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بناء عمى موافقة عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر-غزة ,عمى تشكيل لجنة
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باام

إلاكا ص

في القانون الخاص.

(ل

م

م مل صااح ,وعنوانيا :إلثبا

م ا ص ) ,والتي قُِد َمت لكمية الحقوق لنيل درجة الماجستير

وحيث تمت المناقشة العمنية ليا يوم األربعاء الموافق لتاريخ 2182/2/88م ,وبعد

المداولة فقد أوصت المجنة بمنح الطالب /إ هاب م

م مل صااح ,درجة الماجستير في

القانون الخاص.

ا ق ع أعضاء اجص امصاقش

ا كم-:

د .عبد اهلل خميل الف ار (مشرفاً ورئيساً) .........................التاريخ2182/..../....م.
د .رامي عمي وشاح (مناقشاً داخمياً) ..........................التاريخ2182/..../....م.
د .عفيف محمد أبو كموب (مناقشاً خارجياً) ...................التاريخ2182/..../....م.
ا
جامع

ً باا خ1422/40/21 :م.
غ .
ب

إلق
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان :إلثبا
(ل

إلاكا ص

باام

م ا ص ).
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ,باستثناء ما

تمت اإلشارة إليو حيثما ورد ,أن ىذه الرسالة ككل ,أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل
درجة أو لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
اذ فإصصي أا مل ام ئ ا
ةةم اطااةةب :إ هاب م
اا ق ع :إَه

كال م كام ً  ,ال ثب
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مسري ص حل.

في يوم األحد الموافق2182/4/82 :م.
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إلى الحضن الدافئ وأرض اإلسراء والمعراج...............................وطني الشامخ.
إلى الذين ضحوا بدمائيم من أجل القضية...............................شيداء فمسطين.
إلى من أفنى حياتو من أجل تربيتي وتعميمي.................................أبي العزيز.
إلى نبع الحنان من سيرت طوال الميل كي أرتاح وأنام.......................أمي الغالية.
إلى رفيقة الدرب وبمسم الروح من كل الجروح.............................زوجتي الحبيبة.
إلى عصبتي وسندي ومن أشد بيم أزري................................إخواني وأخواتي.
إلى زىرة قمبي وسبب البسمة في وجيي...........................................أبنائي.
,,إلييم جميعاً أىدي ثمرة جيدي المتواضع,,
ابا ث


ث

شك

ال

الحمد هلل حمداً يميق بجاللة قدره وعظمة سمطانو ,عمى ما منحني من قدرة إلنجاز

ىذه الرسالة ,أما بعد-:

فال يسعني إال أن أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى الدكتور الفاضل :عبد اهلل خميل

الفرا ,الذي تفضل بقبولو اإلشراف عمى ىذه الرسالة ,وأثراىا بمالحظاتو وتوجيياتو الكريمة,
التي كانت سراجاً مني اًر في طريقي؛ إلزالة كل ٍ
ٍ
جانب من
عتم أو غموض شاب أي

جوانبيا.

والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة ,ذوي الشأن الرفيع والفكر السديد ٍ
كل

من الدكتور :رامي عمي وشاح ,والدكتور :عفيف محمد أبو كموب؛ لتكرميم بالموافقة عمى

مناقشة ىذه الرسالة.

ٍ
شخص منحني عمماً انتفعت
وال أنسى أن أشكر -وان كانت ال تفي الكممات -كل

بو ,أو قدم لي يد العون والمساعدة منذ أن كنت صغي اًر ال أقوى عمى الكالم حتى يومنا

ىذا ,وأخص في ذلك جميع األقارب واألصدقاء والزمالء ,الذين ساندوني معنوياً أو مادياً؛

كي ترى رسالتي النور.

ابا ث


ج

ام
أدى التطور اليائل الذي طال نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إلى قيام

الماليين من األشخاص حول العالم ,بإبرام تصرفاتيم القانونية عبر وسائل االتصال

الحديثة –ال سيما بواسطة شبكة اإلنترنت -عوضاً عن تمك المعامالت الورقية التقميدية,

التي جرت فييا العادة عمى أال تتم إال بحضور أطرافيا ,أو من يمثميم قانوناً ,وقد واجو
التعامل بوساطة اآلليات اإللكترونية الجديدة صراعاً مري اًر مع القواعد القانونية التقميدية,
التي ظمت إلى ٍ
وقت قريب تجعل االعتراف ببعض التصرفات القانونية مشروطاً بضرورة
كتابتيا عمى الورق ,أو عمى األقل تمنع إثباتيا أمام القضاء ,إال من خالل ىذه األوراق

المكتوبة.

ٍ
قانون يحكميا ,توالت العديد من
وكي ال تكون تمك األوضاع القانونية الجديدة بال

الجيود التشريعية ,سواء عمى المستوى الدولي ,أو عمى المستوي الوطني ,عمى وضع
أنظمة قانونية تواكب التطورات الحاصمة ,وبالتالي صدرت مجموعة حديثة من القواعد
النموذجية الدولية والتشريعات الوطنية ,تبمورت ميمتيا األساسية حول إضفاء الصبغة

القانونية عمى المعامالت اإللكترونية ,واجازة إثباتيا من خالل مستجدات حديثة ,سميت
بالمحررات اإللكترونية ,والتي تم اعتبارىا بديالً قانونياً لممحررات الورقية ,تتساوى معيا من

ناحية اآلثار القانونية والحجية في اإلثبات.

ونظ اًر لحداثة ىذه المعامالت اإللكترونية والقوانين التي تحكميا ,خاصةً في

األراضي الفمسطينية بعد إصدار قانون المعامالت اإللكترونية رقم  6لسنة 2182م؛ وألن

مسألة إثبات ىذه المعامالت أمام المحاكم ,تعتبر ىي المشكمة القانونية األعظم التي قد
تواجييا في الواقع العممي ,لذا استيدفت ىذه الرسالة دراسة موضوع اإلثبات بالمحررات

اإللكترونية؛ لموصول إلى إعداد منظومة قانونية مشروحة ,يتبين من خالليا ماىية

المحررات اإللكترونية ,والعناصر التي تتكون منيا ,ناىيك عن توضيح دورىا في اإلثبات,
ومعرفة مدى الحاجة إلى التشريعات الجديدة في منح المحررات اإللكترونية الحجية


ح

القانونية المقررة لممحررات الورقية في اإلثبات ,وما إذا كان باإلمكان االستغناء عنيا
واالكتفاء بقواعد اإلثبات العامة لمنحيا ىذه الحجية.
وتناولت في ىذه الدراسة حجية المحررات اإللكترونية وفقاً لمتشريعات الخاصة
بالمعامالت اإللكترونية ,في ٍ
كل من فمسطين ومصر واألردن ,مبيناً دور ىذه التشريعات

في مساواة المحررات اإللكترونية بالمحررات الورقية في اإلثبات ,واعتبارىا معادالً وظيفياً

ليا.

كما حددت أنواع المعامالت التي أجاز القانون إبراميا بالشكل اإللكتروني,

مستعرضاً الحاالت القانونية التي تم استبعادىا من نطاق التعامل اإللكتروني ,وعمة ىذا
االستبعاد من وجية نظر الفقو ,ىذا باإلضافة إلى بيان مفيوم التوثيق اإللكتروني ,وأثره

عمى حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات.
فضالً عمى ذلك قمت ب ٍ
عرض مفصل لممعايير التي ينبغي عمى المحكمة اتباعيا في

تقدير سالمة المحررات اإللكترونية وحجيتيا ,مختتماً بشرح حجية اإلثبات لمصور

المنسوخة عن المحررات اإللكترونية.


خ

Verification Using Written Electronic Documents
(A Comparative Study)
By: Ehab Samir Saleh
Supervised by: Dr. Abd Allah Khalil Alfarra
Abstract
The tremendous development that has occurred to the communications
systems and Information Technology has caused millions of individuals all
around the world to link their juristic actions to up-to-date communications
mediums, particularly the Internet, in lieu of traditional paper dealings, which
have usually been conducted only in the presence of their respective parties or
their legal representatives.
Dealing with new electronic vehicles has been bitterly at odds with
conventional legal statutes that have only recently made the writing down of
some legal actions on paper a prerequisite for their recognition, or at least made
their verification in the courts of law only through such written paperwork.
And in order to legalize these new legal situations, several consecutive
legislative endeavours have been made globally and locally to set forth statutory
regulations to cope with the existing developments; a fresh set of international
model rules and national legislation have been issued, whose primary task
focused on legalizing the electronic dealings and their verifiability by means of
modern innovations called "Written Electronic Documents", which were later
regarded as a legal substitute for "paper documents" that equal them in terms of
legal impact and credibility of verification.
And in view of the modernity of these electronic dealings and the rules
governing them, particularly in the Palestinian territory in the aftermath of the
issuance of the Electronic Actions Law No. 6, 2013, and, as the authentication
of these actions in law courts is deemed the biggest legal problem likely to be
encountered in everyday life, the present Study has aimed at discussing the issue
of verification using written electronic documents with the aim of preparing an
explained set of jural rules that manifest the entity of written electronic
documents and their constituent elements; in addition to clarifying their role in
the establishment and realization of the need for new legislation to provide these
electronic documents with the legal credibility and accreditation already enjoyed
by the paper documents in terms of verification, and whether they can be
revoked while keeping the general rules of verification for the sake of granting
them credibility.

د

I have tackled the electronic documents' credibility pursuant to the
legislation related to the electronic transactions in Palestine, Egypt and Jordan,
underlining the role of this legislation in equating the written electronic
documents with the paper documents and regarding them as a functional equal
thereof.
I have also specified the types of electronic dealings approved by the
law, reviewed the jural cases precluded from the realm of electronic activity,
and the reason for this preclusion from the viewpoint of jurisprudence, as well
as presenting the concept of electronic documentation and its effects on the
written electronic documents' credibility in the process of verification.
Moreover, I have conducted a detailed display of the criteria that a court
of law should abide by when assessing the validity of the written electronic
documents, and concluded with an explanation of the validity of the verification
of photocopies derived from the written electronic documents.
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موضوع البحث ومشكمتو:
شيد العالـ في اآلكنة األخيرة تطك انر ىائبلن في مجاؿ االتصاالت كتكنكلكجيا

بدء باختراع جياز الحاسب اآللي( ,)1كمرك انر بتطكيع استخداـ ىذا الجياز
المعمكمات ,ن
كانخراطو في شتى مياديف الحياة العممية كالعممية ,ككصكالن إليجاد أشكاؿ جديدة لبلتصاؿ
كالتعامؿ بيف مجتمعات العالـ المختمفة ,أىميا اإلنترنت(.)2

كقد تكصؿ المجتمع اإلنساني إلى اإلنترنت ,مف خبلؿ ربط استخداـ الحاسب اآللي

بالياتؼ ,لنصبح أماـ مجتمع جديد ,يمكننا تسميتو بمجتمع المعمكمات ,كالذم بدكره جعؿ
العالـ كما لك كاف يعيش أصبلن في حي صغير ,بحيث يستطيع كؿ شخص فيو أف يشاىد
كيتفاكض كيتعاقد مع أم شخص آخر ميما تباعدت بينيما المسافات ,دكف الحاجة إلى

( )1عرفت المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة  2113الحاسب اآللي بأنو "أم جياز
إلكتركني ثابت أك منقكؿ سمكي أك السمكي ,يحتكم عمى نظاـ معالجة البيانات ,أك تخزينيا ,أك إرساليا ,أك استقباليا ,أك
تصفحيا ,يؤدم كظائؼ محددة بحسب البرامج كاألكامر المعطاة لو .".كقد صدر ىذا القانكف في غزة بتاريخ 2113/18/5ـ,
كتـ نشره في ديسمبر 2113ـ ,في العدد التاسع كالثمانكف مف جريدة الكقائع الفمسطينية.
( )2اإلنترنت :مف حيث المغة ,ىك كممة إنجميزية مركبة مختصرة كمككنة مف مقطعيف ,األكؿ ( )Interاختصا انر لمكممة

اإلنجميزية ( ,)Internationalالتي تعني عالمية ,كالثاني ( )Netاختصا انر لكممة ( )Networkكتعني شبكة ,أما مف حيث
االصطبلح ,فيك عبارة عف شبكة إدخاؿ المعمكمات العالمية ,أك بعبارة أخرل شبكة ضخمة مف الحكاسيب المتصمة فيما بينيا

حكؿ العالـ ,التي يتـ مف خبلليا تبادؿ المعمكمات ,كىي أكبر شبكة حكاسيب مكسعة تغطي جميع أنحاء العالـ ,مف خبلؿ
ربطيا بيف حكاسب شخصية كشبكات محمية كشبكات عامة ,كيمكف ألم شخص أف يصبح عضكان في ىذه الشبكة مف منزلو

أك مف مكتبة ,كيستطيع حينيا الكصكؿ إلى قدر ىاـ مف المعمكمات عف أم مكضكع يبحث عنو .انظر في عرض ىذا

التعريؼ /العبكدم ,عبا س :الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني ,الطبعة األكلى/اإلصدار األكؿ,
2112ـ ,الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف ,ص /.141أحمد ,آمانج رحيـ:
التراضي في العقكد اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت ,رسالة ماجستير ,كمية القانكف-جامعة السميمانية ,الطبعة األكلى,
2116ـ ,دار كائؿ لمنشر ,ص /. 25الزىراء ,ناجي :التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية المدنية
كالتجارية ,مداخمة في المؤتمر العممي المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية كالقانكف ,المنعقد في الفترة مف  28إلى  29أكتكبر
2119ـ ,الجزائر ,ص.1

[]1

السفر كتجاكز الحدكد لبللتقاء المباشر( ,)1بؿ يمكف القكؿ أف أم شخص في ىذا العالـ
أصبح بإمكانو أف يبرـ أية تصرفات قانكنية ,كلك بمغت قيمتيا مئات المبلييف مف

الدكالرات ,دكف أف ينتقؿ حتى مف مكاف جمكسو ,كذلؾ مف خبلؿ تبادؿ البيانات

كالمعمكمات باستخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة ,كالتي أدت إلى تحكؿ اإلنساف مف مكاطف

محمي تخاطبو قكانيف الدكلة التي ينتمي إلييا ,إلى ما يمكف تسميتو بالمكاطف العالمي الذم
تخاطبو القكانيف الدكلية ,أك عمى األقؿ أكثر مف قانكف دكلتو.

بيد أف ىذا المجتمع المعمكماتي الجديد ,كاف كاف يعد تحكالن أساسيان لمعالـ اإلنساني

في مجاؿ إبراـ العقكد كالصفقات القانكنية ,التي تتـ عف بعد كدكف تجاكز الحدكد –أك
بعبارة أخرل عمى الرغـ مف أف اإلنترنت أصبح ميدانان خصبان لممارسة األعماؿ التجارية

إلكتركنيان في إطار ما يسمى بالتجارة اإللكتركنية– إال أنو يكاجو صعكبات قانكنية كبيرة,
تنبع مف الطبيعة اإللكتركنية لممعامبلت ذاتيا؛ ككنيا تتـ مف خبلؿ نقؿ المعمكمات مف

حاسب إلى آخر ,دكف كجكد دعامات كرقية مكتكبة كمكقعة مف قبؿ المديف ,في عالـ
قانكني باتت فيو الكتابة كسيمة اإلثبات المتربعة عمى عرش أدلة اإلثبات القانكنية ,األمر

الذم قد يؤدم إلى كقكؼ قكاعد اإلثبات العامة حائبلن أماـ منح القكة الثبكتية لممعمكمات
المثبتة عمى الدعامات اإللكتركنية ,كمف ثـ انعداـ الدليؿ القانكني إلثبات المعامبلت

اإللكتركنية ,ال سيما مع تعذر استخداـ الكتابة بمفيكميا التقميدم في مثؿ ىذه المعامبلت.
كلعؿ تمؾ المعامبلت اإللكتركنية التي يصعب فييا الحصكؿ عمى دليؿ كتابي

إلثباتيا عند الحاجة ,تطرح أمامنا إشكالية قانكنية أساسية ,تتمثؿ في مدل إمكانية إثبات

تمؾ المعامبلت بكاسطة المحررات اإللكتركنية ,ال سيما في األحكاؿ التي يتطمب فييا
القانكف دليؿ كتابي لئلثبات ,كتحت ىذه اإلشكالية األساسية يمكف طرح مجمكعة مف

التساؤالت ينبغي اإلجابة عمييا خبلؿ ىذه الدراسة ,كىي عمى النحك اآلتي-:

( ) 1كامؿ ,إماـ :التكقيع اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة المحاماة ,مجمة قانكنية تصدرىا نقابة المحاميف بجميكرية مصر
العربية ,العدد الرابع ,ص /. 631عبد الحميد ,أحمد أبك عيسى :مدل حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف
المدني الميبي مقارنة ببعض التشريعات األجنبية ,بحػث مقدـ ضمػف المؤتمر المغربي األكؿ حػكؿ المعمكماتية كالقانكف ,ص/.1
بنعكمر ,زينب :الحجية القانكنية لممستندات اإللكتركنية في التشريع المغربي2111 ,ـ ,ص.3
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 -1ما المقصكد باصطبلح المحررات اإللكتركنية؟
 -2ىؿ يتطمب القانكف تكافر شػركط معينػة فػي المحػررات اإللكتركنيػة؛ لكػي تكتسػب
حجية قانكنية في اإلثبات ,كاف كاف الحاؿ كذلؾ ,فما ىي تمؾ الشركط؟
 -2مػػا ىػػي العناصػػر التػػي تتكػػكف منيػػا المحػػررات اإللكتركنيػػة ,كىػػؿ يجػػب تكافرىػػا
مجتمعة في كؿ محرر حتى يكتسب قكتو الثبكتية؟
 -3ما المقصكد بالتكقيع اإللكتركني ,كما ىي الشركط الكاجب تكافرىا فيو؟
 -4ىػػؿ يفػػرض القػػانكف أف يتخػػذ التكقيػػع اإللكتركنػػي صػػكرة معينػػة لبلعتػػداد بػػو فػػي
اإلثب ػػات ,أـ أف األم ػػر مت ػػركؾ دكف تحدي ػػد؛ الس ػػتيعاب كاف ػػة الص ػػكر الت ػػي تص ػػمح لتكقي ػػع
المحررات اإللكتركنية؟

 -5ما ىي كظائؼ التكقيع اإللكتركنػي ,كىػؿ تتحقػؽ فػي كافػة صػكره الكظػائؼ التػي

تحققيا صكر التكقيع التقميدم؟

 -6لمػ ػػاذا أصػ ػػدر المشػ ػػرع الفمسػ ػػطيني قػ ػػانكف المعػ ػػامبلت اإللكتركنيػ ػػة رقػ ػػـ  6لسػ ػػنة

2113ـ ,كى ػػؿ ع ػػالج م ػػف خبلل ػػو كاف ػػة إش ػػكاليات اإلثب ػػات الت ػػي ق ػػد تث ػػار بص ػػدد التعام ػػؿ
اإللكتركني ,أـ أنو ما زاؿ ىناؾ بعض اإلشكاليات التي تستدعى الرجكع إلى القكاعد العامة

في اإلثبات؟

 -7مػا ىػك النطػاؽ القػػانكني لئلثبػات بػالمحررات اإللكتركنيػػة ,ككيػؼ يمكػف لممحكمػػة

تقدير حجية المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني ,عندما تنظر نزاعان بشأنيما؟


أىمية موضوع البحث:
تظير أىمية دراسة مكضكع اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية؛ في ككنيا تحقؽ

فائدتيف ,أحدىما عممية ,كاألخرل نظرية.

فالفائدة العممية ,تتمثؿ في أنو يعالج مكضكعان أصبح ببل أدني شؾ كاقعان يفرض

نفسو عمى كؿ التشريعات الدكلية كالكطنية ,كلعؿ أبرز دليؿ عمى ذلؾ أف المشرع
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الفمسطيني كعمى الرغـ مف الظركؼ التي تعيشيا األراضي الفمسطينية مف حصار كعزلة
عف العالـ الخارجي ,إال أنو القتناعو الشديد بأف كسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى عكس باقي

الظركؼ ,ليست في عزلة ,لـ يجد أمامو بدان إال بكضع إطار تشريعي داخمي ينظـ

المعامبلت التي تتـ عبر ىذه الكسائؿ ,بما ال يتعارض مع اإلطار التشريعي الدكلي ليا؛
بغية مكاكبة تطكرات التجارة اإللكتركنية الحاصمة ,كتحقيؽ الثقة كاألماف في نفكس

المتعامميف؛ حتى ال يشعركا في أم لحظة بأف الكضع القانكني الفمسطيني ال يحمي
معامبلتيـ اإللكتركنية.

أما الفائدة النظرية فيمكف تحقيقيا مف خبلؿ كضع دراسة مشركحة تتناكؿ قكاعد

قانكف المعامبلت اإللكتركنية ذات العبلقة ,كالمصطمحات الجديدة التي تتضمنيا ,بشيء
مف التفصيؿ؛ في سبيؿ نقميا مف الجمكد إلى المركنة ,بما يكشؼ الغمكض عنيا كيساىـ

في تكعية المتعامميف في ىذا المجاؿ ,كاعانة العامميف عمى تطبيؽ نصكص ىذا القانكف,

سكاء أكانكا قضاة ,أك محاميف ,أك باحثيف ,أك حتى ممف يعممكف في تقديـ خدمات تتعمؽ
بالمعامبلت اإللكتركنية ,في القطاع العاـ أك الخاص.



منيج البحث:

اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي المقارف ,باستقراء النصكص القانكنية

ذات العبلقة بمكضكعيا في قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة 2113ـ
كتحميميا ,ثـ مقارنتيا بما يقابميا مف نصكص في كؿ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية
األردني رقـ  85لسنة 2111ـ ,كقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني كانشاء ىيئة تنمية
صناعة تكنكلكجيا المعمكمات المصرم رقـ  15لسنة 2114ـ ,كقكاعد األكنستراؿ

النمكذجية الصادرة عف لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي ,عاـ 1996ـ بشأف

التجارة اإللكتركنية ,كعاـ 2111ـ بشأف التكقيعات اإللكتركنية.

غير أنني لـ اكتؼ بالرجكع إلى التشريعات الخاصة باإلثبات اإللكتركني ,كانما

حاكلت جاىدان البحث في القكاعد العامة ذات الصمة في قانكف البينات الفمسطيني رقـ 4

لسنة 2111ـ ,كما يقابميا في كؿ مف قانكف اإلثبات المصرم رقـ  25لسنة 1968ـ,

المعدؿ بالقانكف رقـ  23لسنة 1992ـ ,كالقانكف رقـ  18لسنة 1999ـ ,كقانكف البينات
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األردني رقـ  31لسنة 1952ـ ,المعدؿ بمكجب القانكف رقـ  37لسنة 2111ـ ,كؿ ذلؾ
في سبيؿ إيجاد ما يمكف االعتماد عميو في منح المحررات اإللكتركنية حجية قانكنية في

اإلثبات.


خطة البحث:
لتحقيؽ الغايات المبتغاة مف بحث ىذا المكضكع ,كالتي تتمثؿ في إيجاد حمكؿ قانكنية

لئلشكاليات سابقة اإلشارة ,قمنا بتقسيـ الدراسة إلى فصميف كاآلتي-:
الفصل األول :ماىية المحررات اإللكترونية.
كتحتو مبحثاف ,ىما-:

المبحث األول :تعريؼ المحررات اإللكتركنية كشركطيا.

المبحث الثاني :عناصر المحررات اإللكتركنية.

الفصل الثاني :حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات.
كتحتو أيضان مبحثاف ,ىما-:

المبحث األول :حجية المحررات اإللكتركنية كفقان لمقكاعد العامة في اإلثبات.

المبحث الثاني :حجية المحررات اإللكتركنية كفقان لمقكاعد الخاصة في اإلثبات

اإللكتركني.

كفي النياية نضع خاتمة تتضمف أىـ النتائج كالتكصيات ,التي تكصمنا إلييا مف

خبلؿ ىذه الدراسة.
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الفصل األول
ماىية المحررات اإل لكترونية
 تمييد وتقسيم:
الشؾ أف التجارة اإللكتركنية تمعب دك انر فعاالن في مجاؿ المعامبلت ىذه األياـ ,حيث

إنيا تساىـ بشكؿ كبير في تطكير عمميات التبادؿ التجارم عمى الصعيد الدكلي كالمحمي,
فمف خبلليا يتـ تسكيؽ المنتجات كالخدمات باستخداـ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية –أك ما

يعرؼ بنظاـ معالجة المعمكمات( -)1كاإلنترنت ,عكضان عف المعامبلت الكرقية التقميدية,

التي أصبحت ال تتماشى البتة مع متطمبات العصر اإللكتركني الحديث.
()2

كقد عرؼ قانكف المعامبلت اإللكتركنية

الفمسطيني التجارة اإللكتركنية بأنيا "كؿ

معاممة تجارية تتـ عف بعد باستخداـ كسيمة إلكتركنية( ,".)3كعرفيا جانب مف الفقو بأنيا
"تبادؿ السمع كالخدمات عف طريؽ كسيط إلكتركني( ,".)4في حيف عرفيا جانب آخر بأنيا
"إنتاج كتركيج كبيع كتكزيع المنتجات مف خبلؿ شبكة اتصاالت(.".)5

( )1كقد عرفت المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة  2113نظاـ معالجة المعمكمات بأنو
"النظاـ اإللكتركني المستخدـ إلنشاء رسائؿ المعمكمات ,أك إرساليا ,أك تسمميا ,أك معالجتيا ,أك تخزينيا ,أك تجييزىا عمى أم
كجو آخر.".
( )2الذم عرؼ المعامبلت اإللكتركنية في المادة األكلى منو بأنيا "أم تعامؿ أك عقد أك اتفاقية ,يتـ ابراميا أك تنفيذىا ,بشكؿ
كمي أك جزئي ,بكاسطة المراسبلت اإللكتركنية.".
( ) 3كعرفت المادة األكلى مف القانكف المذككر الكسيمة اإللكتركنية بأنيا "أية كسيمة تتصؿ بالتقنية الحديثة كذات قدرات
كيربائية ,أك رقمية ,أك مغناطيسية ,أك الس مكية ,أك بصرية ,أك كيركمغناطيسية ,أك ضكئية ,أك أية قدرات مماثمة لذلؾ,
تستخدـ في تبادؿ البيانات كتخزينيا .".كنبلحظ أف تعريؼ التجارة اإللكتركنية المذككر مأخكذان بشكؿ حرفي عف مشركع قانكف
المبادالت كالتجارة اإللكتركنية الفمسطيني ,الذم تـ إعداده عاـ 2113ـ ,مف قبؿ ديكاف الفتكل كالتشريع التابع لك ازرة العدؿ.

( )4الميدم ,أحمد :اإلثبات في التجارة اإللكتركنية2116 ,ـ ,دار الكتب القانكنية ,مصر ,ص.25
( )5إبراىيـ ,خالد ممدكح :إبراـ العقد اإللكتركني "دراسة مقارنة" ,الطبعة األكلى2118 ,ـ ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية,
ص /.43رضكاف ,رأفت-عكض ,رشا-الحسيني ,كالء :الضرائب في عالـ األعماؿ اإللكتركنية ,كرقة عمؿ "نسخة إلكتركنية",
مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار ,مجمس الكزراء ,جميكرية مصر العربية ,ص.2
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كلعؿ أىـ ما يميز التجارة اإللكتركنية ,ىك تكفيرىا لمكقت كالجيد ,كتعدييا لحدكد
الزماف كالمكاف ,كانخفاض التكاليؼ ,كال شؾ أف ىذه المزايا يصعب تحقيقيا في ظؿ

االكتفاء باستخداـ الكتابة بمفيكميا التقميدم ,أم تمؾ الكتابة المدكنة عمى دعامات كرقية؛
لذا تـ المجكء إلى بدائؿ جديدة تحمؿ مفيكميان حديثان لمكتابة ,أطمؽ عمييا تسمية المحررات

اإللكتركنية ,كالتي بدكرىا تنسجـ مع متطمبات عصر التكنكلكجيا الحالي ,كتقكـ في ذات

األطرؼ كاثباتيا ,في مجاؿ
ا
إردة
الكقت بميمة المحررات الكرقية ,في التعبير عف ا
المعامبلت التي تتـ عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة.

بيد أف ىذه المحررات اإللكتركنية كاف كانت تتماشى مع تطكرات التجارة اإللكتركنية,

إال أنيا قد تصطدـ في الكاقع العممي مع القكاعد التقميدية في االثبات()1؛ كذلؾ ككنيا

تضعنا أماـ إشكالية قانكنية ,تتمثؿ في مدل تكافر عناصر القكة الثبكتية لمدليؿ الكتابي
فييا.
لكؿ ذلؾ استمزمت دراستنا ليذا الفصؿ ,أف نتكلى أكالن تعريؼ المحررات اإللكتركنية

كتحديد الشركط الكاجب تكافرىا فييا ,ثـ نتعرض ثانيان لمعناصر التي تكسب ىذه المحررات

قكتيا في اإلثبات ,كذلؾ مف خبلؿ مبحثيف عمى النحك اآلتي-:
المبحث األول :تعريؼ المحررات اإللكتركنية كشركطيا.
المبحث الثاني :عناصر المحررات اإللكتركنية.

( )1زىرة ,محمد المرسي :الدليؿ الكتابي كحجية مخرجات الكمبيكتر في اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية" ,دراسة تطبيقية
عمى منافذ السحب اآللي" ,بحث منشكر في مجمكعة بحكث مؤتمر القانكف كالكمبيكتر كاإلنترنت ,كمية الشريعة كالقانكف,
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,المجمد الثالث ,الطبعة الثالثة2114 ,ـ ,ص.797

[]7

المبحث األول
تعريف المحررات اإللكترونية وشروطيا
 تمييد:
يقكـ األفراد عادةن بالتعبير عف اإلرادة ,إما بالمفظ ,أك الكتابة ,أك اإلشارة عند العجز
عف النطؽ ,كعمى الرغـ مف أف المفظ ىك األصؿ في التعبير عف اإلرادة ,إال أف الكتابة

صارت ىي األىـ في إثبات إرادة األفراد كتكثيؽ الحقكؽ؛ ذلؾ أف المفظ يحتاج إلى إثباتو
بالكتابة نظ انر لما يط أر عمى اإلنساف مف تغيرات ,فقد يمكت ,أك يغيب ,أك يفقد القدرة عمى

النطؽ ,أك ينسى كثي انر مف األقكاؿ التي تصدر منو ,فإذا لـ تثبت ىذه األقكاؿ في محرر
مكتكب كيكقع عميو مف نسبت إليو ,فإف ذلؾ التعبير الذم يصدره في يكـ ما قد ال يفيد في
شيء ,كمف ىنا جاءت أىمية الكتابة في إثبات الحقكؽ(.)1

تطكر ىامان عمى مر العصكر ,فبعدما كانت ىذه الكتابة تتـ
كقد تطكر مفيكـ الكتابة
ان

عمى الصخكر كجمكد الحيكانات في قديـ الزماف ,أصبحت تتـ عمى الكرؽ ,ثـ بعد ذلؾ

ظيرت كسائؿ اتصاؿ إلكتركنية حديثة ,كالفاكس كالتمكس كاإلنترنت ,كغيرىا( ,)2نتج عنيا

ما أطمؽ عميو التبادؿ اإللكتركني لمبيانات( ,)3كالذم بدكره قد سمح لمراغبيف في التعاقد
اإللكتركني ,أف يقكمكا بالتعبير عف إرادتيـ في إبراـ أم عقد إلكتركني( ,)4ميما بمغت

( )1منقكؿ بتصرؼ عف /فركاف ,عبد اهلل أح مد :المحررات كحجيتيا في اإلثبات في الفقو اإلسبلمي كالقانكف اليمني ,بحث
منشكر عمى المكقع اإللكتركني -مفضمة تكيت ميؿ -عمى الرابط اآلتي-:
(/http://twitmail.com/email/243785516/353).
( )2ىشاـ ,بمخنفر :تساؤالت حكؿ اإلثبات في المعامبلت اإللكتركنية ,ص ,14بحث منشكر بتاريخ 2112/9/24ـ ,عمى
المكقع اإللكتركني.)www.marocdroit.com( :
( )3كقد عرفت المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة  ,2113اصطبلح تبادؿ البيانات
اإللكتركنية بأنو "نقؿ البيانات بكسائؿ إلكتركنية مف شخص إلى آخر ,أك مف منظكمة إلكتركنية إلى منظكمة إلكتركنية أخرل.".
( ) 4عرفت المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني العقد اإللكتركني بأنو "االتفاؽ الذم يتـ انعقاده بكسائؿ,
أك كسائط إلكتركنية .".في حيف عرفو البعض بأنو " التقاء إيجاب ص ادر مف طرؼ ,محمو عرض مطركح بطرؽ سمعية ,أك
بصرية ,أك كبلىما ,عمى شبكة لبلتصاالت ,بقبكؿ صادر مف طرؼ آخر ,تحقيقان لعممية معينة يرغب الطرفاف في إنجازىا,
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قيمتو ,دكف أف يجتمعكا في مجمس كاحد ,كدكف تحرير ما اتفقكا عميو عمى دعامات
كرقية(.)1

كمع ظيكر فكرة تبادؿ البيانات اإللكتركنية( ,)2كانتشارىا الكاسع عبر شبكات

االتصاؿ المفتكحة ,أصبح مف الحتمي التفكير كالبحث عف كسائؿ بديمة ,تقكـ بكظائؼ
التكقيع التقميدم ,الذم يعتمد في الغالب عمى رسـ خطي يضعو المديف في نياية الكرقة

المعدة لئلثبات؛ ذلؾ أنو مف غير الممكف تصكر اإلبقاء عمى التكقيع التقميدم في

المعامبلت اإللكتركنية ,إال إذا أمكف –إف صح التعبير -حفره كجعمو رسمان كمبيكتريان تمير
بو المحررات اإللكتركنية ,عمى نحك يشبو إلى حد كبير تكقيع المحررات الكرقية(.)3

كمف ىنا يتأكد لنا أىمية التكقيع اإللكتركني ,الذم جرل العمؿ بو في العصر
الحالي ,كبديؿ لمتكقيع التقميدم ,ليبلئـ المعامبلت اإللكتركنية ,ليس عمى تمؾ الكتابة
الكرقية المعركفة ,كانما عمى كتابة تتخذ أيضان شكبلن إلكتركنيان ,كالتي يشترط أف يضاؼ

إلييا التكقيع اإللكتركني الخاص بالمديف؛ إلمكانية القكؿ بكجكد محرر إلكتركني مكتمؿ

العناصر ,يمكنو القياـ بالكظائؼ التي يقكـ بيا المحرر الكرقي.

عمى ضكء ما سبؽ تقتضي دراسة ىذا المبحث ,البدء في تحديد المقصكد

باصطبلح المحررات اإللكتركنية في مطمب أكؿ ,ثـ بياف الشركط الكاجب تكافرىا في
المحررات اإللكتركنية في مطمب ثاف ,كذلؾ عمى النحك اآلتي-:

كىي في العادة مبادلة القيـ أك الماؿ .".انظر في عرض ىذا التعريؼ /المحاسنة ,محمد أحمد عمي :تنازع القكانيف في العقكد
اإللكتركنية ,دراسة مقارنة ,الطبعة األكلى1434 ,ىػ2113-ـ ,دار الحامد لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف ,ص.24
( )1نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد :العقد اإلدارم اإللكتركني ,دراسة تحميمية مقارنة2111 ,ـ ,دار الجامعة الجديدة ,ص.74
( )2كعرفت المادة األكلى مف قانكف ال معامبلت اإللكتركنية الفمسطيني البيانات اإللكتركنية بأنيا "بيانات ممثمة أك مرمزة
إلكتركنيان ,سكاء عمى شكؿ نص ,أك رمز أك صكت أك صكر أك رسكـ أك خرائط أك برامج حاسب آلي ,أك غيرىا مف قكاعد

البيانات ,".بينما عرفت المعمكمات اإللكتركنية بأنيا "البيانات كالنصكص كالصكر كاألشكاؿ كاألصكات كالرمكز كالخرائط كبرامج

الحاسب كالبرمجيات كقكاعد البيانات كالكبلـ.".
( ) 3كيكة ,عبد المنعـ :دكرة دراسية حكؿ التجارة اإللكتركنية ,ك ازرة العدؿ كحقكؽ اإلنساف ,المعيد األعمى لمقضاء (تكنس),
2113ـ ,ص.11
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المطمب األ ول :تعريؼ المحررات اإللكتركنية.
المطمب الثاني :الشركط الكاجب تكافرىا في المحررات اإللكتركنية.

المطمب األول
تعريف المحررات اإل لكترونية
سنتناكؿ تعريؼ المحررات اإللكتركنية في فرعيف ,نتعرض في الفرع األكؿ لتعريؼ
المحررات اإللكتركنية في التشريع ,ثـ نتطرؽ في الفرع الثاني لتعريؼ المحررات
اإللكتركنية في الفقو ,كذلؾ عمى النحك اآلتي-:

الفرع األول
تعريف المحررات اإل لكترونية في التشريع
لـ تتفؽ التشريعات المقارنة عمى لفظ معيف لممحررات اإللكتركنية ,ففي حيف أخذت

قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية بمفظ رسالة البيانات( ,)1فإف كبلن مف
قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني كقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني أخذا بمفظ

السجؿ اإللكتركني ,أما المشرع المصرم فقد اعتمد في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني
عمى لفظ المحرر اإللكتركني.

كقد عرفت قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية ,كبشأف التكقيعات

اإللكتركنية ,رسالة البيانات بأنيا "المعمكمات التي يتـ إنشاؤىا ,أك إرساليا ,أك استبلميا,

أك تخزينيا ,بكسائؿ إلكتركنية ,أك ضكئية ,أك بكسائؿ مشابية ,بما في ذلؾ عمى سبيؿ
( )1كقد كاف مشركع قانكف المبادالت كالتجارة اإللكتركنية الفمسطيني آخذان بذات المفظ (كىك رسالة البيانات) -تأث انر مف كاضعيو

بما جاء في قكاعد األكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة اإللكتركنية الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ 1996ـ -إلى أف صدر

قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة 2113ـ ,كالذم ذى ب إلى األخذ بمفظ السجؿ اإللكتركني ,كحسب اعتقادم
أف سبب تغيير المفظ؛ ىك اعتماد المجنة التي أعدت القانكف الجديد بشكؿ كبير عمى قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني رقـ
 85لسنة 2111ـ ,كلعؿ ىذا أيضان ما جعميا تطمؽ عمى القانكف الجديد ,اسـ (قانكف المعامبلت اإللكتركنية) ,أم ذات التسمية

التي أخذ بيا المشرع األردني مسبق نا.
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المثاؿ ال الحصر ,تبادؿ البيانات اإللكتركنية ,أك البريد اإللكتركني ,أك البرؽ ,أك التمكس,
أك النسخ البرقي"(.)1

كعمى الرغـ مف اتفاؽ المشرع الفمسطيني مع المشرع األردني في األخذ بمفظ السجؿ

اإللكتركني ,إال أنو قد اختمؼ معو في صياغة تعريفو ,ففي حيف عرؼ قانكف المعامبلت

اإللكتركنية الفمسطيني السجؿ اإللكتركني بأنو "مجمكعة المعمكمات أك البيانات ,التي
تشكؿ بمجمميا كصفان لحالة تتعمؽ بشخص أك شيء ما ,كالتي يتـ إنشاؤىا ,أك إرساليا ,أك

تسمميا ,أك تخزينيا ,بكسائؿ إلكتركنية"( ,)2فإف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني قد
سبقو بتعريفو بأنو "القيد ,أك العقد ,أك رسالة المعمكمات ,التي يتـ إنشاؤىا ,أك إرساليا ,أك

تسمميا ,أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية"(.)3

أما المشرع المصرم فقد عرؼ المحرر اإللكتركني في قانكف تنظيـ التكقيع

اإللكتركني بأنو "رسالة بيانات تتضمف معمكمات تنشأ ,أك تدمج ,أك تخزف ,أك ترسؿ ,أك
تستقبؿ ,كميان أك جزئيان ,بكسيمة إلكتركنية ,أك رقيمة ,أك ضكئية ,أك بأم كسيمة أخرل

مشابية"(.)4

كيبلحظ مما سبؽ أف التشريعات المقارنة كاف اختمفت في تسميتيا لممحرر

اإللكتركني ,كسياؽ تعريفو ,إال أنيا قد تكافقت في المضمكف ,كاليدؼ الذم تسعي اليو ,إذ
أف جميعيا تستيدؼ االعتراؼ بالمحررات اإللكتركنية ,في إثبات التصرفات القانكنية التي
تتـ عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ,أيان كانت طريقة إنشاء المحرر ,طالما تكافرت فيو

( ) 1راجع /المادة الثانية مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية ,الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ 1996ـ,
كالمادة /2ج مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التكقيعات اإللكتركنية ,الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ 2111ـ.
( )2راجع /المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني رقـ  6لسنة 2113ـ.
( )3راجع /المادة الثانية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني رقـ  85لسنة 2111ـ ,كقد عرفت ذات المادة العقد
اإللكتركني بأنو "االتفاؽ الذم يتـ انعقاده بكسائؿ إلكتركنية ,كميان أك جزئيان" ,كعرفت رسالة المعمكمات بأنيا" المعمكمات التي يتـ

انشاؤىا ,أك إرساليا ,أك تسمميا ,أك تخزينيا ,بالكسائؿ اإللكتركنية ,أك البريد ,أك البرؽ ,أك التمكس ,أك النسخ البرقي" ,كما

عرفت المعمكمات بأنيا "البيانات كالنصكص كالصكر ك األشكاؿ كألضكاء كالرمكز كقكاعد البيانات كبرامج الحاسكب ,كما شابو
ذلؾ.".
( )4راجع /المادة األكلى مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم رقـ  15لسنة 2114ـ.
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الشركط التي تكفؿ لو الثقة كاألمف المعمكماتي ,كتجعؿ منو دليبلن كتابيان صالحان إلثبات

التصرؼ القانكني الذم تضمنو ,كما ىك حاؿ الدليؿ الكتابي المعد مسبقان لئلثبات.

كيمكننا القكؿ أف جميع التعريفات التشريعية السابقة ,قد شابيا القصكر؛ ككنيا

ركزت عمى أحد عنصرم المحررات اإللكتركنية ,كىك الكتابة اإللكتركنية ,دكف أف تتضمف

أم إشارة إلى العنصر اآلخر ,كىك التكقيع اإللكتركني ,ناىيؾ عف أنيا لـ تبيف الشركط
البلزـ تكافرىا في ىذه المحررات ,ككؿ ىذا مف شأنو أف يكسع في نطاؽ تعريؼ المحررات

اإللكتركنية ,كبالتالي السماح الستيعاب بيانات كمعمكمات إلكتركنية قد تككف غير مكقعة
إلكتركنيان ,أك غير مستكفية لشركط ىذه المحررات.

الفرع الثاني
تعريف المحررات اإل لكترونية في الفقو
لـ تختمؼ التعريفات التي تناكليا الفقو لممحررات اإللكتركنية كثي انر عف مثيبلتيا في

التشريعات المقارنة ,كنعرض ألىـ ىذه التعريفات عمى النحك اآلتي-:

ذىب جانب مف الفقو إلى تعريؼ المحررات اإللكتركنية بأنيا "معمكمات إلكتركنية

ترسؿ ,أك تستمـ ,بكسائؿ إلكتركنية ,أيان كانت كسيمة استخراجيا في المكاف المستممة

فيو"(.)1

كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو ينطبؽ عمى الرسالة اإللكتركنية ,كليس عمى المحرر

اإللكتركني ,كلما كانت الرسالة اإللكتركنية تشكؿ جزء مف المحرر اإللكتركني؛ لذا فبل
يصح أف نعرؼ الكؿ بأحد أجزائو(.)2

( )1انظر في عرض ىذا الرأم /عبيدات ,لكرنس محمد :إثبات المحرر اإللكتركني ,رسالة دكتكراه ,الطبعة األكلى ,اإلصدار
األكؿ2115 ,ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.78
( )2كيدعـ صحة انتقادنا ليذا التعريؼ ,أف البعض قد عرؼ الرسالة اإللكتركنية بالتعريؼ المذككر حرفيان ,انظر /العبيدم,

عمي ىادم :قكاعد إسناد الرسالة اإللكتركنية إلى المنشئ في قانكف المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية اإلماراتي ,دراسة مقارنة,
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كذىب جانب ثاف إلى تعريفيا بأنيا "كؿ دعامة معمكماتية تـ الحصكؿ عمييا بكسائؿ

معمكماتية ,أم ناشئة عف جياز إلكتركني ,أك كيركمغناطيسي ,أك طبع ممغنط"(.)1
()2

كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أف كؿ دعامة معمكماتية

يتـ الحصكؿ عمييا بكسائؿ

معمكماتية ,كتككف ناشئة عف جياز إلكتركني ,أك ما إلى ذلؾ ,ال تككف بالضركرة محر انر
إلكتركنيان ,أم أف ىذا التعريؼ كاف كاف جامعان؛ ألف كؿ محرر إلكتركني ىك بحسب
طبيعتو دعامة معمكماتية ,إال أنو ليس مانعان؛ ألنو قد تككف ىناؾ دعامات معمكماتية

متحصؿ عمييا بكسائؿ معمكماتية ,كلكنيا ال ترقى إلى حد اعتبارىا مف المحررات
اإللكتركنية ,كالكتابة اإللكتركنية التي لـ يتـ تكقيعيا إلكتركنيان ,فيي كاف أمكف اعتبارىا

دعامة معمكماتية ,ال يمكف اعتبارىا محر انر إلكتركنيان؛ لعدـ تكافر العنصر اآلخر لو ,أال
كىك التكقيع اإللكتركني.

كما أخذ عمى الجانب الثاني يمكف أخذه عمى الجانب الثالث ,كالذم ذىب إلى
تعريؼ المحررات اإللكتركنية بأنيا "كؿ انتقاؿ ,أك إرساؿ ,أك استقباؿ ,أك تخزيف لرمكز,
أك إشارات ,أك لكتابة ,أك صكر ,أك أصكات ,أيان كانت طبيعتيا ,مف خبلؿ كسيط

إلكتركني"( ,)3ال سيما كأف أم عممية انتقاؿ ,أك إرساؿ ,أك استقباؿ ,أك تخزيف لرمكز ,أك

إشارات ,إلخ ,تتـ مف خبلؿ كسيط إلكتركني –كبعبارة أخرل أم كتابة إلكتركنية -غير

بحث منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف ,كمية القانكف ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الرابع كالخمسكف ,إبريؿ
2111ـ ,ص.172
( ) 1انظر في عرض ىذا الرأم /النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني في المكاد المدنية كالمصرفية ,دراسة مقارنة ,رسالة
دكتكراه ,الطبعة األكلى1433 ,ىػ 2112 -ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.73
( )2كتختمؼ الدعامة المعمكماتية في المحررات اإللكتركنية بحسب الكسيط المكجكد عميو المحرر اإللكتركني ,فإذا كاف المحرر
اإللكتركني مكجكدنا عمى قرص مرف ,فإف الدعامة ىنا تك كف عبارة عف قطعة مرنة مف الببلستيؾ الرقيؽ مغطاة بمادة سريعة
المغنطة ,كيتـ الكتابة عمى القرص المرف بطريقة مغناطيسية ,كاذا كاف المحرر اإللكتركني مكجكدان عمى قرص ضكئي ,فإف

الدعامة تككف عبارة عف مادة مف الببلستيؾ مغطاة بطبقة مف مكاد خاصة ,يمكف كتابة كقراءة البيانات عمييا بأشعة الميزر,

أما إذا كاف المحرر اإللكتركني مكجكدان عمى القرص الصمب الخاص بالحاسب اآللي ,فإف الدعامة ىنا ىي بمثابة قرص

معدني رقيؽ مغطى بمادة قابمة لممغنطة ,كفي ىذه الحالة يتـ الكتابة عميو في شكؿ بقع ممغنطة .لممزيد حكؿ ذلؾ انظر/

التيامي ,سامح عبد الكاحد :التعاقد عبر اإلنترنت  ,دراسة مقارنة2118 ,ـ ,دار الكتب القانكنية ,ص.512
( )3الميدم ,أحمد :مرجع سابؽ ,ص.25
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مكقعة إلكتركنيان ,ال تعتبر محر انر إلكتركنيان بالمعنى الدقيؽ ,أم أف ىذا التعريؼ ليس كافيان
لبياف العناصر التي تتككف منيا المحررات اإللكتركنية عامةن.

ثـ ذىب جانب رابع إلى تعريفيا بأنيا "األجساـ المادية التي تككف معدة الستقباؿ

المعمكمات ,عف طريؽ طبعيا بصكرة أك بأخرل ,بشرط أف تككف قد سجمت عمييا
المعمكمات بأحد األساليب المعمكماتية"(.)1

في حيف ذىب جانب خامس إلى تعريؼ المحرر اإللكتركني بأنو "كؿ جسـ
منفصؿ ,أك يمكف فصمو ,عف نظاـ المعالجة اآللية لممعمكمات ,كقد سجمت عميو معمكمات
معينة ,سكاء كانت معدة لبلستخداـ بكاسطة نظاـ المعالجة اآللية لممعمكمات ,أك يككف

مشتقان مف ىذا النكع"(.)2

كأخي انر عرفو جانب سادس بأنو "كؿ سند أنتج ,أك حفظ ,عمى حاسب آلي ,مثؿ

رسالة ,عقد ,أك التزاـ منفرد"(.)3

كبشأف التعريفات الثبلثة األخيرة ,فيمكف أف نكجو ليا ذات االنتقاد؛ ككنيا ال تصمح
لتعريؼ المحررات اإللكتركنية ,كانما لتعريؼ الدعامة المادية التي يتـ عمييا تخزيف أك
حفظ الكتابة اإللكتركنية ذاتيا ,مثؿ السي دم أك اليارد ديسؾ كخبلفو ,حيث أنيا قد

عرفت المحررات اإللكتركنية بالنظر إلى طبيعتيا المادية المممكسة فقط ,دكف المجردة,
كىذا بدكره يجعؿ ىذه التعريفات ذات داللة قانكنية قاصرة.
لذلؾ نرل أف المحررات اإللكتركنية ىي "كؿ دعامة إلكتركنية ,تككف قادرة عمى

التخزيف الثابت كالدائـ لمبيانات ,التي تـ إنشاؤىا ,أك إرساليا ,أك تسمميا ,مف خبلليا,

كتعطي داللة قابمة لئلدراؾ ,عمى مضمكنيا ,كأم شخص قاـ بالتكقيع عمييا".

( ) 1انظر في عرض ىذا الرأم /حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني ,دراسة تأصيمية مقارنة,
2117ـ ,دار الكتب القانكنية ,مصر ,ص.53
( )2السقا ,إيياب :جريمة التزكير في المحررات اإللكتركنية2118 ,ـ ,دار الجامعة الجديدة لمنشر ,ص.16
( )3انظر في عرض ىذا الرأم /النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص.73
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المطمب الثاني
الشروط الواجب توافرىا في المحررات اإل لكترونية
بادئ ذم بدء ,كقبؿ البحث في شركط المحررات اإللكتركنية نكد أف ننكه إلى أننا لف

نتناكؿ الكتابة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني ضمف شركط المحرر اإللكتركني ,إذ رأينا

لزكـ دراستيما في مبحث مستقؿ –كىك المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ -تحت عنكاف

عناصر المحرر اإللكتركني()1؛ عمى اعتبار أف المحرر اإللكتركني ال يقكـ أصبلن إال
بكجكدىما ,فيما مع بعضيما ,كما سنرل الحقان ,يشكبلف قكاـ المحرر اإللكتركني ,شريطة

استيفاء كؿ منيما الشركط القانكنية الخاصة بو.

كمف ىنا تجدر اإلشارة إلى أف المحرر اإللكتركني ال ينتج أثره القانكني المتمثؿ في
منحو قكة الدليؿ الكرقي المعد لئلثبات ,إال إذا ما تكافرت فيو عدة شركط أكدت عمييا

قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية ,كقانكف المعامبلت اإللكتركنية
الفمسطيني ,كقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,كقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني

المصرم.
حيث نصت المادة  1/11مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية,

عمى شركط المحررات اإللكتركنية بقكليا" :عندما يقضي القانكف باالحتفاظ بمستندات ,أك

سجبلت ,أك معمكمات بعينيا ,يتحقؽ الكفاء بيذا المقتضى ,إذا تـ االحتفاظ برسائؿ
البيانات ,شريطة مراعاة الشركط التالية-:
أ -تيسر االطبلع عمى المعمكمات الكاردة فييا ,عمى نحك يتيح استخداميا في

الرجكع إلييا الحقان.

( )1أم خبلفان لما درج عميو غالبية الفقو كالباحثيف في ىذا المجاؿ ,باعتبار التكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية مف شركط
صحة المحررات اإللكتركنية؛ ألف ىذا األمر غير دقيؽ مف كجية نظرنا ,إذ ال يصح اعتبار ما يتككف منو الشي ,شرطان مف

شركط صحتو ,كانما ىك عنص انر مف عناصره ,طالما أف عدـ كجكده ,يعدـ الشي ذاتو /.كمف الكتابات التي انتيجت ىذا النيج

نذكر عمى سبيؿ المثاؿ كبلن مف /عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص 79كما بعدىا /.نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد:
مرجع سابؽ ,ص /.142النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص 65كما بعدىا.
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ب -االحتفاظ برسالة البيانات بالشكؿ الذم أنشئت ,أك أرسمت ,أك استممت بو ,أك
بشكؿ يمكف إثبات أنو بدقة يمثؿ المعمكمات التي أنشئت ,أك أرسمت ,أك استممت .ج-

االحتفاظ بالمعمكمات ,إف كجدت ,التي تمكف مف استبانة منشأ رسالة البيانات ,كجية
كصكليا ,كتاريخ ككقت إرساليا كاستبلميا.".
أما المشرع الفمسطيني فتناكؿ شركط المحررات اإللكتركنية في المادة  12مف قانكف

المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,كالتي نصت عمى أنو" :يعد السجؿ اإللكتركني أصبلن
بذاتو ,عندما تستخدـ كسائؿ كشركط فنية تؤكد سبلمة المعمكمات الكاردة فيو ,مف الكقت

الذم أنشئ فيو بشكمو النيائي ,عمى أنو سجؿ إلكتركني ,كتسمح بعرض المعمكمات
المطمكب تقديميا متى طمب ذلؾ ,كتحدد البلئحة الكسائؿ كالشركط الفنية المطمكبة.".

كيبلحظ مف خبلؿ النص السابؽ أف المشرع الفمسطيني لـ يتناكؿ شركط المحررات

اإللكتركنية بشكؿ مفصؿ ,بؿ كضع حكمان عامان ,كىك كجكب استخداـ كسائؿ كشركط فنية
في إنشاء المحرر اإللكتركني تضمف سبلمة البيانات كالمعمكمات التي يحتكييا مف أم

تعديؿ الحؽ ,كتسمح بعرض المعمكمات المطمكب تقديميا متى طمب ذلؾ ,ثـ أحاؿ في

تفصيؿ ىذه الشركط إلى البلئحة التنفيذية التي تصدر تبعان لمقانكف الجديد ,كلعؿ ذلؾ ىك

السبب الرئيس في إغفالو لكضع شرط ىاـ مف شركط المحررات اإللكتركنية –تناكلو عمى

خبلفو المشرع األردني كما سنرل الحقا -أال كىك داللة المعمكمات الكاردة في السجؿ
اإللكتركني عمى مف ينشئو ,أك يتسممو ,كتاريخ ككقت إرسالو ,أك تسممو.
كالمشرع المصرم أيضان لـ يكفؽ في تحديد ىذه الشركط؛ ككنو خمط بيف شركط كؿ

مف المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية ,كىذا في حد ذاتو عيبان
يؤخذ عميو ,كيظير ىذا الخمط في المادة  18مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني رقـ 15

لسنة  ,2114كالتي نصت عمى أنو" :يتمتع التكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية
كالمحررات اإللكتركنية بالحجية في اإلثبات ,إذا ما تكافرت الشركط اآلتية-:

أ .ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحدة دكف غيره .ب .سيطرة المكقع كحدة دكف

غيره عمى الكسيط اإللكتركني .ج .إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر
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اإللكتركني ,أك التكقيع اإللكتركني ,كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الضكابط الفنية
كالتقنية البلزمة لذلؾ.".
كجدير بالذكر أف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم قد

حاكلت إزالة الخمط الذم كقع بو المشرع ,بشأف شركط كبلن مف المحررات اإللكتركنية
كالتكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية ,كلكنيا أيضان لـ تكفؽ في تحديد الشركط المستقمة

لكؿ منيـ بشكؿ دقيؽ ,كانما زادت األمر خمطان كغمكضان ,حيث أنيا عادت لتجمع بيف

شركط المحررات اإللكتركنية كالكتابة اإللكتركنية في المادة  8منيا ,كالتي جاء نصيا عمى
النحك اآلتي" :مع عدـ اإلخبلؿ بالشركط المنصكص عمييا في القانكف ,تتحقؽ حجية

اإلثبات المقررة لمكتابة اإللكتركنية كالمحررات اإللكتركنية ,الرسمية أك العرفية ,لمنشئيا,

إذا تكافرت الضكابط الفنية كالتقنية اآلتية-:

أ -أف يككف متاحان فنيان تحديد كقت كتاريخ إنشاء الكتابة اإللكتركنية ,أك المحررات

اإللكتركنية الرسمية أك العرفية ,كأف تتـ ىذه اإلتاحة مف خبلؿ نظاـ حفظ إلكتركني

مستقؿ ,كغير خاضع لسيطرة منشئ ىذه الكتابة ,أك تمؾ المحررات ,أك لسيطرة المعني
بيا .ب -أف يككف متاحان فنيان تحديد مصدر إنشاء الكتابة اإللكتركنية ,أك المحررات

اإللكتركنية الرسمية أك العرفية ,كدرجة سيطرة منشئيا عمى ىذا المصدر ,كعمى الكسائط

المستخدمة في إنشائيا .ج -في حالة إنشاء كصدكر الكتابة اإللكتركنية ,أك المحررات
اإللكتركنية ,الرسمية أك العرفية ,بدكف تدخؿ بشرل ,جزئي أك كمي ,فإف حجيتيا تككف

متحققة ,متى أمكف التحقؽ مف كقت كتاريخ إنشائيا ,كمف عدـ العبث بيذه الكتابة ,أك تمؾ
المحررات.".

كمف ىنا فإننا نرل أف المشرع األردني قد كاف أكثر دقة ,مف المشرع الفمسطيني
كالمشرع المصرم ,في تحديد الشركط الكاجب تكافرىا في المحررات اإللكتركنية ,عندما

نص في المادة /8أ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني رقـ  85لسنة 2111ـ عمى

أنو" :أ .يستمد السجؿ اإللكتركني أثره القانكني كيككف لو صفة النسخة األصمية ,إذا
تكافرت فيو مجتمعة الشركط التالية-:
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 -1أف تككف المعمكمات الكاردة في ذلؾ السجؿ قابمة لبلحتفاظ بيا أك تخزينيا,
بحيث يمكف في أم كقت الرجكع الييا -2 .إمكانية االحتفاظ بالسجؿ اإللكتركني بالشكؿ

الذم تـ بو انشاؤه ,أك أرسالو ,أك تسممو -3 .داللة المعمكمات الكاردة في السجؿ عمى مف
ينشئو ,أك يتسممو ,كتاريخ ككقت إرسالو أك تسممو.".
عمى ضكء ما سبؽ سنتكلى شرح شركط المحررات اإللكتركنية كما كرد ذكرىا في
قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,ال سيما أف ذلؾ ينسجـ مع التعريؼ الذم كضعناه

لممحررات اإللكتركنية ,كحتى ال يشكب دراستنا أم نقص ,أك تضارب ,أك غمكض ,آمميف

مف المشرع الفمسطيني االقتداء بما فعمو المشرع األردني ,في تحديد شركط المحررات

اإللكتركنية تحديدان دقيقان ,كؿ ذلؾ نتكاله تباعان عمى النحك اآلتي-:

الشرط األ ول :إمكانية االحتفاظ بالمعمومات الواردة في المحرر اإل لكتروني.
يتحقؽ ىذا الشرط إذا كاف المحرر اإللكتركني في ذاتو قاببلن لبلحتفاظ بالمعمكمات

الكاردة فيو ,أم كانت طبيعتو تسمح بحمؿ ما تـ تدكينو عميو مف معمكمات ,باإلضافة إلى
إمكانية تخزينو ليذه المعمكمات عمى الدكاـ ,بحيث يتسنى الرجكع إلييا في أم كقت,

كاشت ارط ذلؾ في المحرر اإللكتركني يقابؿ شرط استم اررية الكتابة في المحرر الكرقي ,إذ
يشترط لبلعتداد بحجية الكتابة في اإلثبات ,أف يتـ تدكينيا عمى دعامة تسمح بثبات
كاستمرار بقاء ىذه الكتابة؛ كذلؾ حتى يتمكف طرفي العقد المكتكب ,مف الرجكع إلى بنكده

في حاؿ نشكب خبلؼ بينيما مستقببلن ,كىذا األمر ال يمكف تحقيقو إذا ما كانت طبيعة

الدعامة التي تـ تدكيف المعمكمات عمييا تتأثر بمركر الزمف(.)1

فقد ال تتكافر خاصية استم اررية الكتابة في المحررات اإللكتركنية؛ بسبب التككيف

المادم كالكيميائي ليا ,فعمى سبيؿ المثاؿ تتسـ الشرائح الممغنطة كأقراص التسجيؿ بدرجة
عالية مف الحساسية ,قد تؤدم إلى تمفيا ,إذا ما تغيرت قكة التيار الكيربائي ,أك كانت

درجة تخزيف ىذه الكسائط ضعيفة ,مما يفقدىا القدرة عمى االحتفاظ بتمؾ المعمكمات
( )1دكديف ,بشار :اإلطار القانكني لمعقد المبرـ عبر شبكة اإلنترنت ,رسالة ماجستير ,الطبعة األكلى2116 ,ـ ,دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ,ص /.229التيامي ,سامح عبد الكاحد :مرجع سابؽ ,ص.522
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المكتكبة إلكتركنيان ,بيد أف ىذا األمر قد تـ التغمب عميو بعد التطكر اليائؿ في التكنكلكجيا,
الذم أدم إلى ظيكر العديد مف األجيزة اإللكتركنية المتطكرة ,ذات المقدرة العالية عمى

حفظ المعمكمات كالبيانات عمى نحك دائـ ,مما يعني أف ىذا الشرط لـ يعد ىناؾ شكان
بتكافره في المحر ارت اإللكتركنية(.)1

كيذىب البعض ,كبحؽ ,إلى اعتبار ىذا الشرط الدعامة الرئيسية لبلحتجاج بالمحرر
اإللكتركني ,فإذا تكافر في المحرر اإللكتركني شرط إمكانية االحتفاظ بالمعمكمات الكاردة

فيو ,أمكف القكؿ بأف ىذا المحرر يتعادؿ في قيمتو مع المستند الكرقي مف حيث الحجية,
فالقرص الصمب أك المضغكط ,الذم يمكف في أم كقت الرجكع إلى محتكاه ,ىك بمثابة

محرر كرقي معد لئلثبات(.)2

الشرط الثاني :إمكانية االحتفاظ بالمحرر اإللكتروني بالشكل الذي تم بو.
يعني ىذا أف قبكؿ المحرر اإللكتركني كدليؿ في اثبات التصرفات القانكنية التي تتـ

عبر الكسائط اإللكتركنية الحديثة ,مرتبطان بضركرة حفظ ىذا المحرر عمى نحك يضمف

سبلمة البيانات التي يحتكييا مف أم تعديؿ ,أك تحريؼ ,أك غيره ,كببقائيا بنفس الشكؿ
الذم تـ بو انشاؤىا ,أك إرساليا ,أك تسمميا(.)3

كنرل أف تحقيؽ شرط االحتفاظ بالمحرر اإللكتركني عمى النحك الذم تـ بو إنشائو,

يستكجب بالضركرة أف يككف نظاـ الحفظ اإللكتركني غير خاضع لسيطرة منشئ المحرر

اإللكتركني ,كىذا عمى عكس ما سنراه الحقان ,بشأف منظكمة إنشاء التكقيع اإللكتركني,
كالتي يجب أف تككف تحت سيطرة منشئ المحرر اإللكتركني؛ حتى يمكف االحتجاج بو

عميو.

( )1حسف ,يحيى :التنظيـ القانكني لمعقكد اإللكتركنية ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الكطنية ,فمسطيف2117 ,ـ ,ص.73
( )2النكافمة ,يكسؼ أحمد :حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف األردني ,رسالة ماجستير ,كمية الدراسات
العميا ,الجامعة األردنية2117 ,ـ ,دار كائؿ لمنشر ,ص.62
( )3سادات ,محمد محمد :حجية المحررات المكقعة إلكتركنيان في اإلثبات ,دراسة مقارنة2111 ,ـ ,دار الجامعة الجديدة,

ص.199
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كيبلحظ عمى ىذا الشرط أنو يقابؿ شرط ثبات الكتابة كعدـ قابميتيا لمتعديؿ ,إال
أثر ماديان عميو؛ ذلؾ أف حجية السند الكرقي في اإلثبات ,تتكقؼ
بإتبلؼ المحرر ,أك ترؾ ان

عمى سبلمتو المادية مف أية تعديبلت قد تؤثر عمى قكتو في اإلثبات ,كالمحك ,أك الكشط,

أك التحشير ,أك غير ذلؾ ,فإذا تبيف لمقاضي كجكد أم أثر مادم يشكؾ في سبلمة

المحرر ,يككف لو أف يقدر ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار قانكنية ,إذ أف قيمة المحرر
الكتابي تقدر بعدة أمكر ,مف أىميا سبلمة محتكاه(.)1

كجدير بالذكر أف ىناؾ فرؽ جكىرم بيف الكتابة اإللكتركنية كالكتابة الكرقية؛ ذلؾ أف
تعديؿ الكتابة اإللكتركنية –سكاء بالمحك أك الزيادة أك التغيير -عمى خبلؼ الكتابة الكرقية,

قد يتـ دكف ترؾ أم أثر مادم ,كمف ىنا تكمف خطكرة اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية(.)2

كيرل البعض أف خطكرة اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية يمكف تجاكزىا في الكقت

الحاضر ,عف طريؽ استخداـ تقنيات يستحيؿ معيا إجراء أم تعديؿ في محتكل المحرر
اإللكتركني ,مثؿ الكتابة اإللكتركنية بصيغة ( ,)PDFكالتشفير باستخداـ مفاتيح كأرقاـ

خاصة ,كغير ذلؾ(.)3

كمف جانبنا نرل أف ىذا الرأم عمى إطبلقو يعتبر غير صحيح؛ لكجكد برامج خاصة

يمكف عف طرييا تعديؿ الكتابة اإللكتركنية بصيغة ( ,)PDFككذلؾ التشفير مف الممكف
أف يتـ التبلعب فيو ,أك اختراقو مف خبلؿ خبراء مختصيف ,كلكف كؿ ذلؾ ال يبرر

االمتناع عف منح المحررات اإللكتركنية حجية في اإلثبات؛ ألف المحررات التقميدية أيضان
( )1دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.231
( )2البيو ,محسف عبد الحميد :دكر المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف المصرم ,نسخة إلكتركنية2117 ,ـ,

ص.15
( ) 3انظر /الحركب ,أحمد عزمي :السندات الرسمية اإللكتركنية ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير ,جامعة بير زيت ,الطبعة
األكلى2111 ,ـ1431 -ىػ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص /.61سعد ,عاصـ عبدالجبار :اإلثبات في قانكف المعامبلت
اإللكتركنية كفي قانكف اإلثبات في المعامبلت المدنية كالتجارية ,ص ,4بحث منشكر عمى الرابط اآلتي-:
(http://www.startimes.com/f.aspx?t=32252388).
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ال يمكف الجزـ بعدـ إمكانية العبث بيا ,أك تزكيرىا ,كمع ذلؾ فيي ما زالت تحتؿ المرتبة
األكلى بيف كسائؿ اإلثبات.
كيضيؼ البعض بصدد االختبلؼ بيف المحرر اإللكتركني كالمحرر الكرقي ,أف

أصؿ المحرر الكرقي يمكف تمييزه عف النسخة التي تستخرج منو ,أما المحرر اإللكتركني

فميس لو كياف مادم ,كال يحمؿ تكقيعان يدكيان ,كبالتالي ال يمكف التفرقة بيف األصؿ,
كالنسخة التي تستخرج منو؛ لذا يسيؿ تعديؿ بياناتو كتغييرىا ,أك إضافة بيانات أخرل إليو,

دكف كشؼ ىذه التعديبلت أك اإلضافات ,عمى خبلؼ المحرر الكرقي ,الذم يمكف كشؼ
أم تغيير في بياناتو بسيكلة(.)1

لذلؾ يمكف القكؿ أف اعتبار المحررات اإللكتركنية أدلة كاممة في االثبات ,مرىكنان

بمدل قكة التقنية المستخدمة في تأميف محتكاىا مف إجراء أم تعديبلت الحقة عميو ,سكاء

مف قبؿ األطراؼ أك الغير ,فإذا كاف باإلمكاف إجراء أم تعديؿ عمى محرر إلكتركني ,فإنو

يفقد قيمتو في اإلثبات ,كلعؿ ىذه اإلشكالية مف أىـ األسباب التي جعمت البعض يرل قمو

الثقة في أم كتابة مدكنة عمى دعامات إلكتركنية(.)2

الشرط الثالث :قابمية المحرر اإل لكتروني لمقراءة واإلدراك وداللة المعمومات الواردة
فيو عمى من ينشئو أو يتسممو وتاريخ ووقت إرسالو أو تسممو.
يقصد بقابمية المحرر اإللكتركني لمقراءة كاإلدراؾ ,أف تككف المعمكمات المدكنة عمى

المحرر بصفة خاصة ,أك المحرر بأكممو بصفو عامة ,قد تـ انشاؤه بالشكؿ الذم يجعمو

( ) 1الخبيت ,أحمد حسف :المحررات اإللكتركنية كطرؽ إثباتيا ,بحث منشكر عمى المكقع اإللكتركني (منتدم المحاميف
العرب) ,بتاريخ 2111/9/21ـ ,عمى الرابط اآلتي:
)http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=106696&Type=3 (.
( )2ربضي ,عيسى غساف :القكاعد الخاصة بالتكقيع اإللكتركني ,رسالة دكتكراه ,الطبعة األكلى1431 ,ىػ 2119 -ـ ,دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.197
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قاببلن لمقراءة كاإلدراؾ ,مف قبؿ اإلنساف في أم كقت ,سكاء عند إنشاؤه ألكؿ مرة ,أك عند
الرجكع اليو بعد حفظو(.)1

كالمحررات اإللكتركنية –عمى خبلؼ المحررات الكرقية -ال يمكف قراءتيا كادراؾ

مضمكنيا بطريقة مباشرة؛ كيرجع ذلؾ إلى أف تدكينيا يتـ بمغة الحاسب اآللي ,كالتي ال
يتمكف اإلنساف مف قراءتيا بشكؿ مباشر ,بؿ يمكنو ذلؾ بشكؿ غير مباشر ,إما مف خبلؿ

المجكء إلى برامج الحاسب اآللي ,كالتي بإمكانيا ترجمة ىذه المغة التقنية إلى لغة يستكعبيا

اإلنساف تظير عمى شاشة الحاسب اآللي ,أك بعد استخراجيا عمى أكراؽ مطبكعة ,خذ
مثبلن المحرر اإللكتركني المكجكد عمى قرص مرف ,فيك ال يمكف قراءتو بمجرد النظر إلى

القرص ,بؿ البد مف كضع األخير في جياز الحاسب؛ حتي نستطيع قراءة مضمكف
المحرر(.)2

كلكي يناؿ المحرر اإللكتركني حجية في اإلثبات تكازم تمؾ المقررة لممحررات
التقميدية ,فيجب أف تككف لممعمكمات الكاردة في المحرر اإللكتركني ,داللة عمى مف
ينشئيا ,أك يتسمميا ,ككذلؾ أف يككف متاحان فنيان مف خبلليا ,تحديد تاريخ ككقت إنشاؤىا

كارساليا ,أك تسمميا(.)3

كىذه مسألة تقنية تتصؿ بالنظاـ البرمجي لمحاسب اآللي ,كبعمؿ جية التصديؽ
المخكلة قانكنان بتقديـ خدمات التصديؽ اإللكتركني ,حيث أف البيانات التي يتـ إدخاليا

عمى ىيئة رمكز ,أك أرقاـ ,أك حركؼ ,يقكـ الحاسب اآللي بترجمتيا كيحفظيا بمغتو مع

التكقيع اإللكتركني ,في الكقت كالتاريخ الذم تـ إنشاؤىا بو ,كعند استخراجيا مف الحاسب
مف قبؿ المستمـ ,في كقت كتاريخ محدد ,مف خبلؿ مفتاح التشفير العاـ ,تتمكف جية

التصديؽ مف خبلؿ نظاـ الحفظ اإللكتركني ,المستقؿ كالمعمكؿ بو لدييا -كالذم ال يخضع

( )1سادات ,محمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.199
( )2التيامي ,سامح عبد الكاحد :مرجع سابؽ ,ص /.521البيو ,محسف عبد الحميد :مرجع سابؽ ,ص /.21-21نمديمي,
رحيمة الصغير ساعد :مرجع سابؽ ,ص /.145حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.72
( )3الميدم ,حسيف :القكة الثبكتية لممعامبلت اإللكتركنية ,بحث منشكر بمجمة البحكث القضائية ,المحكمة العميا في
الجميكرية اليمنية ,العدد 2117 ,7ـ ,ص /.68دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.233
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لسيطرة منشئ المحرر اإللكتركني -مف تحديد تاريخ ككقت انشاؤىا ,ككقت كتاريخ

استبلميا مف قبؿ المستقبؿ(.)1

كجدير بالذكر أف مسألة تحديد كقت كتاريخ إنشاء المحرر اإللكتركني تتعمؽ

بالتصرؼ القانكني المثبت في المحرر ,أكثر مف تعمقيا بالمحرر اإللكتركني ذاتو؛ ذلؾ أف
تحديد زمف إنشاء التصرؼ تعد مف األمكر اليامة التي يترتب عمييا الكثير مف اآلثار في

القانكف المدني ,فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف مف خبللو ,معرفة ما إذا كاف أحد األطراؼ قد

أبرـ التصرؼ قبؿ بمكغو سف الرشد ,أـ بعد بمكغو ذلؾ السف ,كىك ما يترتب عميو
بالضركرة تحديد ما إذا كاف بإمكانو التمسؾ ببطبلف التصرؼ ,أـ ال ,ىذا باإلضافة إلى

أنو يستفاد مف تحديد ذلؾ التاريخ ,معرفة ما إذا كاف المديف قد أبرـ التصرؼ قبؿ استحقاؽ

حؽ الدائف ,حيث أف ىذا األمر ىك بمثابة المصمحة المطمكبة لقبكؿ دعكل عدـ نفاذ

التصرفات في حؽ الدائف(.)2

الشرط الرابع :التوثيق.
أكجب القانكف عمى أم شخص يقكـ بإبراـ أم تصرؼ قانكني عبر كسائؿ االتصاؿ

اإللكتركنية ,ال سيما شبكة اإلنترنت ,أف يكثؽ ىذا التصرؼ لدل الجية المختصة قانكنان؛
كذلؾ حفاظان عمى حقكؽ المتعامميف مف خبلؿ ىذه الشبكة ,مف أم اعتداء أك غش ,فأم

محرر إلكتركني لكي ينتج أثره القانكني ,كيككف لو حجية الدليؿ الكتابي الكامؿ في
اإلثبات ,ال بد أف يتـ تكثيقة لدل جية معتمدة كمختصة بذلؾ( ,)3كمعمكـ بالضركرة أف

ىذه الجية ال تقكـ بتكثيؽ المحرر اإللكتركني ,إال بعد التأكد بأنو قد صدر كفقان لؤلكضاع

المقررة قانكنان ,كمف ذات الشخص الذم يحؽ لو إصداره ,كذلؾ تقكـ ىذه الجية بتحميؿ ما
( )1النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص.69

( )2كلممزيد حكؿ ىذه اآلثار انظر /سادات ,محمد محمد :األحكاـ العامة لممحررات اإللكتركنية الرسمية ,بحث منشكر في
مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية ,العدد السابع كاألربعكف ,كمية الحقكؽ ,جامعة المنصكرة ,أبريؿ 2111ـ ,ص/.767
إبراىيـ ,خالد ممدكح :مرجع سابؽ ,ص.373
( )3كجيات التكثيؽ اإللكتركني إما أف تككف كطنية عامة ,مثؿ ك ازرة االتص االت كتكنكلكجيا المعمكمات ,أك كطنية خاصة
كالشركات الحائزة عمى ترخيص لمقياـ بذلؾ ,كاما أف تككف أجنبية حاصمة عمى ترخيص مف جية كطنية أك أجنبية .لمزيد مف
التفصيؿ انظر الحق نا /ص 81مف ىذا البحث.
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إذا كاف قد حدث أية تغييرات ,أك أخطاء ,بعد إنشاء المحرر ,فإذا ما انتيت ىذه الجية
مف كافة إجراءات التحقؽ سالفة الذكر ,تمنح صاحب المحرر ما يعرؼ بشيادة المصادقة

اإللكتركنية ,كالتي بدكرىا تثبت صحة كسبلمة المحرر اإللكتركني ,كأنو قد تـ المحافظة
عميو بطريقة صحيحة ,مف لحظة إنشائو حتى لحظة التصديؽ عميو ,في مكاجية أم

شخص يدعي عدـ صحتو(.)1

عبلكة عمى ذلؾ فإنو بعد االنتياء مف إعداد المحرر اإللكتركني ,كتكثيقو مف قبؿ

الجية المختصة ,يمنح صاحب الحؽ في المحرر رمز تعريؼ ,كالرقـ السرل مثبلن؛ كذلؾ
حتى يتمكف مف الرجكع إلى مضمكف المحرر عند الحاجة(.)2

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع األردني قد تميز عف المشرعيف الفمسطيني كالمصرم,
في اىتمامو الشديد بالتكثيؽ اإللكتركني ,حيث رتب عمى عدـ استيفاء المحرر ليذا الشرط,
عدـ كجكد أية حجية لو في اإلثبات ,أم أف المحرر اإللكتركني غير المكثؽ لدل جية

التكثيؽ المختصة ,كفقان لقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,ال يكتسب قكة الكتابة

الكرقية في اإلثبات(.)3

المبحث الثاني
عناصر المحررات اإل لكترونية
 تمييد:
إذا كاف مف البدىي أف ينصرؼ الذىف عند الحديث عف المحررات التقميدية إلى

كجكد دعامة كرقية تحتكل عمى كتابة خطية مميكرة بتكقيع الشخص الذم سيحتج عميو
بيا ,فإنو كفي مقابؿ ذلؾ البد مف تكافر دعامة إلكتركنية تحتكل عمى كتابة إلكتركنية
( )1عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص /.82عبد الحميد ,أحمد أبك عيسى :مرجع سابؽ ,ص.17
( )2النكافمة ,يكسؼ أحمد :حجية المحررات اإللكتركنية ,مرجع سابؽ ,ص.61

( )3راجع /نص المادة / 32ب مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,كالتي تنص عمى أنو "ب .إذا لـ يكف السجؿ
اإللكتركني أك التكقيع اإللكتركني مكثقان ,فميس لو أم حجية.".
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كتكقيع إلكتركني مستكفياف لشركطيما؛ حتى نككف أماـ محرر إلكتركني يمكف االعتداد بو
كدليؿ في إثبات المعامبلت اإللكتركنية ,شأنو في ذلؾ شأف الدليؿ الكتابي الكامؿ المعد

سمفان لئلثبات.

كمف ىنا نستنتج أف المحرر اإللكتركني الذم يصمح بديبلن لممحرر الكرقي في إثبات

التصرفات القانكنية المبرمة عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ,البد أف يتكافر فيو عنصريو
الذم ال يقكـ مكتمبلن إال بيما ,كىما الكتابة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني.
عمى ضكء ما سبؽ ,فإف دراستنا ليذا المبحث ستنقسـ إلى مطمبيف عمى النحك

اآلتي-:

المطمب األ ول :الكتابة اإللكتركنية.
المطمب الثاني :التكقيع اإللكتركني.

المطمب األول
الكتابة اإل لكترونية
تعد الكتابة مف أىـ أدلة اإلثبات عمى اإلطبلؽ ,إذ تمتاز عف غيرىا مف األدلة,
بإمكانية إعدادىا منذ نشكء الحؽ كقبؿ قياـ النزاع ,كما أف الدليؿ الكتابي يكفر ألطراؼ

العقد عدة ضمانات ,مف أىميا أنو يضبط الحقكؽ القائمة بينيـ ,سكاء قبؿ النزاع أك بعده,
فضبلن عمى أف الكتابة أقؿ تعرضان لتأثير عكامؿ الزمف.
لذلؾ كاف مف المنطؽ أف تيتـ التشريعات الكضعية منذ القدـ بالكتابة ,كتقدميا عمى
سائر كسائؿ اإلثبات األخرل ,كتجعؿ ليا أيضان حجية مطمقة ,في إثبات الكثير مف
األحداث كالكقائع القانكنية(.)1

( )1انظ ر في ذلؾ /الرجكب ,سميـ عمي مسمـ :التعارض كالترجيح في طرؽ اإلثبات "دراسة فقيية قانكنية مقارنة" ,رسالة
دكتكراه ,كمية الدراسات العميا ,الجامعة األردنية ,سنة 2116ـ ,ص .126كأشار أيضان في كتابو إلى أف الكتابة لـ تكف تحظى

قديمان بنصيب كافر مف االىتماـ ,مقارنةن بغيرىا مف طرؽ اإلثبات ,حيث أف البعض لـ يعدىا مف طرؽ اإلثبات ,كاف أقركا
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كعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة لمكتابة ,إال أف معظـ التشريعات الكطنية لـ تتعرض
إلى تحديد المقصكد بيذا االصطبلح ,كما لـ تشترط ىذه التشريعات ضركرة إدراج الكتابة
عمى دعامة معينة ,فمف الممكف أف تككف ىذه الدعامة ىي الكرؽ ,أك الصخر ,أك

الخشب ,أك الببلستيؾ ,أك الجمد ,أك غير ذلؾ ,كعميو يبلحظ بأنو ال يكجد ارتباط كثيؽ
بيف الكتابة كالدعامة الكرقية بشكؿ خاص ,فأم دعامة تككف ليا المقدرة بحسب طبيعتيا

المادية عمى إدارج الكتابة ,كبقاءىا محفكظة فييا بنفس الييئة التي دكنت بيا ,يمكف

اعتمادىا في اإلثبات(.)1

كلذا فإنو يحؽ القكؿ بأف الكتابة -كفقان لممعنى الكاسع ليا -ىي مجمكعة الرمكز

المرئية ,التي تعبر عف القكؿ أك الفكر ,فيي أسمكب لمتعبير تتشكؿ مف حركؼ كبيانات,
في شكؿ مادم ظاىر ,أك حتى بالرمكز المختصرة ,ما دامت مفيكمة مف طرفي العبلقة,

أك يحتفظاف بمفاتيح ليذه الرمكز معتمدة منيما(.)2

كقد أكدت المنظمة العالمية لممكاصفات كالمعايير ( )ISOعند تعريفيا لممحرر

المكتكب ,عمى ىذا المعنى الكاسع ,إذ عرفتو بأنو "مجمكعة مف المعمكمات كالبيانات
المدكنة عمى دعامة مادية بشكؿ دائـ ,بحيث يسيؿ قراءتيا مباشرة عف طريؽ اإلنساف ,أك

باستخداـ آلة مخصصة لذلؾ"(.)3

بمشركعيتيا مف حيث الجممة ,إال أف ذلؾ ال يرقى إلى مرتبة اعتبارىا مف أدلة اإلثبات /.كعمى العكس مف ذلؾ يرل البعض,
أنو عمى الرغـ مف تعدد كسائؿ اإلثبات ,التي يجكز لصاحب الحؽ أف يستخدميا لمكصكؿ إلى حقو ,إال أف األدلة الكتابية تبقى
الكسيمة األقكل التي تحتؿ المرتبة األكلى بيف تمؾ الكسائؿ ,فإذا لـ يستطع صاحب الحؽ إثبات حقو باألدلة الكتابية ,يمجأ
عندئذ إلى الكسائؿ األخرل ,بما فييا الشيادة كالقرائف كاإلقرار كاليميف كالمعاينة كالخبرة .انظر /مميكو ,حناف :النظاـ القانكني
لمتكقيع اإللكتركني في ضكء قانكف التكقيع اإللكتركني السكرم رقـ  4الصادر بتاريخ 2119/2/25ـ( ,دراسة قانكنية مقارنة),
بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ,المجمد  ,26العدد الثاني2111 ,ـ ,ص.552
( )1لطفي ,محمد :استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في التفاكض عمى العقكد كابراميا ,دراسة في قانكني اإلثبات المصرم
كالفرنسي ,القاىرة1993 ,ـ ,ص /.9-8أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :عقكد التجارة اإللكتركنية ,الطبعة الثانية1432 ,ىػ-
2111ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص /.115تيبار ,محمد :مدل حجية المحرر اإللكتركني في مجاؿ اإلثبات في القانكف
الميبي ,جامعة الفاتح ,كمية القانكف ,نسخة إلكتركنية ,ص /.7حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.71
( )2تيبار ,محمد :مرجع سابؽ ,ص.5
( )3أشار لو /الحياف ,عبد اهلل مسفر-عباس ,حسف عبد اهلل :التكقيع اإللكتركني "دراسة نقدية لمشركع ك ازرة التجارة كالصناعة
الككيتية" ,بحث منشكر في مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية ,دكرية عممية محكمة تصدر عف كمية اإلدارة كاالقتصاد ,جامعة
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كبناء عميو نستنتج بأنو ال يشترط لبلعتداد بالكتابة في إثبات التصرفات القانكنية,
ن
أف تككف مدرجة عمى دعامة معينة كالكرؽ مثبلن ,بؿ أف أم دعامة مادية تسمح طبيعتيا
باالحتفاظ بالمعمكمات كالبيانات بشكؿ دائـ ,مما يتيح الرجكع إلييا في أم كقت عند

الحاجة ,يمكف اعتبارىا دليبلن كتابيان كامبلن ,شريطة أف تككف قابمة لمقراءة مف قبؿ اإلنساف,
إما بشكؿ مباشر أك بشكؿ غير مباشر ,مف خبلؿ آلة تككف معدة لذلؾ ,كطالما أف ىذه
الشركط تتكافر في الدعامات اإللكتركنية ,فيمكف القكؿ بأنو ليس ىناؾ ما يمنع مف

االعتداد بالكتابة اإللكتركنية ,في إثبات التصرفات القانكنية التي أكجب القانكف إثباتيا

بالكتابة.

كتأكيدان عمى ذلؾ ذىب البعض إلى أف تفسير لفظ محرر يمتد ليشمؿ المحرر

الكرقي كالمحرر اإللكتركني ,فبل يصح قصر ىذا المفظ عمى نكع معيف كالكرؽ مثبلن ,إذ
أنو ال يكجد ارتباط خاص بيف فكرة الكتابة كالكرؽ؛ لذا يجب االعتداد بالمحرر اإللكتركني
الذم تتكافر فيو الضمانات الفنية الكافية ,التي تعادؿ الضمانات المعركفة في المحرر

الكرقي(.)1

كقد تبنت ىذا المفيكـ الكاسع الصطبلح المحرر لجنة قانكف التجارة الدكلي التابعة
لؤلمـ المتحدة ,حيث جاء في إحدل جمساتيا المنعقدة حكؿ التجارة اإللكتركنية أنو "إذا

استمزـ القانكف االحتفاظ بمعمكمات معينة في شكؿ محرر ,فإف حفظ المعمكمات في محرر

إلكتركني ,يعتبر تمبية لما يستمزمو القانكف مف كجكد المحرر.)2(".

الككيت ,المجمد التاسع عشر ,العدد األكؿ ,يكنيك 2113ـ ,ص /. 23أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :مرجع سابؽ ,ص/.116
نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد :مرجع سابؽ ,ص.144
( )1البكباشي ,سحر :التكقيع اإللكتركني ,دراسة تحميمية ألحكاـ القانكف رقـ  15لسنة 2114ـ مدعمة بالتشريعات المقارنة,
2119ـ ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية ,ص /.3النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص /.66التيامي,
سامح عبد الكاحد :مرجع سابؽ ,ص /.49دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.224
( )2مشار لو لدل /زكيف ,نبيؿ :المحررات اإللكتركنية ,دراسة قانكنية ,نسخة إلكتركنية ,ص.17
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كتبعان لذلؾ ذىبت العديد مف التشريعات المقارنة إلى النص صراحة عمى منح

المحررات اإللكتركنية ,ذات الحجية المقررة في اإلثبات لممحر ارت الكرقية( ,)1كما أكدت

عمى أنو ال يمكف رفض حجية المحررات اإللكتركنية في إثبات التصرفات القانكنية ,لمجرد

أنيا اتخذت شكؿ الكتابة اإللكتركنية ,أم لمجرد أنيا كانت مدكنة عمى دعامات إلكتركنية,

طالما أنيا استكفت الشركط التي حددىا القانكف(.)2

كتجدر اإلشارة إلى أف الكتابة اإللكتركنية ال تختمؼ عف الكتابة الكرقية ,مف حيث

الدعامة المدكنة عمييا فقط ,بؿ أنيا أيضان تتخذ شكبلن مختمفان عنيا ,فيي تككف عمى شكؿ
معادالت خكارزمية( ,)3يتفاعؿ معيا اإلنساف مف خبلؿ عمميات إدخاؿ البيانات كاخراجيا,
( )1حيث تنص المادة  1/3مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو "لمسجبلت اإللكتركنية ذات الحجية المقررة
في اإلثبات لمسندات العرفية ,".كتنص المادة  1/6مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية عمى أنو "عندما
يشترط القانكف أف تككف المعمكمات مكتكبة ,تستكفي رسالة البيانات ذلؾ الشرط إذا تيسر االطبلع عمى البيانات الكاردة فييا
عمى نحك يتيح استخداميا بالرجكع إلييا الحقان ".كما تنص المادة /7أ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو "يعتبر

السجؿ اإللكتركني كالعقد اإللكتركني كالرسالة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني منتجان لآلثار القانكنية ذاتيا المترتبة عمى الكثائؽ

كالمستندات الخطية كالتكقيع الخطي بمكجب أحكاـ التشريعات النافذة ,مف حيث إلزاميا ألطرافيا أك صبلحيتيا في اإلثبات",

كذلؾ تنص المادة  15مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم بأنو "لمكتابة اإللكتركنية كالمحررات اإللكتركنية ,في نطاؽ
المعامبلت المدنية كالتجارية كاإلدارية ,ذات الحجية المقررة لمكتابة كالمحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف اإلثبات في
المكاد المدنية كالتجارية ,متى استكفت الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف ,كفقان لمضكابط الفنية كالتقنية التي تحددىا
البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.".

( )2حيث تنص المادة  1/3مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو "كال ينكر األثر القانكني لممعمكمات الكاردة
في السجبلت اإللكتركنية ,مف حيث صحتيا كامكاف العمؿ بمقتضاىا؛ لمجرد كركدىا –كميان اك جزئيان -في شكؿ سجؿ
إلكتركني ,أك اإلشارة إلييا في ىذا السجؿ ,".كتنص المادة  5مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية عمى أنو
"ال تفقد المعمكمات مفعكليا القانكني أك صحتيا أك قابميتيا لمتنفيذ؛ لمجرد أنيا في شكؿ رسالة بيانات ,".كما تنص المادة /7ب
مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو "ال يجكز إغفاؿ األثر القانكني ألم مما كرد في الفقرة أ مف ىذه المادة؛
ألنيا أجريت بكسائؿ إلكتركنية ,شريطة اتفاقيا مع أحكاـ ىذا القانكف ,".كال مقابؿ ليذه النصكص في قانكف تنظيـ التكقيع
اإللكتركني المصرم ,أك في البلئحة التنفيذية الخاصة بو.
( )3يقصد بالخكارزمية بشكؿ عاـ :مجمكعة مف الخطكات الرياضية كالمنطقية كالمتسمسمة البلزمة لحؿ مشكمة ما .أما في
أنظمة الحاسكب ف تعتبر المعادلة الخكارزمية :صكرة مف منطؽ أعيد كتابتو بكاسطة (برمجيات) ,ليصبح أكثر فعالية يمكف
استغبللو في الحكاسيب لمحصكؿ عمى النتائج (مخرجات) ,مف بيانات معطاة (مدخبلت) .انظر في ذلؾ مكسكعة كيكيبيديا
الحرة عمى الرابط اآلتي-:
(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
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%D8%A9).

بكاسطة شاشة الحاسب اآللي ,أك أية كسيمة إلكتركنية أخرل ,حيث يقكـ بتغذية جياز
الحاسكب بالبيانات المطمكبة عف طريؽ كحدات اإلدخاؿ ,التي تتمثؿ في لكحة المفاتيح ,أك

أية كسيمة بإمكانيا قراءة البيانات كاسترجاع المعمكمات المخزنة في كحدة المعالجة
قرص المرنة أك الصمبة المستخدمة ,ثـ بعد الفراغ مف معالجة البيانات
المركزية ,أك األ ا

التي كتبت ,يبدأ عمؿ أجيزة اإلخراج ,إما بقراءتيا مباشرةن مف خبلؿ شاشة الحاسب ,أك
طباعتيا عف طريؽ الطابعة ,أك األقراص الممغنطة ,أك أية كسيمة أخرل مف كسائؿ تخزيف
البيانات(.)1

كقد تميز المشرع المصرم عف المشرعيف الفمسطيني كاألردني ,بكضعو تعريفان

لمكتابة اإللكتركنية ,كذلؾ بأنيا "كؿ حركؼ ,أك أرقاـ ,أك رمكز ,أك أية عبلمات أخرل,
تثبت عمى دعامة إلكتركنية ,أك رقمية أك ضكئية ,أك أية كسيمة أخرل مشابية ,تعطي

داللة قابمة لئلدراؾ.)2(".

كيبلحظ عمى تعريؼ المشرع المصرم لمكتابة اإللكتركنية بأنو تعريفان كاسعان ,كىك قد

أصاب عندما فعؿ ذلؾ؛ إذ أنو أبقى المجاؿ مفتكحان حتى يدخؿ في مفيكـ ىذا االصطبلح

الجديد ,أم شكؿ كتابة إلكتركنية يظير في المستقبؿ ,ال سيما أف التكنكلكجيا تتطكر
باطراد مستمر ,مما قد يجعؿ مبتكرات اليكـ غير صالحة لمغد.
كاستنادان لما سبؽ يمكف القكؿ أف المحرر اإللكتركني ىك مف نتاج الكتابة

اإللكتركنية( ,)3إذ ال كجكد لممحرر اإللكتركني ,إذا لـ يتكافر فيو عنصر الكتابة اإللكتركنية

-إلى جانب التكقيع اإللكتركني الذم سنتناكلو الحقان -كالتي تتخذ شكؿ حركؼ ,أك أرقاـ,

أك رمكز ,أك أم عبلمات أخرل ,تككف محفكظة عمى دعامة إلكتركنية ,كال يكفي أف نقكؿ
كما يرل البعض( -)4بأف الكتابة اإللكتركنية شرط مف الشركط الكاجب تكافرىا في( )1انظر /عمي ,كاظـ كريـ :العقد اإللكتركني ,نسخة إلكتركنية ,العراؽ ,ص.146
( )2راجع /المادة األكلى مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم رقـ  15لسنة 2114ـ.

( )3الحمكرم ,ناىد :األكراؽ التجارية اإللكتركنية ,دراسة تحميمية مقارنة ,رسالة ماجستير نكقشت في الجامعة األردنية ,الطبعة
الثانية1431 ,ىػ2111-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.69
( )4أشير إلى ىذا الرأم مسبق نا راجع /ىامش  ,1ص 15مف ىذا البحث.
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المحرر اإللكتركني ,حتى يكتسب حجية الدليؿ الكتابي الكامؿ في اإلثبات؛ ألنو كما سبؽ
القكؿ ال يمكف أف نعتبر ما يتككف منو الشيء ,شرطان مف شركط صحتو فقط ,كمف ىنا
تبرز أىمية تحديد المقصكد بالكتابة اإللكتركنية ,شأنيا في ذلؾ شأف أىمية تحديد

المقصكد بالتكقيع اإللكتركني ,ال سيما كأنيما اصطبلحاف جديداف.
كمف ىنا فإننا ننتقد المشرعيف الفمسطيني كاألردني؛ لعدـ قياميما بتعريؼ الكتابة
اإللكتركنية ,في الكقت الذم قاما فيو بتعريؼ اصطبلحات أخرل ,نراىا أقؿ أىميةن منو ,كال

يمكف االعتماد عمى تعريؼ رسالة البيانات الذم أتى بو المشرع األردني ,تارة تعريفان

لممحرر اإللكتركني ,كتارة أخرل تعريفان لمكتابة اإللكتركنية()1؛ ذلؾ أف كبلن منيما مصطمح
يمزـ تعريفو بشكؿ مستقؿ؛ نظ انر لمحداثة كمنعان لبلختبلط ,كبيذا فإننا نثمف دكر المشرع

المصرم في إضافة ىذا التعريؼ الخاص بالكتابة اإللكتركنية ,إلى جانب التعريفات
األخرل التي تناكليا ,ال سيما المتعمقة بالمحرر اإللكتركني كالتكقيع اإللكتركني.

المطمب الثاني
التوقيع اإل لكتروني
ال تعتبر الكتابة مف الناحية القانكنية دليبلن كامبلن في اإلثبات ,إال إذا كانت مكقعة

مف الشخص الذم سيحتج عميو بيا ,فالتكقيع ىك العنصر الثاني مف عناصر الدليؿ
الكتابي المعد أصبلن لئلثبات ,بؿ أف المشرع المصرم اعتبره العنصر الكحيد الكاجب
تكافره؛ حتى يكتسب المحرر قكتو الثبكتية(.)2

( )1كفي ذات السياؽ انظر /الحمكرم ,ناىد :مرجع سابؽ ,ص ,69حيث أنيا بصدد التعميؽ عمى تعريؼ المشرع األردني
لرسالة البيانات قالت" :أما تعريفو لرسالة المعمكمات ,فبل يمكف اعتبار ىذا التعريؼ تعريفان لمكتابة اإللكتركنية ,حيث خبل ىذا
التعريؼ مف ذكر الدعامة التي اشترطيا المشرع في األكراؽ التجارية ,مف خبلؿ المادة  123مف قانكف التجارة.".

( )2حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :التجارة اإللكتركنية كحمايتيا القانكنية ,الكتاب األكؿ ,نظاـ التجارة كحمايتيا المدنية2117 ,ـ,
دار الكتب القانكنية ,مصر ,ص /.181البيو ,محسف عبد الحميد :مرجع سابؽ ,ص /.32الحياف ,عبد اهلل مسفر-عباس,
حسف عبد اهلل :مرجع سابؽ ,ص.14
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كلمتكقيع أىمية كبيرة في اإلثبات ,حيث إنو كفقان لقكاعد اإلثبات العامة ال يعتبر أم

محرر دليبلن كتابيان كامبلن ,إال إذا كاف مكقعان ممف سيحتج عميو بو ,أما المحررات غير

المكقعة فبل يعتد بيا ,إال كمبدأ ثبكت بالكتابة ,إذا ما استكفت الشركط القانكنية البلزمة

العتبارىا كذلؾ ,كمف ثـ فعمى مف يتمسؾ بيا ,أف يستعيف بأدلة إثبات أخرل كالبينة

كالقرائف؛ حتى يؤكد صحتيا كنسبتيا إلى صاحبيا (.)1

كعمى الرغـ مف األىمية القانكنية كالعممية لمتكقيع ,إال اننا نجد أف غالبية التشريعات

المقارنة لـ تضع تعريفان لو ,تاركةن ذلؾ إلى الفقو كالقضاء؛ لذا عرفو البعض بأنو "عبلمة
شخصية خاصة كمميزة ,يضعيا الشخص باسمو أك ببصمتو ,أك بأم كسيمة أخرل ,عمى

مستند؛ إلق ارره كااللتزاـ بمضمكنو" ,في حيف عرفو البعض اآلخر بأنو "أم عبلمة تكضع
عمى الكثيقة؛ بنية التصديؽ كالمكافقة عمييا"(.)2

كمع ظيكر فكرة التجارة اإللكتركنية ,التي تعتمد بالضركرة عمى أساليب حديثة في
التعامؿ ,أثبت الكاقع العممي أف التكقيع بمفيكمو التقميدم ,ال يسد حاجة المتعامميف في

مجاؿ التجارة اإللكتركنية؛ حيث أنو ال يمكف في ظميا اإلبقاء عمى اإلجراءات اليدكية,
التي تستكجب التقاء األطراؼ كتحتاج الكثير مف الكقت كالنفقات ,مما يتنافى مع الغاية
التي كجدت التجارة اإللكتركنية مف أجميا ,كمف ىنا يمكف القكؿ بأف التكقيع اليدكم بات
عقبة أماـ التجارة اإللكتركنية كتطكرىا ,مما يستدعي البحث عف أداة بديمة متطكرة ,تقكـ

مقاـ التكقيع التقميدم ,كتكفؿ استقرار المعامبلت اإللكتركنية ,كتحقؽ في ذات الكقت الثقة

كاألمف القانكنييف(.)3

( )1حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.91
( )2انظر في عرض ىذه التعريفات /سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.21
( ) 3كقد عرؼ البعض فكرة األمف القانكني بأنيا" :المعايير كالمكاصفات التي يجب أف تتكفر في الكسائؿ التقنية التعامبلتية,
بحيث تجعؿ مف ىذه الكسائؿ محؿ اعتبار كاعتراؼ مف طرؼ القانكف .".انظر /كشاح ,رامي عمي :الصعكبات المادية التي
تعترض اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية ,األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ,جامعة الجيبللي ليابس ,كمية الحقكؽ,
سيدم بمعباس2111 ,ـ ,ص.48
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كقد تأكد في اآلكنة األخيرة أف التكقيع اإللكتركني ,ىك البديؿ األمثؿ لمتكقيع
التقميدم ,في التعبير عف إرادة المتعاقديف في مجاؿ التجارة اإللكتركنية؛ ككنو –كما سنرل
الحقان -يحقؽ كافة الكظائؼ التي يحققيا التكقيع التقميدم.

كيذكر أف بداية االعتراؼ بالتكقيع اإللكتركني كانت عاـ 1989ـ ,عندما قضت

محكمة النقض الفرنسية بصحة التكقيع اإللكتركني في مجاؿ البطاقات االئتمانية ,كقد
اعتمدت بإقرارىا صحة التكقيع كنسبتو إلى صاحبو عمى أمريف ,أكليما إبراز العميؿ

لمبطاقة االئتمانية ,كثانييما إدخالو لرقميا السرم ,ككبل األمريف يفترض أال يممكيما سكاه,
كاعتبرت المحكمة أيضان أف الضمانات المتكافرة في ىذه الكسيمة ,تفكؽ الضمانات المكجكدة

في التكقيع اليدكم(.)1

عمى ضكء ما سبؽ ,فإف دراسة اصطبلح التكقيع اإللكتركني ,تتطمب أكالن بياف

تعريفو ,كثانيان تحديد شركطو ,كثالثان شرح كظائفو ,ثـ أخي انر عرضان ألىـ صكره ,كؿ ىذا في

أربعة فركع عمى النحك اآلتي-:

الفرع األول
تعريف التوقيع اإل لكتروني
سكؼ نتناكؿ تعريؼ التكقيع اإللكتركني كفقان لما جاءت بو التشريعات المقارنة ,ثـ

كفقان آلراء فقياء القانكف ,كذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي-:
أوالً :تعريف التوقيع اإللكتروني تشريعاً.

ناؿ تعريؼ التكقيع اإللكتركني -عمى خبلؼ التكقيع التقميدم -اىتماـ غالبية

التشريعات التي نظمتو ,سكاء عمى الصعيد الدكلي ,كالتي ظيرت في صكرة قكاعد
نمكذجية كتكجييات إرشادية ,أك عمى الصعيد الكطني ,في صكرة قكانيف كلكائح(.)2

( )1أشار إليو /حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.92
( )2سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.21

[]32

فقد عرفتو قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التكقيعات اإللكتركنية بأنو "بيانات في
شكؿ إلكتركني ,مدرجة في رسالة بيانات ,أك مضافة إلييا ,أك مرتبطة بيا منطقيان ,يجكز
أف تستخدـ لتعييف ىكية المكقع ,بالنسبة إلى رسالة البيانات ,كلبياف مكافقة المكقع عمى

المعمكمات الكاردة في رسالة البيانات"(.)1

كعرفو قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني بأنو "عبلمة شخصية تتخذ شكؿ
حركؼ ,أك أرقاـ ,أك رمكز ,أك أصكات ,أك غيرىا ,تككف ممحقة ,أك مرتبطة بمعاممة ,كليا

طابع يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم كقعيا ,كيميزه عف غيره ,كيككف معتمدان مف جية

التصديؽ"(.)2

أما المشرع األردني فقد عرفو بأنو "البيانات التي تتخذ ىيئة حركؼ ,أك أرقاـ ,أك
رمكز ,أك إشارات ,أك غيرىا ,كتككف مدرجة بشكؿ إلكتركني ,أك رقمي ,أك ضكئي ,أك أم
كسيمة أخرل مماثمة ,في رسالة معمكمات ,أك مضافة عمييا ,أك مرتبطة بيا ,كليا طابع
يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم كقعيا ,كيميزه عف غيره ,مف أجؿ تكقيعو ,كبغرض

المكافقة عمى مضمكنو"(.)3

في حيف عرفو المشرع المصرم بأنو "ما يكضع عمى محرر إلكتركني ,كيتخذ شكؿ

حركؼ ,أك أرقاـ ,أك رمكز ,أك إشارات ,أك غيرىا ,كيككف لو طابع متفرد يسمح بتحديد
شخص المكقع ,كيميزه عف غيره"(.)4

ثانياً :تعريف التوقيع اإللكتروني فقياً.
عرؼ جانب مف الفقو التكقيع اإللكتركني بأنو "مجمكعة مف الحركؼ ,أك األرقاـ ,أك

الرمكز ,إذا كضعت عمى محرر ,أمكف نسبتو لمصدره ,أك ىك مجمكعة مف اإلجراءات

( )1راجع /المادة الثانية مف قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التكقيعات اإللكتركنية ,الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ 2111ـ.
( )2راجع /المادة األكلى مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني.
( )3راجع /المادة الثانية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني.
( )4راجع /المادة األكلى مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم.
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اإللكتركنية ,كالتي مف خبلليا يمكف تحديد شخصية مف صدرت عنو ىذه اإلجراءات,
كقبكلو بمضمكف التصرؼ الذم صدر عنو(.".)1

في حيف عرفو جانب آخر بأنو "بيانات إلكتركنية مدرجة في تعامؿ إلكتركني ,أك

مضافة إليو ,أك مرتبطة بو منطقيان ,تستخدـ إلثبات ىكية المكقع ,كمكافقتو عمى التعامؿ
اإللكتركني ,كاكتشاؼ أم تعديؿ يط أر عمى ىذا التعامؿ بعد التكقيع عميو(.".)2

ويمكننا أن نجمل مالحظاتنا عمى التعريفات -التشريعية والفقيية -التي ذكرناىا
لمتوقيع اإل لكتروني في اآلتي-:
 -1أكدت جميع ىذه التعريفات عمى كجكب اتخاذ التكقيع الشكؿ اإللكتركني ,كىذا
أمر بدىي؛ ألف التكقيع في ىذا المقاـ ,يككف مرتبطان بكتابة إلكتركنية ,كليست كرقية.

 -2اتفقت ىذه التعريفات عمى أف التكقيع اإللكتركني يجب أف يحقؽ كظائؼ التكقيع

التقميدم؛ حتى يصمح ألف يككف بديبلن لو في مجاؿ التعامؿ اإللكتركني ,كال يتحقؽ ذلؾ إال
إذا كاف لو طابع متميز ,يسمح بتحديد ىكية الشخص الذم استعممو (المكقع) ,كيؤكد في

ذات الكقت مكافقتو عمى البيانات كالمعمكمات التي يتضمنيا المحرر اإللكتركني المكقع

منو.

صكر أك أشكاالن معينة ,يجب أف يتخذىا التكقيع
 -3لـ تحدد جميع التعريفات السابقة
ان

اإللكتركني ,كال يغير مف ذلؾ أف بعضيا قد أشار إلى بعض صكر التكقيع اإللكتركني,

فيي تعد إشارة عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر؛ كالعمة مف كراء ىذا المسمؾ أف تمؾ

التعريفات أرادت أف تفتح المجاؿ كاسعان ,أماـ أية أدكات أك أساليب أخرل قد تظير في

المستقبؿ ,كيككف بإمكانيا تحقيؽ كظائؼ التكقيع اإللكتركني ,ال سيما كأف التكقيع
اإللكتركني قد كلد في الكاقع ليحقؽ متطمبات التجارة اإللكتركنية ,التي ببل أدنى شؾ تتطكر

( )1المقدادم ,عادؿ عمي :إبراـ العقد اإللكتركني كفقان لقانكف المعامبلت اإللكتركنية العماني ,د ارسة مقارنة ,نسخة إلكتركنية,

ص.231

( ) 2الجعفرم ,بدر بف عبد اهلل :اإلثبات اإللكتركني في المنازعات التجارية (ضمف الممتقى العدلي الذم تنظمو الغرفة التجارية
الصناعية باألحساء) ,ربيع األكؿ 1434ىػ -يناير 2113ـ ,نسخة إلكتركنية ,ص.34
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باطراد مستمر ,مما يجعميا بحاجة دائمة إلى إيجاد أساليب كأدكات جديدة ,تدخؿ في نفس

إطار التكقيع اإللكتركني(.)1

 -4كأخي انر يمكف القكؿ بأنو عمى الرغـ مف عدـ تعيب التعريفات السابقة مف الناحية

القانكنية ,إال أنيا مف حيث الصياغة ,لـ تخؿ مف اإلسياب كالتكرار كعدـ الدقة ,كمما ال

شؾ فيو أف أم تعريؼ حتى يككف سميمان ,عمى األقؿ مف الناحية النظرية ,ينبغي أف يككف
جامعان مانعان ,كمصاغان بشكؿ دقيؽ كمقتضب ,كىذا ما نراه ال يتكافر في أم مف التعريفات

السالفة.

 -5لكؿ ذلؾ يمكننا تعريؼ التكقيع اإللكتركني بأنو "تأشير لو طابع مميز ,يسمح

بتحديد شخصية مف يستعممو ,كيدؿ عمى قبكلو بمضمكف المحرر اإللكتركني ,الذم ارتبط

بو".

الفرع الثاني
شروط التوقيع اإل لكتروني

لـ يكف إضفاء الحجية عمى التكقيعات اإللكتركنية ,كجعميا أداة إلثبات المعامبلت

اإللكتركنية ,أم انر مطمقان ,بؿ أف معظـ القكانيف التي نظمتو كاعترفت بو ,قيدتو بعدد مف

الشركط التي يجب أف تتكافر فيو؛ حتى يكتسب المحرر المكقع بو ,ذات الحجية المقررة
لممحرر المكقع تقميديان في اإلثبات.

كقد اختمفت التشريعات المقارنة بشأف تحديد ىذه الشركط ,حيث نصت المادة 15

مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو "يجب عمى المكقع عند استخداـ أداة
تكقيعو؛ إلحداث تكقيع لو أثر قانكني ,أف يقكـ بذلؾ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف ,كالضكابط

كالشركط كالمكاصفات التي تحددىا البلئحة ,كعميو مراعاة ما يمي -1 -:استخداـ أداة
إنشاء التكاقيع المخصصة مف قبؿ الجيات المختصة -2 .سيطرة المكقع دكف غيره عمى
( )1كيؤكد ذلؾ قكؿ البعض بأف" :ال محرر اإللكتركني لـ تتضح صكرتو النيائية بعد ,إذ أنو بحاجة إلى جيكد كبيرة كأجيزة
متطكرة كأنظمة ذكية ,بصكرة مستمرة ,كما أف فكرتو تسير في طريؽ غير كاضح المعالـ ,كلكنو مميء باآلماؿ كالطمكحات التي
ال تقؼ عند حد ,كال يستطيع أم شخص أف يتصكر مصيرىا النيائي ,".انظر /كاظـ ,عمار كريـ-نعمة ,نارماف جميؿ :القكة
القانكنية لممستند اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة مركز دراسات الككفة ,العدد السابع۷۰۰۲ ,ـ ,ص.7۲4
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أداة إنشاء التكقيع -3 .الحفاظ عمى أداة تكقيعو؛ لتفادم استخدامو استخدامان غير مصرح
بو -4 .إخطار األشخاص المعنييف كالجيات المختصة بدكف تأخير ,إذا كانت الظركؼ
كالدالئؿ لدل المكقع تدؿ عمى أف أداة تكقيعو قد تـ اإلخبلؿ بيا -5 .تكفر اإلمكانية الفنية

البلزمة؛ الكتشاؼ أك إثبات أم تغيير ,أك تعديؿ ,يحدث بعد كقت التكقيع عمى الرسالة

المكقعة ,كالتكقيع اإللكتركني المرتبط بيا.".

مف خبلؿ اطبلعنا عمى النص السابؽ ,نرل أف المشرع الفمسطيني لـ يكفؽ في

صياغة شركط التكقيع اإللكتركني؛ ذلؾ أنو قد جمع بيف الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا

في التكقيع اإللكتركني؛ لكي يعادؿ التكقيع التقميدم ,كبيف تمؾ التعميمات كاإلرشادات

كالكاجبات ,التي ينبغي عمى المكقع مراعاتيا؛ لكي يحفظ ألداة إنشاء تكقيعو الثقة كاألماف,

ال سيما في الفقرة 3ك 4مف النص المذككر ,كرتب عمييما ذات األثر ,كىذا ما يفتح
المجاؿ أماـ المكقع لمتبلعب كالتكاطؤ ,بادعائو أف أداة تكقيعو قد تـ اإلخبلؿ بيا ,أك

استخداميا استخدامان غير مصرح بو ,إذا ما تبيف لو بعد إتماـ التكقيع ,أف ما تـ التكقيع

عميو ال يحقؽ مصالحو ,مستندان إلى أف المشرع قد جعؿ مف ىذا األمر -كفقان لما جاء

بالنص المذككر -مدعاة لعدـ إحداث أث انر قانكنيان لمتكقيع ,شأنو في ذلؾ شأف الشركط

القانكنية.

كعمى خبلؼ المشرع الفمسطيني ,يمكف القكؿ بأف المشرع األردني في قانكف

المعامبلت اإللكتركنية قد كفؽ في صياغة شركط التكقيع اإللكتركني ,حيث نصت المادة

 31منو عمى أنو "إذا تبيف نتيجة تطبيؽ إجراءات التكثيؽ المستخدمة ,أنيا معتمدة ,أك
مقبكلة تجاريان ,أك متفقان عمييا بيف األطراؼ ,فيعتبر التكقيع اإللكتركني مكثقان ,إذا اتصؼ
بما يمي -:أ .تميز بشكؿ فريد بارتباطو بالشخص صاحب العبلقة .ب .كاف كافيان لمتعريؼ

بشخص صاحبو .ج .تـ إنشاؤه بكسائؿ خاصة بالشخص ,كتحت سيطرتو .د .ارتبط
بالسجؿ الذم يتعمؽ بو ,بصكرة ال تسمح بإجراء تعديؿ عمى القيد بعد تكقيعو ,دكف إحداث

تغيير في التكقيع.".

كجدير بالذكر أنو ال يؤخذ عمى المشرع األردني –خبلفان لممشرع المصرم كما

سنرل -عدـ كضعو لمشرط الذم نص عميو المشرع الفمسطيني ,كىك كجكب استخداـ أداة
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إنشاء التكاقيع المخصصة مف قبؿ الجيات المختصة ,ضمف شركط التكقيع اإللكتركني؛
ألنو كما بينا سابقان اعتبر المحرر اإللكتركني غير المكثؽ لدل الجية المختصة بالتكثيؽ,

ليس لو أية حجة قانكنية في اإلثبات.

أما عف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم فسبؽ أف ذكرنا عند شرحنا لشركط

المحررات اإللكتركنية ,بأنو خمط بيف شركط المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني
كالكتابة اإللكتركنية ,حيث نصت المادة  18منو عمى أنو "يتمتع التكقيع اإللكتركني
كالكتابة اإللكتركنية كالمحررات اإللكتركنية بالحجية في اإلثبات ,إذا ما تكافرت الشركط

اآلتية -:أ -ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحدة دكف غيره .ب -سيطرة المكقع كحدة
دكف غيره عمى الكسيط اإللكتركني .ج -إمكانية كشؼ أم تعديؿ ,أك تبديؿ ,في بيانات
المحرر اإللكتركني ,أك التكقيع اإللكتركني ,كتحدد البلئحة التنفيذية ليذا القانكف الضكابط
الفنية كالتقنية البلزمة لذلؾ.".

كيمكف القكؿ أف المشرع المصرم بإمكانو أف يتدارؾ الخطأ الذم كقع بو ,مف خبلؿ

اعتماده الشركط المذككرة في النص السابؽ شركطان لمتكقيع اإللكتركني ,ال سيما كأنيا ذات

الشركط المتعارؼ عمييا لمتكقيع اإللكتركني ,ثـ يقكـ بكضع نص آخر ,يتناكؿ فيو شركط

المحررات اإللكتركنية كالكتابة اإللكتركنية ,بشكؿ دقيؽ.

بناء عمى ما سبؽ يمكننا إجماؿ شركط التكقيع اإللكتركني باآلتي-:
ن
الشرط األول :أن يكون التوقيع اإللكتروني مرتبطاً بصاحبو وكافياً لمتعريف بو.

يقصد بذلؾ أف يككف التكقيع اإللكتركني متصبلن بشخص المكقع اتصاالن كثيقان ,كداالن

بذاتو داللة كافية دكف حاجة ألم إجراءات تحقؽ أخرل ,عمى أف مف استخدمو ىك مف

يحؽ لو ذلؾ ,كال يمكف تحقؽ ىذا الشرط إال إذا كاف األخير مستأث انر بأداة التكقيع( ,)1كقد

أكدت معظـ التشريعات التي نظمت التكقيع اإللكتركني عمى أىمية ىذا الشرط؛ ككنو
يساىـ في تحقيؽ مبدأ استقرار المعامبلت ,كيبعث الثقة كاألماف بنفكس المتعامميف في

مجاؿ التجارة اإللكتركنية ,فضبلن عف أف اشتراط ارتباط التكقيع بالمكقع كحده دكف غيره,

( )1أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :مرجع سابؽ ,ص /.126الحمكرم ,ناىد :مرجع سابؽ ,ص.87
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يحقؽ التميز كالتفرد كالخصكصية ,كالشؾ أف ىذه السمات تعد األساس الذم بني عميو
منح التكقيع اإللكتركني حجية التكقيع التقميدم في اإلثبات(.)1

كقد بينت المادة  9مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم,

كيفية ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحده دكف غيره ,بقكليا" :يتحقؽ مف الناحية الفنية
كالتقنية ,ارتباط التكقيع اإللكتركني بالمكقع كحده دكف غيره ,متى استند ىذا التكقيع إلى

منظكمة تككيف بيانات إنشاء تكقيع إلكتركني مؤمنة ,عمى النحك الكارد في المكاد ()4,3,2
مف ىذه البلئحة ,كتكافرت إحدل الحالتيف اآلتيتيف -:أ .أف يككف ىذا التكقيع مرتبطان
بشيادة تصديؽ إلكتركني ,معتمدة كنافذة المفعكؿ ,صادرة مف جية تصديؽ إلكتركني

مرخص ليا ,أك معتمدة .ب .أف يتـ التحقؽ مف صحة التكقيع اإللكتركني ,طبقا لممادة 7
مف ىذه البلئحة(.".)2

الشرط الثاني :سيطرة الموقع وحده عمى الوسيط اإللكتروني.
يشترط كذلؾ في التكقيع اإللكتركني حتى يكتسب حجية في اإلثبات في مكاجية
المكقع ,أف يككف األخير ىك المسيطر الكحيد عمى الكسيط اإللكتركني ,فبل يستطيع أم
شخص غيره معرفة فؾ رمكز التكقيع الخاص بو ,أك الدخكؿ عميو ,سكاء عند استعمالو

ليذا التكقيع ,أك عند إنشائو(.)3

كالمقصكد ىنا بالكسيط اإللكتركني ,ىك أداة أك أنظمة إنشاء التكقيع اإللكتركني

التي يستخدميا الشخص؛ ليؤكد عمى قبكلو كالتزامو بمضمكف المحرر اإللكتركني(.)4

( )1سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.111
( )2حيث نصت المادة  7مف ىذه البلئحة عمى أنو" :تقدـ الييئة بناء عمى طمب كؿ ذم شأف ,خدمة فحص التكقيع
اإللكتركني ,نظير مقابؿ يحدد فئاتو مجمس إدارة الييئة ,كتتحقؽ الييئة في سبيؿ القياـ بذلؾ ,مما يأتي -:أ -سبلمة شيادة
التصديؽ اإللكتركني ,كتكافقيا مع بيانات إنشاء التكقيع االلكتركني .ب -إمكاف تحديد مضمكف المحرر اإللكتركني المكقع
بدقة .ج -سيكلة العمـ بشخص المكقع ,سكاء في حالة استخداـ اسمو األصمي ,أـ استخدامو السـ مستعار ,أـ اسـ شيرة.
كيجكز لمييئة أف تعيد لمغير بتقديـ ىذه الخدمة تحت إشرافيا ,كفي جميع األحكاؿ تصدر الييئة شيادة فحص التكقيع
اإللكتركني.".
( )3المقدادم ,عادؿ عمي :مرجع سابؽ ,ص.233-232
( )4عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص /.131الحركب ,أحمد عزمي :مرجع سابؽ ,ص.67
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كترجع أىمية تكافر ىذا الشرط؛ إلى أنو يضمف سبلمة التكقيع اإللكتركني مف تدخؿ

اآلخريف ,أك التبلعب فيو( ,)1ال سيما كأف المحررات اإللكتركنية يصعب اكتشاؼ أية

تعديبلت تط أر عمييا بعد إنشائيا؛ ككف التعديؿ عمييا -عمى خبلؼ المحررات التقميدية -ال

يترؾ أث انر ماديان مممكسان.
كقد تناكلت المادة  11مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني
المصرم ,بياف كيفية سيطرة المكقع كحده عمى الكسيط اإللكتركني ,حيث نصت عمى أنو:

"تتحقؽ مف الناحية الفنية كالتقنية ,سيطرة المكقع كحده دكف غيره ,عمى الكسيط اإللكتركني

المستخدـ في عممية تثبيت التكقيع اإللكتركني ,عف طريؽ حيازة المكقع ألداة حفظ المفتاح

الشفرم الخاص ,متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة ,كالككد السرم المقترف بيا.".

الشرط الثالث :ارتباط التوقيع اإللكتروني بالمحرر اإل لكتروني ارتباطاً وثيقاً.
يقصد بذلؾ كجكب أف يتصؿ التكقيع بالمحرر اإللكتركني ,الذم يرغب المكقع بقبكؿ

مضمكنو بشكؿ مباشر ,بحيث ال يمكف الفصؿ بينيما بأية طريقة ,أك إجراء أم تعديؿ ,أك
تبديؿ في بيانات المحرر ,بعد تكقيعو إلكتركنيان(.)2

كبالرجكع لما جرل عميو العمؿ في التكقيع التقميدم ,نجد أف التكقيع يأتي في نياية

المحرر الكرقي ,كبذلؾ فإنو يؤكد عمى رضاء المكقع بما سبؽ التكقيع مف بيانات ,كلما

كانت الطبيعة المادية لكؿ مف الدعامة الكرقية التي تحمؿ التكقيع ,كالمادة التي يتـ التكقيع
بيا –كالتي غالبان ما تككف الحبر السائؿ أك الجاؼ -تمنع مف الفصؿ بينيما ,أك إجراء أية

تعديبلت عمى المحرر الكرقي ,إال بإتبلفو ,أك عمى األقؿ بترؾ أثر مادم عميو ,يمكف

اكتشافو بسيكلة()3؛ لذا يمكف القكؿ أنو مف البدىي أف يكتسب التكقيع التقميدم حجية قكية
في اإلثبات ,فيك كما رأينا يتصؿ بالمحرر الكرقي اتصاالن كثيقان ,مما يعزز الثقة كاألماف

القانكني لدل المتعامميف بو ,كىذا عمى خبلؼ التكقيع اإللكتركني ,الذم قد ال تتكافر معو
( )1الحركب ,أحمد عزمي :المرجع السابؽ ,ص.68
( )2الحمكرم ,ناىد :مرجع سابؽ ,ص /.87حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.83
( )3أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :مرجع سابؽ ,ص.127
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ىذه الثقة كاألماف لدل المتعامميف بو؛ ألنو مف الصعكبة بمكاف –بؿ مف المستحيؿ أحيانان-

اكتشاؼ أية تعديبلت قد تط أر عميو بعد إنشائو.

كمف ىنا تظير أىمية ما أكدت عميو التشريعات المقارنة لضماف ىذا االتصاؿ

الكثيؽ ,مف ضركرة تكفر اإلمكانية الفنية البلزمة الكتشاؼ ,أك إثبات ,أم تغيير ,أك
تعديؿ ,قد يحدث بعد كقت التكقيع عمى الرسالة اإللكتركنية المكقعة ,أك عمى التكقيع
اإللكتركني المرتبط بيا.

كقد أكضحت البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم ,اآللية التي

يمكف بمقتضاىا ضماف كشؼ أم تعديؿ ,أك تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني ,كذلؾ
في المادة  11منيا التي نصت عمى أنو" :مع عدـ اإلخبلؿ بما ىك منصكص عميو في

المكاد ( )4,3,2مف ىذه البلئحة ,يتـ مف الناحية الفنية كالتقنية ,كشؼ أم تعديؿ ,أك
تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني المكقع إلكتركنيان ,باستخداـ تقنية شفرة المفتاحيف العاـ

كالخاص ,كبمضاىاة شيادة التصديؽ اإللكتركني كبيانات إنشاء التكقيع اإللكتركني ,بأصؿ

ىذه الشيادة كتمؾ البيانات ,أك بأم كسيمة مشابية.".

كيذىب أرم مف الفقو إلى القكؿ بأف حماية التكقيع ليست غرضان في ذاتيا ,كانما

ىي أيضان حماية لممحرر المكقع عميو؛ ذلؾ أنو يعد دليبلن عمى قبكؿ المكقع بمضمكف

المحرر ,فمجرد كضع التكقيع اإللكتركني في أم مف عقكد التجارة اإللكتركنية ,يعني اتجاه
إرادة المكقع إلى انصراؼ آثار العقد إليو ,كالتزامو بو(.)1

كمف جانبنا نرل ضركرة تكافر جميع الشركط الخاصة بالمحررات اإللكتركنية ,إلى

جانب الشركط السابقة؛ كذلؾ عمى اعتبار أف التكقيع اإللكتركني ما ىك إال عنصر مف
عناصر المحرر اإللكتركني ,كمف ثـ يجب أف يككف التكقيع اإللكتركني قاببلن لمقراءة
كاإلدراؾ مف قبؿ اإلنساف ,كلك بشكؿ غير مباشر كما أسمفنا ,كما يجب أف يتـ االحتفاظ
بالتكقيع عمى دعامة إلكتركنية بشكؿ دائـ ,بحيث يمكف الرجكع إلييا في أم كقت لمتأكد

مف كجكده ,ىذا باإلضافة إلى كجكب اتساـ التكقيع بالثبات ,شأنو في ذلؾ شأف المحرر
اإللكتركني ذاتو؛ ذلؾ أف الثقة في التكقيع اإللكتركني ال يمكف تكافرىا ,إال باستخداـ تقنيات
( )1انظر في عرض ىذا الرأم /عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.131
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تكنكلكجية تضمف عدـ العبث بالبيانات التي يتضمنيا ,كعدـ طركء أم تعديؿ عميو بعد
إنشائو ,كأخي انر يجب أف يككف ىذا التكقيع مكثقان لدل الجية المختصة بالتكثيؽ.

الفرع الثالث

وظائف التوقيع اإل لكتروني

تبيف التعريفات التي تناكلناىا لمتكقيع اإللكتركني أنو يحقؽ كظيفتيف أساسيتيف,

األكلى تتمثؿ في تحديده ليكية الشخص الذم قاـ بالتكقيع ,أما الثانية في ككنو دليبلن عمى

انصراؼ إرادة المكقع إلى قبكؿ التصرؼ الذم يتضمنو المحرر ,كسكؼ نتناكؿ ىاتيف
الكظيفتيف بشيء مف التفصيؿ ,عمى النحك اآلتي-:
أوالً :تحديد ىوية الموقع.

يستكم التكقيع اإللكتركني مع التكقيع التقميدم ,مف حيث مقدرتو الداللية عمى

الشخص الذم قاـ بالتكقيع ,كال يمكف االعتداد بالتكقيع اإللكتركني في اإلثبات ,إال إذا كاف

يحقؽ ىذه الكظيفة (تحديد ىكية المكقع) ,ال سيما كأف الغاية األساسية مف التكقيع ,ىي

نسبة ما كرد في المحرر إلى الشخص الذم قاـ بتكقيعو(.)1

بؿ ذىب رأم مف الفقو إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ ,حيث اعتبر التكقيع اإللكتركني

بصكره المختمفة ,لو قدرة تفكؽ الصكر التقميدية لمتكقيع ,فيما يتعمؽ بتحديد ىكية الشخص
المكقع ,شريطة أف تدعـ ىذه الصكر مف التكقيع اإللكتركني بكسائؿ تعزز الثقة كاألماف

فييا(.)2

كفي ذات االتجاه يشير رأم آخر إلى أف التكقيع اإللكتركني ,يحقؽ كظيفة تحديد

ىكية المكقع بفضؿ السرية التي يتسـ بيا ,إذ تجعمو أكثر أمانان كدقة مف التكقيع التقميدم

الذم يتـ بخط اليد ,ال سيما أنو عمى خبلؼ األخير ,غالبان ما يتـ باستخداـ الرقـ السرم

الخاص بالمكقع ,كمما الشؾ فيو أف ىذا االستخداـ يعد قرينة قكية عمى صدكر التكقيع مف

( ) 1الغريب ,فيصؿ سعيد :التكقيع اإللكتركني كحجيتو في اإلثبات ,المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية (بحكث كدراسات),
2115ـ ,ص /.224النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص.98
( )2عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.151
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المديف؛ ألنو الشخص الكحيد الذم يعمـ ىذا الرقـ كيمنع عميو افشائو( ,)1ككؿ ىذا ال يتأتى
إال بتكافر شرط سيطرة المكقع كحده دكف غيره عمى أداة التكقيع اإللكتركني(.)2

كتجدر اإلشارة إلى أنو سكاء كنا بصدد محرر إلكتركني أك محرر تقميدم ,فإف

كظيفة تحديد اليكية ليس الميـ فييا تحديد الشخص الذم قاـ بإنشاء المحرر ,أك بتحرير

الكتابة ,كانما الميـ ىك تحديد ىكية الشخص الذم قاـ بتكقيع المحرر؛ ككنو مف سيمتزـ
بالتصرؼ الكارد فيو كااللتزامات الناشئة عنو(.)3
ثانياً :التعبير عن إرادة الموقع.

تتمثؿ الكظيفة الثانية لمتكقيع اإللكتركني في ككنو األداة التي يستخدميا المكقع

لمتعبير عف رضائو بمضمكف التصرؼ القانكني الكارد في المحرر اإللكتركني كااللتزامات

الناشئة عنو( ,)4كبالتالي فإف التكقيع اإللكتركني متى تـ طبقان لؤلصكؿ القانكنية ,يعتبر

دليبلن عمى أف إرادة المكقع انصرفت إلى قبكؿ كؿ ما كرد في المحرر اإللكتركني مف

بيانات ,كمف ثـ كاف المحرر اإللكتركني حجة عميو بكؿ ما كرد فيو ,ما لـ يثبت عكس

ذلؾ(.)5

كبالرجكع إلى قكاعد اإلثبات العامة ,نجد أنو فيما يتعمؽ بحجية المحرر الكرقي

"العرفي" في اإلثبات ,البد لمف يريد إنكار ما كرد في ىذا المحرر ,أف ينكر صراحةن ما

( ) 1انظر في عرض ىذا الرأم /نكر اليدل ,مرزكؽ :التراضي في العقكد اإللكتركنية ,رسالة ماجستير ,جامعة مكلكد
معمرم-تيزم كزك ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية2112 ,ـ ,ص.77
( ) 2الشكابكة ,فيصؿ عبد الحافظ :النظاـ القانكني لمعقد اإلدارم اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة الجامعة اإلسبلمية
لمدراسات االقتصادية كاإلدارية ,المجمد الحادم كالعشركف ,العدد الثاني ,يكنيك 2113ـ ,ص.356
( )3سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.215
( ) 4حاج عمي ,آالء أحمد محمد :التنظيـ القانكني لجيات التصديؽ عمى التكقيع اإللكتركني ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح
الكطنية2113 ,ـ ,ص /.51عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص /.152أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :مرجع سابؽ,
ص.141
( )5النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص /.111الغريب ,فيصؿ سعيد :مرجع سابؽ ,ص.225
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نسب إليو فيو ,مف خط ,أك إمضاء ,أك بصمة ,أك ختـ ,كاال كاف حجة عميو بكؿ ما كرد

فيو(.)1

استنادان لذلؾ فإف تكقيع الشخص عمى محرر ما ,يفيد بأنو يعمـ كيقر بكؿ ما كرد

فيو ,كأف إرادتو انصرفت إلى قبكؿ االلتزامات الناشئة عنو ,ما لـ ينكر ىذا الشخص ما
نسب إليو مف تكقيع(.)2

كال يختمؼ التكقيع اإللكتركني عف التكقيع التقميدم في ىذا الشأف ,حيث يستفاد منو

رضاء المكقع بااللتزامات الناشئة عف المحرر اإللكتركني ,بمجرد أف يثبت بأنو قد كضع
تكقيعو بالشكؿ اإللكتركني ,عمى البيانات كالمعمكمات التي يحتكييا ىذا المحرر(.)3

كطالما يثبت لمتكقيع اإللكتركني ما يثبت لمتكقيع التقميدم ,مف حيث تحديده لشخص

المكقع ,كقدرتو عمى التعبير عف رضائو ,كقبكلو بالتصرؼ القانكني الكارد في المحرر
اإللكتركني؛ لذا فمف البدىي أف تككف لو نفس حجية التكقيع التقميدم في اإلثبات(.)4

الفرع الرابع
صور التوقيع اإل لكتروني

يتخذ التكقيع التقميدم ثبلثة صكر ,كرد ذكرىا في غالبية التشريعات ,كىي اإلمضاء

الخطي ,كالختـ ,كالبصمة(.)5

( )1حيث تنص المادة  16مف قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية رقـ ( )4لسنة 2111ـ عمى أنو "-1
يعتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ,ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط ,أك إمضاء ,أك ختـ ,أك بصمة ,عند اطبلعو
عميو ,كيعتبر سككتو إق ار انر بصحة ما نسب إليو -2 .أما الكارث أك الخمؼ الخاص ,فبل يطمب منو اإلنكار ,كيكفي أف يقرر
بأنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع أك الختـ أك البصمة ,ىي لمف تمقى عنو الحؽ.".

( )2أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :حجية التكقي ع اإللكتركني ,دراسة في التشريع األردني ,بحث منشكر في مجمة جامعة
دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ,مجمة عممية محكمة دكرية ,المجمد العشركف ,العدد األكؿ2114 ,ـ ,ص.175
( )3الغريب ,فيصؿ :مرجع سابؽ ,ص.225
( )4دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.261
( )5حيث نصت المادة  1/16مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" :يعتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ,ما لـ ينكر ما
ما ىك منسكب إليو مف خط ,أك إمضاء ,أك ختـ ,أك بصمة ,عند اطبلعو عميو ,كيعتبر سككتو إق ار انر بصحة ما نسب إليو,".

كنصت المادة  1/14مف قانكف اإلثبات المصرم عمى أنو" :يعتبر المحرر العرفي صاد انر ممف كقعو ,ما لـ ينكر صراحة ما

ىك منسكب إليو مف خط كامضاء ,أك ختـ ,أك بصمة ,".ككذلؾ نصت المادة  1/11مف قانكف البينات األردني عمى أنو" :مف
احتج عميو بسند عادم ,ككاف ال يريد أف يعترؼ بو ,كجب عميو أف ينكر صراحةن ,ما ىك منسكب إليو مف خط ,أك تكقيع ,أك

خاتـ ,أك بصمة أصبع ,كاال فيك حجة عميو بما فيو.".
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كقد أكدت محكمة النقض المصرية عمى ذلؾ ,عندما قضت بأف "التكقيع باإلمضاء,
أك بصمة االصبع ,أك بصمة الختـ ,ىك المصدر الرئيسي إلضفاء الحجية عمى األكراؽ

العرفية"(.)1

كاذا كاف التشريع كالقضاء عمى حد سكاء ,قد اتجيا إلى بياف صكر التكقيع التقميدم

كما رأينا ,إال أف األمر كاف مختمفان بالنسبة لمتكقيع اإللكتركني ,حيث لـ تحدد معظـ

التشريعات التي نظمتو صك انر معينة لو ,كانما تركت األمر عمى إطبلقو ,مكتفية بضركرة

تكافر شركط معينة في أم صكرة يتخذىا التكقيع اإللكتركني؛ لكي يكتسب المحرر الذم

يتـ تكقيعو بو حجية الدليؿ الكتابي الكامؿ في اإلثبات ,كيعد ىذا األمر منطقيان مف جانب

تمؾ التشريعات ,لما قد يترتب عمى تحديد صكر معينة لمتكقيع اإللكتركني مف نتائج سمبية؛

ذلؾ أف التكنكلكجيا تتطكر باطراد مستمر كقد تسفر عف ظيكر تقنيات جديدة لمتكقيع,

فضبلن عف أنو مف الصعكبة بمكاف عمى المشرع القياـ بتحديد صكر لمتكقيع اإللكتركني,
تصمح لمحاضر كالمستقبؿ(.)2

كتتعدد صكر التكقيع اإللكتركني بحسب الطريقة التي يتـ بيا ىذا التكقيع ,كما أف

ىذه الصكر تتبايف فيما بينيا ,مف حيث درجة الثقة كمستكل ما تقدمو مف ضماف ,تبعان

لئلجراءات المتبعة في إصدارىا كتأمينيا كالتقنيات التي تنتيجيا(.)3

كلما كانت صكر التكقيع اإللكتركني متعددة كال يمكف حصرىا؛ لذا سنكتفي بتناكؿ

أكثرىا شيكعان في الكاقع العممي ,كالتي تتمثؿ بالصكر اآلتية-:

أوالً :التوقيع باستخدام البطاقات الممغنطة المقترنة برقم سري.
تعتبر ىذه الصكرة مف أكثر صكر التكقيع اإللكتركني شيكعان لدل الجميكر؛ ككنيا

ال تتطمب خبرات معينة في المكقعيف ,أك بذؿ الكثير مف الجيد مف قبميـ ,مما يتيح لكؿ

( )1نقض مدني مصرم طعف رقـ  ,1216سنة 85ؽ ,بجمسة 1993 /12/7ـ ,مجمكعة أحكاـ محكمة النقض ,ص,351
مشار لو لدل /سادات ,محمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.48
( )2سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.51
( )3دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.249
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شخص إمكانية استخداميا بسيكلة(.)1
كقد جرت العادة لدل البنكؾ عمى إصدار مثؿ ىذه البطاقات ,كالتي إما أف تككف

ثنائية األطراؼ ,كالتي يستخدميا العميؿ إلجراء عممية السحب النقدم مف خبلؿ أجيزة
الصراؼ اآللي التابعة لنفس البنؾ ,كاما أف تككف ثبلثية األطراؼ ,كالتي تخكؿ العميؿ

الذم يحمميا إمكانية سداد ثمف البضائع التي يتحصؿ عمييا مف بعض المحبلت أك
الشركات التجارية ,حيث يتـ تسديد الثمف مف خبلؿ تحكيؿ جزء مف حساب العميؿ لدل

البنؾ ,إلى حساب التاجر أك الشركة لدل نفس البنؾ ,أك بنؾ آخر ,كفي النكعيف يتطمب
إتماـ العممية ,إدخاؿ البطاقة الممغنطة في الجياز المعد لذلؾ ,ثـ تعبئة الرقـ السرم

المقترف الخاص بالعميؿ في الخانة التي تظير عمى شاشة الجياز ,كال تتـ العممية إال
باألمريف معان(.)2

كتتميز ىذه الصكرة إضافةن إلى سيكلتيا كبساطتيا ,بقدر كبير مف الثقة كاألماف؛

ألف إتماـ العممية القانكنية ال يتـ ,إال إذا اقترف إدخاؿ البطاقة في الجياز المعد لذلؾ,

بتعبئة الرقـ السرم الخاص بالعميؿ ,في الخانة التي تظير عمى شاشة الجياز(.)3

كعمى العكس مف ذلؾ ,يرل البعض أف ىذه الصكرة ال تتسـ بالثقة كاألماف لدل

المتعامميف بيا؛ ألف استعماليا ينطكم عمى خطكرة بالغة ,ال سيما في الحاالت اآلتية-:

 -1عندما يتـ فقداف البطاقة الممغنطة ,أك تتـ سرقتيا مف قبؿ الغير ,كيككف بحكزة

األخير أيضان الرقـ السرم المقترف.

كيمكف الرد عمى ذلؾ بأف احتماؿ حصكؿ الغير عمى البطاقة كالرقـ السرم معان,

أم انر نادر الحدكث ,كال يمكف تصكر كقكعو ,إال إذا كاف ىناؾ إىماؿ شديد مف جانب
العميؿ صاحب البطاقة ,فضبلن عمى أف ىذا األمر يمكف تبلفيو بسرعة إببلغ البنؾ بفقداف

( ) 1الشريفات ,محمكد عبد الرحيـ :التراضي في تككيف العقد عبر اإلنترنت ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير نكقشت في جامعة
عماف العربية لمدراسات العميا ,األردف ,الطبعة األكلى/اإلصدار األكؿ1431 ,ىػ2119-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,
ص /.194المقدادم ,عادؿ عمي :مرجع سابؽ ,ص /.232الغريب ,فيصؿ سعيد :مرجع سابؽ ,ص.236
( )2عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص /.149دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص.251
( )3النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص /.94-93دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص/.252-251
حاج عمي ,آالء أحمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.48
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البطاقة مف جانب العميؿ؛ إليقاؼ التعامؿ بيا إلى حيف استخراج بطاقة أخرل ,أك العثكر
عمى البطاقة المفقكدة(.)1

 -2إذا كقع خطأ تقني في لحظة التحكيؿ النقدم ,فإف آثاره تظؿ عالقة بالبطاقة بعد

نياية العممية ,كذلؾ فإف الرسالة قد تتعرض خبلؿ رحمتيا عمى الشبكة إلى مؤثرات

خارجية ,قد تغير مضمكنيا أك تعطؿ كصكليا(.)2

كن رل أف ىذا االنتقاد ال يستكجب بالضركرة العدكؿ عف ىذه الصكرة مف صكر

التكقيع اإللكتركني ,كاف كاف يمفت النظر إلى ضركرة تكافر المزيد مف الحذر كالتقنية في

استعماليا ,ال سيما أف حدكث مثؿ تمؾ األخطاء مف النادر جدان ,فضبلن عمى أنو ال يمكف
ألم شخص كاف أف يجزـ بكجكد صناعة بشرية آمنة مطمقان مف األخطاء التقنية.
ثانياً :التوقيع البيومتري (أو التوقيع باستخدام الخواص الذاتية).
تعتمد ىذه الصكرة مف صكر التكقيع اإللكتركني عمى الخكاص الذاتية لئلنساف,

كالتي يتميز بيا عف أم إنساف آخر ,كبصمة األصبع ,كبصمة الصكت ,كبصمة شبكية

العيف ,كغيرىا(.)3

أما عف آلية عمؿ ىذه الصكرة ,فتتـ مف خبلؿ مرحمتيف :األكلى تسمى بعممية

التشفير ,كالتي يتـ فييا تخزيف ىذه الخكاص (الصكر البيكمترية) عمى جياز الحاسب
اآللي ,الذم يجب أف يتمتع بتكنكلكجيا خاصة متطكرة تمكنو مف التقاط ىذه الصكر
كتشفيرىا ,أما المرحمة الثانية فتسمى بعممية فؾ التشفير ,كالتي يتـ فييا التقاط ىذه

الخكاص عبر أجيزة إدخاؿ المعمكمات مرة ثانية لمتأكد مف صحة التكقيع ,فإذا كاف التكقيع
مطابقان لمتكقيع المخزف عمى الجياز ,تـ التكقيع بشكمو النيائي لمتصديؽ عمى مضمكف

المعاممة اإللكتركنية(.)4

( )1البكباشي ,سحر :مرجع سابؽ ,ص 42كما بعدىا /.الحياف ,عبد اهلل مسفر-عباس ,حسف عبد اهلل :مرجع سابؽ ,ص.17
( )2لطفي ,محمد :مرجع سابؽ ,ص.28
( )3حاج عمي ,آالء أحمد محمد :مرجع سابؽ ,ص /.41الحياف ,عبد اهلل مسفر-عباس ,حسف عبد اهلل :مرجع سابؽ ,ص.2
الشريفات ,محمكد عبد الرحيـ :مرجع سابؽ ,ص.195
( )4الغريب ,فيصؿ سعيد :مرجع سابؽ ,ص /. 231سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص /.64حسف,
يحيى :مرجع سابؽ ,ص.91-89
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كمع تطكر التكنكلكجيا تطكرت كسائؿ التكقيع البيكمترم ,لتأخذ شكبلن جديدان ,يطمؽ

عميو التكقيع بالقمـ اإللكتركني ,حيث أصبح العميؿ بمكجب ىذه الطريقة ,يقكـ بكتابة
تكقيعو الشخصي عمى شاشة الحاسب اآللي في مكاف مخصص لذلؾ ,باستخداـ قمـ

إلكتركني حساس ,كمف خبلؿ برنامج خاص ,مكجكد في جياز الحاسب اآللي ,كظيفتو
التحقؽ مف مطابقة تكقيع العميؿ لتكقيعو الشخصي ,الذم سبؽ تخزينو عمى الجياز(.)1

كيكاجو استخداـ ىذه الصكرة مف صكر التكقيع اإللكتركني بعض اإلشكاليات

العممية ,كالتي تتمثؿ أكالن بعدـ إمكانية استخداـ ىذه التقنية في كؿ أجيزة الحاسكب

المتكفرة؛ نظ انر الختبلؼ نظـ التشغيؿ كأساليب إدخاؿ المعمكمات كتخزينيا ,كثانيان أف
الصكر البيكمترية التي يتـ التقاطيا عبر أجيزة إدخاؿ المعمكمات تكضع في نياية األمر
عمى ذاكرة تخزيف جياز الحاسكب ,كبالتالي يمكف مياجمتيا ,أك نسخيا ,بكاسطة طرؽ

القرصنة اإللكتركنية ,أك نظـ فؾ التشفير كالترميز(.)2

كلتحقيؽ مزيدان مف الثقة كاألماف في الصكرتيف السابقتيف ,يمكف أف يتـ التكقيع

اإللكتركني بالربط بينيما معان ,حيث يككف بحكزة العميؿ بطاقة ممغنطة مقترنة برقـ سرم,

فإذا قاـ بإدخاؿ البطاقة كتعبئة الرقـ السرم في الجياز ,ال تتـ عممية التكقيع مباشرةن ,إال
بعد أف يقكـ بكتابة تكقيعو الشخصي بكاسطة القمـ اإللكتركني ,كعندئذ يمكف القكؿ بأنو
كفقان ليذا الدمج المقترح ,يصبح مف المستحيؿ قياـ شخص آخر بعممية التكقيع ,حتى لك

كاف حائ انز لمبطاقة كالرقـ السرل معان؛ ذلؾ أف البرنامج الخاص الذم يككف مزكدان بو

الجياز ,ال يتمـ العممية ,إال بعد التحقؽ مف صحة التكقيع الشخصي لمعميؿ(.)3

( )1نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد :مرجع سابؽ ,ص /.85حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :التجارة اإللكتركنية ,مرجع سابؽ,
ص /.199-198المقدادم ,عادؿ عمي :مرجع سابؽ ,ص /.231حاج عمي ,آالء أحمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.45
( )2شرؼ ,عادؿ محمكد-عبد اهلل ,عبد اهلل إسماعيؿ :ضمانات األمف كالتأميف في شبكة اإلنترنت ,بحكث مؤتمر القانكف
كالكمبيكتر كاإلنترنت ,جامعة األم ارات العربية المتحدة ,كمية الشريعة كالقانكف ,المجمد الثاني ,الطبعة الثالثة2114 ,ـ,
ص.395
( )3انظر في ذات االتجاه /عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.148
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ثالثاً :التوقيع الرقمي.
كىذه الصكرة مف صكر التكقيع اإللكتركني تعتمد عمى استخداـ تقنيات عمـ التشفير,

كيتـ ذلؾ عبر مجمكعة مف اإلجراءات تتضمف تشكيؿ كانشاء رسالة إلكتركنية ,ثـ تشفيرىا
كاختصارىا إلى مجمكعة مف األرقاـ أك الخانات الرقيمة (المكغاريتمات) ,التي تشكؿ في

نياية المطاؼ ما يمكف تسميتو بالبصمة الرقمية ,أك التكقيع الرقمي ,كترجع تسمية ىذه

الصكرة مف صكر التكقيع اإللكتركني بالرقمية؛ إلى الرسالة اإللكتركنية ذاتيا ,حيث أنو بعد

تشفيرىا تتحكؿ إلى سمسمة مف الخانات الرقمية المشفرة(.)1

لذا عرؼ التكقيع الرقمي بأنو "التكقيع الذم يعتمد أساسان عمى تحكيؿ الكتابة العادية

إلى معادالت رياضية ,باستخداـ معادالت كلكغاريتمات ,تمكف بدكرىا مف إعادتيا لحالتيا

األكلى بالطريقة نفسيا ,بمكجب معادلة خاصة ,يحكزىا فقط صاحب التكقيع ,مع حمايتو
عف طريؽ التشفير(.".)2

()3
كالتشفير  ,الذم يعد قكاـ ىذه الصكرة مف صكر التكقيع اإللكتركني ,كاف يتـ قديمان

باستخداـ نظاـ يسمى المتماثؿ أك السيمترم ,كسمي كذلؾ ألنو يعتمد عمى مفتاح كاحد يتـ
بمقتضاه تشفير المعاممة كفؾ تشفيرىا في آف كاحد ,إال أف ىذا النظاـ قد تـ تطكيره
كاستبدالو بنظاـ تشفير آخر ,تـ تسميتو بغير المتماثؿ أك البل سيمترم ,كىك عمى خبلؼ

( )1المكمني ,عمر حسف :التكقيع اإللكتركني كقانكف التجارة اإللكتركنية ,دراسة قانكنية كتحميمية مقارنة ,الطبعة األكلى,
2113ـ ,دار كائؿ لمنشر ,ص /.51النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني ,مرجع سابؽ ,ص.91-89
( ) 2انظر في عرض ىذا التعريؼ /ناصر ,حمكدم محمد :العقد الدكلي اإللكتركني المبرـ عبر اإلنترنت "مع التركيز عمى
عقد البيع الدكلي لمبضائع" ,دراسة قانكنية كتحميمية مقارنة ,رسالة دكتكراه ,جامعة تيزم كزك-الجزائر ,الطبعة األكلى,
1433ىػ2112-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.337
( ) 3كقد عرؼ قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني التشفير بأنو "عممية تحكيؿ بيانات إلكتركنية إلى شكؿ أك رمكز غير
معركفة أك مبعثرة ,يصعب قراءتيا كفيميا ,بدكف إعادتيا إلى ىيئتيا األصمية .".كعرفو بعض الفقو بأنو" :استعماؿ مفتاح
سرم ,يغير شكؿ الكتابة ,يستحيؿ معو فيميا ,إال باستعماؿ نفس المفتاح" ,انظر /اليبللي ,الناصر :التجارة اإللكتركنية ,دكرة
دراسية قدمت في المعيد األعمى لمقضاء ,ك ازرة العدؿ كحقكؽ اإلنساف ,الجميكرية التكنسية2113 ,ـ ,ص.5
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النظاـ السابؽ يعتمد عمى مفتاحيف ,أحدىما لمتشفير كيسمى المفتاح الخاص( ,)1كالثاني

لفؾ ىذا التشفير كيسمى المفتاح العاـ(.)2

كالمفتاح العاـ ,ىك الذم يتيح لكؿ ميتـ قراءة الرسالة ,دكف أف يككف بإمكانو إجراء

أم تعديؿ عمى مضمكنيا ,فإذا تكافؽ مضمكنيا مع رغبتو كأراد االلتزاـ بو ,يجب عميو
كضع تكقيعو عمييا مف خبلؿ مفتاحو الخاص بو(.)3

أما بالنسبة لممفتاح الخاص ,فيك يرتبط بعممية التشفير كليس فؾ التشفير؛ لذا يجب

إلتماـ أم معاممة إلكتركنية ,أف يككف لكؿ طرؼ مفتاح خاص بو ,حيث يستطيع الطرؼ

األكؿ مف خبللو تشفير رسالة البيانات التي أنشأىا ,كمف ثـ تحكيميا إلى خانات رقمية ,ال
يمكف قراءتيا مف قبؿ الطرؼ اآلخر ,إال إذا كاف عالمان بالمفتاح العاـ ,الذم يمكنو مف فؾ

ىذا التشفير ,فإذا كجد ىذه الرسالة بعد قراءتيا تمبي رغباتو كأ ارد التكقيع عمييا ليصبح
طرفان فييا ,البد أف يككف لديو مفتاح خاص بو آخر ,يستعممو لكضع تكقيعو النيائي
( ) 1انظر حكؿ طرؽ حماية المفتاح الخاص /المصرم ,صبلح عبد الحكيـ :متطمبات استخداـ التكقيع اإللكتركني في إدارة
مراكز تكنكلكجيا المعمكمات في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ,رسالة ماجستير ,عمادة الدراسات العميا ,كمية التجارة,
قسـ إدارة األعماؿ ,الجامعة اإلسبلمية بغزة1428 ,ىػ2117-ـ ,ص.31
( )2نصيرات ,عبلء :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير2115 ,ـ ,دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ,ص /.38 -37عرب ,يكنس :قانكف تقنية المعمكمات كالتجارة االلكتركنية ,مادة معمكماتية عف التجارة اإللكتركنية,
المركز الكطني لممعمكمات ,الجيكرية اليمنية ,مايك  ,2115ص  /.116نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد :مرجع سابؽ,
ص /.86حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص /. 87حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :التجارة اإللكتركنية ,مرجع سابؽ ,ص-196
 /.197المقدادم ,عادؿ عمي :مرجع سابؽ ,ص /. 235كقد أكضحت البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني
المصرم ,ماىية المفاتيح المستخدمة في عمميات تشفير التكقيعات اإللكتركنية ,في المادة األكلى منيا ,كذلؾ عمى النحك
اآلتي-:
 المفتاح الشفري العام" :أداة إلكتركنية متاحة لمكافة ,تنشأ بكاسطة عممية حسابية خاصة ,كتستخدـ في التحقؽ مف شخصيةالمكقع عمى المحرر اإللكتركني ,كالتأكد مف صحة كسبلمة محتكل المحرر اإللكتركني األصمي.".

 المفتاح الشفري الخاص" :أداة إلكتركنية خاصة بصاحبيا ,تنشأ بكاسطة عممية حسابية خاصة ,كتستخدـ في كضع التكقيعاإللكتركني عمى المحررات اإللكتركنية ,كيتـ االحتفاظ بيا عمى بطاقة ذكية مؤمنة.".
 المفتاح الشفري الجذري" :أداة إلكتركنية تنشا بكاسطة عممية حسابية خاصة ,كتستخدميا جيات التصديؽ اإللكتركني؛إلنشاء شيادات التصديؽ اإللكتركني كبيانات إنشاء التكقيع اإللكتركني.".
( )3انظر /العبيدم ,أس امة بف غانـ :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات ,بحث منشكر في المجمة العربية لمدراسات األمنية
كالتدريب ,المجمد  ,28العدد  ,56معيد اإلدارة العامة ,الرياض ,ص /.168كالحمكرم ,ناىد :مرجع سابؽ ,ص/.84
كبنعكمر ,زينب :مرجع سابؽ ,ص 33كما بعدىا.
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عمييا ,ثـ يقكـ بإعادتيا إلى مصدرىا مرفقان بيا تكقيعو في ممؼ متصؿ ,فإذا تـ ذلؾ ال
يستطيع مصدر الرسالة إجراء أية تعديؿ عمييا أك عمى ممؼ التكقيع أك الفصؿ بينيما؛
ككنو ال يممؾ المفتاح الخاص بصاحب التكقيع(.)1

كجدير بالذكر أف الترابط الرياضي بيف زكجي المفتاح العاـ كالخاص ,ال يؤثر

إطبلقان عمى بقاء الثقة كاألماف في ىذا النكع مف أنكاع التكقيعات اإللكتركنية ,إذ يبقى مف

المستحيؿ عمميان معرفة المفتاح الخاص ,انطبلقان مف حيازة المفتاح العاـ ,حتى لك كاف
ىناؾ العديد مف األشخاص الذيف يعرفكف المفتاح العاـ ,حيث أف استخداميـ لو ال يمكنيـ

أكثر مف التحقؽ مف صحة تكقيع المكقع مالؾ المفتاح الخاص ,دكف إمكانية اكتشافيـ

المفتاح الخاص لممكقع ,أك االستعانة بذلؾ في تزييؼ تكقيعات رقمية مماثمة(.)2

كعمى الرغـ مف السمات المميزة التي يتسـ بيا التكقيع الرقمي ,كالتي مف أىميا أنو

يتيح لطرفي العبلقة اإللكتركنية كجكد طرؼ ثالث -الجية المختصة بالمصادقة

اإللكتركنية -يضمف مخاطر الغش كاالختراؽ في التعاقد اإللكتركني ,األمر الذم يمنح
المتعامميف عبر الكسائؿ اإللكتركنية ذات الحقكؽ الممنكحة لممتعاقديف بالكسائؿ التقميدية,
إال أف بعض الفقو يرل أف التكقيع الرقمي يظؿ تكتنفو مشكمة التكمفة الكبيرة البلزمة لمتعاقد

بكاسطتو ,فضبلن عف تطمبو معرفة كتدريب خاص؛ إلمكانية التعامؿ مع البرمجيات

المستخدمة في إنشائو(.)3

كمف جانبنا نرل أف التكقيع الرقمي يعتبر مف أفضؿ صكر التكقيع اإللكتركني ,عمى

األقؿ مف الناحية العممية؛ استنادان لعدة أمكر أىميا-:

 -1أنو يتسـ بدرجة ثقة كأماف عالية جدان ,تجعمو يحقؽ كظائؼ التكقيع التقميدم,

المتمثمة في معرفة ىكية المكقع ,كالداللة عمى قبكلو بمضمكف المحرر اإللكتركني ,عمى
نحك غاية في الدقة.

( )1دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص /.255الحركب ,أحمد عزمي :مرجع سابؽ ,ص /.75المصرم ,صبلح عبد الحكيـ:
مرجع سابؽ ,ص.22
( )2سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص.73
( )3انظر في عرض ىذا الرأم /سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,المرجع السابؽ ,ص.76
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 -2ككنو ال يتطمب الكثير مف الجيد كالكقت كالنفقات ,مقارنةن مع صكر التكقيعات

اإللكتركنية األخرل ,كالشؾ أف ىذا يتماشى مع متطمبات التجارة اإللكتركنية.

 -3فضبلن عف إمكانية تنظيمو كتأمينو بسيكلة ,مف خبلؿ إجراءات التشفير

كالمصادقة اإللكتركنية.
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الفصل الثاني
حجية المحررات اإل لكترونية في اإل ثبات
 تمييد وتقسيم:

إذا كاف مف المسمـ بو لدل التشريع كالقضاء كالفقو عمى حد سكاء ,بأف المحررات

الكرقية ىي الكسيمة األمثؿ إلثبات التصرفات القانكنية ,فإف المحررات اإللكتركنية باتت
ىي أيضان ال تقؿ منزلةن عنيا ,في مجاؿ إثبات المعامبلت اإللكتركنية التي تتـ عبر شبكة

اإلنترنت؛ ال سيما أنيا تتككف مف عناصر تتطابؽ بشكؿ كبير مع تمؾ العناصر التي
تتككف منيا المحررات الكرقية ,كالتي تتمثؿ في الكتابة كالتكقيع كدعامة تحمميما.

أضؼ إلى ذلؾ أنيا تتميز بذات الخصائص التي تتسـ بيا المحررات الكرقية,

كالدكاـ كثبات المحتكل كامكانية الرجكع إلييا في أم كقت ,ككؿ ذلؾ ببل أدنى شؾ يؤىميا

لكى تتكلى كظيفة الدليؿ الكتابي الكامؿ ,في إثبات التصرفات القانكنية التي تتـ عبر

كسائؿ االتصاؿ الحديثة.

كقد أكدت عمى ىذا المعنى العديد مف التشريعات الناظمة لممعامبلت اإللكتركنية,

كمف ذلؾ قكاعد األكنستراؿ النمكذجية الخاصة بالتجارة اإللكتركنية ,حيث نصت المادة 9

منيا عمى أنو -1" :في أية إجراءات قانكنية ,ال يطبؽ أم حكـ مف أحكاـ قكاعد اإلثبات,

مف أجؿ الحيمكلة دكف قبكؿ رسالة البيانات كدليؿ إثبات -:أ .لمجرد أنيا رسالة بيانات؛
أك ,ب .بدعكل أنيا ليست في شكميا األصمي ,إذا كانت ىي أفضؿ دليؿ يتكقع بدرجة
معقكلة مف الشخص الذم يستشيد بيا أف يحصؿ عميو -2 .يعطى لممعمكمات التي تككف
عمى شكؿ رسالة بيانات ما تستحقو مف حجية في اإلثبات ,كفي تقدير حجية رسالة

البيانات في اإلثبات ,يكلى االعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أك تخزيف أك
إببلغ رسالة البيانات بالتعكيؿ عمييا ,كلجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة عمى

سبلمة المعمكمات بالتعكيؿ عمييا ,كلمطريقة التي حددت بيا ىكية منشئيا ,كألم عامؿ
آخر يتصؿ باألمر.".

ككذلؾ ما نصت عميو المادة  3مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,حيث

صرحت بأنو -1" :لمسجبلت اإللكتركنية ذات الحجية المقررة في اإلثبات لمسندات العرفية,
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كال ينكر األثر القانكني لممعمكمات الكاردة في السجبلت اإللكتركنية ,مف حيث صحتيا
كامكاف العمؿ بمقتضاىا؛ لمجرد كركدىا –كميان أك جزئيان -في شكؿ سجؿ إلكتركني ,أك
اإلشارة إلييا في ىذا السجؿ -2 .إذا أكجب القانكف أف تككف المعمكمات ثابتة بالكتابة ,أك

رتب أث انر قانكنيا عمى عدـ االلتزاـ بذلؾ ,فإف كركد المعمكمات في سجؿ إلكتركني يفي

بمتطمبات ىذا القانكف ,بشرط أف تككف المعمكمات قابمة لمدخكؿ عمييا كاستخراجيا الحقان,
عف طريؽ البث ,أك الطباعة ,أك غير ذلؾ -3 .إذا أكجب القانكف أف تككف المعمكمات

المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ,فإف تقديميا في شكؿ سجؿ إلكتركني يفي بيذا

الغرض ,إذا تكافرت الشركط اآلتية -:أ .أف يتمكف المرسؿ إليو مف الدخكؿ عمى ىذه

المعمكمات كاستخراجيا الحقان ,سكاء عف طريؽ البث أك الطباعة أك غير ذلؾ .ب .أف
يتمكف المرسؿ إليو مف حفظ ىذه المعمكمات -4 .يراعى في تقدير حجية السجؿ

اإللكتركني في اإلثبات عند النزاع في سبلمتو مدل الثقة فيما يمي -:أ .الطريقة التي تـ
بيا إنشاء أك حفظ أك بث السجؿ اإللكتركني .ب .الطريقة التي تـ بيا تكقيع السجؿ

اإللكتركني .ج .الطريقة التي تـ استعممت في المحافظة عمى سبلمة المعمكمات التي
تضمنيا السجؿ اإللكتركني .د .أية أمكر أخرل ذات عبلقة بسبلمة السجؿ

اإللكتركني(.".)1

كاذا سممنا بما سبؽ في ظؿ كجكد تشريع خاص ينظـ اإلثبات اإللكتركني ,أك عمى

األقؿ إذا كاف المشرع قد صرح بمنح المحررات اإللكتركنية ذات الحجية الممنكحة
لممحررات الكرقية ,فإف مجرد الحديث عف منح تمؾ الحجية لممحررات اإللكتركنية في ظؿ
عدـ كجكد ىذا ,أك ذاؾ ,دكف بحث كتمحيص ,يجعمنا كمف يقرر منح جائزة لشخص ,دكف

( )1كفي مقابؿ ذلؾ نصت المادة  7م ف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو" :أ -يعتبر السجؿ اإللكتركني كالعقد
اإللكتركني كالرسالة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني ,منتجان لآلثار القانكنية ذاتيا المترتبة عمى الكثائؽ كالمستندات الخطية

كالتكقيع الخطي بمكجب أحكاـ التشريعات النافذة ,مف حيث إلزاميا ألطرافيا ,أك صبلحيتيا في اإلثبات .ب -ال يجكز إغفاؿ
األثر القانكني ألم مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة؛ ألنيا أجريت بكسائؿ إلكتركنية ,شريطة اتفاقيا مع أحكاـ ىذا

القانكف .".كنصت المادة  15مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم عمى أنو" :لمكتابة اإللكتركنية كالمحررات اإللكتركنية
في نطاؽ المعامبلت المدنية كالتجارية كاإلدارية ,ذات الحجية المقررة لمكتابة كالمحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف
اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ,متي استكفت الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف ,كفقان لمضكابط الفنية كالتقنية التي
تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.".
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أف يعمـ مسبقان إذا كاف ىك مف يستحقيا؛ لذا كقبؿ الخكض في دراسة حجية المحررات

اإللكتركنية كفقان لمقكاعد الخاصة في اإلثبات اإللكتركني ,فقد ارتأينا أف نبحث عف مدل
إمكانية االعتماد عمى قكاعد اإلثبات العامة ,في منح القكة الثبكتية لممحررات اإللكتركنية.
عمى ضكء ما تقدـ نقسـ الدراسة في ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحك اآلتي-:

المبحث األول :حجية المحررات اإللكتركنية كفقان لمقكاعد العامة في اإلثبات.

المبحث الثاني :حجية المحررات اإللكتركنية كفقان لمقكاعد الخاصة في اإلثبات

اإللكتركني.

المبحث األول
حجية المحررات اإل لكترونية وفقاً لمقواعد العامة في اإل ثبات

 تمييد:

تكمف أىمية اإلثبات في ككنو يحفظ الحؽ كيؤكد عميو بكاسطة الدليؿ ,الذم يرفع

المبس كيكشؼ عف كجو الحقيقة عند الرجكع إليو( ,)1كمف ىنا فإف قيمة المحرر
اإللكتركني ,تكمف فيما يحتكيو مف معمكمات ,كمدل قابميتو لبلحتفاظ بيا عمى مر

الزماف( ,)2شأنو في ذلؾ شأف األكراؽ المكتكبة التي يسعى أطراؼ أم عبلقة تعاقدية إلى

تحريرىا؛ ليحسـ بمكجبيا كافة النزاعات التي قد تنشأ بينيـ الحقان بمجرد الرجكع إلييا,

كلعؿ ذلؾ ما جعؿ العديد مف الميتميف باألمر أف يمعف البحث في القكاعد العامة ,أمبلن
في الكصكؿ إلى ما يمكف االعتماد عميو منيا؛ إلضفاء الحجية القانكنية لممحررات

اإللكتركنية ,ال سيما قبؿ أف تعمد العديد مف التشريعات إلى تنظيـ تمؾ المحررات كبياف

حجيتيا.

كمف ىنا فإف دراسة حجية المحررات اإللكتركنية في ظؿ القكاعد العامة لئلثبات,

تفرض عمينا أكالن أف نعالج مدل صحة اتفاؽ األطراؼ عمى مخالفة القاعدة التي تكجب

( ) 1القضاة ,مفمح عكاد :البينات في المكاد المدنية كالتجارية ,دراسة مقارنة ,الطبعة األكلى /اإلصدار الثاني1431 ,ىػ-
2119ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص /.31الكيبلني ,محمكد :قكاعد اإلثبات كأحكاـ التنفيذ ,مكسكعة القضاء المدني,
المجمد الرابع ,الطبعة األكلى/اإلصدار الثاني1431 ,ىػ2111-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.21
( )2الميدم ,حسيف :مرجع سابؽ ,ص.55
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إثبات التصرفات القانكنية كتابةن ,ال سيما إذا ما زادت قيمة التصرؼ القانكني عمى

النصاب المحدد قانكنان ,كىك مائتي دينار أردني في قانكف البينات الفمسطيني ,كمائة دينار

في قانكف البيات األردني ,كخمسمائة جنيو في قانكف اإلثبات المصرم ,ثـ أف نتعرض

ثانيان لمدل إمكانية االستعانة بالحاالت التي استثناىا القانكف مف كجكب اإلثبات بالكتابة؛

لمنح المحررات اإللكتركنية حجية في اإلثبات ,كؿ ذلؾ نتناكلو في مطمبيف عمى النحك
اآلتي-:

المطمب األ ول :اتفاؽ األطراؼ عمى منح المحررات اإللكتركنية حجية في اإلثبات.

المطمب الثاني :حجية المحررات اإللكتركنية في حاالت عدـ كجكب الدليؿ الكتابي.

المطمب األول
اتفاق األطراف عمى منح المحررات اإل لكترونية حجية في اإل ثبات

تنص المادة  1/68مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  4لسنة 2111ـ عمى أنو "في
المكاد غير التجارية ,إذا كاف االلتزاـ تزيد قيمتو عمى مائتي دينار أردني ,أك ما يعادليا

بالعممة المتداكلة قانكنان ,أك كاف غير محدد القيمة ,فبل تجكز شيادة الشيكد في إثبات

كجكده أك انقضائو ,ما لـ يكجد اتفاؽ صريح أك ضمني ,أك نص قانكني يقضى بغير

ذلؾ"(.)1

يتضح مف النص السابؽ أف المشرع قد كضع قاعدةن عامة ,تقضى بكجكب اإلثبات
بالكتابة دكف سكاىا مف كسائؿ اإلثبات األخرل ,ال سيما إذا ما كنا بصدد معاممة غير

تجارية تزيد قيمتيا عمى مائتي دينار أردني ,أك كانت غير محددة القيمة ,بيد أنو لـ يجعؿ

مف ىذه القاعدة قاعدة مطمقة ,بؿ أجاز الخركج عمييا في حالتيف ,كىما-:

 -1حالة كجكد اتفاؽ صريح أك ضمني بيف األطراؼ ,يقضى بجكاز إثبات

معامبلتيـ التي تزيد قيمتيا عف النصاب القانكني بكسائؿ إثبات أخرل.

 -2حالة كجكد نص في القانكف يجيز إثبات مثؿ ىذه المعامبلت بغير الكتابة.

( )1كيقابمو نص المادة ( )1/61مف قانكف اإلثبات المصرم ,كنص المادة (/1/182أ) مف قانكف البيات األردني.
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كلكي نتمكف مف حسـ مسألة جكاز أك عدـ جكاز اتفاؽ األطراؼ عمى منح
المحررات اإللكتركنية حجية في اإلثبات ,ينبغي عمينا أكالن أف نشير إلى مكقؼ الفقو مف

الخركج عمى القاعدة العامة ,التي تقضي بكجكب اإلثبات كتابةن ,ثـ أف نعالج ثانيان مدل
صحة اتفاؽ األطراؼ عمى منح المحررات اإللكتركنية حجية في اإلثبات ,كؿ ىذا في

فرعيف نبحثيما تباعان.

الفرع األول
قاعدة اإل ثبات بالكتابة ومدى تعمقيا بالنظام العام
عمى الرغـ مف صراحة ككضكح النص السابؽ في السماح لؤلطراؼ بأف يتفقكا عمى

مخالفتو ,إال أف الفقو قد اختمؼ في تفسير ىذا النص –ال سيما عبارة مالـ يكجد اتفاؽ
صريح أك ضمني ,أك نص قانكني يقضى بغير ذلؾ -إلى رأييف كىما-:


ال أري األول :ذىب إلى أف القاعدة التي تقضى بكجكب اإلثبات بالكتابة ,فيما يجاكز

النصاب القانكني ,يجب التمييز بشأنيا ما بيف االتفاؽ الذل يتـ إعداده مسبقان قبؿ نشكء

النزاع؛ لمتحمؿ مف كجكب اإلثبات بالكتابة كالمجكء إلى طرؽ اإلثبات األخرل كالبينة
كالقرائف ,فعندئذ تعد تمؾ القاعدة متعمقة بالنظاـ العاـ كال يجكز الخركج عمييا؛ ألف اتفاؽ

األطراؼ في ىذه الحالة فيو نكعان مف المضاربة؛ ككنيـ يقبمكف بأمر مستقبمي ال يعممكف

بشأنو شيئان ,أما إذا كاف االتفاؽ الحقان لنشكء النزاع ,فإنو في ىذه الحالة يككف صحيحان؛

ألنو يككف مرتبطان بمصمحة المدعى عميو الشخصية التي يحؽ لو النزكؿ عنيا ,حيث أف

المدعى عميو يككف عندئذ في مكقؼ يسمح لو بتقدير ما سكؼ يتعرض لو ,إذا ما قبؿ

اإلثبات بغير الكتابة(.)1

( )1انظ ر في عرض ىذا الرأم /ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص /.226عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ,
ص.95
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الري الثاني :فقد ذىب ,كبحؽ ,إلى أف قكاعد اإلثبات المكضكعية ال تتعمؽ
أما أ

بالنظاـ العاـ( ,)1كمف ثـ يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا ,سكاء قبؿ نشكء النزاع أك بعده ,بما
في ذلؾ القاعدة العامة التي تقضى بكجكب اإلثبات كتابةن ,إذا ما تجاكزت قيمة التصرؼ
صرحة لؤلطراؼ االتفاؽ عمى اإلثبات بكسائؿ أخرل غير
النصاب القانكني؛ ككنيا تجيز ا

الكتابة ,كيستند أصحاب ىذا ال أرم إلى أف ىذه القاعدة تتصؿ بحقكؽ األطراؼ اتصاالن
كثيقان ,كاذا كاف القانكف قد سمح لؤلفراد أف ينزلكا عف حقكقيـ ذاتيا ,فمف باب أكلى يككف

ليـ ذلؾ فيما يتعمؽ بقكاعد اإلثبات المكضكعية ,إال إذا نص القانكف عمى غير ذلؾ,
كيردكف عمى أصحاب الرأم األكؿ بأف قكاعد اإلثبات التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ تنحصر في

القكاعد اإلجرائية كليس المكضكعية ,كعميو فإف أم اتفاؽ يتضمف الخركج عمى قكاعد

اإلثبات المكضكعية ,يعتبر اتفاقا صحيحان(.)2

كمف جانبنا نرل أف الرأم األخير ىك األقرب لمصكاب؛ انطبلقان مف صراحة النص

القانكني في ىذه المسألة ,كاقتناعان باألسباب التي استند إلييا أصحاب ىذا الرأم ,كاعتمادان
عمى حكـ محكمة النقض المصرية المؤيد لذلؾ ,كالذم قضت فيو بأف "قكاعد اإلثبات

المكضكعية –كمف بينيا القكاعد التي تبيف الخصـ الممزـ باإلثبات -ليست مف النظاـ
العاـ ,لمخصكـ أف يتنازلكا عنيا أك يتفقكا عمى خبلفيا(.".)3

الفرع الثاني
مدى صحة اتفاق األطراف عمى منح المحررات اإل لكترونية حجية في اإل ثبات

عمى الرغـ مف جكاز االتفاؽ عمى مخالفة قكاعد اإلثبات التي ال تتعمؽ بالنظاـ

العاـ ,إال أنو في المقابؿ ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفة القكاعد التي تنظـ حجية كسائؿ
( )1أما قكاعد اإلثبات اإلجرائية –فعمى عكس قكاعد اإلثبات المكضكعية -اتفؽ معظـ الفقو عمى أنيا متعمقة بالنظاـ العاـ؛
ألف المشرع كضعيا لخدمة العدالة كتحقيقيا ,فيي ترتبط بحسف سير القضاء ,مما يستكجب عمى كؿ مف األطراؼ كالقضاة
عدـ المساس بيا .انظر في عرض ىذه اآلراء /العبكدم ,عباس :شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني ,الطبعة الثالثة1432 ,ىػ-
2111ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ص.113
( )2انظر في عرض ىذه اآلراء كؿ مف /نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص .113ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ,
ص .227عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.95
( )3نقض مدني مصرم طعف رقـ  ,756سنة 44ؽ ,بجمسة 1978/1/17ـ ,المكسكعة الشاممة ألحكاـ محكمة النقض ,سنة
1978ـ ,الجزء الثالث ,ص.532
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اإلثبات ,كأف يتـ االتفاؽ عمى حرماف أحد األطراؼ مف حقو في إثبات ما يدعيو ,أك جعؿ
ما يدعيو الطرؼ اآلخر قرينة قاطعة ال يجكز إثبات عكسيا ,كعميو فإف اتفاؽ األطراؼ

الذم ينظـ حجية المحررات اإللكتركنية ,يعد صحيحان مف الناحية القانكنية ,ما داـ لـ يمنح
تمؾ المحررات حجية غير قابمة إلثبات العكس ,أم لـ يؤدم إلى حرماف أحد األطراؼ مف

الحؽ في إثبات عدـ صحة التكقيع اإللكتركني؛ ألف ذلؾ ينطكم عمى انتياؾ لمبادئ

اإلثبات المستقرة ,فضبلن عمى أنو يسمب مف القاضي دكره في تقدير حجية األدلة(.)1

كترتيبان عمى ذلؾ ,فإف الشرط الذل يقر بو حامؿ بطاقة الصراؼ اآللي ,بأف دفاتر

البنؾ كحساباتو تعتبر دليبلن قاطعان عمى ما يستحؽ عميو مف التزامات ناشئة مف استعماؿ
البطاقة يعد باطبلن؛ ألنو يؤدل إلى حرماف صاحب البطاقة مف إثبات حقكقو تجاه البنؾ
بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ,كما أنو يفتح المجاؿ كاسعان أماـ البنؾ لمتبلعب كيفما شاء

في حسابات العمبلء ,كىك كاثقان بأنو قد اتفؽ عمى أف مستنداتو حجة قاطعة عمييـ ال
يمكنيـ إثبات عكسيا إطبلقان(.)2

كعمى خبلؼ ذلؾ يرل البعض أف الشرط الذم تدرجة البنكؾ عمى اعتبار قيكد البنؾ

كسجبلتو ,بينو قاطعة كممزمة لحامؿ بطاقة الصراؼ اآللي ,شرطان صحيحان كال ينطكم
عمى أم إذعاف ,ال سيما أف األفراد غير ممزميف عند فتحيـ حسابات لدل البنكؾ ,في

استصدار مثؿ ىذه البطاقات (بطاقات االئتماف)(.)3

المطمب الثاني
حجية المحررات اإل لكترونية في حاالت عدم وجوب الدليل الكتابي
نظ انر لصعكبة االعتراؼ بالمحررات اإللكتركنية كدليؿ كتابي كامؿ كمعادالن كظيفيان

لممحررات الكرقية في ظؿ غياب النص التشريعي؛ لذا فقد لجأ الفقو كالقضاء إلى محاكلة

قبكؿ المحررات اإللكتركنية في الحاالت التي ال يجب فييا اإلثبات بالكتابة.

( )1نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.115ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص 231كما بعدىا.
( )2زىرة ,محمد المرسي :مرجع سابؽ ,ص 827ما بعدىا.
( )3عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.115
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كقد رأينا آنفان أف األصؿ في إثبات التصرفات القانكنية التي تزيد قيمتيا عف النصاب

القانكني ,أك التي تككف غير محددة القيمة ,ىك عدـ إمكانية إثباتيا إال عف طريؽ الكتابة,

إال أف المشرع لـ يترؾ تمؾ القاعدة عمى إطبلقيا ,كانما رأل إمكانية الخركج عمييا في
حاالت حددىا عمى سبيؿ الحصر ,كأجاز فييا االعتماد عمى كسائؿ اإلثبات األخرل ,كىذه

الحاالت يمكف تقسمييا إلى نكعيف ,كىما-:


النوع األول :حاالت عدـ كجكب الدليؿ الكتابي بحسب األصؿ ,كىذه الحاالت كفقان

لمفيكـ المخالفة لنص المادة  1/68مف قانكف البينات الفمسطيني تتمثؿ ب-:
 -1المعامبلت التجارية.

 -2التصرفات المدنية التي ال تزيد قيمتيا عمى مائتي دينار أردني.

استثناء ,كىذه الحاالت نصت عمييا
 النوع الثاني :حاالت عدـ كجكب الدليؿ الكتابي
ن
المادة  71مف قانكف البينات الفمسطيني صراحةن ,بقكليا" :يجكز اإلثبات بشيادة الشيكد
فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة ,في الحاالت التالية -1 -:إذا كجد مبدأ ثبكت بالكتابة,
كيعتبر في حكـ ذلؾ كؿ كتابة تصدر مف الخصـ ,كيككف مف شأنيا أف تجعؿ كجكد

التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ -2 .إذا كجد مانع مادم أك أدبي يحكؿ دكف

الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,أك إذا كاف العرؼ كالعادة ال يقضياف بربط االلتزاـ بسند
كتابي ,كيعتبر مانعان ماديان أف ال يكجد مف يستطيع الكتابة ,أك أف يككف طالب اإلثبات

شخصان ثالثان لـ يكف طرفان في العقد ,كيعتبر مانعان أدبيان القرابة بيف الزكجيف ,أك ما بيف
األصكؿ كالفركع ,أك ما بيف الحكاشي إلى الدرجة الثالثة ,أك ما بيف أحد الزكجيف كأبكم

الزكج اآلخر ,أك بيف الخطيب كخطيبتو -3 .إذا فقد الدائف سنده الكتابي بسبب ال يد لو

فيو -4 .إذا طعف في العقد بأنو ممنكع بمقتضى القانكف ,أك مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب.
 -5إذا طعف في العقد بأف الظركؼ التي أحاطت بتنظيمو ,قد شابيا غش أك تدليس أك
إكراه ,أك أم عيب آخر مف عيكب اإلرادة.".

ترتيبان عمى ذلؾ يمكننا معرفة مدل إمكانية قبكؿ اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية,

عند عدـ كجكب الدليؿ الكتابي ,مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ,نتناكؿ في األكؿ
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مدل إمكانية قبكليا في حاالت عدـ كجكب الدليؿ الكتابي أصبلن ,ثـ نعرض في الثاني
استثناء.
لمدل إمكانية ذلؾ ,في حاالت عدـ كجكب الدليؿ الكتابي
ن

الفرع األول

ال
حاالت عدم وجوب الدليل الكتابي أص ً

كفقان لمفيكـ المخالفة لنص المادة  1/68مف قانكف البينات الفمسطيني ,نستنتج أف

المشرع قد خرج عمى القاعدة العامة التي تكجب إثبات التصرفات القانكنية بالكتابة,
كاستثنى التصرفات التجارية كالتصرفات المدنية التي تقؿ عف مائتي دينار أردني مف نطاؽ
تطبيؽ تمؾ القاعدة ,حيث أجاز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات دكف التقيد بطريقة معينة.

كمف ىنا كاف لزامان عمينا أف نتناكؿ ىاتيف الحالتيف بالبحث كالتمحيص؛ لنتكصؿ في

نياية األمر لمعرفة مدل إمكانية قبكؿ المحررات اإللكتركنية كطريقة لئلثبات في كؿ حالة

منيما ,كذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي-:
أوالً :المعامالت التجارية.

أخذ المشرع الفمسطيني –ككذلؾ المصرم كاألردني( -)1في قانكف البينات كقانكف

التجارة ,بمبدأ حرية اإلثبات في المعامبلت التجارية؛ نظ انر لما تقضية طبيعة ىذه
المعامبلت مف سرعة كثقة كسيكلة في إجراءات التعاقد ,كاثبات التصرفات القانكنية الناشئة
عف ذلؾ(.)2

كقد جاءت المادة  1/74مف قانكف التجارة الفمسطيني رقـ  2لسنة 2114ـ لتؤكد

عمى ىذا المبدأ حيث نصت عمى أنو" :يجكز إثبات االلتزامات التجارية أيان كانت قيمتيا

بكافة طرؽ اإلثبات.)3(".

( )1راجع /نص المادة  1/68مف قانكف البينات الفمسطيني ,كنص المادة  1/61مف قانكف اإلثبات المصرم ,كنص المادة
/1/182أ مف قانكف البيات األردني.
( ) 2محمكد ,محمكد :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات "دراسة مكجزة" ,بحث منشكر في مجمة المحاماة ,مجمة قانكنية
تصدرىا نقابة المحاميف بجميكرية مصر العربية ,العدد الثاني2112 ,ـ ,ص /.623القضاة ,مفمح عكاد :مرجع سابؽ,
ص /.165نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص.78
( )3كيقابمو نص المادة  69مف قانكف التجارة المصرم رقـ  17لسنة 1999ـ ,كنص المادة  51مف قانكف التجارة األردني رقـ
 12لسنة 1966ـ ,كالذم ما زاؿ مطبق نا أيضان في الضفة الغربية.
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يظير مما سبؽ أف األعماؿ التجارية بما فييا العقكد التجارية ,ال تخضع بحسب
األصؿ لقاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة ,كانما يجكز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات ميما بمغت

قيمتيا ,باستثناء بعض األعماؿ التجارية التي أكجب فييا القانكف أف يتـ إثباتيا كتابةن,

كعقد النقؿ البحرم ,كعقد الشركة ,كعقد بيع السفينة ,كعقد التأميف البحرم ,إلخ.

كتجدر اإلشارة إلى أف قاعدة جكاز إثبات التصرفات التجارية بشيادة الشيكد ,ال

تعتبر م ف القكاعد المتعمقة بالنظاـ العاـ ,لذا فإنو يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى عدـ إمكانية

إثبات التصرفات التجارية التي تتـ بينيـ ,إال بكاسطة الكتابة(.)1

كجدير بالذكر أف تطبيؽ مبدأ الحرية في إثبات األعماؿ التجارية يختمؼ بحسب

أطراؼ العبلقة ,فإذا كاف العمؿ التجارم تجاريان محضان ,أم كاف كاقعان بيف التجار أنفسيـ
كمرتبطان باألعماؿ التجارية لكؿ منيما ,فعندئذ فإف المبدأ يحكـ العمؿ التجارم بأكممو ,مف

حيث إثبات كجكده أك عدـ كجكده ,كتحديد مضمكنو إلخ بالنسبة لمطرفيف(.)2

أما إذا كاف العمؿ التجارم مف األعماؿ التجارية المختمطة ,أم كاف كاقعان بيف

طرفيف أحدىما تاجر كاآلخر مدني ,فعندئذ يككف لغير التاجر أف يثبت التصرؼ القانكني
الذم تـ بينو كبيف التاجر بكافة طرؽ اإلثبات؛ ألنو يستفيد مف مبدأ حرية اإلثبات المقرر

في القانكف التجارم ,في حيف ال يككف لمتاجر ذلؾ ,بؿ يجب عميو أف يستخدـ كسائؿ

اإلثبات المقررة في القانكف المدني إلثبات التصرفات المدنية ,فإذا كانت قيمة التصرؼ

تزيد عمى مائتي دينار أردني ,فيجب عميو أف يثبتو بالكتابة ,كال يقبؿ منو أية كسيمة أخرل

مف كسائؿ اإلثبات ,عمى الرغـ مف أف العمؿ يعد تجاريان بالنسبة لو؛ كذلؾ ألف العمؿ يبقى

مدنيان مف جانب الطرؼ اآلخر(.)3


مدى قبول المحررات اإل لكترونية في المعامالت التجارية.
لما كاف المشرع قد أجاز إثبات المعامبلت التجارية –إال ما استثني بنص خاص-

بجميع كسائؿ اإلثبات؛ لذا فميس ىناؾ ما يمنع مف قبكؿ المحررات اإللكتركنية إلثبات ىذه
( )1الكيبلني ,محمكد :قكاعد اإلثبات كأحكاـ التنفيذ ,مرجع سابؽ ,ص.88
( )2محمكد ,محمكد :مرجع سابؽ ,ص /.623البكباشي ,سحر :مرجع سابؽ ,ص.56

( ) 3سده ,إياد "محمد عارؼ" عطا :مدل حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير ,كمية
الدراسات العميا ,جامعة النجاح الكطنية ,فمسطيف2119 ,ـ ,ص /.99الحركب ,أحمد عزمي :مرجع سابؽ ,ص.116

[]61

المعامبلت ,ال سيما إذا تـ تكقيعيا تكقيعان إلكتركنيان ,يمكف مف خبللو تحديد شخصية

المكقع تحديدان دقيقان ,كالتأكد مف مكافقتو عمى مضمكف المحرر ,كطالما لـ ينازع أم مف
األطراؼ في صحتو( ,)1كعميو إذا ما تبيف لمحكمة المكضكع أف اإلثبات بالمحرر

اإللكتركني المقدـ في الدعكل مستساغان؛ لما يتمتع بو ىذا المحرر مف الثقة كاألماف,

استنادان الستيفائو عناصر كشركط المحررات الكرقية ,فبل حرج مف اعتباره دليبلن كتابيان
كامبلن في اإلثبات ,أك جعمو مبدأ ثبكت بالكتابة كطمب استكمالو بالبينة كالقرائف ,كاال

فيمكنيا إىدار قيمتو كميان ,إذا استشعرت عكس ذلؾ(.)2

كتأكيدان عمى ضركرة قبكؿ المحررات اإللكتركنية في إثبات المعامبلت اإللكتركنية,

ذىب رأم كبحؽ ,إلى أنو يجب عمى القضاء عدـ إعاقة قبكؿ التكاقيع اإللكتركنية ,خاصةن
أف القانكف فتح المجاؿ كاسعان أماـ استخداـ كافة الكسائؿ إلثبات المعامبلت التجارية ,فعدـ

تجاكب القضاء مع ىذه التكاقيع ييدد الثقة في التعامؿ بيا ,كيتعارض مع األماف الذم

حرصت التشريعات المعاصرة عمى تكفيره لممتعامميف(.)3

ثانياً :التصرفات المدنية التي تقل عن النصاب القانوني.

أجاز المشرع إثبات التصرؼ القانكني الذم تقؿ قيمتو عف نصاب معيف ,بكافة

طرؽ اإلثبات ,بما فييا البينة كالقرائف ,كقد حدد المشرع الفمسطيني ىذا النصاب بمائتي

دينار أردني ,في حيف حدده المشرع األردني بمائة دينار أردني ,أما المشرع المصرم
فجعمو خمسمائة جنيو.
كيرجع السبب في عدـ اشتراط المشرع الكتابة إلثبات التصرفات المدنية التي ال

تتجاكز النصاب القانكني؛ إلى قمة قيمتيا ,كحرصان منو عمى عدـ إىدار الكقت كالمصاريؼ

كاشغاؿ القضاء بأمكر غير ىامة(.)4

( )1أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.178
( )2عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.111
( ) 3جميعي ,حسف عبد الباسط :إثبات التصرفات القانكنية التي يتـ إبراميا عف طريؽ اإلنترنت2111 ,ـ ,دار النيضة
العربية ,ص /.56نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.83–82أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.178
( )4ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص /.255سده ,إياد "محمد عارؼ" عطا :مرجع سابؽ ,ص.111
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كجدير بالذكر أف العبرة بقيمة التصرؼ القانكني ىي بكقت صدكره ,فإذا زادت ىذه
القيمة بعد إبراـ التصرؼ أك نقصت ,فيذا ال يؤثر عمى قاعدة جكاز اإلثبات بكافة طرؽ

اإلثبات( ,)1ناىيؾ عف أنو إذا اشتممت الدعكل عمى عدة طمبات يمكف تمييز كؿ منيا عف
اآلخر ,كلـ يكف عمى أم منيا دليؿ كتابي ,فعندئذ يجكز اإلثبات بشيادة الشيادة ,في كؿ

طمب ال تزيد قيمتو عمى مائتي دينار أردني ,حتى لك كانت الطمبات المقدمة في مجمكعيا

تزيد عمى ىذه القيمة(.)2

كعمى الرغـ مف ذلؾ ,ىناؾ حاالت ال يجكز فييا اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات ,حتى

كلك كانت قيمة التصرؼ تقؿ عف النصاب القانكني ,كىذه الحاالت ىي(-:)3

 -1ما يخالؼ أك ما يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي -2 .إذا كاف المطمكب ىك

الباقي أك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو بالبينة -3 .إذا طالب أحد الخصكـ بمبمغ يزيد عف
مائتي دينار ,ثـ عدؿ طمبو إلى ما دكف ذلؾ -4 .التصرفات التي يتطمب القانكف الكتابة

فييا ,كركف أساسي النعقادىا ,كما ىك الحاؿ في اتفاقات الصمح كالكفالة(.)4


مدى قبول المحررات اإل لكترونية في التصرفات المدنية التي تقل عن النصاب

القانوني.

إذا كاف المشرع قد أجاز إثبات التصرفات القانكنية التي تقؿ عف النصاب القانكني
بالبينة (الشيادة) ,فإنو كمف باب أكلى يمكف إثباتيا بكسائؿ اإلثبات األخرل ,بما في ذلؾ

المحررات اإللكتركنية؛ ككف حجيتيا –كما رأينا -تفكؽ حجية الشيادة في اإلثبات ,عمى

الرغـ مف كركدىا عمى دعامة إلكتركنية(.)5

( )1أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.181
( )2راجع /نص المادة  1/69مف قانكف البينات الفمسطيني.
( )3حيث تنص المادة  71مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" -:ال يجكز اإلثبات بشيادة الشيكد في الحاالت اآلتية-1 :
فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي -2 .إذا كاف المطمكب ىك الباقي أك ىك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو إال
بالكتابة -3 .إذا طالب أحد الخصكـ في الدعكل بما تزيد قيمتو عمى مائتي دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان
ثـ عدؿ عف طمبو إلى ما ال يزيد عمى ىذه القيمة.".

( )4انظر /نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص 88كما بعدىا.
( )5أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص /.181نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.89عبيدات ,لكرنس
محمد :مرجع سابؽ ,ص.114
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كتبعان لذلؾ يحؽ ألطراؼ المعامبلت اإللكتركنية ,التي ال تتجاكز قيمتيا النصاب

القانكني المقرر لمشيادة ,أف يقدمكا المحررات اإللكتركنية إلثبات ىذه المعامبلت ,كفي ىذه

الحالة يخضع تحديد القيمة الثبكتية لممحررات اإللكتركنية إلى سمطة القاضي التقديرية,
شأنيا في ذلؾ شأف كسائؿ اإلثبات األخرل ,كالذم يمكنو منح ىذه المحررات حجية كاممة

في اإلثبات ,أك اعتبارىا مبدأ ثبكت بالكتابة ,كطمب استكماليا بالبينة كالقرائف ,أك جعميا

قرينة مف القرائف ,أك إىدار قيمتيا كميان في اإلثبات ,إذا استشعر عدـ مصداقيتيا(.)1

الفرع الثاني

استثناء
حاالت عدم وجوب الدليل الكتابي
ً

األصؿ أف يتـ إثبات التصرفات القانكنية التي تزيد قيمتيا عف مائتي دينار أردني,
أك تككف غير محددة القيمة ,بالكتابة كال تقبؿ الكسائؿ األخرل إلثباتيا ,بيد أف المشرع قد

خرج عف ىذا األصؿ كأجاز اإلثبات بالبينة كالقرائف في حاالت استثنائية ,كىذه الحاالت
نصت عمييا المادة  71مف قانكف البينات الفمسطيني ,كىي-:

 -1إذا كجد مبدأ ثبكت بالكتابة ,كيعتبر في حكـ ذلؾ كؿ كتابة تصدر مف الخصـ,

كيككف مف شأنيا أف تجعؿ كجكد التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ -2 .إذا كجد مانع
مادل أك أدبى ,يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,كيعتبر مانعان أدبيان القرابة بيف

الزكجيف ,أك ما بيف األصكؿ كالفركع ,أك ما بيف الحكاشي إلى الدرجة الثالثة ,أك ما بيف
الزكجيف كأبكم الزكج اآلخر ,أك ما بيف الخطيب كخطيبتو -3 .إذا فقد الدائف سنده الكتابي
بسبب ال يد لو فيو -4 .إذا طعف في العقد بأنو ممنكع بمقتضي القانكف ,أك مخالؼ لمنظاـ

العاـ كاآلداب -5 .إذا طعف في العقد بأف الظركؼ التي أحاطت بتنظيمو ,قد شابيا غش,
أك تدليس ,أك إكراه ,أك أم عيب آخر مف عيكب اإلرادة.

كنرم أف الحالتيف الرابعة كالخامسة مف النص السابؽ ,ال حاجة لمبحث فييما عف

مدل قبكؿ المحررات اإللكتركنية كدليؿ لئلثبات؛ إذ أف المشرع حينما أجاز اإلثبات بشيادة
الشيكد في ىاتيف الحالتيف ,لـ يقصد بذلؾ إثبات التصرؼ القانكني ذاتو ,كالذم يتكجب

بحسب األصؿ إثباتو كتابةن ,كانما قصد بذلؾ السماح لمف ادعى ظركفان أحاطت بالعقد ,قد
( )1سده ,إياد "محمد عارؼ" عطا :مرجع سابؽ ,ص.111
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تؤدم لبطبلنو أك قابميتو لئلبطاؿ ,أف يثبت ىذه الظركؼ بكافة كسائؿ اإلثبات ,بما في
ذلؾ الشيادة كالقرائف ,كىك عندئذ ال يثبت التصرؼ القانكني ذاتو ,كانما كاقعة أخرل كانت
متصمة بو ,إذ تبقى الكتابة ىي دليؿ مف يتمسؾ بكجكد التصرؼ كصحتو ,كال يقبؿ منو

سكاىا دليبلن ,ال سيما إذا بمغت قيمة ىذا التصرؼ النصاب القانكني ,أك كاف مف

التصرفات غير محدد القيمة.

كلذلؾ فإذا ادعى شخص مثبلن بأنو قد أبرـ تصرفان قانكنيان كىك ناقص لؤلىمية ,عندئذ

يجكز لو أف يثبت ىذه الكاقعة ,كىي نقص األىمية ,بكافة كسائؿ اإلثبات ,في حيف يبقى

الطرؼ اآلخر مطالبان بإثبات التصرؼ القانكني الذم تـ بينيما بالكتابة فقط ,في حاؿ عجز
األكؿ عف إثبات ما يدعيو.

لكؿ ما سبؽ سنكتفي في ىذا المقاـ بدراسة الحاالت الثبلثة األكلى؛ لبحث مدل

إمكانية قبكؿ المحررات اإللكتركنية في كؿ حالة منيا ,كذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي-:
أوالً :وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

بالرجكع إلى الفقرة األكلى مف النص سابؽ اإلشارة يبلحظ أف المشرع الفمسطيني

أجاز إثبات التصرؼ القانكني بغير الكتابة ,حتى لك كانت قيمتو تزيد عف مائتي دينار
أردني ,إذا كجد مبدأ ثبكت بالكتابة ,كىذا يعنى أف المشرع قد اعتبر مبدأ الثبكت بالكتابة
كسيمة إثبات ناقصة ,ال بد أف تستكمؿ بكسائؿ إثبات أخرل(.)1

كقد أكضحت ذات الفقرة أف المقصكد بمبدأ الثبكت بالكتابة ,ىك كؿ كتابة صادرة

مف الخصـ ,يككف مف شأنيا أف تجعؿ كجكد الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ.

( )1فرج ,تكفيؽ حسف :قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ,قاـ بتنقيحو كاضافة ما جد مف قضاء كتشريع-عصاـ تكفيؽ
حسف فرج ,طبعة 2113ـ ,منشكرات الحمبي الحقكقية الحركب ,ص /.175أحمد عزمي :مرجع سابؽ ,ص /.118كفي التأكيد
عمى ضركرة اعتبار مبدأ الثبكت بالكتابة دليؿ ناقص ,قضت محكمة النقض المصرية بأنو "إذا تمسؾ الخصـ أماـ المحكمة
بكرقة معينة ,عمى أنيا مبدأ ثبكت بالكتابة ,فعمى المحكمة أف تناقشيا في ىذا اإلطار كحده ,كال تتعدل ذلؾ إلى مناقشتيا عمى
أنيا دليؿ كامؿ .".راجع /نقض مدني مصرم طعف رقـ  ,153سنة 45ؽ ,بجمسة 1978/4/11ـ ,المكسكعة الشاممة ألحكاـ
محكمة النقض ,سنة 1978ـ ,الجزء الثالث ,ص.533
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وىناك ثالثة شروط يمزم توافرىا لتطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة ،وىي-:
 -1كجكد كتابة ,كالتي ال يشترط فييا أف تتخذ شكبلن معينان أك أف تككف عمى كرقة

كاحدة ,بؿ يمكف أف تستخمص مف عدة أكراؽ ال تكفي في حد ذاتيا ألف تككف دليبلن كتابيان

كامبلن( ,)1كال يمزـ في ىذه الكتابة أف تككف قد كتبت لغرض اإلثبات ,أك أف يعد اإلثبات
بيا تامان( ,)2كذلؾ ال ينبغي أف تككف مكقعة ,بؿ يكفي أف تككف مكتكبة بخط يد المدعى

عميو أك مف يمثمو ,كمف يكتب تعيدان بخط يده عمى كرقة دكف أف يكقع عمييا(.)3

 -2أف تككف ىذه الكتابة صادرة عف الخصـ الذم سيحتج عميو بيا أك مف يمثمو,

كيجب أف يككف ىذا الخصـ مق انر بكجكدىا ,فإذا انكرىا تفقد حجيتيا مؤقتان ,إلى أف يثبت

مف يتمسؾ بيا ,أنيا صادرة عنو(.)4

 -3أف تجعؿ ىذه الكتابة مف كجكد التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ ,بمعنى أف

ترجح ىذه الكتابة كجكد الحؽ المدعى بو في ذمة الشخص الذم أصدرىا ,كتقدير ذلؾ
األمر يخضع لسمطة القاضي التقديرية ,كال رقابة لمحكمة النقض عميو ,متى أسس تقديره
عمى أسباب سائغة قانكنان(.)5



مدى قبول المحرر اإل لكتروني عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
يمكف االستفادة مف فكرة مبدأ الثبكت بالكتابة؛ لمنح المحررات اإللكتركنية حجية في

اإلثبات بتطبيؽ أمريف ,ىما-:

األمر األول -:أف المشرع فتح المجاؿ كاسعان لقبكؿ أية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات

بما في ذلؾ الشيادة ,الستكماؿ مبدأ ثبكت بالكتابة مستكفيان لشركطو القانكنية؛ لذا فإنو

كمف باب أكلى يمكف استكماؿ مبدأ الثبكت بالكتابة بالمحررات المكقعة إلكتركنيان؛ ألف

( )1نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص.92
( )2أبك فركة ,محمكد محمد :الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر اإلنترنت1431 ,ىػ–2119ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,
ص /.136ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص.258
( )3أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.182
( )4ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص /.261-259نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص.94-93
( )5سادات ,محمد محمد :حجية المحررات ,مرجع سابؽ ,ص /.226أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ,
ص /.182نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص.95
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التكقيع اإللكتركني في مختمؼ صكره يحقؽ الثقة كاألماف في التعامؿ ,عمى نحك يفكؽ تمؾ
الثقة التي يمكف تكافرىا في الشيادة كغيرىا مف طرؽ اإلثبات ,فمف السيؿ مثبلن أف يشيد

الشاىد زك انر ,في حيف يصعب تزكير المحررات اإللكتركنية ,إال إذا حصؿ تقصير مف
جانب المكقع في المحافظة عمى تكقيعو(.)1

األمر الثاني -:نرل أف المحررات اإللكتركنية تصمح في ذاتيا عمى أقؿ تقدير ليا,
أف تككف مبدأ ثبكت بالكتابة؛ كذلؾ بالنظر إلى إمكانية تكافر شركط مبدأ الثبكت بالكتابة
فييا ,فيي ببل أدنى شؾ كتابة ,كقد يثبت بسيكلة أنيا صادرة عف الخصـ الذم سيحتج
عميو بيا ,أك مف يمثمو ,دكف إمكانية إنكارىا ,فضبلن عمى أنيا قد تجعؿ مف كجكد التصرؼ

المدعى بو قريب االحتماؿ ,فإذا تكافر فييا كؿ ذلؾ ,ما الذم يمنع مف اعتبارىا مبدأ ثبكت
بالكتابة ,كاستكماليا بالبينة كالقرائف ,طالما أف المحكمة قد كجدت اإلثبات بيا مستساغان(.)2
ثانياً :وجود مانع من الحصول عمى الدليل الكتابي.
كذلؾ مف االستثناءات الكاردة عمى القاعدة العامة التي تقضى بكجكب اإلثبات

بالكتابة ,كجكد مانع مادم أك أدبي حاؿ دكف الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي ,ففي ىذه
الحالة يجكز لمشخص الذم لـ يتمكف مف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي يتضمف التصرؼ

القانكني الذم أبرمو ,أف يثبت حقو عف طريؽ شيادة الشيكد ,أك أية كسيمة أخرل مف
كسائؿ اإلثبات ,حتى لك كانت قيمة التصرؼ المدعى بو تزيد عمى مائتي دينار أردني ,أك

كاف مف التصرفات غير محددة القيمة.

كاإلثبات بالشيادة في ىذه الحالة ال يعد استكماالن لمكتابة –كما ىك الحاؿ عند كجكد

مبدأ ثبكت بالكتابة -كانما بديبلن ليا ,فالشيادة ىنا تحؿ محؿ الدليؿ الكتابي ذاتو إذا
( )1نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.96-95أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.182
( )2كعكس رأينا انظر /ىشاـ ,بمخنفر :مرجع سابؽ ,ص .12-11إذ يرل أف المحررات اإللكتركنية ال تصمح في ذاتيا أف
ت ككف مبدأ ثبكت بالكتابة؛ ألف طبيعتيا غير المادية تجعؿ مف الصعكبة بمكاف إثبات نسبة الكتابة اإللكتركنية إلى الشخص
المراد االحتجاج بيا ضده ,ال سيما في الحالة التي ينكر فييا ىذا الشخص صدكر تمؾ الكتابة عنو ,كذلؾ عمى خبلؼ الكتابة
التقميدية التي تتـ عمى محرر مادم مممكس ,حيث يمكف االحتجاج بو بكؿ سيكلة عمى الشخص المنسكب إليو ,إذا كاف مكقعان

منو ,أك مكتكبان بخط يده ,أك خط مف ينكب عنو.
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استحاؿ الحصكؿ عميو؛ مف باب قاعدة عدـ جكاز التكميؼ بمستحيؿ ,إال إذا كانت الكتابة

مطمكبة لبلنعقاد ,فانعداـ الكتابة يترتب عميو انعداـ التصرؼ القانكني ذاتو(.)1

()2
كالمانع مف الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي كقت إبراـ التصرؼ  ,إما أف يككف مانعان

أدبيان ,كىك ما يرجع إلى كجكد ظركؼ خارجية أك عبلقات شخصية تربط بيف الطرفيف,
تزامنت مع كقت التعاقد كأدت إلى منع الدائف مف إلزاـ المديف بكتابة مضمكف ما تـ
االتفاؽ عميو بينيما ,كالعبلقة بيف الزكجيف أك ما بيف األصكؿ كالفركع كغيرىا ,كاما أف

يككف مانعان ماديان -كىك ما يعنينا أكثر في مجاؿ المحررات اإللكتركنية -كىك ما يرجع إلى

كجكد ظركؼ خارجية ,ال عبلقة ليا بالتصرؼ كال بشخص المتعاقديف( ,)3كمف أمثمة المانع

المادم التصرفات التي تنشأ عند حدكث الككارث المفاجئة ,أك الح ارئؽ ,أك حكادث الطرؽ,

كالكديعة االضطرارية ,حيث يضطر أحد األشخاص عند حدكث حريؽ مثبلن في منزلو

إليداع أمكالو لدل شخص آخر؛ لكي يخمصيا مف خطر الحريؽ ,فعندئذ إذا تمكف المكدع

مف إثبات المانع المادم –كىك نشكب الحريؽ في منزلو -يسمح لو أف يثبت الحؽ الذم
يدعيو ,بشيادة الشيكد كغيرىا مف كسائؿ االثبات ,حتى لك كانت قيمتو تزيد عف النصاب

المقرر قانكنان(.)4


مدى قبول المحررات اإل لكترونية إذا وجد مانع من الحصول عمى الدليل الكتابي.
اختمؼ الفقو بشأف إمكانية االعتماد عمى ىذا االستثناء لبلعتراؼ بحجية المحررات

اإللكتركنية في اإلثبات ,إلى أرييف ىما-:
( )1نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص.98-97

( )2تنص المادة  2/71مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" :يجكز اإلثبات بشيادة الشيكد فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة
في الحاالت التالية -2 :إذا كجد مانع نا ماديان أك أدبي نا يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,أك إذا كاف العرؼ كالعادة ال

يقضياف بربط االلتزاـ بسند كتابي ,كيعتبر مانعان ماديان أف ال يكجد مف يستطيع الكتابة ,أك أف يككف طالب اإلثبات شخصان ثالث نا

لـ يكف طرفان في العقد ,كيعتبر مانعان أدبيان القرابة بيف الزكجيف ,أك ما بيف األصكؿ كالفركع ,أك ما بيف الحكاشي
إلى الدرجة الثالثة ,أك ما بيف أحد الزكجيف كأبكم الزكج اآلخر ,أك بيف الخطيب كخطيبتو.".

( )3الحركب ,أحمد عزمي :مرجع سابؽ ,ص.111
( )4رشدم ,محمد السعيد :حج ية كسائؿ االتصاؿ الحديثة في اإلثبات ,دكف سنة نشر ,دكف دار نشر ,ص /.79ربضي,
عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص.267-266
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الرأي األول :ذىب إلى عدـ إمكانية تطبيؽ االستثناء الخاص بالمانع مف الحصكؿ
عمى الدليؿ الكتابي عمى المحررات االلكتركنية؛ ألف صعكبة الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي
عند التعاقد مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية الحديثة ,ال تصؿ إلى درجة االستحالة,

كانما يبقى بإمكاف األطراؼ االعتماد عمى الطريقة التقميدية إلبراـ عقكدىـ ,فضبلن عمى أف

الطريقة اإللكتركنية ليست ىي الطريقة الكحيدة البديمة لذلؾ ,كاذا كاف األطراؼ يمجئكف

إلييا ,فإف ذلؾ مف باب تكفير الكقت كالجيد كالمصاريؼ ,كليس ألنيـ يريدكنيا بديبلن عف
الطريقة التقميدية(.)1

أما الرأي الثاني :فذىب ,كبحؽ ,إلى أف المانع مف الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي,
قائمان في حالة التعاقد عبر كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية ,كمف ثـ يجكز أف يتـ إثبات ىذه
العقكد بكاسطة المحررات اإللكتركنية ,كقد استند ىذا الرأم عمى أمريف ,األكؿ ىك ضركرة

األخذ بالتفسير الكاسع الصطبلح المانع المادم ,كالحاؿ كذلؾ فإف كسائؿ التقنيات الحديثة

يمكف أف تدخؿ ضمف ىذا االستثناء ,خذ مثبلن شخص تعاقد مع مكقع إلكتركني عبر

اإلنترنت ,أليس مف الصعب عميو أف يحصؿ عمى دليؿ كتابي (كرقي) ,أما األمر الثاني
ككف المانع في ىذه الحالة مانعان بحكـ العادة؛ ألف األفراد إذا اعتادكا عمى التعاقد فيما
بينيـ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,قاـ المانع بحكـ العادة ,كىذا ما يحدث في التعاقد
عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ,كالقكؿ بغير ذلؾ سيجعؿ العقكد التي تبرـ بيف رجاؿ

األعماؿ المنتشريف في جميع أنحاء العالـ ,تتـ دكف دليؿ عمييا ,كىذا األمر ليس في
مصمحة أحد(.)2

كمف جانبنا نرل ضركرة ترؾ تقدير مسألة تكافر ىذا المانع مف عدمو إلى قاضى

محرر إلكتركنيان ,إلى ظركؼ التعاقد,
المكضكع ,كالذم ينظر في كؿ مرة يعرض عميو فييا
ان

فإذا كجد أف األخيرة كانت تسمح بالحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,فيذا يعني عدـ قياـ المانع
مف الحصكؿ عمى الكتابة ,كمف ثـ يمكنو عدـ االعتماد عمى االستثناء سالؼ الذكر ,أما
( )1أبك فركة ,محمكد محمد :مرجع سابؽ ,ص /.138ربضي ,عيسى غساف :مرجع سابؽ ,ص /.171البكباشي ,سحر:
مرجع سابؽ ,ص.59
( )2نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.113-112رشدم ,محمد السعيد :مرجع سابؽ ,ص.82-81
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إذا كانت ظركؼ التعاقد آنذاؾ ال تسمح بالحصكؿ عمى دليؿ كتابي ,فينا يككف المانع
قائمان ,كالبد أماـ القاضي في ىذه الحالة ,إال أف يقبؿ اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية ,ال
سيما إذا ما تأكد لو تكافر الثقة كاألماف في التكقيع اإللكتركني ليذا المحرر.
ثالثاً :فقدان الدليل الكتابي.
تفترض ىذه الحالة أف ىناؾ دليؿ كتابي تـ إعداده إلثبات التصرؼ بيف األطراؼ,

ثـ في كقت الحؽ فقد ىذا الدليؿ لسبب أجنبي ال يد لممدعي فيو( ,)1فعندئذ أجاز المشرع

استثناء مف قاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة -أف يثبت الحؽ المدعى بو بالشيادة ,أك
لو –
ن
بأية كسيمة أخرل مف كسائؿ االثبات ,حتى لك كانت قيمتو تزيد عمى النصاب القانكني ,أك
كاف مما ال يمكف تحديد قيمتو.

كالسبب األجنبي إما أف يككف نتيجة قكة قاىرة ,كالحريؽ ,أك الفيضاف ,أك الحرب,

نتزع السند مف يد الدائف بالقكة أك
كاما أف يككف بفعؿ المدعى عميو ذاتو ,كأف يقكـ با ا
بالحيمة ثـ يقكـ بإتبلفو ,أك يككف ناجمان عف فعؿ الغير ,كسرقة السند مف قبؿ األخير دكف
أف يصاحب ذلؾ إىماؿ مف المدعي ,فإذا كاف ىناؾ إىماالن مف جانبو كلك كاف عف غير

قصد ,فإنو ال يستفيد مف االستثناء عمى قاعدة كجكب الكتابة ,كانما يبقى ممزمان بإثبات حقو
مف خبلليا(.)2

كحتى يستفيد المدعي مف االستثناء المذككر ,ينبغي عميو أكالن أف يثبت سبؽ كجكد

دليؿ كتابي كامؿ عمى التصرؼ ,كيككف لو أف يثبت ىذا األمر بكافة طرؽ اإلثبات؛ ألف
سبؽ كجكد الكتابة تعتبر كاقعة مادية ,يمكف إثباتيا مف خبلؿ سماع شيادة األشخاص

( )1البكباشي ,سحر :مرجع سابؽ ,ص /.61-61نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ,ص /.115أبك فركة ,محمكد محمد :مرجع
سابؽ ,ص.137
( )2لطفى ,محمد :مرجع سابؽ ,ص /.22رشدم ,محمد السعيد :مرجع سابؽ ,ص /.83أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض:
مرجع سابؽ ,ص.185-184
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الذيف حضركا كقت تحرير السند ,فإذا تمكف مف ذلؾ ,كجب عميو ثانيان إثبات الكاقعة

المادية األخرل ,كىي كجكد السبب األجنبي ,الذم أدل إلى فقداف الدليؿ الكتابي(.)1


مدى قبول المحررات اإل لكترونية حالة فقدان الدليل الكتابي.
يتطمب تطبيؽ االستثناء الخاص بحالة فقداف الدليؿ الكتابي عمى المحررات

اإللكتركنية لمنحيا الحجية القانكنية بمكجبو ,أف يككف ىناؾ تصرفان قانكنيان قد نظـ بكاسطة

محررات كرقية مستكفيةن لشرائطيا القانكنية ,كنظـ في ذات الكقت بكاسطة محررات مكقعة

إلكتركنيان ,ثـ بعد ذلؾ فقد الدليؿ الكرقي لسبب أجنبي ال يد لممدعي فيو ,مما يجيز لو

قانكنان إثبات ىذا التصرؼ بالشيادة ,أك بأية كسيمة أخرل مف كسائؿ اإلثبات.

كلما كاف المحرر المكقع إلكتركنيان يفكؽ الكسائؿ المذككرة ,مف حيث الثقة التقنية

كاألمف القانكني؛ لذا فإنو مف باب أكلى يجكز لممدعي إثبات الحؽ المدعى بو بكاسطة ىذا

المحرر ,حتى لك زادت قيمة ىذا الحؽ عف النصاب القانكني ,كال يغير مف ذلؾ ككف
الطرؼ اآلخر (المدعى عميو) حائ انز لدليؿ كتابي يخالفو(.)2

كخبلصة القكؿ نرل أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف التعكيؿ عمى حاالت عدـ كجكب
استثناء -لبلعتراؼ بحجية معينة لممحررات اإللكتركنية في ظؿ
الدليؿ الكتابي -أصبلن ك
ن
قكاعد اإلثبات العامة ,عمى أال يتعارض ذلؾ مع القكاعد األساسية الثابتة في القانكف ,كأف
يراعى في تكقيع تمؾ المحررات استخداـ تقنيات كضكابط فنية ,تكفؿ الثقة كاألماف لكافة

البيانات كالمعمكمات الكاردة فييا.
يبقى أف نشير قبؿ االنتقاؿ إلى بحث حجية المحررات اإللكتركنية كفقان لمقكاعد

الخاصة باإلثبات اإللكتركني ,إلى أف قانكف البينات الفمسطيني قد ميد الطريؽ لبلعتراؼ

بالمحررات اإللكتركنية كحجيتيا ,قبؿ إصدار قانكف المعامبلت اإللكتركنية الجديد ,عندما

نص في المادة  19منو عمى أف -1" :تككف لمرسائؿ المكقع عمييا قيمة السند العرفي مف
( )1رشدم ,محمد السعيد :مرجع سابؽ ,ص.83
( )2نصيرات ,عبلء :مرجع سابؽ ص /.117أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص /.185ربضي ,عيسى
غساف :مرجع سابؽ ,ص.274
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حيث اإلثبات ,ما لـ يثبت مكقعيا أنو لـ يرسميا ,كلـ يكمؼ أحدان بإرساليا -2 .تككف

لمبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد اإللكتركني ىذه القكة أيضان ,إذا كاف أصميا

المكدع في مكتب التصدير مكقعان عمييا مف مرسميا ,كتعتبر البرقيات مطابقة ألصميا حتى
يقكـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ.".

أما المشرع األردني فقد كاف أكثر إيضاحان مف نظيره الفمسطيني في التمييد لمنح

كسائؿ االتصاؿ الحديثة حجة في اإلثبات ,حيث نصت المادة  13مف قانكف البينات

األردني عمى أنو -1" :تككف لمرسائؿ قكة األسناد العادية مف حيث اإلثبات ,ما لـ يثبت
مكقعيا أنو لـ يرسميا ,كلـ يكمؼ أحد بإرساليا -2 .كتككف لمبرقيات ىذه القكة أيضان ,إذا
كاف أصميا المكدع في دائرة البريد ,مكقعان عميو مف مرسميا -3 .أ .كتككف لرسائؿ

الفاكس كالتمكس كالبريد اإللكتركني قكة األسناد العادية في اإلثبات ,ما لـ يثبت مف نسب
إليو بإرساليا ,أنو لـ يقـ بذلؾ ,أك لـ يكمؼ أحدان بإرساليا .ب .كتككف رسائؿ التمكس بالرقـ
السرم المتفؽ عميو بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو ,حجة عمى كؿ منيما .ج .كتككف لمخرجات
الحاسكب المصدقة أك المكقعة قكة األسناد العادية مف حيث اإلثبات ,ما لـ يثبت مف
نسبت إليو أنو لـ يستخرجيا ,أك لـ يكمؼ أحدان باستخراجيا.".

كعمى خبلؼ المشرعيف الفمسطيني كاألردني ,لـ يقـ المشرع المصرم في قانكف

اإلثبات بأم إشارة ,تدؿ عمى إمكانية االعتراؼ بكسائؿ اإلثبات المستمدة مف كسائؿ
االتصاؿ الحديثة ,كبقى الحاؿ كذلؾ إلى حيف إصداره لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني.

المبحث الثاني
حجية المحررات اإللكترونية وفقاً لمقواعد الخاصة في اإل ثبات اإللكتروني
 تمييد:
يرد الفقو أساس اىتماـ التشريعات الدكلية كالكطنية بتنظيـ مسألة المعامبلت
اإللكتركنية؛ إلى ما تكلد لدييـ مف قناعة بأنيا باتت غاية في الضركرة ,لما تحققو مف
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اقتصاد في الكقت كالنفقات كسرعة في التنفيذ ,فضبلن عمى أنيا في الكاقع ال تختمؼ عف
المعامبلت التي تتـ عبر الكسائؿ التقميدية ,مف جية أف نسبة الخطأ في كمييما تكاد أف

تككف كاحدة(.)1

ترتيبان عمى ما سبؽ يمكف القكؿ بأف مبدأ التكافؤ الكظيفي بيف المحررات اإللكتركنية

كالمحررات الكرقية ,قد فرض نفسو عمى التشريعات المعاصرة؛ لكي تقر صراحةن بمساكاة

حجية كبلن منيما في اإلثبات ,ال سيما في ظؿ التطكر المستمر في مجاؿ التجارة

اإللكتركنية كمتطمباتيا ,كثبكت عدـ مقدرة المحررات الكرقية عمى مكاكبة ىذا التطكر؛ لمنع
المحررات اإللكتركنية مف احتبلؿ مكانتيا ,كمشاركتيا في كظيفتيا.
كلدراسة حجية المحررات اإللكتركنية طبقان لمقكاعد الخاصة باإلثبات اإللكتركني,

قسمنا ىذا المبحث إلى المطالب األربعة اآلتية-:

المطمب األول :مساكاة المحررات اإللكتركنية بالمحررات التقميدية.
المطمب الثاني :نطاؽ تطبيؽ قانكف المعامبلت اإللكتركنية.
المطمب الثالث :التكثيؽ اإللكتركني.
المطمب الرابع :تقدير حجية المحررات اإللكتركنية.

المطمب األول
مساواة المحررات اإللكترونية بالمحررات التقميدية
عالج المشرع الفمسطيني مسألة حجية اإلثبات لممحررات اإللكتركنية في قانكف

المعامبلت اإللكتركنية ,كالذم أقر فيو بمبدأ التكافؤ الكظيفي بيف المحررات اإللكتركنية
كالمحررات التقميدية ىذا مف جانب ,كبيف التكقيع اإللكتركني كالتكقيع الخطي مف جانب

آخر.

( )1الكيبلني ,محمكد :التشريعات التجارية ,مرجع سابؽ ,ص.436
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إذ نصت المادة الثالثة مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو-1" -:
لمسجبلت اإللكتركنية ذات الحجية المقررة في اإلثبات لمسندات العرفية ,كال ينكر األثر

القانكني لممعمكمات الكاردة في السجبلت اإللكتركنية ,مف حيث صحتيا كامكاف العمؿ
بمقتضاىا ,لمجرد كركدىا –كميان أك جزئيان -في شكؿ سجؿ إلكتركني أك اإلشارة إلييا في

ىذا السجؿ -2 .إذا أكجب القانكف أف تككف المعمكمات ثابتة بالكتابة ,أك رتب أث انر قانكنيان
عمى عدـ االلتزاـ بذلؾ ,فإف كركد المعمكمات في سجؿ إلكتركني يفي بمتطمبات ىذا

القانكف ,بشرط أف تككف المعمكمات قابمة لمدخكؿ عمييا كاستخراجيا الحقان عف طريؽ البث

أك الطباعة أك غير ذلؾ.)1(".

يبلحظ مف خبلؿ النص السابؽ أف المشرع الفمسطيني قد اعترؼ بالمحررات

اإللكتركنية كمعادؿ كظيفي لممحر ارت التقميدية ,كذلؾ مف خبلؿ ذكره صراحةن بأف األكلى
تتساكل مع األخيرة ,مف حيث صحتيا كصبلحيتيا في اإلثبات ,كتأكيده عمى عدـ جكاز

إنكار ىذه المساكاة ,بحجة أف المعمكمات المثبتة قد كردت –كميان أك جزئيان -في شكؿ

محرر إلكتركني ,أك أشير إلييا في ىذا المحرر.

( )1كفي مقابؿ ذلؾ ,نصت المادة  7مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو" :أ .يعتبر السجؿ اإللكتركني كالعقد
االلكتركني كالرسالة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني ,منتجان لآلثار القانكنية ذاتيا المترتبة عمى الكثائؽ كالمستندات الخطية

كالتكقيع الخطي ,بمكجب أحكاـ التشريعات النافذة ,مف حيث إلزاميا ألطرافيا أك صبلحيتيا في اإلثبات .ب .ال يجكز إغفاؿ
األثر القانكني ألم مما كرد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة ألنيا أجريت بكسائؿ إلكتركنية ,شريطة اتفاقيا مع أحكاـ ىذا

القانكف .".كنصت الفقرة أ مف المادة  9مف ذات القانكف عمى أنو" :أ .إذا اتفقت األط ارؼ عمى إجراء معاممة بكسائؿ إلكتركنية
يقتضي التشريع الخاص بيذه المعاممة ,تقديـ المعمكمات المتعمقة بيا أك إرساليا أك تسميميا إلى الغير بكسائؿ خطية ,فيجكز
ليذه الغاية اعتبار اجرائيا بكسائؿ إلكتركنية ,متفق نا مع متطمبات تمؾ التشريعات ,إذا كاف المرسؿ إليو قاد انر عمى طباعة تمؾ
المعمكمات كتخزينيا كالرجكع إلييا في كقت الحؽ ,بالكسائؿ المتكفرة لديو .".كذلؾ نصت المادة  11مف نفس القانكف عمى أنو:
"إذا استكجب تشريع نافذ االحتفاظ بمستند لغايات التكثيؽ أك اإلثبات أك التدقيؽ أك أم غرض آخر مماثؿ ,يجكز االحتفاظ
بسجؿ إلكتركني ليذه الغاية ,اال إذا نص في تشريع الحؽ عمى كجكب االحتفاظ بالسجؿ خطيان .".أما قانكف تنظيـ التكقيع

اإللكتركني المصرم فقد نصت المادة  15منو عمى أنو" -:لمكتابة اإللكتركنية كالمحررات اإللكتركنية ,في نطاؽ المعامبلت
المدنية كالتجارية كاإلدارية ذات الحجية المقررة لم كتابة كالمحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف اإلثبات في المكاد المدنية
كالتجارية ,متي استكفت الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف كفقان لمضكابط الفنية كالتقنية التي تحددىا البلئحة التنفيذية

ليذا القانكف.".
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كجاءت الفقرة الثانية مف المادة المذككرة لتعزز ما ذكرتو فقرتيا األكلى ,فأشارت إلى
أف المحرر اإللكتركني يفي بمتطمبات القانكف الذم يستكجب الكتابة كدليؿ لئلثبات ,أك

يرتب أث انر عمى عدـ تكافرىا ,شريطة إمكانية الدخكؿ عمى المعمكمات التي يحتكييا,
كاستخراجيا الحقان بأية طريقة مف طرؽ استخراج المعمكمات.

كفي ذات السياؽ كرست المادة  13مبدأ التكافؤ الكظيفي ,بمنحيا التكقيع
اإللكتركني ذات اآلثار القانكنية المتعارؼ عمييا في القكاعد العامة لمتكقيع الخطي ,حيث
نصت عمى أنو" :إذا اشترط كجكد تكقيع خطي عمى أم مستند ,فإف التكقيع اإللكتركني

الذم يتـ كفقان ليذا القانكف ,يعد مستكفيان ليذا الشرط ,كيعد التكقيع اإللكتركني بمثابة التكقيع
الخطي ,كلو اآلثار القانكنية نفسيا.)1(".

كمف ىنا يمكف القكؿ أف المشرع الفمسطيني قد خطى بإصداره لقانكف المعامبلت

اإللكتركنية خطكة جريئة ,ال سيما كأنو قد ذكر فيو صراحةن بصبلحية المحررات اإللكتركنية

كالتكقيع اإللكتركني في القياـ بالدكر المنكط بالمحررات التقميدية كالتكقيع الخطي عمى حد

سكاء ,في ظؿ االنتقادات الكثيرة التي يثيرىا البعض حكؿ المخاطر التي تحيط بالتكقيع
اإللكتركني ,كالتي تركز في مجمميا عمى فقدانو لعنصرم الثقة كاألماف ,البلزـ كجكدىما

لتحديد ىكية الشخص الذم قاـ بالتكقيع ,كالتأكد مف قبكلو بمضمكف المحرر المكقع

إلكتركنيان(.)2

حاجز
غير أننا نرل أنو لـ يعد ىناؾ محبلن لمثؿ ىذه االنتقادات كالمخاكؼ؛ لتقؼ
ان

في طريؽ مساكاة المحررات اإللكتركنية بالمحررات التقميدية في اإلثبات كاآلثار القانكنية,

( )1كفي مقابميا تنص المادة /11أ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو" -:أ .إذا استكجب تشريع نافذ تكقيعان
عمى المستند أك نص عمى ترتيب أثر عمى خمكه مف التكقيع ,فإف التكقيع اإللكتركني عمى السجؿ اإللكتركني يفي بمتطمبات

ذلؾ التشريع .".أما قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم فقد نصت المادة  14منو عمى أنو" :لمتكقيع اإللكتركني في نطاؽ
المعامبلت المدنية كالتجارية كاإلدارية ذات الحجية المقررة لمتكقيعات في أحكاـ قانكف اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ,إذا
ركعي في إنشائو كاتمامو الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف كالضكابط الفنية كالتقنية التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا
القانكف.".
( )2لممزيد حكؿ المخاطر التي تحيط بالتكقيع اإللكتركني انظر /دكديف ,بشار :مرجع سابؽ ,ص /.258-257عبيدات,
لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص 156كما بعدىا.
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ال سيما في ظؿ ما قامت بو التشريعات الدكلية كالكطنية حديثان ,مف كضع قكاعد كاجراءات

تكفؿ تحقيؽ األماف القانكني كالثقة التقنية عمى حد سكاء ,في المحررات المكقعة إلكتركنيان,
كالتي مف أىميا عممية تشفير المعمكمات ,كاجراءات التصديؽ اإللكتركني الذم تتكفؿ بو

جية مستقمة كمختصة قانكنان.
كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الفمسطيني حرص عند إصداره لقانكف المعامبلت
اإللكتركنية ,عمى تجاكز ىذه االنتقادات كالمخاكؼ ,مف خبلؿ كضعو لمقكاعد القانكنية

كالضكابط الفنية ,التي تكفؿ كجكد الثقة كاألماف في المعامبلت اإللكتركنية ,كجعمو مساكاة

التكقيع اإللكتركني بالتكقيع الخطي في اآلثار القانكنية ,مرتبطة باستيفائو لمجمكعة مف

الشركط القانكنية ,نصت عمييا المادة  15مف ذات القانكف بقكليا" :يجب عمى المكقع عند

استخداـ أداة تكقيعو إلحداث تكقيع لو أثر قانكني ,أف يقكـ بذلؾ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف,
كالضكابط كالشركط كالمكاصفات التي تحددىا البلئحة ,كعميو مراعاة ما يمي-:

 -1استخداـ أداة إنشاء التكاقيع المخصصة مف قبؿ الجيات المختصة -2 .سيطرة

المكقع دكف غيره عمى أداة إنشاء التكقيع -3 .الحفاظ عمى أداة تكقيعو؛ لتفادم استخدامو
استخدامان غير مصرح بو -4 .إخطار األشخاص المعنييف كالجيات المختصة بدكف
تأخير ,إذا كانت الظركؼ كالدالئؿ لدل المكقع ,تدؿ عمى أف أداة تكقيعو قد تـ اإلخبلؿ
بيا -5 .تكفر اإلمكانية الفنية البلزمة الكتشاؼ ,أك إثبات أم تغيير أك تعديؿ ,يحدث بعد

كقت التكقيع عمى الرسالة المكقعة كالتكقيع اإللكتركني المرتبط بيا.)1(".

كفي الختاـ نكد التنكيو إلى أف بعض التشريعات التي انتيت إلى مساكاة المحررات

اإللكتركنية بالمحررات الكرقية في اآلثار القانكنية ,لـ تتكاف في التأكيد عمى ىذه المساكاة
بينيما ,كذلؾ مف حيث سرياف القكاعد التي تحكـ المحررات الكرقية -بنكعييا العرفي

كالرسمي -عمى المحررات اإللكتركنية ,كمف ىذه التشريعات نذكر قانكف تنظيـ التكقيع
اإللكتركني المصرم الذم أكد في نص المادة  17منو عمى أنو" :تسرم في شأف إثبات

صحة المحررات اإللكتركنية الرسمية كالعرفية كالتكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية ,فيما
( )1كيقابؿ ذلؾ /نص المادة  31مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,كنص المادة  18مف قانكف تنظيـ التكقيع
اإللكتركني المصرم ,كقد سبؽ لنا ذكر ىذه النصكص كشرحيا عندما تناكلنا شركط التكقيع اإللكتركني.
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لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانكف ,أك في الئحتو التنفيذية ,األحكاـ المنصكص عمييا في
قانكف اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية.)1(".

المطمب الثاني
نطاق تطبيق قانون المعامالت اإللكترونية
عمى الرغـ مف تركيز لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي عند إعدادىا

لقكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية كالتكقيعات اإللكتركنية ,عمى تحقيؽ
غايتيا في إيجاد أحكاـ تشريعية مكحدة تنظـ التعامؿ اإللكتركني ,تككف مقبكلة عمى

الصعيد الدكلي كالمحمي؛ لمحيمكلة دكف اتباع مسالؾ تشريعية متباينة في ىذا الخصكص

مف جانب مختمؼ الدكؿ ,تؤدم إلى كضع عقبات ال لزكـ ليا أماـ تطكر التجارة

اإللكتركنية ,إال أنيا أدركت أف تعزيز مقبكلية ىذه القكاعد النمكذجية لدل التشريعات

الكطنية ,يفرض عمييا أف تسمح لؤلخيرة باستثناء بعض الحاالت القانكنية مف نطاؽ
التعامؿ اإللكتركني؛ كذلؾ مراعاة الختبلؼ المفاىيـ كالظركؼ الكطنية الراسخة لدل كؿ

دكلة عمى حدة(.)2

كلـ يشأ المشرع الفمسطيني أف يحيد عف النيج الذم ابتدعتو قكاعد األكنستراؿ

النمكذجية؛ لذا فقد جعؿ أحكاـ قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني تسرم عمى كافة
المعامبلت اإللكتركنية ,سكاء كانت عرفية أك رسمية( ,)3بما في ذلؾ السجبلت كالمستندات
( ) 1كال مقابؿ ليذا النص في قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,أما قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني فقد كضع في
ىذا الشأف ,قاعدة سرياف أكثر عمكمية ,يمكف اعتبارىا مقابمة لمنص المصرم المشار إليو أعبله ,حيث نص في المادة 51
منو عمى أنو" :فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف ,تسرم عمى المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية ,األحكاـ المكضكعية
الخاصة بيا في التشريعات المنظمة لكؿ منيا.".
( )2راجع /فقرة  3مف المادة  6في قكاعد األكنستراؿ النمكذجية بشأف التجارة اإللكتركنية ,كفقرة  5مف المادة  6في قكاعد
األكنستراؿ النمكذجية بشأف التكقيعات اإللكتركنية.
( ) 3كيمكف استخبلص اعتراؼ المشرعيف الفمسطيني كالمصرم بالمحررات اإللكتركنية الرسمية إلى جانب المحررات
اإللكتركنية العرفية ,مف خبلؿ نص المادة  14مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,كالذم جاء عمى النحك اآلتي:
"تعتبر الك ازرة الجية الناظمة لمعامبلت التكقيع اإللكتركني ,كالمخكلة بإعطاء صبلحيات إصدار التكاقيع اإللكتركنية المستخدمة
لممعامبلت اإللكتركنية ذات الطابع الرسمي ,كالتي يتطمب التعامؿ بيا أماـ الجيات الرسمية ,".كنص المادة  17مف قانكف
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كالتكقيعات كالمراسبلت اإللكتركنية ,إال أنو لغايات كاعتبارات خاصة ,استثنى بعض
المعامبلت مف دائرة تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ,كىذه المعامبلت ىي-:
أ .المعامبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصية .ب .المعامبلت المتعمقة بسندات ممكية

األمكاؿ غير المنقكلة .ج .المعامبلت التي تتعمؽ ببيع كشراء األمكاؿ غير المنقكلة

كالتصرؼ فييا .د .أم مستندات يتطمب القانكف تصديقيا أماـ كاتب العدؿ .ق .اإلعبلنات
القضائية كمذكرات الحضكر كاإلحضار كالتفتيش كاألحكاـ القضائية .ك .أم مستندات أك

معامبلت يتـ استثناؤىا بنص القانكف(.)1

كلـ يكف المشرع األردني مختمفان مع المشرع الفمسطيني في النيج الذم اتبعو ,حيث

نص في المادة  4مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية رقـ  85لسنة 2111ـ عمى أف:
"تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى ما يمي -:أ .المعامبلت اإللكتركنية كالسجبلت اإللكتركنية
كالتكقيع اإللكتركني كأم رسالة معمكمات إلكتركنية .ب .المعامبلت اإللكتركنية التي

تعتمدىا أم دائرة حككمية أك مؤسسة رسمية ,بصكرة آلية أك جزئية.".
ثـ جاءت المادة  6مف ذات القانكف لتحدد -عمى سبيؿ الحصر -المعامبلت
المستثناة مف نطاؽ تطبيقو ,إذ نصت عمى أنو" :ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى ما

يمي -:أ .العقكد كالمستندات كالكثائؽ التي تنظـ كفقان لتشريعات خاصة بشكؿ معيف ,أك تتـ
بإجراءات محددة ,كمنيا -1 -:إنشاء الكصية كتعديميا -2 .إنشاء الكقؼ كتعديؿ

شركطو -3 .معامبلت التصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة ,بما في ذلؾ الككاالت المتعمقة بيا
كسندات ممكيتيا كانشاء الحقكؽ العينية عمييا ,باستثناء عقكد اإليجار الخاصة بيذه

األمكاؿ -4 .الككاالت كالمعامبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصية -5 .اإلشعارات المتعمقة
تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم ,كالذم جاء عمى النحك اآلتي" :تسرم في شأف إثبات صحة المحررات اإللكتركنية الرسمية
كالعرفية كالتكقيع اإللكتركني كالكتابة اإللكتركنية ,فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانكف ,أك في الئحتو التنفيذية ,األحكاـ
المنصكص عمييا في قانكف اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية .".أما قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني فقد بيف صراحة,
أف نطاؽ تطبيؽ أحكامو يشمؿ جميع المعامبلت اإللكتركنية ,سكاء كانت عرفية أك رسمية ,حيث نصت المادة  4منو عمى أف:
"تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى ما يمي -:أ .المعامبلت اإللكتركنية كالسجبلت اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني ,كأم رسالة
معمكمات إلكتركنية .ب .المعامبلت اإللكتركنية التي تعتمدىا أم دائرة حككمية أك مؤسسة رسمية ,بصكرة كمية أك جزئية.".
( )1راجع /نص المادة الثانية مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني.
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بإلغاء أك فسخ عقكد خدمات المياه كالكيرباء كالتأميف الصحي كالتأميف عمى الحياة-6 .
كقرارت المحاكـ .ب .األكراؽ
لكائح الدعاكل ,كالمرافعات ,كاشعارات التبميغ القضائية ,ا

المالية ,إال ما تنص عميو تعميمات خاصة تصدر عف الجيات المختصة ,استنادان لقانكف
األكراؽ المالية النافذ المفعكؿ.".

أما بالنسبة لقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم كالئحتو التنفيذية فإنيما –عمى
خبلؼ القانكف الفمسطيني كاألردني كجؿ التشريعات األخرل -لـ يتطرقا سكاء بشكؿ صريح

أك ضمني ,إلى تحديد التصرفات المستثناة مف مجاؿ التعامؿ اإللكتركني ,كىذا ما يثير

الغمكض –مف كجية نظر البعض( -)1حكؿ العديد مف التصرفات القانكنية اليامة ,ال
سيما التي تحكميا قكانيف األحكاؿ الشخصية ,كما إذا كانت مستبعدة مف الخضكع ألحكاـ

قانكف التكقيع اإللكتركني أـ ال.

كقد اختمؼ الفقو حكؿ العمة مف استبعاد المشرع ليذه الطائفة مف المعامبلت مف
نطاؽ تطبيؽ قانكف المعامبلت اإللكتركنية ,حيث يرل جانب أكؿ أف العمة مف ىذا

االستبعاد؛ ترجع إلى أف التعامؿ بيذه المعامبلت يستكجب إفراغيا ضمف أكعية كرقية,
كفؽ مكجبات شكمية محددة ,تفتقر ليا المعامبلت اإللكتركنية( ,)2في حيف يرل جانب ثاني
أف سبب ذلؾ ,ىك أنيا محككمة بقكاعد آمرة ذات تطبيؽ ضركرم ,ال يجكز االتفاؽ عمى

مخالفتيا ,فضبلن عمى أنيا تتطمب حماية كبيرة لممتعاقديف مف الغش كاالحتياؿ ,الذم قد
يقع إذا ما تـ إبراميا بالشكؿ اإللكتركني ,أك ألف بعضيا قد يرتبط باألمكاؿ التي تعد جزء

ميـ في الثركة القكمية كالعقارات ,أك يتعمؽ باالختصاص القضائي الذم يعد مظير مف
مظاىر السيادة( ,)3بينما يرل جانب ثالث كأخير أف المشرع قد استثنى ىذه المعامبلت؛

لطبيعتيا الخاصة كحساسيتيا التي تقتضي تكثيقيا كتابةن ,كأف ىذه المعامبلت كردت بشكؿ
( )1سادات ,محمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.96-95
( ) 2مقابمة مع فرج الغكؿ (كزير العدؿ في الحككمة المقالة كرئيس المجنة القانكنية في المجمس التشريعي الفمسطيني) منقكلة
عف :المكقع اإللكتركني لككالة ال أرم الفمسطينية ( ,)http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=106544تاريخ
النشر2113/6/13 :ـ ,كتاريخ الزيارة2114/11/1 :ـ.
( )3حسف ,نجبلء عبد-عبد الرضا ,عبد الرسكؿ :تطكر مكقؼ المشرع العراقي في قانكف التكقيع اإللكتركني كالتكقيع
اإللكتركني رقـ  78لسنة 2112ـ ,بحث منشكر في مجمة جامعة بابؿ ,المجمد  ,21العدد 2113 ,2ـ ,ص 346كما بعدىا.
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حصرم ,فبل يجكز التكسع فييا ,أك تجازكىا بفرض قيكد عمى تعامبلت تخرج عف ىذا
االستثناء ,كيضيؼ أف ىذا األمر محؿ إجماع في األنظمة القانكنية المختمفة(.)1

كمف جانبنا نرل أف اآلراء السابقة إذا اجتمعت صحيحة ,كال يمكف االعتماد عمى

رأم منيا ,دكف اآلخر؛ ألف ىذا األمر يؤدم إلى القصكر في تسبيب حكـ استبعاد المشرع

ليذه الطائفة مف المعامبلت مف نطاؽ تطبيؽ قانكف المعامبلت اإللكتركنية؛ ككف كؿ رأم
منيا ينطبؽ عمى بعض حاالت االستبعاد ,دكف األخرل.

المطمب الثالث
التوثيق اإللكتروني
تعتمد فكرة التجارة اإللكتركنية مف خبلؿ شبكة االتصاالت اإللكتركنية المفتكحة –

اإلنترنت -عمى التعامؿ اإللكتركني بيف مبلييف مف األشخاص ىـ في الغالب ال يعرفكف
بعضيـ البعض ,مما يستكجب بالضركرة االستعانة بطرؼ ثالث؛ ليضطمع بميمة التعريؼ

بأطراؼ التعامؿ ,كضماف التحقؽ مف صمة كؿ طرؼ بتكقيعو ,فضبلن عف إثبات مضمكف

الرسائؿ المتبادلة بيف األطراؼ كحفظ آثارىا(.)2

كقد استدعى ىذا العديد مف التشريعات الكطنية إلى تأسيس جيات مستقمة يطمؽ

عمييا جيات التصديؽ اإللكتركني أك مقدمي خدمات التكثيؽ اإللكتركني ,كالتي إما أف
تككف ىيئة عامة أك خاصة تقكـ بعمميا تحت إشراؼ السمطة التنفيذية ,كتختص بإصدار
شيادات المصادقة اإللكتركنية كتقديـ خدمات أخرل تتعمؽ بالتكقيع اإللكتركني(.)3

( )1حسف ,يحيى :مرجع سابؽ ,ص.111
( )2تيبار ,محمد :مرجع سابؽ ,ص.16
( )3العبيدم ,أسامة بف غانـ :مرجع سابؽ ,ص /. 161كيشير البعض إلى أنو ما زاؿ ىناؾ نقص كاضح في ميداف إنشاء
سمطات التكثيؽ ,كتفعيؿ النصكص التي تضمنتيا التشريعات المقارنة ,بشأف التكثيؽ اإللكتركني ,الذم يعد أىـ رافعة مف ركافع
تفعيؿ كتركيج التجارة اإللكتركنية .انظر /مسعداكم ,يكسؼ :البنكؾ اإللكتركنية ,ممتقى المنظكمة المصرفية الجزائرية كالتحكالت
االقتصادية (كاقع كتحديات) ,ص.237
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كجيات التصديؽ اإللكتركني ىي عبارة عف أفراد أك شركات أك ىيئات مستقمة
كمحايدة –عامة أك خاصة -تقكـ بدكر الكسيط بيف المتعامميف لتكثيؽ معامبلتيـ

اإللكتركنية( ,)1كىي في سبيؿ ذلؾ تعمؿ عمى تكفير الثقة كاألماف بيف المتعامميف بالكسائؿ
اإللكتركنية ,مف خبلؿ ما تقدمو مف خدمات تتمثؿ في التحقؽ مف ىكية المتعامميف
كصفاتيـ المميزة ,كمدل أىميتيـ القانكنية لمتعاقد ,باإلضافة إلى تحققيا مف مضمكف

التعاقد كسبلمتو كجديتو كبعده عف الغش كاالحتياؿ( ,)2ناىيؾ عف دكرىا الياـ في عممية

التشفير عف طريؽ تزكيد طرفي التعاقد اإللكتركني بالبيانات المككنة لممفتاح العاـ
كالخاص ,كتأكيد نسبة المفتاح العػاـ لصاحبو ,كأف المكقع يممؾ المفتاح الخاص لكحده

دكف أف يعرفو غيره ,فإذا ما استخدـ قامت قرينة ,عمى أف المكقع ىك الذم قاـ بالتكقيع(.)3

كالتصديؽ أك التكثيؽ اإللكتركني ىك بمثابة كسيمة فنية آمنة تيدؼ إلى التحقؽ مف
صحة التكقيع اإللكتركني أك المحرر اإللكتركني ,يتـ نسبتيا إلى جية معينة أك طرؼ
محايد ليقكـ في نياية األمر بإصدار شيادات المصادقة اإللكتركنية( ,)4كالتي مف خبلليا
يستطيع أم شخص يجرم معاممة إلكتركنية أف يحدد ىكية الطرؼ اآلخر كالتأكد مف

مصداقية تكقيعو ,ككذلؾ التأكد مف أف البيانات المدكنة في المحرر سميمة كغير قابمة

لمتعديؿ عمييا ,كؿ ىذا بمجرد االطبلع عمى شيادة المصادقة اإللكتركنية التي تمنحيا
جية التكثيؽ اإللكتركني(.)5

كقد أكد قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى ىذا الدكر الذم تقكـ بو شيادة

المصادقة اإللكتركنية مف خبلؿ تعريفيا الذم تناكلو في المادة األكلى منو ,كالتي عرفتيا
( )1حاج عمي ,آالء أحمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.13
( )2الحسف ,ىبل :تصديؽ التكقيع اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ,المجمد ,26
العدد األكؿ2111 ,ـ ,ص.531
( )3عبد الحميد ,أحمد أبك عيسى :مرجع سابؽ ,ص.16
( )4العبيدم ,أسامة بف غانـ :مرجع السابؽ ,ص /. 161كىناؾ مف يعرؼ التكثيؽ اإللكتركني بأنو "اإلجراءات التي مف
خبلليا يتـ خمؽ الثقة في ىكية المستخدـ لنظـ معمكماتية آلية بطريقة آلية ,".انظر في ذلؾ /البقيرات ,محمد :التكقيع الرقمي
اإللكتركني ,الييئة الكطنية لخدمات الشبكة ,ك ازرة االتصاالت كالتقانة ,الجميكرية العربية السكرية ,ص.2
( )5تيبار ,محمد :مرجع سابؽ ,ص /.16سده ,إياد "محمد عارؼ" عطا :مرجع سابؽ ,ص /.125الحسف ,ىبل :مرجع
سابؽ ,ص.529
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بأنيا" :شيادة المصادقة اإللكتركنية التي تصدرىا الك ازرة( ,)1أك الجية المفكضة مف قبميا

إلثبات العبلقة كاالرتباط بيف المكقع كبيانات التكقيع اإللكتركني.)2(".

كيجكز لجيات التصديؽ اإللكتركني أف تقكـ بإصدار شيادات أخرل -يطمبيا

أطراؼ التعامبلت اإللكتركنية -غير الشيادة التي تصدر بخصكص صحة التكقيع
اإللكتركني ,مثاؿ ذلؾ الشيادة التي قد يطمبيا األطراؼ لتحديد كقت كتاريخ صدكر التكقيع
اإللكتركني ,أك الشيادة التي تتضمف معمكمات إضافية عف أطراؼ المعاممة اإللكتركنية

لبياف عمميـ أك مؤىبلتيـ ,أك غير ذلؾ مف الشيادات األخرل التي قد يطمبيا اآلخركف

يقدميا أصحابيا لتزكيد اآلخريف بيا(.)3
منيا أك التي قد ّ

كيتـ التحقؽ عادةن مف صحة شيادة المصادقة اإللكتركنية التي تصدر عف مقدـ
خدمات التصديؽ اإللكتركني ,بذات الطريقة التي يتـ فييا التحقؽ مف صحة التكقيع
اإللكتركني ,كذلؾ مف خبلؿ استخداـ مفتاح خاص كآخر عاـ لفؾ التشفير(.)4

كتجدر اإلشارة إلى أف التشريعات المقارنة قد اختمفت فيما بينيا بشأف تحديد الجية

المختصة بكظيفة المصادقة اإللكتركنية ,حيث اسندىا المشرع الفمسطيني في قانكف
المعامبلت اإللكتركنية بشكؿ مباشر إلى ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات( ,)5أك أم
( )1كالمقصكد بالك ازرة كفقان لما جاء في ذات المادة المذككرة ,ىي ك ازرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.

( )2أما المشرع األ ردني فقد أطمؽ عمييا لفظ شيادة التكثيؽ ,كعرفيا في المادة مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية بأنيا "الشيادة
التي تصدر عف جية مختصة مرخصة أك معتمدة إلثبات نسبة تكقيع الكتركني إلى شخص معيف استنادان إلى إجراءات تكثيؽ

معتمدة ,".في حيف أطمؽ عمييا المشرع المصرم في قان كف تنظيـ التكقيع اإللكتركني تسمية شيادة التصديؽ اإللكتركني,
كعرفيا في المادة األكلى منو بأنيا "الشيادة التي تصدر مف الجية المرخص ليا بالتصديؽ كتثبت االرتباط بيف المكقع كبيانات
إنشاء التكقيع .".كعرفيا جانب مف الفقو بأنيا" :عبارة عف سجؿ إلكتركني صادر عف جية تكثيؽ معتمدة ,كىذا السجؿ يحتكم
عمى معمكمات عف الشخص الذم يحمميا ,كالجية المصدرة ليذا السجؿ ,كتاريخ صبلحيتيا ,كالمفتاح العاـ لمشخص ,كىذه
الشيادة بمثابة ىكية يصدرىا الشخص المحايد ,لمتعرؼ عمى الشخص الذم يحمميا ,كالمصادقة عمى تكقيعو اإللكتركني

كالمعامبلت التي يجرييا عبر اإلنترنت ,".انظر في عرض ىذا الرأم /حاج عمي ,آالء أحمد محمد :مرجع سابؽ ,ص.61
( )3المقدادم ,عادؿ عمي :مرجع سابؽ ,ص.241-239
( )4المقدادم ,عادؿ عمي :المرجع السابؽ ,ص.238
( )5حيث نصت المادة  21مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :تعتبر الك ازرة الجية الناظمة كالمخكلة
بالمصادقة اإللكتركنية كالمصدرة لمتكاقيع المستخدمة لممعامبلت اإللكتركنية ذات الطابع الرسمي كالتي يتطمب التعامؿ بيا أماـ
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أم جية أخرل يمنحيا الكزير المختص صبلحيات القياـ بميمة المصادقة اإللكتركنية(,)1
ككذلؾ فعؿ المشرع المصرم في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني ,حيث اسندىا بشكؿ

مباشر إلى ىيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية أطمؽ عمييا اسـ ىيئة تنمية صناعة
تكنكلكجيا المعمكمات ,كىي تتبع -كفقان لمقانكف -لمكزير المختص بشؤكف االتصاالت

كالمعمكمات ,كيككف مف حقيا أف تقكـ بيذه الكظيفة بنفسيا ,أك تفكضيا لمؤسسة

خاصة(.)2

أما بالنسبة لقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني فيك –عمى خبلؼ نظيريو
الفمسطيني كالمصرم -لـ يحددىا بشكؿ مباشر ,بؿ اكتفى بالقكؿ بأف شيادة التكثيؽ تككف

معتمدة كصحيحة سكاء كانت صادرة عف جية مرخصة أك معتمدة مف قبؿ الحككمة ,أك

الجيات الرسمية .".كذلؾ نصت المادة  22مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :لمكزير الحؽ في منح أم
جية صبلحيات القياـ بميمات المصادقة اإللكتركنية.".
( )1حيث نصت المادة  22مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :لمكزير الحؽ في منح أم جية صبلحيات
القياـ بميمات المصادقة اإللكتركنية.".
( )2حيث نصت المادة  2مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني ال مصرم عمى أنو" :تنشأ ىيئة عامة تسمي ىيئة تنمية صناعة
تكنكلكجيا المعمكمات تككف ليا الشخصية االعتبارية العامة ,كتتبع الكزير المختص ,كيككف مقرىا الرئيسي محافظة الجيزة ,كليا
إنشاء فركع في جميع أنحاء جميكرية مصر العربية .".كذلؾ نصت المادة  4مف ذات القانكف عمى أنو" :تباشر الييئة
االختصاصات البلزمة لتحقيؽ أغراضيا كعمى األخص ما يأتي -:أ .إصدار كتجديد التراخيص البلزمة لمزاكلة أنشطة خدمات
التكقيع اإللكتركني كغيرىا مف األنشطة في مجاؿ المعامبلت اإللكتركنية كصناعة تكنكلكجيا المعمكمات ,كذلؾ كفقان ألحكاـ

القكانيف كالمكائح المنظمة ليا .ب .تحديد معايير منظكمة التكقيع اإللكتركني بما يؤدم إلي ضبط مكاصفاتيا الفنية .ج .تمقي
الشكاكل المتعمقة بأنشطة التكقيع اإللكتركني كالمعامبلت اإللكتركنية كتكنكلكجيا المعمكمات كاتخاذ ما يمزـ في شأنيا .د .تقييـ
الجيات العاممة في مجاؿ أنشطة تكنكلكجي ا المعمكمات كتحديد مستكياتيا الفنية بحسب نتائج ىذا التقييـ .ق .تقديـ المشكرة
الفنية بشأف المنازعات التي تنشأ بيف األطراؼ المعنية بأنشطة التكقيع اإللكتركني كالمعامبلت اإللكتركنية كتكنكلكجيا
المعمكمات .ك .تقديـ المشكرة الفنية إلي الجيات العاممة في مجاؿ أنشطة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتدريب العامميف
فييا .ز .إقامة المعارض كالمؤتمرات كالندكات المتخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات داخميان كخارجيان .ح .إنشاء الشركات

التي تساعد عمى تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ,أك المساىمة فييا .ط .إيداع كقيد كتسجيؿ النسخ األصمية
لبرامج الحاسب اآللي كقكاعد البيانات ,التي تتقدـ بيا الجيات أك األفراد الناشريف كالطابعيف كالمنتجيف ليا لممحافظة عمى

حقكؽ الممكية الفكرية كغيرىا مف الحقكؽ.".
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عف دائرة حككمية أك مؤسسة أك ىيئة مفكضة قانكنان بذلؾ ,أك عف جية اتفؽ األطراؼ

عمى اعتمادىا ,أك عف جية مرخصة كمعترؼ بيا مف سمطة مختصة في دكلة أخرل(.)1

كعمى الرغـ مف أف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني قد أحاؿ إلى الئحتو

التنفيذية مسألة تحديد اإلجراءات كاألحكاـ المتعمقة بالمصادقة اإللكتركنية( ,)2ككضع باقي
أحكاـ التكاقيع اإللكتركنية اليامة التي لـ يتناكليا في نصكصو( ,)3إال أنو لـ يتركيا تنفرد
في تنظيـ كؿ ىذه األمكر بؿ فكض الجية المختصة بالتصديؽ اإللكتركني بتحديد بعض

الشركط كالمعايير التي يجب عمى المكقع مراعاتيا حتى يككف لتكقيعو اإللكتركني القيمة
القانكنية المقررة لو في ىذا القانكف ,ثـ تكلى بنفسو النص عمى بعضيا اآلخر ,كيبلحظ كؿ

ذلؾ مف خبلؿ المادة  16مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني التي جاء نصيا
عمى النحك اآلتي -1" -:عمى المكقع اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لضماف دقة كاكتماؿ
كؿ ما يقدمو مف بيانات كتصريحات جكىرية ذات صمة بالشيادة طيمة فترة سريانيا ,كذلؾ

في الحاالت التي تستمزـ فييا أداة التكقيع استخداـ شيادة -2 .يككف المكقع مسئكالن عف
تقصيره في استيفاء المتطمبات التي حددتيا ىذه المادة -3 .لبلعتماد عمى التكقيع
اإللكتركني يجب مراعاة الشركط كالمعايير التي تحددىا جية التصديؽ عمى التكقيعات.".

كفي سبيؿ المحافظة عمى مبدأ استقرار المعامبلت كاستنادان إلى القاعدة العامة التي

تقضي بعدـ استفادة الميمؿ مف إىمالو ,فقد حمؿ المشرع الفمسطيني المتعاقد الذم يعتمد
عمى التكقيع اإللكتركني النتائج المترتبة عف إخفاقو في اتخاذ الخطكات البلزمة لمتأكد مف

صحة الشيادة كنفاذىا ,ال سيما إذا ما كاف قد تـ تعميقيا أك إلغائيا ,كىذا يعني أف المشرع
( )1حيث نصت المادة  34مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني " :تككف شيادة التكث يؽ التي تبيف رمز التعريؼ معتمدة
في الحاالت التالية -:أ .صادرة عف جية مرخصة أك معتمدة  .ب .صادرة عف جية مرخصة مف سمطة مختصة في دكلة
أخرل كمعترؼ بيا .ج .صادرة عف دائرة حككمية أك مؤسسة أك ىيئة مفكضة قانكن نا بذلؾ .د .صادرة عف جية كافؽ أطراؼ

المعاممة عمى اعتمادىا - /.".كلمزيد مف التفصيؿ حكؿ ذلؾ انظر /أبك عرابي ,غازم كالقضاة ,فياض :مرجع سابؽ,
ص.189
( )2حيث نصت المادة  23مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :تحدد البلئحة اإلجراءات كاألحكاـ المتعمقة
بالمصادقة اإللكتركنية.".
( )3حيث نصت المادة  21مف قان كف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :تكضح البلئحة كؿ ما يتعمؽ بأحكاـ
التكاقيع اإللكتركنية فيما لـ يرد فيو نص في ىذا القانكف.".
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قد ألزـ بشكؿ غير مباشر المتعاقديف إلكتركنيان ,بضركرة الرجكع إلى الجية المختصة

بالمصادقة اإللكتركنية لمعرفة مدل سرياف شيادة استخداـ التكقيع اإللكتركني لممكقع قبؿ

إجراء التعاقد اإللكتركني ,كاال فإف الطرؼ الذم أىمؿ ذلؾ سيتحمؿ العكاقب كلك كانت
كخيمة بحقو(.)1

كجدير بالذكر أف بيانات التكقيع اإللكتركني كالمعمكمات التي تقدـ إلى جية
التصديؽ اإللكتركني يجب أف تبقى سرية ,فبل يجكز لمف قدمت إليو أك اتصؿ بيا بحكـ
عممو إفشائيا أك استخداميا في غير الغرض الذم قدمت مف أجمو(.)2

كقد أدرؾ المشرع أف بعض الجيات المرخص ليا مزاكلة أنشطة خدمات التكقيع

اإللكتركني مف قبؿ جيات أجنبية ربما يمتد نشاطيا إلى أكثر مف دكلة( ,)3مما يستدعي
ضركرة تنظيـ ىذه األنشطة كبياف قيمتيا في النظاـ القانكني الفمسطيني؛ حتى ال تمتنع
ىذه الجيات عف ممارسة أعماليا المتصمة بالمعامبلت اإللكتركنية في فمسطيف بحجة عدـ

االستقرار القانكني فييا ,كبالتالي يصبح القانكف الجديد –عمى عكس غايتو -حائبلن أماـ
مكاكبة تطكرات التجارة اإللكتركنية ,لذا قاـ المشرع بمعالجة ىذه اإلشكالية مسبقان عندما
نص في المادة  18مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :مع عدـ

( )1حيث نصت المادة  17مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :إذا كاف التكقيع اإللكتركني معز انز بشيادة,

فإف ال طرؼ الذم يعتمد عمى ذلؾ التكقيع ,يتحمؿ نتائج إخفاقو في اتخاذ الخطكات البلزمة لمتأكد مف صحة الشيادة كنفاذىا,
فيما إذا كانت معمقة أك ممغاة مع مراعاة أية قيكد فيما يتعمؽ بتمؾ الشيادة .".كال مقابؿ ليذا النص سكاء في قانكف المعامبلت
اإللكتركنية األردني ,أك في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم.
( )2حيث نصت المادة  49مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,عمى أنو" :تعتبر جميع المعمكمات كالبيانات
الشخصية التي تقدـ إلى أم منظكمة إلكتركنية كمية أك جزئية معمكمات سرية خاصة ,كال يجكز إطبلع أم فرد أك ىيئة عامة
أك خا صة عمييا أك استخداميا لغير أغراض المنظكمة كحسب االتفاؽ المبرـ بيف الشخص كمقدـ الخدمة .".كتقابميا في قانكف
تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم المادة  , 21التي تنص عمى أف" :بيانات التكقيع كالكسائط اإللكتركنية كالمعمكمات التي تقدـ
إلي الجية المرخص ليا بإصدار شياد ات التصديؽ اإللكتركني سرية ,كال يجكز لمف قدمت إلية أك اتصؿ بيا بحكـ عممة
إفشاؤىا لمغير أك استخداميا في غير الغرض الذم قدمت مف أجمو /.".الخبيت ,أحمد حسف :المحررات اإللكتركنية كطرؽ
إثباتيا ,بحث منشكر عمى المكقع اإللكتركني (منتدم المحاميف العرب) ,بتاريخ 2111/9/21ـ ,عمى الرابط اآلتي-:
)http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=106696&Type=3 (.
( ) 3كمف أشير الشركات العالمية التي تصدر شيادات التصديؽ اإللكتركني كتقدـ خدمات أخرل تتعمؽ بالمعامبلت
اإللكتركنية ,شركة ( ,)Versignأشار إلى ذلؾ /أبك ع اربي ,غازم-القضاة ,فياض :مرجع سابؽ ,ص.189
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اإلخبلؿ بأحكاـ االتفاقيات الدكلية النافذة في فمسطيف كمبدأ المعاممة بالمثؿ ,تعامؿ
التراخيص الصادرة لممرخص ليـ مف جيات أجنبية معاممة التراخيص الكطنية بذات

الشركط كالضكابط كبما يكفؿ تكافر الضمانات المحددة كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة

الصادرة بمكجبو.".

كعمى خبلؼ المشرع الفمسطيني ,لـ يسمح المشرع المصرم ألية جية كانت,
بمزاكلة أنشطة خدمات التكقيع اإللكتركني كغيرىا مف األنشطة في مجاؿ المعامبلت

اإللكتركنية كصناعة تكنكلكجيا المعمكمات ,إال بالحصكؿ عمى ترخيص مف ىيئة تنمية
صناعة تكنكلكجيا المعمكمات ,ككفقان لئلجراءات كالقكاعد كالضمانات التي تقررىا البلئحة

التنفيذية لقانكف التكقيع اإللكتركني المصرم(.)1

إضافة إلى ذلؾ –كلذات األسباب السابقة -أجاز المشرع الفمسطيني االعتراؼ

بالتكقيعات اإللكتركنية المستكفية لشركط قكانيف دكلة أخرل ,كاعتبرىا في نفس مستكل
التكقيعات الصادرة كفقان ألحكاـ قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,إذا كانت قكانيف

ىذه الدكلة تتطمب عمى األقؿ شركطان كضكابطان فنية في التكقيعات اإللكتركنية تعادؿ

الشركط كالضكابط التي يشترطيا ىذا القانكف لتمؾ التكقيعات(.)2

( )1حيث نصت المادة  19مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم عمى أنو" :ال تجكز مزاكلة نشاط إصدار شيادات
التصديؽ اإللكتركني إال بترخيص مف الييئة كفقان لئلجراءات كالقكاعد كالضمانات التي تقررىا البلئحة التنفيذية ,كذلؾ نظير
مقابؿ يحدده مجمس إدارتيا كفقان لئلجراءات كالقكاعد كالضمانات التي تقررىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كدكف التقيد بأحكاـ

القانكف رقـ  29لسنة 1947ـ بالتزامات المرافؽ العامة ,كمع مراعاة ما يأتي -:أ .أف يتـ اختيار المرخص لو في إطار مف
المنافسة كالعبلنية .ب .أف يحدد مجمس إدارة الييئة مدة الترخيص بحيث ال تزيد عمى تسعة كتسعيف عامان .ج -أف تحدد
كسائؿ األشراؼ كالمتابعة الفنية كالمالية التي تكفؿ حسف سير المرفؽ بانتظاـ كاطراد- .كال يجكز التكقؼ عف مزاكلة النشاط

المرخص بو أك االندماج في جية أخرم أك التنازؿ عف الترخيص لمغير إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مسبقة مف
الييئة .".ثـ جاءت المادة  22مف نفس القانكف ,لتؤكد عمى ضركرة اعتماد الجيات األجنبية مف قبؿ الييئة لممارسة نشاطاتيا
في مصر حيث نصت عمى أنو" :تختص الييئة باعتماد الجيات األجنبية المختصة بإصدار شيادة التصديؽ اإللكتركني,
كذلؾ نظير المقابؿ الذم يحدده مجمس إدارة الييئة ,كفي ىذه الحالة تككف لمشيادات التي تصدرىا تمؾ الجيات ذات الحجية
المقررة لما تصدره نظيراتيا في الداخؿ مف شيادة نظيرة ,كذلؾ كمو كفقان لمقكاعد كاإلجراءات كالضمانات التي تقررىا البلئحة

التنفيذية ليذا القانكف , .".كال مقابؿ ليما في قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني.

( )2حيث نصت المادة  19مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :يجكز االعتراؼ بالتكقيعات التي تستكفي
شركط القكانيف الخاصة بدكلة أخرل ,كاعتبارىا في مستكل التكقيعات الصادرة كفق نا ألحكاـ ىذا القانكف ,إذا اشترطت قكانيف
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كأخي انر بقي أف نشير إلى األثر القانكني المترتب عمى تخمؼ شرط التصديؽ

اإللكتركني ,كبالرجكع إلى ما نصت عميو التشريعات المقارنة في ىذا الشأف نجدىا تباينت

في مكاقفيا ,حيث نص المشرع الفمسطيني صراحةن عمى ضركرة أف يستجمع التكقيع
اإللكتركني الشركط القانكنية كميا بما فييا التصديؽ اإللكتركني حتى يتساكل في حجيتو

مع نظيره التكقيع التقميدم ,إال أنو لـ يبيف مصير التكقيع اإللكتركني في حاؿ تخمؼ شرط

التصديؽ اإللكتركني ,كفيما إذا كاف يتمتع ىذا التكقيع بحجية قانكنية معينة أـ ال يتمتع
بأم حجية مطمقان في اإلثبات ,كىذا عمى عكس المشرع األردني الذم أكضح صراحةن عدـ

كجكد أم أثر قانكني لمتكقيع اإللكتركني غير المصدؽ ,مما يعني عدـ اعترافو لو بأم

حجية قانكنية في اإلثبات إال بتكافر شرط التصديؽ اإللكتركني ,أما المشرع المصرم فقد

كاف لو مكقفان غريبان في ىذا الخصكص ,فعمى الرغـ مف تنظيمو لعمؿ الجيات المختصة
بالتصديؽ اإللكتركني كتحديده بعض إجراءاتو ,إال أنو لـ يتناكؿ التصديؽ اإللكتركني
ضمف الشركط التي أكجبيا لمنح التكقيع اإللكتركني الحجية المقررة لمتكقيع الخطي في

اإلثبات ,فضبلن عمى أنو لـ يبيف في أم مكضع آخر األثر المترتب عمى عدـ تكافر شرط
التصديؽ اإللكتركني(.)1

بناء عمى ما تقدـ نأمؿ مف المشرع الفمسطيني أف يحسـ مكقفو في ىذا الشأف بشكؿ
ن
صريح ,إما بتبني مكقفان رافضان إطبلقان لبلعتراؼ بالتكقيع اإللكتركني غير المصدؽ كما
فعؿ المشرع األردني ,أك بمنح األخير –كىذا ما نميؿ إليو -حجية أقؿ مف نظيره المصدؽ
مع إبقاء الحؽ لمف يتمسؾ بو في إثبات تكافر الثقة كالمصداقية فيو ,فإذا تمكف مف ذلؾ

منح الحجية الكاممة ,كاال فيعامؿ معاممة المحررات الكرقية غير المكقعة بحيث يمكف

استكمالو بالبينة كالقرائف؛ كذلؾ حتى ال يبقى المجاؿ مفتكحان ألىكاء القضاة بما يزعزع ثقة
المتعامميف في التكقيعات اإللكتركنية ,كيؤثر عمى انتشار التجارة اإللكتركنية كتطكرىا.

الدكلة األخرل مستكل مف االعتماد عمى التكقيعات ,يكازم عمى األقؿ المستكل الذم يشترطو ىذا القانكف لتمؾ التكقيعات .".كال
مقابؿ ليذه المادة سكاء في قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,أك في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم.
( )1راجع /نص المادة  15مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,كنص المادة /32ب مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية
األردني ,كنص المادة  18مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم.
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المطمب الرابع
تقدير حجية المحررات اإللكترونية
سنتناكؿ في ىذا المطمب أكالن القرينة القانكنية المفترضة لممحررات اإللكتركنية,

كسنبيف ثانيان سمطة القاضي في تقدير حجية المحررات اإللكتركنية ,ثـ نعرض أخي انر لحجية

الصكر المأخكذة عف المحررات اإللكتركنية ,كذلؾ في ثبلثة فركع ىي-:

الفرع األول
القرينة المفترضة لممحررات اإللكترونية
أقاـ المشرع قرينة قانكنية قابمة إلثبات العكس لممحرر اإللكتركني المكثؽ ,مفادىا أف

التكقيع اإللكتركني المرتبط بو ىك تكقيع نفس الشخص المسمى في شيادة التكثيؽ ,كأف
المحرر اإللكتركني لـ يط أر عميو أم تعديؿ منذ أف كضع التكقيع اإللكتركني عميو ,أم أف

ىذه القرينة تفترض صحة تكقيع المحرر اإللكتركني المكثؽ كسبلمة البيانات المدكنة بو,

كىي بذلؾ تعتبره حجة بذاتو دكف حاجة إلى اإلقرار بو ,فيعفى مف يتمسؾ بو مف عبء

إثبات صحتو كسبلمتو المادية كنسبتو إلى صاحبو ,أما المحرر اإللكتركني غير المكثؽ

فيك -في التشريعات المقارنة عدا قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني -يعتبر أقؿ حجية
مف المحرر اإللكتركني المكثؽ ,إذ أف كؿ ما يتمتع بو ىك عدـ جكاز إنكار فاعميتو ككنو

قد تـ بالكسائؿ اإللكتركنية كليست التقميدية؛ كالسبب في ذلؾ أف المحرر اإللكتركني لكي
يكتسب حجية المحررات الكرقية كيككف مكافئان ليا ,يجب أف يتـ كفقان لمضكابط الفنية
كالتقنية المقررة قانكنان ,فإذا تحقؽ فيو كؿ ذلؾ يتمتع بقرينة صحة التكقيع كصدكره مف

صاحبو ,أما إذا افتقر لتمؾ الضكابط فبل تفترض لو ىذه القرينة؛ ألنو ال يكجد ما يدؿ عمى
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أنو صدر عف شخص محدد اليكية بغرض التكقيع عمى المحرر اإللكتركني كااللتزاـ
بمضمكنو(.)1

كانطبلقان مف ذلؾ يمكف القكؿ بأف ىناؾ فرقان ىامان بيف المحررات الكرقية العرفية

كالمحررات اإللكتركنية العرفية (المكثقة) ,مف جية أف اإلنكار يكفي مف جانب المدعى

عميو في األكلى حتى ينتقؿ عب اإلثبات إلى المدعي ,أما في الثانية فإنو طبقان لمقرينة التي

افترضيا المشرع ليا ,يبقى عبء إثبات العكس ممقى عمى عاتؽ المدعي عميو المنسكب

إليو التكقيع اإللكتركني المكثؽ كال يكفي منو اإلنكار لنقؿ عبء اإلثبات إلى المدعي ,كانما
يجب عميو إما أف يثبت أف التكقيع لـ يصدر عنو إطبلقان ,أك أف يأتي بما يخالؼ مضمكف

المحرر اإللكتركني المكثؽ مستخدمان في ذلؾ كسائؿ اإلثبات التي يجيزىا لو القانكف حسب
مقتضى الحاؿ.

عبلكةن عمى ذلؾ افترض المشرع قرينة قانكنية أخرل في المعامبلت اإللكتركنية,
كىذه المرة جعميا مقررة لمصمحة مستمـ رسالة المعمكمات حمايةن لو مف إىماؿ كتبلعب

مصدرىا ,كتتمثؿ ىذه القرينة في اعتبار رسالة المعمكمات صادرة عف المنشئ سكاء

صدرت عنو كلحسابو ,أك بكاسطة برنامج آلي معد لمعمؿ تمقائيان بكاسطة المنشئ ,أك مف

خبلؿ شخص يمتمؾ صبلحية التصرؼ نيابةن عنو ,كفي جميع األحكاؿ ال يعد الكسيط

منشئان لمسجؿ(.)2

( )1حيث نصت المادة /32أ مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو" :أ .ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ يفترض ما يمي-:
 -1أف السجؿ اإللكتركني المكثؽ لـ يتـ تغييره أك تعديمو منذ تاريخ إجراءات تكثيقو -2 .كأف التكقيع اإللكتركني المكثؽ صادر
عف الشخص المنسكب إليو ,كأنو قد كضع مف قبمو لمتدليؿ عمى مكافقتو عمى مضمكف السند ,".كال مقابؿ ليذا النص في كؿ
مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,كقانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم .انظر في ذلؾ ايض نا /مميكو ,حناف:

مرجع سابؽ ,ص.567

( )2حيث نصت المادة  11مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني عمى أنو" :يعد السجؿ اإللكتركني صاد انر مف المنشئ

إذا أ رسمو بنفسو ,أك أرسمو شخص آخر نيابة عنو ,أك أرسؿ بكاسطة منظكمة آلية برمجيا المنشئ لتعمؿ بشكؿ تمقائي بالنيابة
عنو كال يعد الكسيط منشئان لمسجؿ ,كتحدد البلئحة اإلجراءات كاألحكاـ المتعمقة بذلؾ .".كذلؾ نصت المادة  14مف قانكف
المعامبلت اإللكتركنية األردني عمى أنو " :تعتبر رسالة المعمكمات صادرة عف المنشئ سكاء صدرت عنو كلحسابو أك بكساطة

كسيط إلكتركني معد لمعمؿ أكتكماتيكيان بكساطة المنشئ أك بالنيابة عنو .".كال مقابؿ ليما في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني

المصرم.
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كيمزـ العتبار رسالة المعمكمات اإللكتركنية التي أرسميا النائب صادرةن عف المنشئ,
تكافر ثبلثة شركط تتمثؿ في اآلتي(-:)1
 -1أف تحمؿ رسالة المعمكمات اإللكتركنية تكقيع النائب كليس تكقيع األصيؿ

(المنشئ)؛ ذلؾ أنو إذا ما استخدـ الغير التكقيع اإللكتركني لؤلصيؿ بإذنو ,ليكقع بو عمى
رسالة إلكتركنية ,فإنو يعد تابعان لو كليس نائبان عنو ,كتعتبر الرسالة حينئذ ,قد أرسمت مف

المنشئ ال مف نائبو -2 .كيجب أف يككف النائب قد قاـ بإرساؿ رسالة المعمكمات باسـ
المنشئ كلحسابو -3 .كذلؾ ينبغي أال تتضمف الرسالة اإللكتركنية التي قاـ النائب
تجاكز لحدكد نيابتو.
بإرساليا,
ان
كيرل البعض أف السبب في إقارر التشريعات المقارنة لصحة المعامبلت اإللكتركنية
التي تتـ مف خبلؿ برنامج آلي معد مسبقان لمعمؿ تمقائيان بكاسطة المنشئ أك مف ينكب عنو؛
الرغبيف في التعاقد مع المكاقع التجارية
يرجع إلى احتماؿ كجكد عدد كبير مف األشخاص ا

المكجكدة عمى شبكة اإلنترنت ,بحيث يتعذر عمى ىذه المكاقع التعامؿ مع ىذه األعداد

الكبيرة مف خبلؿ الككادر البشرية مما يضطرىا إلى استخداـ كسائط إلكتركنية مبرمجة مف
قبؿ أصحاب ىذه المكاقع لكي تعمؿ بشكؿ تمقائي كدكف تدخؿ بشرم في إنجاز تصرفات
قانكنية معينة(.)2

الفرع الثاني
سمطة القاضي في تقدير حجية المحررات اإللكترونية
استقر الفكر القانكني عمى أف القاضي يممؾ حرية كبيرة في بحث كفحص األدلة

المقدمة أمامو لئلثبات كتقدير حجيتيا ,كلو أيضان أف يكازف بعض ىذه األدلة بالبعض

اآلخر ثـ يقكـ بترجيح ما يطمئف إليو مف بينيا ,دكف أف يخضع في ذلؾ لرقابة محكمة

( )1لممزيد حكؿ ذلؾ انظر /العبيدم ,عمي ىادم :مرجع سابؽ ,ص 181كما بعدىا.
( )2العبيدم ,عمي ىادم :المرجع السابؽ ,ص.184
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النقض ,إال أف القيد الياـ الذم يرد عمى سمطتو في ىذا الخصكص ىك ضركرة أف يبنى

حكمو عمى أسباب سائغة قانكنان تكفى كتبرر ما انتيى إليو مف قضاء(.)1

كاستنادان لذلؾ منح القانكف لمقاضي –السيما عند كجكد عيكب مادية -سمطة كاسعة

في تقدير قيمة المحررات العرفية كالرسمية( ,)2حيث يككف لو أف يستبعد مف اإلثبات أم
محرر منيا ,أك ينتقص مف قيمتو ,متى ظير لو أف بو شائبة التزكير أك الكشط أك

التحشير ,أك غير ذلؾ العيكب المادية ,أم أنو يممؾ السمطة في األخذ ببعض أك كؿ ما
تضمنو المحرر(.)3

كحتى يتمكف القاضي مف القياـ بيذه الميمة عمى أكمؿ كجو ,أجاز لو القانكف إذا

استشعر الشؾ في صحة المحرر المتنازع عميو ,أف يأمر مف تمقاء نفسو بحضكر المكظؼ
الذم صدر عنو إذا كاف المحرر رسميان ,أك الشخص الذم قاـ بتحريره إذا كاف المحرر
عرفيان ,ليبديا أمامو ما يكضح حقيقة ما جاء في المحرر المشككؾ بصحتو(.)4

كلما كانت التشريعات المقارنة قد منحت المحررات اإللكتركنية –الرسمية كالعرفية-

ذات الحجية المقررة في قانكف اإلثبات لممحررات الكرقية الرسمية كالعرفية عمى حد سكاء,
متى استكفت الشركط كالضكابط التي أكجبتيا القكانيف الخاصة بالمعامبلت اإللكتركنية ,لذا

( )1أبك مندكر ,مصطفى :بحث في قانكف اإلثبات العماني رقـ  68لسنة 2118ـ ,نسخة إلكتركنية ,كمية الحقكؽ ,جامعة
حمكاف ,ص /. 31كقضت محكمة النقض المصرية بأف "محكمة المكضكع ,ليا السمطة التامة في تحصيؿ فيـ الكاقع في
الدعكل كتقدير األدلة كاألخذ بما تطمئف إليو مف تقارير الخبراء ,دكف رقابة محكمة النقض ,متى أقامت قضاءىا عمى أسباب
سائغة" .راجع /نقض مدني مصرم طعف رقـ  ,3454سنة 68ؽ ,بجمسة 2111 /2/8ـ ,مجمكعة أحكاـ محكمة النقض,
ص .351أشار لو /فرج ,تكفيؽ حسف :مرجع سابؽ ,ص.359
( ) 2العبكدم ,عباس :التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في اإلثبات المدني "دراسة مقارنة" ,رسالة دكتكراه,
1997ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف ,ص.298
( )3حيث نصت المادة  1/38مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" :لممحكمة أف تقدر ما يترتب عمى الكشط كالمحك
كالتحشير ,كغير ذلؾ مف العيكب المادية في السند مف إسقاط أك إنقاص قيمتو في اإلثبات ,كليا أف تأخذ ببعض أك كؿ ما
تضمنو السند.".
( )4حيث نصت المادة  2/38مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" :إذا كانت صحة السند محؿ شؾ في نظر المحكمة
جاز ليا مف تمقاء نفسيا أف تدعك المكظؼ الذم صدر عنو أك الشخص الذم حرره ليبدم ما يكضح حقيقة األمر فيو.".
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فإف ما ينطبؽ عمى األخيرة مف أحكاـ عامة في قانكف اإلثبات ينبغي تطبيقو عمى األكلى,

ال سيما إذا خمت القكانيف الخاصة بالمعامبلت اإللكتركنية مف نص خاص(.)1

محرر إلكتركنيان متساكيان مع محرر كرقي ,مف حيث
كتبعان لذلؾ إذا قدـ إلى المحكمة
ان

استيفاء كؿ منيما شركط اعتباره دليبلن كتابيان كامبلن ,ككاف مضمكف أحدىما متعارضان مع
اآلخر ,فإف التنازع بينيما يحدث ,كعمى قاضي المكضكع أف يأخذ بالمحرر الذم يطمئف

إليو ,كىك المحرر األكثر مصداقية ,أيان كانت طريقة تدكينو كسكاء كاف إلكتركنيان أـ كتابيان؛
ألف معيار الترجيح الكحيد في ىذه المسألة ,ىك مدل تكافر عناصر المصداقية التي يبحث
عنيا القاضي ,كؿ ىذا ما لـ يكجد نص قانكني أك اتفاؽ بيف األطراؼ ,يحدد األسس التي

يجب االعتماد عمييا؛ لمترجيح بيف األدلة في حالة االختبلؼ ,فعندئذ يجب االلتزاـ

بذلؾ(.)2

أما إذا عرض عمى المحكمة محرريف إلكتركنييف متناقضيف في مضمكنيما ,فإف
العبرة تككف بالمحرر اإللكتركني األكثر مصداقية ,كىك المستكفي لمشركط كالضكابط الفنية

كالتقنية التي يفرضيا القانكف في كؿ مف المحرر اإللكتركني كالتكقيع اإللكتركني المضاؼ

إليو ,كقد بيف المشرع الفمسطيني المعايير التي ينبغي عمى القاضي اتباعيا في تقدير

حجية المحرر اإللكتركني عندما يثار أم نزاع أمامو في سبلمتو ,كذلؾ في المادة 4/3
مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية التي نصت عمى أنو -4" :يراعى في تقدير حجية السجؿ

اإللكتركني في اإلثبات عند النزاع في سبلمتو مدل الثقة فيما يمي -:أ .الطريقة التي تـ

بيا إنشاء أك حفظ أك بث السجؿ اإللكتركني .ب .الطريقة التي تـ بيا تكقيع السجؿ

اإللكتركني.

( )1راجع /نص المادة  51قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني ,كنص المادة  15مف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني
المصرم .كال مقابؿ ليما في قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني.
( )2انظر /العبيدم ,أسامة بف غانـ :مرجع سابؽ ,ص /.168بنعكمر ,زينب :مرجع سابؽ ,ص /.8تيبار ,محمد :مرجع
سابؽ ,ص.66
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ج .الطريقة التي استعممت في المحافظة عمى سبلمة المعمكمات التي تضمنيا السجؿ

اإللكتركني .د .أية أمكر أخرل ذات عبلقة بسبلمة السجؿ اإللكتركني(.".)1

كجدير بالذكر أف منح القاضي سمطة كاسعة في تقدير قيمة المحررات اإللكتركنية,

ينبغي أال يفسر بأف حجيتيا غير ممزمة لمقاضي مطمقان ,بؿ أف ىذه المحررات كالتكقيعات

اإللكتركنية تبقى حجيتيا ممزمة لمقاضي كلمكافة ,متى استكفت الشركط كالضكابط التي
نص عمييا القانكف ,كعندئذ تكتسب الحجية القانكنية المقررة لممحررات الكرقية في اإلثبات؛

استنادان إلى مبدأ التكافؤ الكظيفي ,كال يجكز أليان كاف بعد ذلؾ نفي صحتيا ,أك منع
تنفيذىا؛ بحجة أنيا تمت بشكؿ إلكتركني كميان أك جزئيان(.)2

أما عدا ذلؾ مف الرسائؿ كالمبادالت اإللكتركنية ,التي لـ تستكؼ ىذه الضكابط
كغير مكقع عمييا إلكتركنيان ,فيي بحسب طبيعتيا تككف عرضةن لمتحريؼ كالتبديؿ ,دكف
كجكد ضمانات تؤكد صحتيا كسبلمتيا؛ لذا فإنيا تعتبر بمثابة كتابة إلكتركنية فقط,

كبالتالي ال يحتج بيا إال كمبدأ ثبكت بالكتابة ,مما يتطمب استكماليا بأدلة إثبات أخرل

كالبينة كالقرائف ,كاخضاعيا لسمطة القاضي التقديرية(.)3

( )1كفي مقابؿ ذلؾ نصت المادة / 11ب مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني ,عمى أنو" :ب .يتـ إثبات صحة التكقيع
اإللكتركني كنسبتو إلى صاحب و إذا تكافرت طريقة لتحديد ىكيتو كالداللة عمى مكافقتو عمى المعمكمات الكاردة في السجؿ
اإللكتركني الذم يحمؿ تكقيعو إذا كانت تمؾ الطريقة مما يعكؿ عمييا ليذه الغاية في ضكء الظركؼ المتعمقة بالمعاممة بما في
ذلؾ اتفاؽ األطراؼ عمى استخداـ تمؾ الطريقة .".كال مقابؿ ليذا في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم.
( )2العبيدم ,أسامة بف غانـ :مرجع سابؽ ,ص /.187كراجع أيضان /نص المادة  1/3مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية
الفمسطيني ,كنص المادة / 7ب مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني .كال مقابؿ ليما في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني

المصرم.
( ) 3يكسؼ ,زركؽ :حجية كسائؿ اإلثبات الحديثة ,رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف الخاص ,جامعة أبك بكر
قايد -تممساف2113-2112 ,ـ ,ص /.67الميدم ,حسيف :مرجع سابؽ ,ص /.71سادات ,محمد محمد :حجية المحررات,
مرجع سابؽ ,ص.224-223
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الفرع الثالث
حجية الصور المأخوذة عن المحررات اإللكترونية
لما كاف كبلن مف قانكف المعامبلت اإللكتركنية الفمسطيني كقانكف المعامبلت

اإللكتركنية األردني ,لـ يتناكالف حجية الصكر المأخكذة عف المحررات اإللكتركنية؛ لذا
ينبغي الرجكع إلى قكاعد اإلثبات العامة في كؿ مف قانكف البينات الفمسطيني كنظيره

األردني ,كقد لكحظ لنا أف تطبيؽ ىذه القكاعد العامة يقتضي منا أف نفرؽ بيف حالتيف ىما:

حالة ما إذا كاف أصؿ المحرر الرسمي مكجكدان ,كحالة ما إذا كاف األصؿ غير مكجكد.
الحالة األولى :حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان األصل موجوداً.

تنص المادة  12مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو -1" :إذا كاف أصؿ السند
الرسمي مكجكدان ,فإف صكرتو خطية كانت أك فكتكستاتية أك غيرىا ,تككف ليا قكة السند
الرسمي األصمي .تعتبر الصكرة مطابقة لؤلصؿ ,ما لـ ينازع في ذلؾ أحد الطرفيف ,كفي
ىذه الحالة تراجع الصكرة عمى األصؿ".

بينما تنص المادة  8مف قانكف البينات األردني عمى أنو -1" :إذا كاف أصؿ السند

الرسمي مكجكدان ,فإف الصكر الخطية كالفكتكغرافية التي نقمت منو كصدرت مف مكظؼ
عاـ في حدكد اختصاصو ,تككف ليا قكة السند الرسمي األصمي بالقدر الذم يعترؼ فيو

مطابقة الصكرة لؤلصؿ.

 -2كتعتبر الصكرة مطابقة لؤلصؿ ,ما لـ ينازع في ذلؾ أحد الطرفيف ,كفي ىذه

الحالة تراجع الصكرة عمى األصؿ.".

يستفاد مف النصيف السابقيف أف المشرعيف الفمسطيني كاألردني ,قد اتفقا عمى أنو إذا
كاف أصؿ المحرر الرسمي مكجكدان ,فإف الصكرة الرسمية المأخكذة مف ىذا األصؿ تككف

ليا حجية في اإلثبات ,بالقدر الذم تككف فيو مطابقة ألصميا ,كيفترض في ىذه الحالة أف
نظر ألنيا تتـ بكاسطة مكظؼ عاـ مختص ,كلكف
صكرة المحرر الرسمي مطابقة لؤلصؿ؛ ان
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إذا نازع أحد الطرفيف في ىذه المطابقة ,فإف عمى المحكمة أف تأمر بمراجعة الصكرة عمى
أصميا.
الحالة الثانية :حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان األصل غير موجود.
تنص المادة  13مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" :إذا لـ يكجد أصؿ السند

الرسمي كانت الصكرة الخطية أك الفكتكستاتية حجة عمى النحك اآلتي -1 -:يككف لمصكرة
الرسمية األصمية تنفيذية كانت ,أك غير تنفيذية حجة األصؿ ,متى كاف مظيرىا الخارجي
ال يسمح بالشؾ في صحتيا -2 .يككف لمصكرة الرسمية المأخكذة مف الصكرة الرسمية

األصمية الحجية ذاتيا ,كيجكز في ىذه الحالة لكؿ مف الطرفيف ,أف يطمب مراجعتيا عمى

الصكرة الرسمية التي أخذت منيا -3 .إذا فقدت الصكر الرسمية ,فإف إدراج بيانات السند

األصمي في السجبلت الرسمية يصمح بينة ,بشرط التحقؽ مف فقداف السند األصمي
كصكره ,فإذا ظير مف بيانات ىذه السجبلت أف السند أنشئ بحضكر شيكد جاز سماع

ىؤالء الشيكد أماـ المحكمة.

بينما تنص المادة  9مف قانكف البينات األردني عمى أنو" :إذا لـ يكجد أصؿ السند

الرسمي ,كانت الصكرة الخطية أك الفكتكغرافية حجة عمى الكجو اآلتي -1 -:يككف
لمصكرة األكلى قكة األصؿ ,إذا صدرت عف مكظؼ عاـ مختص ,ككاف مظيرىا الخارجي

ال يتطرؽ معو الشؾ في مطابقتيا لؤلصؿ -2 .كيككف لمصكرة الخطية أك الفكتكغرافية
المأخكذة مف الصكرة األكلى نفس القكة ,إذا صدرت عف مكظؼ عاـ مختص يصادؽ عمى

مطابقتيا لؤلصؿ الذم أخذت منو ,كيجكز لكؿ مف الطرفيف ,أف يطمب مراجعة ىذه

الصكرة عمى األكلى ,عمى أف تتـ المراجعة في مكاجية الخصكـ -3 .أما الصكرة المأخكذة
عف الصكرة الثانية فيمكف االستئناس بيا تبعان لمظركؼ.".
كفقان لما جاء في المادتيف السابقتيف فإنو إذا لـ يكف أصؿ السند الرسمي مكجكدان,

فإنو يتعيف التفرقة بيف ثبلثة أنكاع مف الصكر ,كاآلتي-:
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أ .الصور الرسمية األصمية (األولى) :كىي الصكر الرسمية األكلى ,التي تنقؿ
مباشرةن عف أصؿ المحرر الرسمي ,بكاسطة مكظؼ عاـ مختص ,كيستكم في ذلؾ أف
تككف ىذه الصكر تنفيذية ,أك غير تنفيذية.
كيبلحظ أف المشرع الفمسطيني يتفؽ مع نظيره األردني ,عمى أف تككف ليذه الصكر

الرسمية حجية األصؿ ,كلكنيما يشترطاف لذلؾ أف يككف المظير الخارجي ليا ال يدع

مجاالن لمشؾ في مطابقتيا لؤلصؿ ,أما إذا كاف المظير الخارجي يبعث عمى الشؾ في أف
يككف قد عبث بيا ,كما إذا كجد بيا كشط أك محك أك تحشير ,ففي ىذه الحالة يككف

لممحكمة إسقاط الصكرة أك انقاص قيمتيا في اإلثبات.

ب .الصور الرسمية المأخوذة عن الصور الرسمية األولى :كىي الصكر الثانية
المأخكذة ال عف األصؿ مباشرةن ,كانما مف الصكر الرسمية األكلى ,كىذه الصكر -كفقان
لمقانكف الفمسطيني كاألردني -تككف ليا نفس حجية الصكر الرسمية األكلى المأخكذة عنيا
شريطة بقاء األخيرة؛ حتى يمكف المراجعة عمييا إذا ما طمب ذلؾ أحد أصحاب الشأف,
كاذا أجابت المحكمة ىذا الطمب ,كجب أف تتـ المراجعة في مكاجية الخصكـ.

ج .الصور الرسمية المأخوذة عن الصور الرسمية الثانية :كىذه الصكر -كفقان

لمقانكف األردني -ال تككف ليا حجية األصؿ ,طالما كاف األخير غير مكجكد ,كال يعتد بيا

إال لمجرد االستئناس.

كيبلحظ أف المشرع الفمسطيني قد أضاؼ حكمان لـ يتناكلو المشرع األردني ,كذلؾ

حالة فقداف المحرر األصمي ككافة صكره الرسمية ,سكاء المأخكذة منو مباشرةن ,أك تمؾ
المأخكذة عف الصكر الرسمية األخرل السابقة ليا ,حيث اعتبر المشرع الفمسطيني أف
إدراج بيانات المحرر األصمي في السجبلت الرسمية ,صالحان لؤلخذ بو كبينة في ىذه

الحالة ,كلكف بشرط التحقؽ مف كاقعة فقداف المحرر األصمي ككافة صكره ,كلتحقيؽ مزيدان
مف الثقة في ىذا الشأف أجاز المشرع لممحكمة ,سماع الشيكد الذيف حضركا لحظة إنشاء

المحرر.
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أما عف قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني المصرم فقد عالج –عمى خبلؼ نظيريو
الفمسطيني كاألردني -بشكؿ مباشر ,حجية الصكر المطبكعة عمى الكرؽ مف المحرر

اإللكتركني الرسمي ,كلـ يترؾ حكميا إلى القكاعد العامة في قانكف اإلثبات ,حيث نصت

المادة  13منو عمى أف" :الصكر المنسكخة عمى الكرؽ مف المحرر اإللكتركني الرسمي,
تككف حجة عمى الكافة ,بالقدر الذم تككف فييا مطابقة ألصؿ ىذا المحرر ,كذلؾ ما داـ

المحرر اإللكتركني الرسمي كالتكقيع اإللكتركني مكجكديف عمى الدعامة اإللكتركنية.".

يتضح مف النص السابؽ بأف المشرع المصرم قد منح الصكر المنسكخة عمى الكرؽ
مف المحرر اإللكتركني الرسمي حجية في اإلثبات في مكاجية الكافة ,كذلؾ بقدر مطابقتيا

لؤلصؿ ,كطبقان لمقكاعد العامة في قانكف اإلثبات المصرم ,فيما يخص صكرة المحرر

الرسمي إذا كاف األصؿ مكجكدان ,فإنو يشترط لصحة الصكرة الكرقية المنسكخة عف المحرر
اإللكتركني الرسمي األصمي شرطاف ,ىما(-:)1

األول :أف يككف أصؿ المحرر اإللكتركني الرسمي مكجكدان؛ حتى يمكف الرجكع إليو

عند منازعة أحد األطراؼ في صحتيا ,كىذا يقتضي أف يككف المحرر اإللكتركني الرسمي,
كالتكقيع اإللكتركني المرتبط بو ,محفكظيف عمى الدعامة اإللكتركنية ,بطريقة تحقؽ عدـ

تعرضيما لمتمؼ ,أك التغيير في محتكياتيما.

أما الثاني :فيك أف تككف الكرقة التي يحتج بيا أحد أطراؼ المعاممة اإللكتركنية
صكرة ,كليست أصبلن.
كنرل أف المشرع المصرم قد أحسف صنعان ,عندما تناكؿ حجية الصكر المطبكعة

عمى الكرؽ مف المحرر اإللكتركني الرسمي في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني ,كلـ يترؾ
حكميا إلى القكاعد العامة في قانكف اإلثبات ,كاف كاف يؤخذ عميو عدـ بيانو لحجية صكر

المحررات اإللكتركنية العرفية ,كحبذا لك فعؿ المشرع الفمسطيني ذلؾ في قانكف المعامبلت

اإللكتركنية ,آخذان في االعتبار ما افتقر لو نظيره المصرم؛ ألف المحررات اإللكتركنية قد
( )1عبيدات ,لكرنس محمد :مرجع سابؽ ,ص.168
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تختمؼ عف المحررات الكرقية ,فيما يتعمؽ بحجية الصكر الكرقية المأخكذة عنيا ,ال سيما
أف المحررات الكرقية ال يمكف االعتراؼ بحجية صكرىا ,إال إذا كاف كبلن مف األصؿ

كالصكرة رسميان ,أما المحررات اإللكتركنية فمف كجية نظرنا أنو ليس ثمة ما يمنع مف

االعتراؼ بحجية الصكر المأخكذة عف ما ىك عرفيان منيا ,طالما أف األصؿ مازاؿ مكجكد

عمى الدعامة اإللكتركنية ,كيمكف الرجكع إليو عند النزاع؛ ألف المحررات اإللكتركنية

العرفية –خاصةن المكثقة منيا -عمى خبلؼ المحررات الكرقية العرفية ,تتميز بثقة عالية؛

انطبلقان مف ككنيا مكثقة مف جية مختصة كمحايدة ,ناىيؾ عف صعكبة إجراء أية
تعديبلت عمييا ,كاف تـ ذلؾ -عمى سبيؿ االفتراض -فيمكف اكتشافيا بسيكلة ,بمجرد

الرجكع إلى الدعامة اإللكتركنية ,التي ال يستطيع أم مف األطراؼ أف يقكـ بإتبلفيا ليضمؿ

العدالة؛ ألف حيازتيـ ليا حيازة معنكية كليست مادية ,كأيضان لدخكؿ طرؼ ثالث في
المعاممة ,كىك جية التكثيؽ.

كيدعـ كجية نظرنا ما ذىب إليو البعض ,كذلؾ بأف "فكرة التمييز بيف أصؿ المحرر
كصكرتو مف حيث حجية اإلثبات ,قد اختفت بالنسبة لممحرر اإللكتركني ,كأصبح لمصكرة

القيمة ذاتيا المقررة لؤلصؿ؛ ألف لمفيكـ األصؿ معنى آخر ,يركز ال عمى الخشية مف

سبلمة نقؿ البيانات مف دعامة إلى أخرل ,كانما عمى سبلمة االحتفاظ بيا سميمة أثناء
التخزيف في الدعامة ,فاألمر يتعمؽ بما إذا كانت بيانات المحرر لـ يصيبيا أم تغيير أك
تعديؿ ,منذ تدكينيا عمى الدعامة ألكؿ مرة ,أم عند نقميا أك تخزينيا ,بصرؼ النظر عف

الحامؿ الذم تقع عميو ,كبالتالي إذا تحقؽ ىذا ,فإف األداء الكظيفي لفكرة األصؿ يستكعب
استخراج نسخة أخرل مف المحرر ,فالعبرة في إضفاء الحجية في اإلثبات عمى المحرر

اإللكتركني في سبلمة البيانات الكاردة بمضمكنو عند نقميا أك تخزينيا ,بصرؼ النظر عف
الدعامة التي دكنت عمييا ,فمثبلن إذا حدث تحريؼ أثناء تخزيف بيانات مضمكف المحرر,
فذلؾ يصيب أصؿ المحرر كال مجاؿ إلثارة ما يعرؼ بالصكرة منو.)1(".

( )1نقبلن عف /تيبار ,محمد :مرجع سابؽ ,ص.23
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بؿ أف البعض قد ذىب إلى ما ىك أكثر مف ذلؾ ,حيث يرل -بحؽ -أف االشتراط
الخاص بإلزامية كجكد أصؿ المحرر كفؽ المفيكـ التقميدم لؤلصؿ ,يعد عقبة كبيرة تكاجو

األخذ بالدليؿ اإللكتركني في اإلثبات؛ نظ انر لصعكبة الفرز ما بيف األصؿ كالصكرة في

مجاؿ البيئة اإللكتركنية(.)1

( )1يكسؼ ,زركؽ ,:مرجع سابؽ ,ص.82
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الخاتمة
إ ف محاكلتنا لمكاجية ىذه اإلشكالية مف بداية الدراسة كحتى نيايتيا ال تعدك ما

منحنا اهلل مف قدرة بشرية محدكدة؛ لذا فإننا نؤمف بأننا قد ال نككف أصبنا في كؿ ما كتبناه

أك أبديناه مف آراء في ىذه الدراسة ,إال أف ىذا لـ يمنعنا مف مكاصمة المزيد مف الجيد في

دراسة مكضكع اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية سعيان لمكصكؿ إلى :جممة من النتائج
المفيدة ،والتي نذكر أىميا عمى النحو اآلتي-:

 -1رغـ اختبلؼ التشريعات المقارنة فيما بينيا حكؿ تسمية المحرر اإللكتركني

كسياؽ تعريفو ,إال أنيا قد تكافقت في المضمكف كاليدؼ الذم تسعي اليو ,إذ أف جميعيا
استيدفت االعتراؼ بالمحررات اإللكتركنية ,ككسيمة بديمة عف المحررات الكرقية في إثبات
التصرفات القانكنية التي تتـ عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة.

 -2يقصد بالمحررات اإللكتركنية "كؿ دعامة إلكتركنية ,تككف قادرة عمى التخزيف

الثابت كالدائـ لمبيانات التي تـ إنشاؤىا ,أك إرساليا ,أك تسمميا مف خبلليا ,كتعطي داللة

قابمة لئلدراؾ عمى مضمكنيا كأم شخص قاـ بالتكقيع عمييا".

 -3أنو ال يصح اعتبار كبلن مف الكتابة اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني مف ضمف

شركط المحرر اإللكتركني ,كانما ىما عنصرم تككيف المحرر اإللكتركني؛ ألف المحرر
اإللكتركني ال يقكـ أصبلن إال بكجكدىما ,فيما مع بعضيما يشكبلف قكاـ المحرر
اإللكتركني ,شريطة استيفاء كؿ منيما لمشركط القانكنية كالضكابط الفنية الخاصة بو.

 -4ال ينتج المحرر اإللكتركني أثره القانكني المتمثؿ في منحو قكة الدليؿ الكرقي

في اإلثبات ,إال بتكافر مجمكعة مف الشركط فيو ,كىي -:أكالن :أف تسمح طبيعتو باالحتفاظ
بالمعمكمات التي يتضمنيا ميما طاؿ الزماف .ثانيان :أف يحتفظ بيذه المعمكمات بنفس

الشكؿ الذم تـ بو انشاؤىا ,أك ارساليا ,أك تسمميا .ثالثان :أف تككف المعمكمات المكجكدة

عميو قابمة لمقراءة كاإلدراؾ ,كليا داللة كاضحة عمى الشخص الذم أنشأىا ,أك تسمميا,

كتاريخ ككقت اإلرساؿ كالتسمـ .رابعان :أف يتـ تكثيؽ المحرر مف الجية المختصة بالتكثيؽ,
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فإذا لـ يتـ ذلؾ فإف المحرر –كفقان لقانكف المعامبلت اإللكتركنية األردني -ال تككف لو أم

حجة في اإلثبات.

 -5أف تحقيؽ شرط االحتفاظ بالمحرر اإللكتركني عمى النحك الذم تـ بو إنشائو,

يستكجب بالضركرة أف يككف نظاـ الحفظ اإللكتركني غير خاضع لسيطرة منشئ المحرر

اإللكتركني ,كىذا عمى خبلؼ منظكمة إنشاء التكقيع اإللكتركني ,كالتي يجب أف تككف

تحت سيطرة منشئ المحرر اإللكتركني؛ حتى يمكف االحتجاج بو عميو.

 -6أنو ال يكجد ارتباط كثيؽ بيف فكرة الكتابة كالدعامة الكرقية ,فأم دعامة أخرل

تككف ليا القدرة بحسب طبيعتيا المادية ,عمى إدراج الكتابة كبقاءىا محفكظة فييا بنفس
الييئة التي دكنت بيا ,تصمح دليبلن في اإلثبات ,كمف ىنا رأينا أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف
االعتداد بالكتابة اإللكتركنية في إثبات التصرفات القانكنية التي أكجب القانكف إثباتيا

بالكتابة.

 -7أف التكقيع اإللكتركني ىك البديؿ األمثؿ لمتكقيع التقميدم ,في التعبير عف إرادة

المتعاقديف في مجاؿ التجارة اإللكتركنية كاثباتيا ,فقد أثبت الكاقع العممي بأنو يسد حاجة
المتعامميف إلكتركنيان ,دكف بذؿ الكثير مف الجيد كالكقت كالنفقات ,كىذا بما الشؾ فيو
ينسجـ مع الغاية التي كجدت التجارة اإللكتركنية مف أجميا.

 -8الحظنا أف المشرع الفمسطيني لـ يكفؽ في صياغة شركط التكقيع اإللكتركني؛

ذلؾ أنو قد جمع بيف الشركط القانكنية الكاجب تكافرىا في التكقيع اإللكتركني؛ لكي يعادؿ

التكقيع التقميدم ,كبيف تمؾ التعميمات كالكاجبات التي ينبغي عمى المكقع مراعاتيا؛ لكي
يحفظ ألداة إنشاء تكقيعو الثقة كاألماف.

 -9أنو البد مف تكافر عدة شركط في التكقيع اإللكتركني؛ حتى يكتسب الحجية

المقررة لو قانكنان في اإلثبات ,ىي -:أكالن :أف يككف التكقيع اإللكتركني مرتبطان بصاحبو,
ككافيان لمتعريؼ بو .ثانيان :سيطرة المكقع كحده عمى أداة التكقيع اإللكتركني .ثالثان :ارتباط

التكقيع اإللكتركني بالمحرر اإللكتركني ارتباطان كثيقان .رابعان :ضركرة تكافر جميع الشركط
الخاصة بالمحررات اإللكتركنية ,إلى جانب الشركط المذككرة؛ كذلؾ ألف التكقيع اإللكتركني

ما ىك إال عنصر مف عناصر المحرر اإللكتركني.
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 -11تساكم التكقيع اإللكتركني مع التكقيع التقميدم ,مف حيث تحقيقو لكظيفتيو
األساسيتيف ,فيك يحدد ىكية الشخص الذم قاـ بالتكقيع تحديدان دقيقان ,إضافةن إلى أنو األداة
اإللكتركنية البديمة ,التي يستخدميا المكقع؛ لمتعبير عف رضائو بمضمكف التصرؼ القانكني

الكارد في المحرر اإللكتركني ,كااللتزامات الناشئة عنو.

 -11أف صكر التكقيع اإللكتركني متعددة ,كال يمكف حصرىا ,كىي تختمؼ فيما

بينيا مف حيث درجة الثقة كمستكل ما تقدمو مف أماف ,تبعان لئلجراءات كالتقنيات المتبعة
في إصدارىا كتأمينيا ,بيد أف التكقيع الرقمي يعتبر مف أفضؿ الصكر التي ظيرت لمتكقيع

اإللكتركني مف الناحية العممية؛ ألنو يتسـ بدرجة ثقة كأماف عالية جدان ,كال يحتاج الكثير
مف الجيد كالكقت كالنفقات ,مقارنةن مع صكر التكقيعات اإللكتركنية األخرل ,باإلضافة إلى

إمكانية تنظيمو كتأمينو بسيكلة ,مف خبلؿ إجراءات التشفير كالمصادقة اإللكتركنية.

 -12أقرت التشريعات المقارنة الحديثة –التي نظمت المعامبلت اإللكتركنية-

بمساكاة المحررات اإللكتركنية كالتكقيع اإللكتركني لنظيرييما التقميدييف ,مف حيث اآلثار
القانكنية كالحجية في اإلثبات ,كيعتبر ىذا اإلقرار نتيجة حتمية تبمكرت بفضؿ تحقؽ مبدأ

التكافؤ الكظيفي بينيـ ,ال سيما في ظؿ التطكر المستمر في مجاؿ التجارة اإللكتركنية

كمتطمباتيا ,كثبكت عجز المحررات كالتكقيعات التقميدية عمى مكاكبة ىذا التطكر.

 -13عمى الرغـ مف اعتراؼ التشريعات المقارنة بصحة المحررات اإللكتركنية

الرسمية كالعرفية عمى حد سكاء ,أسكةن بالمحررات التقميدية ,إال أنيا لـ تمنحيا نطاؽ
التطبيؽ المطمؽ ,الذم كانت كمازالت تمنحو لممحررات التقميدية ,بؿ استثنت بعض
التصرفات القانكنية مف نطاؽ التعامؿ بالمحررات اإللكتركنية؛ لغايات كاعتبارات خاصة.

 -14التكثيؽ اإللكتركني ىك كسيمة فنية آمنة ,تيدؼ إلى التحقؽ مف صحة التكقيع

اإللكتركني ,أك المحرر اإللكتركني بأكممو ,يتـ نسبتيا إلى جيات مستقمة كمحايدة ,كالتي

إما أف تككف ىيئة عامة ,أك خاصة تقكـ بعمميا ككسيط بيف المتعامميف إلكتركنيان ,تحت

إشراؼ السمطة التنفيذية ,كتختص بإصدار شيادات المصادقة اإللكتركنية ,كتقديـ خدمات
أخرل تتعمؽ بالتكقيع اإللكتركني.
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 -15تبايف مكقؼ التشريعات المقارنة مف حيث األثر القانكني المترتب عمى تخمؼ
شرط التصديؽ اإللكتركني في المحررات اإللكتركنية ,حيث لـ يبيف كبلن مف المشرعيف

الفمسطيني كالمصرم مصير المحرر اإللكتركني في حاؿ تخمؼ ىذا الشرط ,أما المشرع

األردني فقد أكد صراحةن –عمى خبلفيـ -عدـ كجكد أم أثر قانكني لممحرر اإللكتركني
غير المصدؽ.

 -16أقاـ المشرع األردني قرينة قانكنية -قابمة إلثبات العكس -لمصمحة المحرر

اإللكتركني المكثؽ ,مفادىا أف التكقيع اإللكتركني المرتبط بو ىك تكقيع ذات الشخص

المسمى في شيادة التكثيؽ ,كأف المحرر اإللكتركني لـ يط أر عميو أم تعديؿ منذ أف كضع
التكقيع اإللكتركني عميو.

 -17أكجب المشرع الفمسطيني عمى القاضي عند تقديره لحجية محرر إلكتركني

متنازع عميو ,أف يراعي المعايير اآلتية -:أكالن :الطريقة التي تـ بيا إنشاء ,أك حفظ ,أك

إرساؿ المحرر اإللكتركني .ثانيان :الطريقة التي تـ بيا تكقيع المحرر اإللكتركني .ثالثان:
الطريقة التي تـ استعماليا في المحافظة عمى المعمكمات الكاردة في المحرر اإللكتركني.

رابعان :أية أمكر أخرل ذات عبلقة بسبلمة المحرر اإللكتركني.

فضالً عن النتائج السابقة التي توصمنا إلييا ،نقترح بعض التوصيات ونأمل من

المشرع الفمسطيني أن يأخذ بيا ،والتي يمكن أن نجمميا في اآلتي-:

 -1إعادة صياغة شركط المحررات اإللكتركنية ,عمى نحك دقيؽ كمفصؿ في نص

قانكني كاحد ,مع األخذ بعيف االعتبار لمشرط الياـ –الذم تناكلو عمى خبلفو المشرع
األردني -أال كىك داللة المعمكمات الكاردة في المحرر اإللكتركني عمى مف ينشئو ,أك
يتسممو ,كتاريخ ككقت إرسالو ,أك تسممو ,ال سيما أف مسألة تحديد زمف إنشاء التصرؼ

تعد مف األمكر اليامة ,التي يترتب عمييا الكثير مف اآلثار في القانكف المدني.

 -2تعريؼ كافة المصطمحات القانكنية التي كردت في قانكف المعامبلت

اإللكتركنية؛ حتى ال يتسبب ترؾ المشرع لذلؾ بظيكر عدد كبير مف التعريفات الفقيية
كاالجتيادات القضائية المتضاربة ,بما يفتح المجاؿ إلمكانية قياـ الخمط كالمبس في ىذه
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المصطمحات الجديدة ,كبالتالي التأثير بشكؿ سمبي عمى تفسير نصكص القانكف كسبلمة
تطبيؽ أحكامو.

 -3أف يقكـ بإعادة صياغة شركط التكقيع اإللكتركني مف جديد؛ إلزالة الخمط الذم

كقع بيف شركط التكقيع اإللكتركني البلزمة الكتسابو الحجية المقررة قانكنان ,كبيف تمؾ

التعميمات كالكاجبات التي ينبغي عمى المكقع مراعاتيا؛ لكي يحفظ ألداة إنشاء تكقيعو الثقة
كاألماف ,نتيجةن لمجمع بينيما في نص قانكني مع استخداـ عبارات مشتركة قد تكحي لمقارئ

بمساكاتيما في اآلثار.

 -4أف يبيف بنص صريح مصير التكقيع اإللكتركني ,في حاؿ تخمؼ شرط

التصديؽ اإللكتركني ,كفيما إذا كاف يتمتع ىذا التكقيع بحجية قانكنية معينة ,أـ ال يتمتع

إطبلقان بأم حجية في اإلثبات ,كذلؾ إما بتبني مكقفان رافضان لبلعتراؼ بحجية لمتكقيع

اإللكتركني غير المصدؽ بشكؿ صريح كحاسـ ,أسكةن بالمشرع األردني ,أك بمنح ذلؾ
التكقيع حجية أقؿ مف نظيره المصدؽ ,مع إبقاء الحؽ لمف يتمسؾ بو في إثبات تكافر الثقة
كالمصداقية فيو ,فإذا تمكف مف ذلؾ ,منح الحجية الكاممة في اإلثبات ,كاال فيعامؿ معاممة

المحررات الكرقية غير المكقعة ,بحيث يمكف استكمالو بالبينة كالقرائف؛ كؿ ىذا حتى ال

يبقى المجاؿ مفتكحان ألىكاء القضاة ,بما يزعزع ثقة المتعامميف في التكقيعات اإللكتركنية,

كيؤثر عمى انتشار التجارة اإللكتركنية كتطكرىا.

 -5االقتداء بما فعمو المشرع المصرم مف حيث تناكلو لحجية الصكر المطبكعة

عمى الكرؽ مف المحرر اإللكتركني الرسمي في قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركني ,دكف ترؾ
حكميا إلى القكاعد العامة في قانكف اإلثبات ,مع استدراؾ ما افتقر لو ىذا القانكف ,بشأف
عدـ بيانو لحجية الصكر المأخكذة عف المحررات اإللكتركنية العرفية.
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المراجع
أوالً :الكتب.
 إبراىيـ ,خالد ممدكح :إبراـ العقد اإللكتركني "دراسة مقارنة" ,الطبعة األكلى2118 ,ـ,
دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية.

 أبك الييجاء ,محمد إبراىيـ :عقكد التجارة اإللكتركنية ,الطبعة الثانية1432 ,ىػ-
2111ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 أبك فركة ,محمكد محمد :الخدمات البنكية اإللكتركنية عبر اإلنترنت1431 ,ىػ–
2119ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 البكباشي ,سحر :التكقيع اإللكتركني ,دراسة تحميمية ألحكاـ القانكف رقـ  15لسنة
2114ـ ,مدعمة بالتشريعات المقارنة2119 ,ـ ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية.
 التيامي ,سامح عبد الكاحد :التعاقد عبر اإلنترنت ,دراسة مقارنة2118 ,ـ ,دار الكتب
القانكنية.
 السقا ,إيياب :جريمة التزكير في المحررات اإللكتركنية2118 ,ـ ,دار الجامعة الجديدة
لمنشر.
 العبكدم ,عباس :الحجية القانكنية لكسائؿ التقدـ العممي في اإلثبات المدني ,الطبعة
األكلى/اإلصدار األكؿ2112 ,ـ ,الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ,عماف-األردف.

 العبكدم ,عباس :شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني ,الطبعة الثالثة1432 ,ىػ2111-ـ,
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 القضاة ,مفمح عكاد :البينات في المكاد المدنية كالتجارية ,دراسة مقارنة ,الطبعة األكلى/
اإلصدار الثاني1431 ,ىػ2119-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
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 الكيبلني ,محمكد :التشريعات التجارية كاإللكتركنية "دراسة مقارنة" ,المكسكعة التجارية
كالمصرفية ,المجمد الثاني ,الطبعة األكلى/اإلصدار الثاني1429 ,ىػ2118-ـ ,دار الثقافة

لمنشر كالتكزيع.

 الكيبلني ,محمكد :قكاعد اإلثبات كأحكاـ التنفيذ ,مكسكعة القضاء المدني ,المجمد الرابع,
الطبعة األكلى/اإلصدار الثاني1431 ,ىػ2111-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 المحاسنة ,محمد أحمد عمي :تنازع القكانيف في العقكد اإللكتركنية ,دراسة مقارنة,
الطبعة األكلى1434 ,ىػ2113-ـ ,دار الحامد لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف.
 الميدم ,أحمد :اإلثبات في التجارة اإللكتركنية2116 ,ـ ,دار الكتب القانكنية ,مصر.
 المكمني ,عمر حسف :التكقيع اإللكتركني كقانكف التجارة اإللكتركنية ,دراسة قانكنية
كتحميمية مقارنة ,الطبعة األكلى2113 ,ـ ,دار كائؿ لمنشر.

 بنعكمر ,زينب :الحجية القانكنية لممستندات اإللكتركنية في التشريع المغربي2111 ,ـ.
 جميعي ,حسف عبد الباسط :إثبات التصرفات القانكنية التي يتـ إبراميا عف طريؽ
اإلنترنت2111 ,ـ ,دار النيضة العربية.

 حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني ,دراسة تأصيمية مقارنة,
2117ـ ,دار الكتب القانكنية ,مصر.

 حجازم ,عبد الفتاح بيكمي :التجارة اإللكتركنية كحمايتيا القانكنية ,الكتاب األكؿ ,نظاـ
التجارة كحمايتيا المدنية2117 ,ـ ,دار الكتب القانكنية ,مصر.
 رشدم ,محمد السعيد :حجية كسائؿ االتصاؿ الحديثة في اإلثبات ,دكف سنة نشر ,دكف
دار نشر.
 سادات ,محمد محمد :حجية المحررات المكقعة إلكتركنيان في اإلثبات ,دراسة مقارنة,
2111ـ ,دار الجامعة الجديدة.
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 فرج ,تكفيؽ حسف :قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ,قاـ بتنقيحو كاضافة ما
جد مف قضاء كتشريع-عصاـ تكفيؽ حسف فرج ,طبعة 2113ـ ,منشك ارت الحمبي

الحقكقية.

 لطفي ,محمد :استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في التفاكض عمى العقكد كابراميا,
دراسة في قانكني اإلثبات المصرم كالفرنسي ,القاىرة1993 ,ـ.

 نمديمي ,رحيمة الصغير ساعد :العقد اإلدارم اإللكتركني ,دراسة تحميمية مقارنة,
2111ـ ,دار الجامعة الجديدة.
ثانياً :الرسائل العممية.
 أحمد ,آمانج رحيـ :التراضي في العقكد اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت ,رسالة
ماجستير ,كمية القانكف-جامعة السميمانية ,الطبعة األكلى2116 ,ـ ,دار كائؿ لمنشر.

 الحركب ,أحمد عزمي :السندات الرسمية اإللكتركنية ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير,
جامعة بير زيت ,الطبعة األكلى2111 ,ـ1431 -ىػ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 الحمكرم ,ناىد فتحي :األكراؽ التجارية اإللكتركنية ,دراسة تحميمية مقارنة ,رسالة

ماجستير نكقشت في الجامعة األردنية ,الطبعة الثانية1431 ,ىػ2111-ـ ,دار الثقافة

لمنشر كالتكزيع.
 الرجكب ,سميـ عمي مسمـ :التعارض كالترجيح في طرؽ اإلثبات "دراسة فقيية قانكنية
مقارنة" ,رسالة دكتكراه ,كمية الدراسات العميا ,الجامعة األردنية ,سنة 2116ـ.
 الشريفات ,محمكد عبد الرحيـ :التراضي في تككيف العقد عبر اإلنترنت ,دراسة مقارنة,

رسالة ماجستير نكقشت في جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ,األردف ,الطبعة

األكلى/اإلصدار األكؿ1431 ,ىػ2119-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 العبكدم ,عباس :التعاقد عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الفكرم كحجيتيا في اإلثبات المدني
"دراسة مقارنة" ,رسالة دكتكراه1997 ,ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف.
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 المصرم ,صبلح عبد الحكيـ :متطمبات استخداـ التكقيع اإللكتركني في إدارة مراكز
تكنكلكجيا المعمكمات في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ,رسالة ماجستير ,عمادة

الدراسات العميا ,كمية التجارة ,قسـ إدارة األعماؿ ,الجامعة اإلسبلمية بغزة1428 ,ىػ-
2117ـ.
 النكافمة ,يكسؼ أحمد :اإلثبات اإللكتركني في المكاد المدنية كالمصرفية ,دراسة مقارنة,
رسالة دكتكراه ,الطبعة األكلى1433 ,ىػ 2112 -ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 النكافمة ,يكسؼ أحمد :حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف األردني,
رسالة ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,الجامعة األردنية2117 ,ـ ,دار كائؿ لمنشر.

 حاج عمي ,آالء أحمد محمد :التنظيـ القانكني لجيات التصديؽ عمى التكقيع
اإللكتركني ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الكطنية2113 ,ـ.

 حسف ,يحيى :التنظيـ القانكني لمعقكد اإللكتركنية ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح
الكطنية ,فمسطيف2117 ,ـ.

 دكديف ,بشار :اإلطار القانكني لمعقد المبرـ عبر شبكة اإلنترنت ,رسالة ماجستير,
الطبعة األكلى2116 ,ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 ربضي ,عيسى غساف :القكاعد الخاصة بالتكقيع اإللكتركني ,رسالة دكتكراه ,الطبعة
األكلى1431 ,ىػ 2119 -ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 سده ,إياد "محمد عارؼ" عطا :مدل حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات ,دراسة
مقارنة ,رسالة ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,جامعة النجاح الكطنية ,فمسطيف2119 ,ـ.
 عبيدات ,لكرنس محمد :إثبات المحرر اإللكتركني ,رسالة دكتكراه ,الطبعة األكلى,
اإلصدار األكؿ2115 ,ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
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 ناصر ,حمكدم محمد :العقد الدكلي اإللكتركني المبرـ عبر اإلنترنت "مع التركيز عمى
عقد البيع الدكلي لمبضائع" ,دراسة قانكنية كتحميمية مقارنة ,رسالة دكتكراه ,جامعة تيزم

كزك-الجزائر ,الطبعة األكلى1433 ,ىػ2112-ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 نصيرات ,عبلء :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير,
2115ـ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 نكر اليدل ,مرزكؽ :التراضي في العقكد اإللكتركنية ,رسالة ماجستير ,جامعة مكلكد
معمرم-تيزم كزك ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية2112 ,ـ.
 يكسؼ ,زركؽ :حجية كسائؿ اإلثبات الحديثة ,رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في
القانكف الخاص ,جامعة أبك بكر قايد -تممساف2113-2112 ,ـ.
ثالثاً :األبحاث.
 أبك عرابي ,غازم-القضاة ,فياض :حجية التكقيع اإللكتركني ,دراسة في التشريع
األردني ,بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ,مجمة عممية

محكمة دكرية ,المجمد العشركف ,العدد األكؿ2114 ,ـ.
 البقيرات ,محمد :التكقيع الرقمي اإللكتركني ,الييئة الكطنية لخدمات الشبكة ,ك ازرة
االتصاالت كالتقانة ,الجميكرية العربية السكرية.
 الحسف ,ىبل :تصديؽ التكقيع اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ
االقتصادية كالقانكنية ,المجمد  ,26العدد األكؿ2111 ,ـ.
 الحياف ,عبد اهلل مسفر-عباس ,حسف عبد اهلل :التكقيع اإللكتركني "دراسة نقدية لمشركع
ك ازرة التجارة كالصناعة الككيتية" ,بحث منشكر في مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية,

دكرية عممية محكمة تصدر عف كمية اإلدارة كاالقتصاد ,جامعة الككيت ,المجمد التاسع
عشر ,العدد األكؿ ,يكنيك 2113ـ.
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 الزىراء ,ناجي :التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيـ المعامبلت اإللكتركنية المدنية
كالتجارية ,مداخمة في المؤتمر العممي المغاربي األكؿ حكؿ المعمكماتية كالقانكف ,المنعقد

في الفترة مف  28إلى  29أكتكبر 2119ـ ,الجزائر.

 الشكابكة ,فيصؿ عبد الحافظ :النظاـ القانكني لمعقد اإلدارم اإللكتركني ,بحث منشكر
في مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية ,المجمد الحادم كالعشركف,

العدد الثاني ,يكنيك 2113ـ.
 العبيدم ,أسامة بف غانـ :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات ,بحث منشكر في
المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ,المجمد  ,28العدد  ,56معيد اإلدارة العامة,

الرياض.

 العبيدم ,عمي ىادم :قكاعد إسناد الرسالة اإللكتركنية إلى المنشئ

في قانكف

المعامبلت كالتجارة اإللكتركنية اإلماراتي ,دراسة مقارنة ,بحث منشكر في مجمة الشريعة
كالقانكف ,كمية القانكف ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الرابع كالخمسكف ,إبريؿ

2111ـ.

 الغريب ,فيصؿ سعيد :التكقيع اإللكتركني كحجيتو في اإلثبات ,المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ,بحكث كدراسات2115 ,ـ.

 الميدم ,حسيف :القكة الثبكتية لممعامبلت اإللكتركنية ,بحث منشكر في مجمة البحكث
القضائية ,المحكمة العميا في الجميكرية اليمنية ,العدد السابع2117 ,ـ.
 اليبللي ,الناصر :التجارة اإللكتركنية ,دكرة دراسية قدمت في المعيد األعمى لمقضاء,
ك ازرة العدؿ كحقكؽ اإلنساف ,الجميكرية التكنسية2113 ,ـ.
 حسف ,نجبلء عبد-عبد الرضا ,عبد الرسكؿ :تطكر مكقؼ المشرع العراقي في قانكف
التكقيع اإللكتركني كالتكقيع اإللكتركني رقـ  78لسنة 2112ـ ,بحث منشكر في مجمة

جامعة بابؿ ,المجمد  ,21العدد 2113 ,2ـ.
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 زىرة ,محمد المرسي :الدليؿ الكتابي كحجية مخرجات الكمبيكتر في اإلثبات في المكاد
المدنية كالتجارية" ,دراسة تطبيقية عمى منافذ السحب اآللي" ,بحث منشكر في مجمكعة
بحكث مؤتمر القانكف كالكمبيكتر كاإلنترنت ,كمية الشريعة كالقانكف ,جامعة اإلمارات العربية

المتحدة ,المجمد الثالث ,الطبعة الثالثة2114 ,ـ.
 سادات ,محمد محمد :األحكاـ العامة لممحررات اإللكتركنية الرسمية ,بحث منشكر في
مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية ,العدد السابع كاألربعكف ,كمية الحقكؽ ,جامعة

المنصكرة ,أبريؿ 2111ـ.

 شرؼ ,عادؿ محمكد-عبد اهلل ,عبد اهلل إسماعيؿ :ضمانات األمف كالتأميف في شبكة
اإلنترنت ,بحكث مؤتمر القانكف كالكمبيكتر كاإلنترنت ,جامعة األمارات العربية المتحدة,

كمية الشريعة كالقانكف ,المجمد الثاني ,الطبعة الثالثة2114 ,ـ.
 عبد الحميد ,أحمد أبك عيسى :مدل حجية المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف
المدني الميبي مقارنة ببعض التشريعات األجنبية ,بحػث مقدـ ضمػف المؤتمر المغربي

األكؿ حػكؿ المعمكماتية كالقانكف.

 عرب ,يكنس :قانكف تقنية المعمكمات كالتجارة االلكتركنية ,مادة معمكماتية عف التجارة
اإللكتركنية ,المركز الكطني لممعمكمات ,الجيكرية اليمنية ,مايك 2115ـ.

 كاظـ ,عمار كريـ-نعمة ,نارماف جميؿ :القكة القانكنية لممستند اإللكتركني ,بحث منشكر
في مجمة مركز دراسات الككفة ,العدد السابع۷۰۰۲ ,ـ.
 كامؿ ,إماـ :التكقيع اإللكتركني ,بحث منشكر في مجمة المحاماة ,مجمة قانكنية تصدرىا
نقابة المحاميف بجميكرية مصر العربية ,العدد الرابع.
 كيكة ,عبد المنعـ :دكرة دراسية حكؿ التجارة اإللكتركنية ,ك ازرة العدؿ كحقكؽ اإلنساف,
المعيد األعمى لمقضاء (تكنس)2113 ,ـ.
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 محمكد ,محمكد :حجية التكقيع اإللكتركني في اإلثبات "دراسة مكجزة" ,بحث منشكر في
مجمة المحاماة ,مجمة قانكنية تصدرىا نقابة المحاميف بجميكرية مصر العربية ,العدد

الثاني2112 ,ـ.

 مسعداكم ,يكسؼ :البنكؾ اإللكتركنية ,ممتقى المنظكمة المصرفية الجزائرية كالتحكالت
االقتصادية (كاقع كتحديات).

 مميكو ,حناف :النظاـ القانكني لمتكقيع اإللكتركني في ضكء قانكف التكقيع اإللكتركني
السكرم رقـ  4الصادر بتاريخ 2119/2/25ـ ,دراسة قانكنية مقارنة ,بحث منشكر في
مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ,المجمد  ,26العدد الثاني2111 ,ـ.

 كشاح ,رامي عمي :الصعكبات المادية التي تعترض اإلثبات بالمحررات اإللكتركنية,
األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ,جامعة الجيبللي ليابس ,كمية الحقكؽ ,سيدم

بمعباس2111 ,ـ.
رابعاً :المراجع اإللكترونية ومواقع اإلنترنت.
 أبك مندكر ,مصطفى :بحث في قانكف اإلثبات العماني رقـ  68لسنة 2118ـ ,نسخة
إلكتركنية ,كمية الحقكؽ ,جامعة حمكاف.

 البيو ,محسف :دكر المحررات اإللكتركنية في اإلثبات في القانكف المصرم ,نسخة
إلكتركنية.

 الجعفرم ,بدر بف عبد اهلل :اإلثبات اإللكتركني في المنازعات التجارية (ضمف الممتقى
العدلي الذم تنظمو الغرفة التجارية الصناعية باألحساء) ,نسخة إلكتركنية ,ربيع األكؿ
 1434ىػ  -يناير 2113ـ.
 الخبيت ,أحمد حسف :المحررات اإللكتركنية كطرؽ إثباتيا ,بحث منشكر عمى المكقع
اإللكتركني (منتدم المحاميف العرب) ,بتاريخ 2111/9/21ـ ,عمى الرابط اآلتي-:
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(http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display
&ID=106696&Type=3).
 المقدادم ,عادؿ عمي :إبراـ العقد اإللكتركني كفقان لقانكف المعامبلت اإللكتركنية
العماني ,دراسة مقارنة ,نسخة إلكتركنية.

 المكقع اإللكتركني لككالة الرأم الفمسطينية ,منشكر بتاريخ 2113/6/13ـ ,كتمت الزيارة
بتاريخ 2114/11/1ـ ,عمى الرابط اآلتي-:

)http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=106544(.
 تيبار ,محمد :مدل حجية المحرر اإللكتركني في مجاؿ اإلثبات في القانكف الميبي,
جامعة الفاتح ,كمية القانكف ,نسخة إلكتركنية.

 رضكاف ,رأفت-عكض ,رشا-الحسيني ,كالء :الضرائب في عالـ األعماؿ اإللكتركنية,

كرقة عمؿ "نسخة إلكتركنية" ,مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار ,مجمس الكزراء,

جميكرية مصر العربية.
 زكيف ,نبيؿ :المحررات اإللكتركنية ,دراسة قانكنية ,نسخة إلكتركنية.
 سعد ,عاصـ عبدالجبار :اإلثبات في قانكف المعامبلت اإللكتركنية كفي قانكف اإلثبات
في المعامبلت المدنية كالتجارية ,بحث منشكر عمى الرابط اآلتي-:

)http://www.startimes.com/f.aspx?t=32252388(.
 عمي ,كاظـ كريـ :العقد اإللكتركني ,نسخة إلكتركنية ,العراؽ.
 فركاف ,عبد اهلل أحمد :المحررات كحجيتيا في اإلثبات في الفقو اإلسبلمي كالقانكف
اليمني ,بحث منشكر عمى المكقع اإللكتركني -مفضمة تكيت ميؿ -عمى الرابط اآلتي-:

(/http://twitmail.com/email/243785516/353).
[]113

 مكسكعة كيكيبيديا الحرة عمى الرابط اآلتي-:
(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9).
 ىشاـ ,بمخنفر :تساؤالت حكؿ اإلثبات في المعامبلت اإللكتركنية ,ص ,14بحث منشكر
بتاريخ 2112/9/24ـ ,عمى المكقع اإللكتركني.)www.marocdroit.com( -:
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