِة الُعميػػا ُمبااػػرةً 

مستقًل مف الُمتق  يف فػح مجػاؿ أمػف المعمومػات ويكو ػوف مػف ذوي الِقبػرات التق يػة 
ُليػػػاِت البرَمجػػػة وكػػػذلؾ البرمجػػػة حسػػػا ُ ظػػػـ التاػػػييؿ و ، وا م يػػػة فػػػح ُمعالجػػػِة البيا ػػػات

ـُ إسػػػِتقدامىا فػػػح المؤسسػػػة المع يػػػة وأاػػػقاص ُمػػػَدربيف امػػػر  و وااػػػد البيا ػػػاِت التػػػح يػػػت
الت سػػػػيِؽ ا م ػػػػح ويمتِمكػػػػوف القػػػػدرة اللِزمػػػػة لمتعامػػػػِؿ مػػػػم الجػػػػرا ـِ المعموماتيػػػػة والحػػػػاالِت 

 الطاِر ة .

 ػاوُؿ م ىػا مػا أما اإلجراهاِت التق يػة القا ػة بػهمِف البيا ػاِت والُقيػود فىػح اديػدة  ت
 :يمح

                                                           

١ح فٟ اٌّتعغياخ اٌعضاةش٠يح ٚاليغ ٚافياق، إطشٚحيح دوريٛساٖ ٌىرشٚٔ( تٛ صوشٞ ظ١تٌٟ، اإلداسج اإل(1

اس٠ييح فييٟ ػٍييَٛ اٌرغيي١١ش ذخقييـ إداسج األػّيياي ٚاٌرغيي٠ٛك، و١ٍييِح اٌؼٍييَٛ اإللرقيياد٠ح ٚاٌؼٍييَٛ اٌرع

َِ اٌرغ١١ش، ظاِؼح اٌعضاةش  .154ٚؿ 153، ؿ2016-2015، 3ٚػٍٛ



 )مستل(معالجتها وسبل اإللكترونية التجارية بالدفاتر األخذ وسلبيات مخاطر

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

936 

ابػػارة اػػػف اػػدد مػػف أجىػػػزِة الحاسػػوا االلػػػح وا جىػػزة البرمجيػػػة  :الجــدر الناريـــة
حيػػػُث تقػػػػوـُ وػػػذِه الجػػػدر ال اريػػػة ِبف ػػػػِؿ الاػػػبكاِت القا ػػػة بالُمؤسسػػػػة ، الُم ػػػاحبِة لىػػػا

وتقػػوـ بعػػض وػػذِه الُجػػدِر ال اريػػة ِبت ػػفيِة وفمتػػرِة البيا ػػاِت ، المػػذكورة اػػِف الاػػبكاِت العامػػة
إلػػر الاػػبكة المحميػػة االمتواجػػدة فػػح ، والطمبػػاِت والتػػح تػػهتح ابػػر اػػبكِة ا  تر ػػت العامػػة

 داقػػػؿ المؤسسػػػة  القا ػػػِة ِبالمؤسسػػػة والمب يػػػِة امػػػر ا ػػػاويف اػػػبكاِت العمػػػؿ لمحاسػػػوا
 .  1ايعمؿ امر ارساؿ واستلـِ البيا ات م ىا واليىاو 

الحاسػػوا االلػػح ببػػرامخ  و  قتػػرح تزويػػد اػػبكِة اإل تر ػػت التػػح تػػربط اميىػػا أجىػػزة
وبػدوف تمػؾ البػرامخ يمكػُف ، قا ة تم م مف إقترا ىا أو سػر تىا بػهي اػكٍؿ مػف ا اػكاؿ

 إقتراؽ تمؾ الابكة بسىولة .
 رابعًا: ضبط كِمماِت المرور ألجهزة الحاسوب االلي

ووح ابارة اف تق ية ام ػة مػم تػوقح الحيطػة والحػذر فيىػا ب قتيػار كممػات مػرور 
اذ اجػػراهات و ا يػػة مػػف أجػػؿ تيييػػر كممػػات الُمػػرور ِباػػكٍؿ ُم ػػتظـ ادوري  مػػم اتقػػ، ام ػػة

 :حيُث يجا أف تت ؼ بالتالح

ـُ أر امػػػػًا ، أف تكػػػوف كممػػػػُة المػػػػروِر طويمػػػػة امػػػػر ا  ػػػؿ سػػػػبعة ُرمػػػػوز أو اكثػػػػر -1 وتضػػػػ
اػػػاراتٍ  إذ تعمػػػُؿ امػػػر الحػػػد مػػػف ظػػػاورِة اليػػػش اػػػف طريػػػؽ وضػػػم كممػػػة ، وأحػػػرؼ وا 

بحيػػُث يسػػتحيؿ او ي ػػُعا و ػػوع التلاػػا ، لػػحمػػرور قا ػػة لكػػؿ جىػػاز حاسػػوا ا
ِبالبيا ػػػاِت المقزو ػػػِة بالحاسػػػوِا االلػػػح إال اػػػف طريػػػِؽ معرفػػػِة كممػػػِة المػػػرور االػػػر ـ 

 .  2االسري  القا ِة ِبجىاِز الحاسوا االلح
وتج ػػػػػا إسػػػػػتقداـ ، اػػػػػدـ إسػػػػػتقداـِ ا سػػػػػماه وقا ػػػػػًة الُماػػػػػاِبىِة إلسػػػػػـ الُمسػػػػػتقدـ -2

واريا مػػيلد وييِروػػا ممػػا يكثُػػر إسػػتقدامُه ككممػػاِت ُم ػػطمحاٍت وكممػػاٍت معروفػػة كتػػ
 مرور .

 
                                                           

 . 155( تٛ صوشٞ ظ١تٌٟ، ِقذس عاتك، ؿ(1

 . 20( ٔٛسا خضش صسصٚس، ِقذس عاتك، ؿ(2
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 :خامسًا: التشريع في حمايِة القيود والبياناِت الحسابية

أيضػػػػًا تعػػػػديؿ ، و  1اوذلػػػػَؾ ِبسػػػػف التاػػػػريعات لمقضػػػػاه امػػػػر التزويػػػػر المعمومػػػػاتح 
 الف، لتكػػوف أكثػػػر مل مػػة مػػم طبيعػػػة الجػػرا ـ المعموماتيػػػة، ال  ػػوص القا و يػػة الحاليػػػة

دراج أحكػػػػاـ قا ػػػػة بػػػػالتزوير ، و ال  ػػػػوص القا و يػػػػة التقميديػػػػة ليسػػػػت كافيػػػػة لتيطيتىػػػػا ا 
المعمومػػػاتح   ػػػُه أكثػػػر ُقطػػػورة مػػػف تزويػػػر المحػػػرراِت التقميديػػػة والسػػػبا وػػػو إف تزويػػػر 

يسىؿ تيييػر وتعػديؿ البيا ػات ، و ح ال يترُؾ أثرًا وال يمكف كافُه ِبسىولةلكترو المست د اإل
ف امميػػِة البحػػث والتق ػػح اػػف ، و يػػة ِبممسػػاٍت امػػر لوحػػِة المفػػاتيحرو لكتفػػح الػػدفاتر اإل ا 

 .  2اأ ؿ البيا ات ومدى  حتىا تتعمُؽ ِبالجا ا التق ح ال الور ة المطبواِة اميىا

وامر الريـ مػف الجىػود الكثيػرة المبذولػة مػف اجػؿ حمايػة بيا ػات الػدفاتر التجاريػة 
ا لمتطػػُور التق ػػح ومػػا  ػػاحبُه مػػف ااتػػداهاٍت إال أف الماػػرايف لػػـ يسػػَتجيبو ، يػػةلكترو اإل

وحتػػػر ، فػػػل بػػػد مػػػف مػػػؿه الفػػػراغ التاػػػريعح فػػػح وػػػذا ال ػػػدد، امػػػر بيا ػػػات تمػػػؾ الػػػدفاتر
يتحقػػػػػؽ الت اُسػػػػػا يجػػػػػا اف يتحقػػػػػػؽ الػػػػػردع العػػػػػاـ والػػػػػردع القػػػػػػاص فػػػػػح وػػػػػذِه الجػػػػػػرا ـ 

إتفا يػػات  يجػػا اقػد، و  3ايػة لكترو حتػػر تتػوفر الحمايػػة لمػدفاتر التجاريػػة اإل، المعموماتيػة
ماتركة مم دوؿ متقدمة اقػذت ِبالتك ولوجيػا المتطػورة لمواجىػة الجػرا ـ المعموماتيػة التػح 

تحسػػػػيف الػػػػدفاتر ، و يػػػػة وتسػػػػبا دمػػػػارًا لمبيا ػػػػات المقزو ػػػػِة فيىػػػػالكترو تيػػػػزو االجىػػػػزة اإل
 .  4اية وكؿ ما يتعمؽ بىالكترو التجارية اإل

                                                           

ٟ، داس اٌىرية اٌما١ٔٛٔيح، داس اٌؾيراخ ٌٍٕؾيش ٚاٌثشِع١ياخ، ٌىرشٚٔي( ِحّذ أ١ِٓ اٌشِٚيٟ، اٌّغيرٕذ اإل(1

 . 120، ِقش، ؿ2005طثؼح 

( ِش٠ُ أحّذ ِغؼٛد، ا١ٌاخ ِىافحح ظيشاةُ ذىٌٕٛٛظ١ياخ اإلػيتَ ٚاإلذقياي فيٟ ضيٛء اٌميأْٛ سليُ (2

 . 35-35، ؿ2013-2012، و١ٍح اٌحمٛق ٚاٌؼٍَٛ اإللرقاد٠ح، ظاِؼح لافذٞ ِشتاغ، 02-04

 . 152( تٛ صوشٞ ظ١تٌٟ، ِقذس عاتك، (3

١يح فيٟ ِقيش، سعياٌح ٌىرشٚٔاٌرعياسج اإل ( إعتَ ِاِْٛ حغ١ٓ ِاِْٛ، اٌّؼٛلاخ اٌرٟ ذحُذ ِٓ ٔعاغ(4

 . 24، ؿ2011-2010ِاظغر١ش فٟ إداسِج األػّاي، األواد١ّ٠ح اٌؼشت١ح اٌثش٠طا١ٔح ٌٍرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، 
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 الخاتمة
 :اتستنتاجاال :أوالً 

 :ات يمكف إجمالىا بما يهتحست تاجوذا البحث إلر ادٍد مف اال تو م ا مف قلؿ

يػػػػػة وسػػػػػيمة إثبػػػػػات حديثػػػػػة ظىػػػػػرت  تيجػػػػػة ُظىػػػػػور لكترو الػػػػػدفاتر التجاريػػػػػة اإل تعػػػػػد -1
وامػػر الػػريـ مػػف ذلػػؾ فمػػـ يقػػـ الماػػرع ، وسػػا ؿ التقػػدـ العممػػحو  التك ولوجيػػا الحديثػػة

ل ػػػـ أوميتىػػػا وطبيعتىػػػا العرا ػػػح بمعالجػػػة ا حكػػػاـِ المتعمقػػػِة بتمػػػؾ الػػػدفاتر باػػػكؿ يُ 
 ية .لكترو اإل

، يػةلكترو قمو القا وف العرا ح والم ػري مػف الػ ص امػر ر ابػة الػدفاتر التجاريػة اإل -2
  ريح .و  فح حيف االجُه المارع الجزا ري باكؿ واضح

يػة بمػا لكترو فتقار القا وف العرا ح لمسهلة ت ظيـ الب ر التحتيػة القا ػة بالتجػارة اإلا -3
 ية .لكترو لتجارية اإلفيىا الدفاتر ا

لػػػػـ يػػػػ ص القػػػػا وف العرا ػػػػح امػػػػر مسػػػػهلة إسػػػػترجاع البيا ػػػػاِت مػػػػف الػػػػدفاتر التجاريػػػػة  -4
حيػػػث أاػػػار  2114لسػػػ ة  94إال فػػػح  ػػػا وف الم ػػػارؼ العرا ػػػح ر ػػػـ ، يػػػةلكترو اإل

، إليىػػػا ب ػػػورة مقت ػػػرة بػػػدوف توضػػػيح لمػػػ ظـ واإلجػػػراهات والضػػػوابِط القا ػػػِة بىػػػا
  مػف ال ظػػاـ 18فػح المػػادة ا، الماػر الجزا ػري ذلػػؾ فػػح حػيف اػػالخ، وذلػؾ ال يكفػح

   .11-17المحاسبح المالح الجزا ري الجديد المر ـ ا
 ية يتطمُا توافر قبرات تق ية وف ية قا ة .لكترو اؿ الدفاتر التجارية اإلاستعمإف  -5
 الىا .استعمية و لكترو و اؾ ادد مف المقاطر التح تىدد الدفاتر التجارية اإل -6

 :ووح :وصياتلتثانيًا: ا

ذلػػػػؾ ب دقػػػػاؿ ، و  و ػػػػح الماػػػػرع العرا ػػػػح بتعػػػػديؿ  ػػػػا وف اإلثبػػػػات و ػػػػا وف التجػػػػارة -1
ا  در  ا وف قػاص ، و يةلكترو   وص تتضمف أحكاـ قا ة بالدفاتر التجارية اإل

يػػة يتضػػمف بابػػًا ُيعػػالخ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالػػدفاتر التجاريػػة لكترو مسػػتقؿ بػػالمحرراِت اإل
 ية .لكترو اإل
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رع العرا ػػػح بضػػػرورة إاػػػادة تهويػػػؿ وت ظػػػيـ الب ػػػر التحتيػػػة لمتجػػػارة  قتػػػرح امػػػر الماػػػ -2
اػػف طريػػؽ إسػػتحداث ، يػػة تواكػػا التطػػور فػػح الػػدوؿ ا قػػرىإلكترو لت ػػبح تجػػارة 

وبحفػػظ  سػػقة مػػف ، حلكترو ػػجىػػة تقػػتص بػػالتوثيؽ والت ػػديؽ اإلو  حإلكترو ػػ ضػػاه 
 القضػػاه بالتجػػاروا  اػػاه اػػبكة أ تر ػػت مركزيػػة تػػربط ، يػػةلكترو الػػدفاتر التجاريػػة اإل

ا  ااه موا م رسمية قا ة لمقضاه فػح كػؿ ، و دا رِة الضرا ا العامةو  بوزارة التجارةو 
وتػدريا القضػاه امػر كػؿ ، حلكترو محافظة ومدي ة ليرض القياـ بمىاـ القضاه اإل

 ح مف واجبات .لكترو ما يتضم ُه القضاه اإل
اِت ا وربيػة والعربيػة المتعمقػة  داو الحكومة العرا ية بضرورِة اإل ضماـ إلر اإلتفا ي -3

يػة لكترو والتػح تػ ظـ كػؿ مػا يتعمػؽ بالمعػاملِت والمحػرراِت اإل، يػةلكترو بالتجارة اإل
 ية .لكترو كالدفاتر التجارية اإل

الػػدوراِت التدريبيػػة ليػػرض و   ػػداو الجىػػاِت الُمقت ػػة إلػػر إ امػػة المػػؤتمرات وال ػػدوات -4
 ػػوؾ والاػػركات والمؤسسػػاِت الكبيػػرة امػػر تػػدريا الكػػوادر العاممػػة فػػح الم ػػارؼ والب

ليػرض ، يػةلكترو ية بما فيىػا الػدفاتر التجاريػة اإللكترو كيفيِة التعامؿ بالمحرراِت اإل
 ية .لكترو التق ية والف ية المطموبة لمتعامؿ مم تمؾ الدفاتر اإل إكسابىـ القبرات
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 مصادرال
اإلثبػػات بالػػدفاتر ، حمػػد الدوسػػريحمػػد بػػف ابػػد الػػرزاؽ بػػف ، حمػػد بػػف ابػػدالرزاؽ حمػػد الدوسػػري -5

، كميػػة الدراسػػات العميػػػا، رسػػالة ماجسػػتير فػػػح القػػا وف، التجاريػػة وفقػػًا لمقػػا وف ا رد ػػػح والسػػعودي
 . 2111، الجامعة ا رد ية

رسػالة ، يػةلكترو ال ظاـ القا و ح لحسابات التجار بيف الدفاتر التجاريػة التقميديػة واإل، سميرة  دوش -6
 . 2115، جامعة اإلسك درية ،ماجستير فح الحقوؽ

رسػالة ، يػة فػح م ػرلكترو المعو ات التح تحُد مف  جاح التجػارة اإل، إسلـ مهموف حسيف مهموف -7
 . 2111-2111، ا كاديمية العربية البريطا ية لمتعميـ العالح، ماجستير فح إدارِة ا اماؿ

 ػػاؿ فػػح ضػػوه القػػا وف ر ػػـ اإلتو  اليػػات مكافحػػة جػػرا ـ تك ولوجيػػات اإلاػػلـ، مػػريـ أحمػػد مسػػعود -8
 . 2113-2112، جامعة  ا دي مرباح، كمية الحقوؽ والعمـو اإل ت ادية، 19-14

، البرمجيػػاتو  دار الاػػتات لم اػػر، دار الكتػػا القا و يػػة، حلكترو ػػالمسػػت د اإل، محمػػد أمػػيف الرومػػح -9
 م ر .، 2118طبعة 

إطروحػة دكتػوراه فػح ، وا ػم وافػاؽ ية فح المؤسسػات الجزا ريػةلكترو اإلدارة اإل، بو زكري جيللح  -11
كميػِة العمػـو اإل ت ػادية والعمػـو التجاريػة وامػوـِ ، امـو التسيير تق ػص إدارة ا امػاؿ والتسػويؽ

 . 2116-2115، 3جامعة الجزا ر، التسيير
إطروحػة ، الجزا ػر  موذجػاً ، ية كهداة لتبسػيط اإلجػراهات اإلداريػةلكترو الحكومة اإل، يحياوي محمد -11

 . 2113، جامعِة الجزا ر، ايير م اورة دكتوراه 
دوف ، دوف دار  اػػر، يػػة والبيػػم والاػػراه امػػر اػػبكِة اإل تر ػػتلكترو التجػػارة اإل، د.ابػػدالفتاح مػػراد -12

 . 114ص، س ة طبااة
الطبعػة ، ا ردف، دار الحامد لم ار والتوزيػم، إدارة تك ولوجيا المعمومات، قضر م باح الطيطح -13

 . 2112، ا ولر
، يػػة فػػح الػػوطِف العربػػحإلكترو مسػػاومتىا فػػح قمػػؽ تجػػارة و  تحديػػد طػػرؽ الػػدفم، الكريـوويبػػة ابػػد -14

 . 2113-2112، جامعة الجزا ر، أطروحة دكتوراه فح اموـِ التسيير
كميػة ، رسػالة دكتػوراه، القػا وف الواجػا التطبيػؽ امػر العقػد الػدولح، مى د ازمح مسعود أبو ميمر -15

 . 2115، جامعة ايف امس، الحقوؽ
دراسػػػة ، ح فػػػح إطػػػار القػػػا وف المػػػد حلكترو ػػػجوا ػػػا  ا و يػػػة لمتعا ػػػد اإل، ابػػػدالفتاح يػػػو س امػػػرو -16

 . 2119، الطبعة ا ولر، ِبدوف دار  ار، ُمقار ة
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 يمػػػة مسػػػتقرجات التق يػػػات العمميػػػة الحديثػػػة ومػػػدى ُحجيتىػػػا فػػػح ، أسػػػامة أحمػػػد اػػػو ح المميجػػػح -17
–فػػح القػػرف الحػػادي والعاػػريف وتحػػدياِتىا مػػؤتمر معالجػػة المعمومػػات القا و يػػة ، اإلثبػػاِت المػػد ح

 . 2111، بيروت، تق ياِت اإلت اؿ الحديث والو وؿ إلر المعمومة
رسػػالة ماجسػػتير فػػح فػػح ، يػػة وافػػاؽ تطوروػػا فػػح البمػػداِف العربيػػةلكترو التجػػارة اإل،  ػػارة بالسػػاكر -18

اػػػىيد حمػػػه لقضػػػر جامعػػة ال، كميػػػة العمػػػـو اإل ت ػػادية والتجاريػػػة امػػػـو التسػػػيير، التجػػارة الدوليػػػة
 . 2114/2115، بالوادي

الجامعػػػة ، دراسػػػة مقار ػػػة، يػػػة فػػػح القػػػا وف الجزا ػػػريلكترو اإلثبػػػات بػػػالمحررات اإل، م يػػػة  اػػػ اش -19
 . 2111، ا ردف، اماف، رسالة ماجستير يير م اورة، ا رد ية

دوف دار ، يػة لكترو الماػكلت العمميػة والقا و يػة فػح التجػارة اإل، د. أبو العل امػح أبػو العػل  مػر -21
 دوف س ة  ار .،  ار

العػػدد ، مجمػػة البحػػوث القضػػا ية، يػػةلكترو القػػوة الثبوتيػػة لمُمعػػاملت اإل، حسػػيف بػػف محمػػد المىػػدي -21
 . 11ص، 2117يو يو ، اليمف، 7

مجمػػػػة ، يػػػػة ودوروػػػػا فػػػح تسػػػػويؽ القػػػػدمات الماليػػػػة والم ػػػػرفيةلكترو التجػػػػارة اإل، محمػػػود سػػػػح وف -22
 . 2115،  س طي ة، ار الىدى لمطبااة وال ارد، 2ادد ، اإل ت اد والمجتمم

م اػوراِت ، يػة والُمتطمبػاِت القا و يػة لتجاُوزوػالكترو تحػديات اإلثبػات بالسػ داِت اإل، اباس العبودي -23
 . 2111طبعة ، الحمبح الحقو ية

مجمػة ، حلكترو ػية فح إثبات العمػؿ الم ػرفح اإللكترو حجية الدفاتر التجارية اإل، د. م اؿ اكور -24
 الس ة الثام ة اارة ،  57العدد ا،  16المجمد ا، لمحقوؽ، فديفالرا

اػىادة ل يػػؿ ، دراسػة مقار ػػة، يػػة فػح ال ظػاـ المب ػػا حلكترو الػػدفاتر التجاريػة اإل،  ػورا قضػر زرزور -25
 الجامعة اإلسلمية فح لب اف .، كمية الحقوؽ، الدبمـو فح القا وف القاص

 . 2112، لب اف، بيروت،  ادرمطبعة ، حلكترو اإلثبات اإل، وسيـ الحجاز -26
 .2111، الجزه ا وؿ، الم يرات الفممية، د.ايماه يوسؼ  افح -27
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 :ـمخــــصــالمـ
يػػة التػػح لكترو مقػػاطر الػػدفاتر التجاريػػة اإلو  يىػػدُؼ وػػذا البحػػث إلػػر بيػػاف سػػمبيات

اػف ، ية والتح ظىرت بسبا ظىػور ثػورة التك ولوجيػالكترو تعتبُر أحد ا ا ر التجارة اإل
محاولػة وضػم الحمػوؿ الُم اسػبة ، و التعػرؼ اميىػاو  طريػؽ ت ػاوؿ تمػؾ السػمبيات والمقػاطر

 ف اػػدـ إيجػػاد الحمػػوؿ الم اسػػبة لىػػا ، القضػػاِه اميىػػا، و لمحػػد م ىػػا، لمل مػػة معىػػاا، و لىػػا
اؿ اسػتعمقطيرة ُتاكؿ اقبػاٍت كبيػرة وحقيقيػة فػح طريػؽ و  يؤدي إلر حدوث  تا خ وقيمة

 ية .إلكترو ية بو ِفىا وسيمة إثبات لكترو الدفاتر التجارية اإل

 :وحو  اتاست تاجو د تو م ا إلر ادة 

اػرع العرا ػح بمعالجػة ا حكػاـِ المتعمقػِة بتمػؾ الػدفاتر باػكؿ ُيل ػـ أوميتىػا لـ يقـ الم -1
 ية .لكترو وطبيعتىا اإل

يػة بمػا لكترو إفتقار القا وف العرا ح لمسهلة ت ظيـ الب ر التحتيػة القا ػة بالتجػارة اإل -2
 ية .لكترو فيىا الدفاتر التجارية اإل

 مُا توافر قبرات تق ية وف ية قا ة .ية يتطلكترو اؿ الدفاتر التجارية اإلاستعمإف  -3
 

 :امر ذلؾ بما يمح ب اهً  و ح و 
ذلػػػػؾ ب دقػػػػاؿ ، و  و ػػػػح الماػػػػرع العرا ػػػػح بتعػػػػديؿ  ػػػػا وف اإلثبػػػػات و ػػػػا وف التجػػػػارة -1

ا  در  ا وف قػاص ، و يةلكترو   وص تتضمف أحكاـ قا ة بالدفاتر التجارية اإل
يتعمػػؽ بالػػدفاتر التجاريػػة  يػػة يتضػػمف بابػػًا ُيعػػالخ كػػؿ مػػالكترو مسػػتقؿ بػػالمحرراِت اإل

 ية .لكترو اإل
 قتػػػرح امػػػر الماػػػرع العرا ػػػح بضػػػرورة إاػػػادة تهويػػػؿ وت ظػػػيـ الب ػػػر التحتيػػػة لمتجػػػارة  -2

 ة تواكا التطور فح الدوؿ ا قرى .يإلكترو لت بح تجارة 
 تدريا الكوادر فح المؤسسات التجارية المقتمفة إلكسابىـ القبرات المطموبة . -3
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ABSTRACT: 

The purpose of this paper is to explain the downside and 

risks of electronic business books, which are considered to be one 

of the elements of e-commerce, which emerged due to the 

emergence of the technology revolution, by addressing these 

disadvantages and risks and identifying them and trying to 

develop suitable solutions for them. Because the failure to find 

appropriate solutions leads to serious and serious consequences 

that constitute serious and real obstacles to the use of electronic 

business books as an electronic means of proof. We have reached 

several conclusions: 

1- The Iraqi legislator has not dealt with the provisions relating 

to these books in a manner appropriate to their importance and 

electronic nature. 

2- Lack of Iraqi law to regulate the infrastructure of electronic 

commerce, including electronic business books. 3. The use of 

electronic business books requires special technical and 

technical expertise. 

 We recommend the following: 

1- We recommend that the Iraqi legislator amend the law of 

evidence and the law of commerce, by entering texts 

containing provisions for electronic books and electronic 

commerce, and to issue a special law independent electronic 

editor includes a section dealing with everything related to 

electronic books. 

2- We propose to the Iraqi legislator the need to rehabilitate and 

organize the infrastructure of trade to become an electronic 

trade in keeping with the development in other countries. 

3- Training cadres in various commercial establishments to 

provide them with the required expertise. 


