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شكر وتقدير
حمدا كثي نار طيبان مباركان فيو.
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات ،الحمد هلل ن
إليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ  ...كال يطيب النيار إال بطاعتؾ  ...كال تطيب المحظات إال بذكرؾ
 ...كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ  ...كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ.
كالصالة كالسالـ عمى مف بمغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة نبي الرحمة كنكر العالميف سيدنا
محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
كبعد ،كانطالقنا مف حديث النبي عميو السالـ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" أتقدـ بعظيـ الشكر
كالتقدير لمدكتكر عبداهلل خميؿ الف ار الذم لـ يبخؿ عمى أحد مف الباحثيف كالطمبة بالنصح كاإلرشاد
كتفضؿ عمي بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي ،فأشكره عمى حسف تعاكنو معي ،إذ انو أمدني بما احتجت
إليو إلنجاز ىذه الدراسة.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي في لجنة المناقشة الدكتكر /رامي عمي كشاح مناقشنا داخميان،
كالدكتكر /عفيؼ محمد أبك كمكب مناقشنا خارجينا .عمى تفضميما بمناقشة ىذه الدراسة ،فيـ أىؿ إلبانة
مكاطف القصكر كسد الخمؿ فييا ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

ب

ممخص البحث
خالؿ دراستنا لمكضكع البحث الذم يعالج السندات غير المكقع عمييا كدكرىا في اإلثبات،

كالتي ىي عبارة عف دفاتر أك أكراؽ غير مكقعة يتـ إعدادىا بإلزاـ قانكني أك بدافع تنظيـ الشخص
لمعامالتو كشؤكف حياتو ،كالسندات غير المكقع عمييا تتمثؿ في الدفاتر التجارية كالدفاتر كاألكراؽ

المنزلية كالتأشير ببراءة الذمة الرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير
المكقع عمييـ .حيث قاـ الباحث بتكضيح كؿ ما يتعمؽ بيـ ،كقد إتبع الباحث في ذلؾ المنيج التحميمي.

ثـ قاـ الباحث بعد ذلؾ بالتمييز بيف السندات غير المكقع عمييا كبيف السندات األخرل –

الرسمية كالعرفية -حيث إتضح بأنيا تختمؼ فيما بينيا مف حيث تعرفيا كشركطيا ككذلؾ حجيتيا.

ثـ تناكؿ الباحث الحديث عف حجية كؿ سند مف السندات غير المكقع عمييا بشكؿ مستقؿ،

فتحدث عف حجية الدفاتر التجارية حيث كجد بأف حجيتيا تختمؼ بإختالؼ النزاع الذم نشأ ىؿ بيف

تاجر كتاجر أـ بيف تاجر كمدني؟ ككجدنا بأف الدفاتر التجارية قد تككف حجة لمتاجر أك عميو في

مكاجية تاجر آخر ،كقد تككف حجة لمتاجر أك عميو في مكاجية شخص مدني متى تكفرت الشركط

المطمكبة لذلؾ ،كبالنسبة لحجية الدفاتر كاألكراؽ المنزلية فيي تككف حجة عمى مف صدرت منو
بشرطيف تـ شرحيما خالؿ البحث ،أما بالنسبة لشركط حجية السندات المؤشر عمييا فتختمؼ تمؾ
الشركط بإختالؼ كجكد السند في حيازة الدائف أـ في حيازة المديف ،فيي تككف حجة متى تكفرت

الشركط المطمكبة فييا ،أما بالنسبة لمرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني

غير المكقع عمييـ فيمكف أف يطبؽ عمييـ مبدأ الثبكت بالكتابة إذا تـ كتابتيـ بخط المديف ككاف مف
شأف ىذه الكتابة أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ.
ثـ تحدث الباحث عف مدل إنطباؽ قكاعد الصحة عمى السندات غير المكقع عمييا ،بمعنى

ىؿ ىناؾ إمكانية لتطبيؽ قكاعد اإلنكار كاالدعاء بالتزكير عمييا؟ إتضح لمباحث أنو يمكف تطبيؽ

قكاعد اإلنكار كاالدعاء بالتزكير عمى تمؾ السندات ،كقد تكصؿ الباحث في نياية ىذا البحث لمجمكعة
مف النتائج كالتكصيات.
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Abstract
From our study to the research topic that deals with unsigned bonds and
their role in proof; these bonds are of unsigned documents prepared with legal
obligation or for one's transactions and life affairs.
Unsigned bonds are as follows: transaction records, commercial
household's papers, clearance certificate, telex offices, fax, and E-mail that
are unsigned; as the researcher clarifies everything related by following
analytical approach. The researcher then distinguished between unsigned
bonds and other formal and customary bonds and ended up by founding that
they vary in terms of recognition, condition, and evidential weight.
The researcher then clarifies the evidential weight for each type of
unsigned bonds. According to transaction records, the researcher find that
their evidential weight varies across nature of dispute whether it is arising
between a trader and a trader or a civilian and trader. Accordingly,
transaction records could be an argument that may be used for or against a
trader facing another trader, or between a trader and civilian; if conditions are
met. And as for commercial household's papers, they may be used as an
argument against who issued it when the two aforementioned conditions are
met. And for clearance certificate's argument conditions, they vary depending
on whether the document ownership is with the credited or debited. Based on
that, it could be used as an argument when conditions are met. According to
telex offices, fax, and E-mail that are unsigned, principle of the presumption
by writing can be applied if written by debited; besides this writing would
made the pretence of title a real possibility.
The researcher then discusses the applicability of validity rules over
the unsigned bonds; meaning that if there is any possibility to apply the rules
of denial and fraud's allegation. Therefore, the researcher comes to a
conclusion that the two above-mentioned rules can be applied upon unsigned
bonds. In the end of this research, the researcher reaches some findings and
recommendations.
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المقدمة:
اع أماـ القضاء فإنو يجب عمى مف يتمسؾ بكاقعة ما أف يقيـ الدليؿ عمى
عندما يعرض نز ه
كجكدىا ،فمف المعركؼ أف نظرية اإلثبات ترتبط ارتباطنا كثيقنا بالقاعدة التي تقضي بأف الشخص ال

يستطيع اقتضاء حقو بنفسو ،كمف ثـ يقع عمى عاتؽ مف يدعي أماـ القضاء مسؤكلية اإلثبات لحقو
الذم ينازعو فيو الغير مف خالؿ إتباع كسائؿ اإلثبات المحددة التي نص عمييا القانكف.
كم ػ ػػف كسػ ػػائؿ اإلثبػ ػػات التػ ػػي نػ ػػص عميي ػ ػػا قػ ػػانكف البينػ ػػات رقػ ػػـ ( )4لسػ ػػنة ( )2001الكتاب ػ ػػة،

كم ػػف ث ػػـ ف ػػاف لمكتاب ػػة دكر كبي ػػر ف ػػي اإلثب ػػات لم ػػا لي ػػا م ػػف م ازي ػػا عدي ػػدة ،كإمكاني ػػة بقائي ػػا كاس ػػتمرارىا
دكف ارتباطي ػ ػػا بكاتبي ػ ػػا( ككم ػ ػػا يق ػ ػػاؿ أف الس ػ ػػند يعمػ ػ ػرًه أط ػ ػػكؿ م ػ ػػف ص ػ ػػاحبو) .كتعتب ػ ػػر الكتاب ػ ػػة دلي ػ ػػؿ

يسػ ػػبؽ إعػ ػػداده حػ ػػدكث الن ػ ػزاع ،ك نجػ ػػد بػ ػػأف الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ قػ ػػد نػ ػػص ص ػ ػراحة عمػ ػػى اسػ ػػتحباب كتابػ ػػة
الديف كذلؾ في قكلو تعالى "يا أىي ًَّ
ىج وؿ يم ىس ًّمى ىفا ْكتييبكهي"(.)1
آمينكا ًإ ىذا تى ىد ىاي ْنتي ْـ بً ىد ْي وف ًإىلى أ ى
ُّيا الذ ى
ى ى
يف ى
كالكتابػ ػػة كأحػ ػػد ط ػ ػػرؽ اإلثبػ ػػات فػ ػػي القػ ػػانكف نػ ػػص المشػ ػػرع الفمسػ ػػطيني عمػ ػػى أنكاعيػ ػػا ،كى ػ ػػي

الس ػ ػػندات الرس ػ ػػمية كالس ػ ػػندات العرفي ػ ػػة كالس ػ ػػندات غي ػ ػػر المكق ػ ػػع عميي ػ ػػا ،كى ػ ػػذه األخيػ ػ ػرة ى ػ ػػي مكض ػ ػػكع
د ارسػ ػػتنا .حيػ ػػث تش ػ ػػمؿ السػ ػػندات غيػ ػػر المكق ػ ػػع عمييػ ػػا الػ ػػدفاتر التجاريػ ػػة كاألكراؽ المنزليػ ػػة كالسػ ػػندات

المؤشػ ػ ػػر عمييػ ػ ػػا ك كثػ ػ ػػائؽ الحاسػػ ػػب اآلل ػ ػػي .كقػ ػ ػػد أعطػ ػ ػػى المشػػ ػػرع حجيػػ ػػة خاصػػ ػػة لمػػ ػػدفاتر التجاريػ ػ ػػة
كاألكراؽ المنزلية ككثائؽ الحاسب اآللي.

أىمية البحث:
تعتبػ ػ ػػر السػ ػ ػػندات بشػ ػ ػ و
ػكؿ عػ ػ ػػاـ ميمػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الحيػ ػ ػػاة القانكنيػ ػ ػػة س ػ ػ ػكاء بػ ػ ػػيف التجػ ػ ػػار أك بػ ػ ػػيف
المػ ػػدنييف ،كلمػ ػػا جػ ػػاءت السػ ػػندات غيػ ػػر المكقػ ػػع عمييػ ػػا لتبيػ ػػاف طريقػ ػػة اإلثبػ ػػات لػ ػػبعض الحػ ػػاالت فػ ػػي
تمػ ػ ػػؾ المسػ ػ ػػتندات ،فػ ػ ػػإف لػ ػ ػػذلؾ أىميػ ػ ػػة بالغ ػ ػ ػة فػ ػ ػػي الحيػ ػ ػػاة العمميػ ػ ػػة كالحيػ ػ ػػاة العمميػ ػ ػػة ،فمػ ػ ػػف الناحيػ ػ ػػة
العممي ػػة تعتبػػػر الس ػػندات غيػػػر المكقػػػع عمييػػػا أمػػػر ض ػػركرم التحػػػدث عنػػػو ككنػػػو يتعمػػػؽ بش ػػيء غايػػػة

فػ ػػي األىميػ ػػة ألنػ ػػو لػ ػػـ يتنػ ػػاكؿ ى ػ ػذا المكضػ ػػكع أحػ ػػد مػ ػػف البػ ػػاحثيف بشػ ػػكؿ مسػ ػػتقؿ ،كأيض ػ ػان إف تنػ ػػاكؿ
ىػ ػػذا المكضػ ػػكع لػ ػػو أىميػ ػػة بالغػ ػػة فػ ػػي إث ػ ػراء المكتبػ ػػات بالمعرفػ ػػة العمميػ ػػة ،كمػ ػػف الناحيػ ػػة العمميػ ػػة فػ ػػإف

التط ػػكر الػ ػػذم نكاكب ػػو ككث ػ ػرة المع ػػامالت بػ ػػيف األفػ ػراد العػ ػػادييف أك ب ػػيف التجػ ػػار فإنػػػو كثي ػ ػ نار مػػػا يحػ ػػدث
ن ػ ػزاع فيمػ ػػا بينيمػ ػػا ،كأيضػ ػػا ليػ ػػذا المكضػ ػػكع أىميػ ػػة بالغػ ػػة فػ ػػي ظػ ػػؿ أف مػ ػػا نشػ ػػيده مػ ػػف تطػ ػػكر كمػ ػػا

نالحظػػػو مػ ػػف تصػ ػػرفات تمقائيػ ػػة نقػػػكـ بيػ ػػا كنػ ػػدكنيا دكف تكقيعيػ ػػا ،فمػ ػػذلؾ كػ ػػاف البػ ػػد عمينػ ػػا مػ ػػف تنػ ػػاكؿ
ىػػػذا المكضػػػكع كتفص ػػيمو كتكض ػػيح كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػو ،ككػ ػػاف البػػػد عمػػػى المشػػػرع مػػػف كضػػػع حمايػػػة

خاصة ليذه السندات كىك ما قاـ بو مشرعنا بالفعؿ.
( )1سكرة البقرة :اآلية .281
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مشكمو البحث:
يثار في ىذا البحث مجمكعة مف اإلشكاليات اليامة كأىميا التساؤؿ الرئيس ،ىؿ تعتبر

استثناء عمى
السندات غير المكقع عمييا خركجنا عف القاعدة أـ أنيا قاعدة بذاتيا ،بمعنى ىؿ ىي
ن
السندات األخرل  -السندات الرسمية كالعرفية ،-أـ ال؟؟
كىذا يثير العديد مف التساؤالت الفرعية كالتي سأقكـ باإلجابة عنيا في متف ىذا البحث:
 -1ما ىك األساس القانكني لمسندات غير المكقع عمييا كالذم يجعميا حجة في اإلثبات؟
 -2ما ىي مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية المحكسبة؟

ال م ػػف الت ػػاجريف غي ػػر المنتظم ػػة حج ػػة لمت ػػاجر ف ػػي مكاجي ػػة ت ػػاجر آخػػػر
 -3ى ػػؿ تعتب ػػر دف ػػاتر كػ ػ ن
أـ ال؟

 -4مدل إنطاؽ قكاعد صحة السندات عمى السندات غير المكقع عمييا؟

منيجية البحث:
سكؼ اتبع في دراستي لمكضكع السندات غير المكقع عمييا كدكرىا في اإلثبات المنيج
التحميمي ،كذلؾ مف خالؿ قيامي بتحميؿ نصكص قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني
رقـ ( )4لسنة ( )2001المتعمقة بالمكضكع محؿ البحث.

خطة البحث:
سنستعرض موضوع بحثنا من خالل التقسيم اآلتي:
 الفصل األول /ماىية السندات غير الموقع عمييا وأنواعيا.
 الفصل الثاني /حجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات ومدى انطباق
قواعد الصحة عمييا.
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الفصل األول
ماىية السندات غير الموقع عمييا وأنواعيا
إلى جانب السندات المكقع عمييا –كالتي ىي باألصؿ تككف ليا حجية في اإلثبات ألنيا
مكقعة ممف صدرت منيـ -تكجد سندات أخرل غير مكقع عمييا ،كبالرغـ مف أنيا غير مكقعة ممف

صدرت منيـ إال أف القانكف منحيا قكة كحجية في اإلثبات ،كبالتالي في تصمح ألف يتـ التمسؾ بيا
أماـ القضاء مف قبؿ الشخص المكجكدة لديو ىذه السندات ،كقد تطرؽ قانكف البينات الفمسطيني ليذه

السندات في المكاد مف (.)27-21

فما ىي السندات غير المكقع عمييا؟ كما ىي أنكاعيا؟ ىذا ما سنتعرؼ عميو في ىذا
الفصؿ مف خالؿ تقسيمو إلى مبحثيف عمى النحك اآلتي:
 المبحث األول /ماىية السندات غير الموقع عمييا. -المبحث الثاني /أنواع السندات غير الموقع عمييا.

المبحث األول
ماىية السندات غير الموقع عمييا
لدراسة ماىية السندات غير المكقع عمييا يجب عمينا تكضيح المقصكد بالسندات غير
المكقع عمييا كمف ثـ تمييزىا عف غيرىا مف النظـ األخرل ،كمف أجؿ ذلؾ سأقكـ بالحديث في ىذا
المبحث عف المقصكد بالسندات غير المكقع عمييا في مطمب أكؿ ،كسأتناكؿ بعدىا الحديث عف

التمييز بيف السندات غير المكقع عمييا كبيف السندات األخرل في مطمب ثاف كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 المطمب األول /المقصود بالسندات غير الموقع عمييا. -المطمب الثاني /تمييز السندات غير الموقع عمييا عن غيرىا من السندات األخرى.
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المطمب األول
المقصود بالسندات غير الموقع عمييا
سأقكـ بتفصيؿ مكضكع ىذا المطمب في فرعيف حيث سنتعرؼ فييما عمى تعريؼ السندات
غير المكقع عمييا في المغة ،كتعريؼ السندات غير المكقع عمييا في االصطالح كذلؾ عمى النحك

اآلتي:

 -الفرع األول /تعريف السندات غير الموقع عمييا في المغة.

 -الفرع الثاني /تعريف السندات غير الموقع عمييا في اإلصطالح.

الفرع األول
تعريف السندات غير الموقع عمييا في المغة
سأتحدث في ىذا الفرع عف تعريؼ السند في المغة ،كمف ثـ سأقكـ بتعريؼ التكقيع في المغة

في غصنيف كاآلتي:

أو ًال -تعريف السند في المغة:
السند في المغة  :سند "سند الشيء  :دعمو  ،جعؿ لو عمادان يعتمد عميو  ،سند مبنى

مصدعنا -كاد أف يقع فسندتو"(.)1

كالسند "جمعيا أسناد .كينصرؼ مدلكليا إلى احد األمكر التالية -1 :ما يستند إليو " ىك سندم

في الضيؽ" -2 .ما قابمؾ الحبؿ كعال عف السفح  -3كجمع أسناد كسندات " صؾ الديف أك البيع"(.)2
كالسند يأتي بمعنى " كؿ التزاـ قانكني يرتكز إلى عقد رابط "(.)3

ثانياً -تعريف التوقيع في المغة:
التكقيع في المغة( :كقع) جمع " تكاقيع  -1 .مصدر كقع  -2أف ينزؿ المطر في قسـ مف
األرض كال ينزؿ في غيره  -3أف يكتب الكاتب اسمو بعالمة خاصة في ذيؿ الكتاب أك الصؾ أك
المعاىدة أك نحك ذلؾ  -4تكىـ الشيء "(.)4

( )1احمػػد مختػػار عمػػر :معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاص ػرة ،المجمػػد األكؿ ،الطبعػػة األكلػػى  ،دار العمػػـ لمماليػػيف1429 ،ى ػػ،2008/

ص.1117

( )2جبراف مسع كد  :الرائد  ،معجـ لغكم عصرم رتبت مفرداتو كفقا لحركفيا األكلى  ،طبعة جديدة ،ص.452
( )3احمد مختار عمر  :مرجع سابؽ  ،ص.1118
( )4جبراف مسعكد  :مرجع سابؽ  ،ص.254
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الفرع الثاني
تعريف السندات غير الموقع عمييا في اإلصطالح
سأتناكؿ في ىذا الفرع تعريؼ السندات في اإلصطالح ،كتعريؼ التكقيع في اإلصطالح،

كتعريؼ السندات غير المكقع عمييا في اإلصطالح كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أو ًال -تعريف السندات في اإلصطالح:

تعرؼ السندات بأنيا عبارة عف "صككؾ مديكنية أك قركض تصدرىا الحككمة أك الشركات أك

المنظمات الدكلية يمزـ دفع مبمغيا كامالن مع فائدة منسكبة إليو أك نفع مشركط(.)1

يتبيف مف التعريؼ أف السندات عبارة عف مبالغ مالية تصدرىا الشركات أك الحككمات أك

منظمات دكلية ،بحيث يتـ ردىا مف قبؿ المقترض مع زيادة ،كىذه الزيادة تتمثؿ في مبمغ إضافي

لمم بمغ األساسي الذم تـ اقتراضو ،أك قد تتمثؿ الزيادة في تحقيؽ المقترض لممقرض نفع معيف .مع

العمـ أف ىذه الزيادة تسمى في الشريعة اإلسالمية بالربا ،كىذه الربا محرمة في الشريعة اإلسالمية،

حيث نجد أف القراف الكريـ قد حرميا في أكثر مف آية.

ثانياً -تعريف التوقيع إصطالحاً:

يعرؼ التكقيع بأنو "اإلشارة أك العالمة التي ينسب بيا الشخص لنفسو السند لما تضمنو ،كىك

دليؿ عمى قبكؿ الشخص ما تضمنو السند مف بيانات بما يجعمو حجة عميو "(.)2

مما سبؽ يتضح لنا أف لمتكقيع كظيفتاف أكليما :مادية كىي اإلشارة الظاىرة التي يتـ كتابتيا

كثانييما :معنكية كىي تكافؽ اإلرادة أم مكافقة المكقع عمى التصرؼ القانكني الكارد في السند(.)3

ثالثاً -تعريف السندات غير الموقع عمييا إصطالحاً:

تعرؼ السندات غير المكقع عمييا بأنيا " ىي عبارة عف دفاتر أك أكراؽ غير مكقع عمييا

يككف إعدادىا إما بإلزاـ قانكني أك بدافع تنظيـ الشخص لمعامالتو كشؤكف حياتو كما قد يقكـ الشخص
بالتأشير عمى سندات مكجكدة لديو"(.)4

( )1عفيػػؼ محمػػد أبػػك كمػػكب  :أصػػكؿ اإلثبػػات فػػي الم ػكاد المدنيػػة كالتجاريػػة ،شػػرح مػػكجز لقػػانكف البينػػات الفمسػػطيني رقػػـ 4لسػػنة

 ، 2001الطبعة األكلى 2014،ـ1435 ،ىػ  ،ص.121

( )2عبػداهلل خميػؿ الفػ ار  ،يكسػؼ عبػد اهلل الغربػاكم  :الػكجيز فػي شػػرح قػانكف البينػات فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة ،الطبعػة األكلػػى ،

 1435ىػ2014-ـ ،ص.72

( )3عباس العبكدم  :السندات العاديػة كدكرىػا فػي اإلثبػات المػ دني  ،د ارسػة مقارنػة بالتشػريعات العربيػة كاألجنبيػة كأحكػاـ القضػاء ،
الدار العممية الدكلية كمكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ، 2001،ص.36

( )4آدـ كىيب النداكم :شرح قػانكف البينػات كاإلجػراء ،د ارسػة مقارنػة بػيف الفقػو اإلسػالمي كالتشػريع كالفقػو كالقضػاء العربػي كالغربػي،
مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،1998 ،ص.114
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يتبيف مف التعريؼ أف السندات غير المكقع عمييا عبارة عف دفاتر غير مكقعة ممف صدرت
منيـ ،بحيث يتـ إعدادىا إما بإلزاـ قانكني كالدفاتر التجارية ،حيث نجد أف القانكف أكجب عمى التجار

اء عمى التجار الذيف
الذيف تكفرت فييـ الشركط التي نص عمييا مسؾ تمؾ الدفاتر كفرض القانكف جز ن
تكفرت فييـ الشركط كلـ يقكمكا بمسكيا ،كاما أف يتـ إعدادىا دكف إلزاـ قانكني بمعنى أف يقكـ
الشخص بإنشائيا دكف أف يمزمو القانكف بذلؾ ،كبالتالي فاف عدـ مسؾ ذلؾ الشخص لتمؾ الدفاتر ال

يرتب القانكف عمى ذلؾ أم جزاء ،كىذه السندات تتمثؿ في الدفاتر كاألكراؽ المنزلية كالتأشير ببراءة

الذمة كالرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد اإللكتركني غير المكقع عمييـ.

المطمب الثاني
تمييز السندات غير الموقع عمييا عن غيرىا من السندات األُخرى
تتشابو السندات غير المكقع عمييا مع السندات الرسمية كالعرفية في أنيـ جميعيـ يصمحكا

ألف يككنكا كسائؿ لإلثبات أماـ القضاء إذا تكافرت الشركط المطمكبة بيـ ،كلكف بالرغـ مف ىذا التشابو

إال أف ىناؾ أكجو اختالؼ بينيـ .سأقكـ ببياف تمؾ االختالفات في فرعيف عمى النحك اآلتي:
 الفرع األول /تمييز السندات غير الموقع عمييا عن السندات الرسمية. -الفرع الثاني /تمييز السندات غير الموقع عمييا عن السندات العرفية.

الفرع األول
تمييز السندات غير الموقع عمييا عن السندات الرسمية
تتشابو السندات غير المكقع عمييا مع السندات الرسمية في أنيـ يصمحكا جميعنا أف يككنكا

كسائؿ إثبات أماـ القضاء ،كاف كانت تمؾ الكسائؿ تختمؼ مف حيث حجيتيا ،كبالرغـ مف ىذا التشابو

بينيـ إال أف السندات غير المكقع عمييا تتميز عف السندات الرسمية مف حيث شركط إنشائيا ،ككذلؾ
مف حيث حجيتيا ،ككذلؾ مف حيث تعريفيا كسأقكـ بتكضيح تمؾ االختالفات عمى النحك اآلتي :

أو ًال -من حيث التعريف:
تعرؼ السندات غير المكقع عمييا بأنيا " عبارة عف دفاتر كأكراؽ غير مكقع عمييا يككف

إعدادىا إما بإلزاـ قانكني ،أك بدافع تنظيـ الشخص لمعامالتو كشؤكف حياتو ،كما قد يقكـ الشخص
بالتأشير عمى سندات مكجكدة لديو "(.)1

( )1آدـ كىيب النداكم  :شرح قانكف البينات كاإلجراء ،مرجع سابؽ  ،ص.114
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أما السندات الرسمية فتعرؼ بأنيا "السندات التي يقكـ مكظؼ عاـ أك مف في حكمو بتنظيميا،

كذلؾ طبقنا لألكضاع القانكنية كفي حدكد اختصاصو"(.)1

ثانياً -من حيث شروط إنشائيا:
يشترط في السندات الرسمية لكي يتـ إنشائيا بشكؿ صحيح ثالث شركط كىي:
 -1صدور السند من موظف عام أو من في حكمو:
المكظؼ العاـ :ىك الشخص الذم يككف معينان مف قبؿ الدكلة لمقياـ بعمؿ مف أعماليا ،سكاء

أكاف عمؿ المكظؼ بأجر أـ بدكف أجر  -مثؿ المختار حيث أنو يعمؿ بدكف أجر ،-كيختمؼ

ال القاضي يعتبر مكظؼ عاـ بالنسبة لألحكاـ
المكظؼ العاـ بإختالؼ السند الذم يختص بكتابتو ،فمث ن

التي أصدرىا ،ككاتب الجمسة يعتبر مكظؼ عاـ بالنسبة لمحاضر الجمسات التي يكتبيا(.)2

كأيضا تعتبر السندات سندات رسمية حتى كلك لـ تصدر مف مكظؼ عاـ كذلؾ بصدكرىا ممف

ىـ في حكـ المكظؼ العاـ ،كالمستخدمكف مف قبؿ الدكلة ضمف مشاريع تمكيمية مف الخارج ،ككذلؾ

عماؿ البطالة سكاء أكانكا يعممكف ضمف أعماؿ الحككمة أك ضمف أماكف تحت رقابة الدكلة كاشرافيا

عمى أف يتـ العمؿ في مرفؽ عاـ بغض النظر عف نكع العمؿ الذم يؤديو فقد يككف أعماؿ إدارية أك

كتابية أك فنية(.)3

 -2صدور السند من موظف عام مختص:
يجب أف يصدر السند عف مكظؼ عاـ مختص طبقان لممادة ( )9مف قانكف البينات الفمسطيني

كالتي نصت عمى أف "السندات الرسمية ىي التي ينظميا المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ الذيف
مف إختصاصيـ تنظيميا طبقا لألكضاع القانكنية"

كيؤخذ عمى المشرع في ىذه المادة أنو لـ ييكجب أف يككف المكظؼ العاـ مختص مكانيان ك
زمانيان ،ككاف األجدر عمى المشرع عاف يشترط في السند الرسمي أف يصدر عف مكظؼ عاـ مختص
مكانينا ك زمانينا كنكعينا.

كيككف المكظؼ مختص مكانيان إذا كاف المكظؼ العاـ بتنظيـ السندات في حدكد المكاف

المحدد لو قانكننا ،ككذلؾ يككف مختصنا زمانينا إذا كاف يقكـ بتنظيـ السندات في المكاعيد المحددة

ػاء  ،الطبع ػػة الثاني ػػة- 2016،
( )1س ػػامي محم ػػكد مق ػػداد  :ط ػػرؽ اإلثب ػػات ف ػػي ض ػػكء أحك ػػاـ ق ػػانكف البين ػػات الفمس ػػطيني فقيػ ػ نا كقض ػ ن
2017ـ ،ص.55
( )2محمد يحيى مطر :اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ، 1987 ،الدار الجامعية ،ص.92
( )3عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبد اهلل الغرباكم  :مرجع سابؽ ،ص.64
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قانكننا ،كيجب أف يككف المكظؼ كذلؾ مختص نكعينا كيككف مختصنا زمانينا إذا كاف المكظؼ مختصنا

بتحرير السند الرسمي مف حيث طبيعتو القانكنية كفقنا لما حدده القانكف(.)1
 -3مراعاة األوضاع القانونية في تدوين السند الرسمي:

يجب أف يصدر السند كفقنا لمشكميات كاإلجراءات التي حددىا المشرع ،كذلؾ تحقيقنا لممصمحة
العامة ككذلؾ الخاصة لألفراد ،كبالتالي فإف الحكمة مف ذلؾ – أم مف قكاعد الشكؿ – ىي إقامة

اع تمؾ
ضمانات لألفراد لكي تككف ثق ن
ال يكازم السمطات الكبيرة الممنكحة لإلدارة ،كمف ثـ إذا لـ تر ى
الشكميات فإف ذلؾ يعتبر إنتقاصنا مف ىذه الضمانات(.)2
أما الشركط الكاجب تكفرىا في السندات غير المكقع عمييا فإف تمؾ الشركط تختمؼ باختالؼ

السند ،فيشترط في الدفاتر التجارية سالمة القيد كالترقيـ ،كيشترط في الدفاتر كاألكراؽ المنزلية أف يذكر

فييا محررىا صراحة انو استكفى دينان أك أف يقصد مف كراء تحريرىا أف تقكـ مقاـ السند لمف أثبتت حقنا
لمصمحتو ،كيشترط في التأشير ببراءة الذمة إذا كاف السند بيد الدائف أف يككف ىناؾ تأشير عمى سند
الديف ببراءة ذمة المديف ككذلؾ بقاء السند في يد الدائف ،أما إذا كاف السند بيف المديف فيشترط أف

يككف ىناؾ تأشير بخط الدائف عمى النسخة األصمية لمسند بما يفيد براءة الذمة ،ككذلؾ كجكد السند

تحت يد المديف ،أما بالنسبة لمرسائؿ فيشترط فييا أف تككف مكتكبة كمكقعة لكي يككف ليا قكة السند

العرفي ،أما إذا لـ تكف مكقعة ممف صدرت منو فيككف ليا قكة مبدأ الثبكت بالكتابة متى تكفرت
شركطو ،كيشترط في البرقيات أف تككف مكقعة كأف يكجد منيا نسخة في مكتب التصدير لكي يككف ليا

ال قكة السند العرفي ،أما إذا لـ تكف مكقعة ممف صدرت منو فيككف ليا قكة مبدأ الثبكت بالكتابة متى

تكفرت شركطو.

ثالثاً -من حيث حجيتيا:
البينات الفمسطيني ،كلكف ىنا نكد أف نبيف أف حجية السند الرسمي ترتبط بالبيانات التي

يتضمنيا السند الرسمي كفي ىذا المجاؿ يجب التفرقة بيف نكعيف مف البيانات التي يتضمنيا السند

الرسمي عمى النحك اآلتي:
-1

بيانات ليا حجية مطمقة وال يجوز الطعن فييا إال بالتزوير:
كىي التي تحقؽ المكظؼ المختص بنفسو مف حصكليا ككاف بإستطاعتو أف يتحقؽ منيا،

فيي كقعت تحت سمعو كبصره ،مثؿ تنظيـ سند رسمي عند كاتب العدؿ كذلؾ بحضكر أطرافو مف

الشيكد كتكاقيعيـ كتكقيع كاتب العدؿ عمى ما كرد في السند(.)3

( )1مكسى سمماف أبك ممكح  :شرح قانكف البينات رقـ4لسنة 2001ـ  ،الطبعة الثالثة2012-2011 ،ـ  ،ص.68
( )2عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم :مرجع سابؽ  ،ص.66
( )3مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ  ،ص.69
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-2

بيانات يمكن النيل من حجيتيا ومن ثم يمكن إثبات عكسيا:
كىي البيانات التي يتمقاىا المكظؼ العاـ أك مف في حكمو مف أصحاب الشأف مف أقكاؿ

كتقريرات تخص التصرؼ القانكني الذم يشيد بو السند ذاتو دكف أف يقع ذلؾ تحت سمع كبصر

المكظؼ العاـ ،أم ما يصؿ إلى مسامعو عف طريؽ لساف ذكم الشأف فقط عمى مسؤكلية أطراؼ السند
دكف أف يككف بإمكاف المكظؼ التأكد مف مدل حجية كسالمة ىذه األقكاؿ كاإلق اررات ،فمثالن قبض

الثمف أك تسمـ المبيع ىذه كقائع لـ يشيدىا المكظؼ حتى تثبت ليا صفة الرسمية كبالتالي يجكز إثبات
عكسيا بالطرؽ العادية(.)1

معنى ما سبؽ أف البيانات التي يتمقاىا المكظؼ كلـ تقع تحت سمعو كبصره يمكف النيؿ مف

حجيتيا كاثبات عكسيا بالطرؽ العادية ،إال انو ىنا تجدر اإلشارة إلى انو كبالرغـ مف أف البيانات التي
تمقاىا المكظؼ كلـ تقع تحت سمعو كبصره إال أف التاريخ كالتكقيع تبقى ليـ حجيتيـ في اإلثبات
كبالتالي ال يمكف النيؿ مف حجيتيـ كال إثبات عكسيـ.

أما بالنسبة لحجية صور السندات الرسمية فإذا كانت النسخة األصمية لمصكرة مكجكدة ،فانو
يككف ليا نفس حجية األصؿ كفقا لمفقرة األكلى مف المادة ( )12مف قانكف البينات الفمسطيني.
أما بالنسبة لحجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات فإف الحجية تختمؼ باختالؼ نكع
السند غير المكقع عميو فالدفاتر التجارية تختمؼ حجيتيا باختالؼ النزاع ،فإذا ثار نزاع بيف تاجر

كآخر ففي ىذه الحالة تختمؼ حجيتيا عف حالة إذا ثار نزاع بيف تاجر كمدني ،أما بالنسبة لحجية

الدفاتر كاألكراؽ المنزلية فتككف حجة عمى مف صدرت منو إذا تكافرت شركط معينة ،كاذا لـ تتكفر ىذه

الشركط فال تككف ىذه الدفاتر حجة عمى مف صدرت منو ،أما بالنسبة لمتأشير ببراءة الذمة فيككف ليا

حجة عمى الدائف كىنا الحجية تختمؼ باختالؼ كجكد السند بيد الدائف أـ بيد المديف ككذلؾ بالنسبة

لمرسائؿ كالبرقيات ،إذا كانت غير مكقعة يككف ليا قكة مبدأ الثبكت بالكتابة متى تكفرت شركطو.

الفرع الثاني
تمييز السندات غير الموقع عمييا عن السندات العرفية
تتميز السندات غير المكقع عمييا عف السندات العرفية مف حيث التعريؼ ككذلؾ مف حيث

شركط اإلنشاء ككذلؾ مف حيث الحجية كتفصيؿ ما سبؽ عمى النحك اآلتي:

( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.69
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أو ًال -من حيث التعريف:
السندات العرفية ىي " كرقة مكتكبة صادرة مف األفراد كمكقع عمييا مف ذكم الشأف بغير تدخؿ

مف المكظؼ المختص(.)1

أما السندات غير المكقع عمييا فتعرؼ بأنيا "عبارة عف دفاتر أك أكراؽ غير مكقع عمييا يككف

إعدادىا أما بإلزاـ قانكني ،أك بدافع تنظيـ الشخص لمعامالتو كشؤكف حياتو ،كما قد يقكـ الشخص
بتأشير عمى سندات مكجكدة لديو(.)2

ثانياً -من حيث شروط اإلنشاء:
يشترط في السند العرفي لكي يككف لو حجية في اإلثبات شرطاف كىما الكتابة كالتكقيع ،حيث
نصت عمييما المادة ( )15مف قانكف البينات الفمسطيني كتفصيميما عمى النحك اآلتي:
 -1الكتابة:
أكؿ شرط مف شركط السند العرفي كجكد كتابة بحسب األصؿ ،كلكف ليس ىناؾ ما يمنع أف

يككف ىناؾ سند عرفي بدكف كتابة ،كالتكقيع عمى بياض مثالن ،كال يشترط في الكتابة لغة معينة فيجكز

أف يككف بأم لغة يفيميا أطراؼ السند كيصح السند العرفي إذا تمت كتابتو بخط شخص أجنبي عف

أطرافو ،كال يشترط في الكتابة أف تككف مكتكبة بكسيمة معينة فيجكز كتابتيا بقمـ الرصاص كيجكز
طباعتيا طباعة ،كال يشترط في السند العرفي كجكد بيانات محددة كما في السند الرسمي فكؿ ما في

األمر يجب أف يككف السند العرفي مكتكبنا( .)3كلكف مف المتصكر كما ذكرت كجكد سند عرفي بدكف
تكقيع في حالة التكقيع عمى بياض.
 -2التوقيع :

التكقيع شرط جكىرم في السند العرفي فيك الذم يمنح المحرر العرفي حجيتو في اإلثبات،

ألف التكقيع ىك الذم يينسب الكتابة لصاحبيا ،كالتكقيع قد يككف بإمضاء الشخص نفسو كيمكف أف
يككف ببصمتو أك بختمو كيمكف أف يككف بذلؾ جميعنا ،كمف ثـ فإذا خال المحرر العرفي مف التكقيع
فال نككف أماـ محرر عرفي أصالن بؿ نككف إماـ سند غير مكقع عميو(.)4

( )1احمد شكقي عبد الرحمف  :النظرية العامة لاللتزاـ ،أحكاـ االلتزاـ كاإلثبات في الفقو كقضاء النقض  ،2004،ص.361
( )2آدـ كىيب النداكم  :شرح قانكف البينات كاإلجراء ،مرجع سابؽ  ،ص.114
( )3مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ  ،ص.75

( )4عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ 2014،ـ 1435،ىػ  ،ص .99،98
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فإذا خال السند مف التكقيع كاحتكل عمى الكتابة فقط ككاف مف شأف ىذه الكتابة أف تجعؿ
الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ فيمكف اعتبارىا في ىذه الحالة مبدأ ثبكت بالكتابة.
أما بالنسبة لمسندات غير الموقع عمييا فشركط إنشائيا تختمؼ باختالؼ نكع السند ،فالدفاتر
التجارية يشترط فييا سالمة القيد كالترقيـ ،ككذلؾ بالنسبة لمدفاتر كاألكراؽ المنزلية كأيضا التأشير ببراءة
الذمة كالرسائؿ كالبرقيات ليـ شركط معينة خاصة بيـ سأكضحيا في مكضعيا خالؿ ىذا البحث ،كمف

الجدير ذكره أف السندات غير المكقع عمييا ال يشترط فييا التكقيع كما في السند العرفي ألنيا لك كانت
مكقعة لما كانت ىناؾ مشكمة كلكانت ليا حجية المحرر العرفي.

ثالثاً -من حيث الحجية:
السندات العرفية تككف ليا حجية في اإلثبات أم بمعنى السندات العرفية تككف حجة بكافة

البيانات الكاردة فييا كال تزؿ حجيتيا إال عند إنكارىا مف الشخص الذم تنسب إليو بمعنى أنو بمجرد

إنكارىا تنتفي حجيتيا( .)1أما قبؿ ذلؾ فيي تككف حجة في اإلثبات.

بمعنى آخر يككف السند العرفي حجة عمى مف قاـ بتكقيعو ما لـ ينكر الشخص ما ىك منسكب

إليو مف خط كامضاء أك ختـ أك بصمة ،كبالتالي فاف عدـ اإلنكار أك السككت أك المناقشة في
مكضكع السند فإف ذلؾ يعتبر بمثابة إق ار انر منو بصحة ما تضمنو السند ،كفي ىذه الحالة يتساكل السند

بناء عمى
العرفي مع السند الرسمي في القكة الثبكتية ،أما إذا أنكر مف نسب إليو السند فعمى المحكمة ن
طمب الخصـ إجراء التحقيؽ لمتأكد مف صحة نسبة السند إليو مف عدمو ما لـ تكف أكراؽ الدعكل

كمستنداتيا تغني عف إجراء التحقيؽ ،كمف ثـ في حالة اإلنكار يقع عب يء اإلثبات في ىذه الحالة عمى
مف يتمسؾ بالسند أم عمى مف يتمسؾ بالسند أف يثبت صدكره ممف نسب إليو ذلؾ السند(.)2
كبالنسبة لمكارث نجد أف المشرع الفمسطيني أعفى الكارث كالخمؼ الخاص مف اإلنكار كاكتفى

منو باإلدعاء بأف الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ىي ليست لمف تمقى الحؽ عنو أك أف يدعي
بأنو ال يعمـ تكقيع أك بصمة سمفو دكف أف يحمؼ يميف ،فإذا أفاد الكارث أك الخمؼ الخاص بعدـ العمـ

ازل ت حجية السند العرفي عف السند مؤقتان كعمى مف يتمسؾ بيذا السند أف يقيـ الدليؿ عمى صحة ذلؾ
السند كذلؾ مف خالؿ دعكل تحقيؽ الخطكط( .)3كذلؾ استنادنا لمفقرة الثانية مف نص المادة ( )16مف

قانكف البينات الفمسطيني.

( )1تكفيؽ حسف فرج  :قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،1977،1978 ،ص.92
( )2عبداهلل خميؿ الفرا ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم  :مرجع سابؽ  ،ص.74
( )3سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.103

11

أما بالنسبة لحجية المحررات العرفية بالنسبة لمغير -بالنسبة لمتاريخ كليس المضمكف -فال
يككف ليا حجية إال إذا كانت ثابتة التاريخ ،كتككف كذلؾ في خمس حاالت نصت عمييا المادة

( )2/18منيا مف قانكف البينات الفمسطيني(.)1

وبالنسبة لحجية صورة السند العرفي فال يككف ليا أم قيمة في اإلثبات ،ألنيا غير مكقعة
كعرضو لمتحريؼ كقد يككف أصميا مزكر ،كلكف إذا كانت صكرة السند العرفي مكتكبة بخط اليد ككاف
مف شأنيا أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ كال تحمؿ تكقيع فيمكف أف نعتبرىا في ىذه الحالة

مبدأ ثبكت بالكتابة ألنيا صدرت بخط المديف ،كمف ثـ فإنيا تستكمؿ بالبينة أك القرائف أما إذا قاـ

المديف بكتابة الصكرة ككقع عمييا فيمكف أف نعتبرىا في ىذه الحالة نسخة ثانية كبالتالي تككف ليا نفس

حجية األصؿ في اإلثبات كيمكف أف نعتبرىا سند عرفي مؤيد لسند سابؽ(.)2

بمعنى أنو إذا قاـ شخص بكتابة سند دكف تكقيع كبعدىا قاـ بكتابة صكرة عف السند ككقع عمى

الصكرة فيمكف في ىذه الحالة أف نعتبر الصكرة المكقع عمييا سند عرفي مؤيد لسند سابؽ.

أما بالنسبة لحجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات فكما قمنا في حجيتيا في السند
الرسمي يقاؿ ىنا فاألمر يختمؼ باختالؼ نكع السند غير المكقع عميو.

( )1نصت الفقرة الثانية مف المادة( ) 18مف قانكف البينات عمى أنو " يككف لمسند العرفي تاريخ ثابت مف يكـ:
أ-أف يصادؽ عميو كاتب العدؿ .ب-أف يثبت مضمكنو في كرقة أخرل ثابتة التاريخ رسميان .ج-أف يؤشر عميو قػاض أك مكظػؼ
عاـ مختص.

د -كفاة أحد ممف ليـ عمى السند أثر معترؼ بو مف خط أك إمضاء أك بصمة ،أك مف يكـ أف يصػبح مسػتحيال عمػى احػد مػف ىػؤالء
أف يكتب أك يبصـ لعمة في جسمو .ق -كقكع أم حادث آخر يككف قاطعان في أف الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعو".
( )2مكسى سمماف أبك ممكح :مرجع سابؽ  ،ص.98
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المبحث الثاني
أنواع السندات غير الموقع عمييا
األصؿ أف السندات العادية المكقع عمييا ىي التي تصمح لإلثبات فيي تعتبر دليال كامال
في اإلثبات ألنيا مكقعة ممف صدرت منيـ ،إذ أف التكقيع يضفي عمى ىذه السندات حجيتيا ،كلكف

كجدنا بأف ىناؾ استثناء عمى ىذا األصؿ كالذم يتمثؿ في أف ىناؾ سندات عادية أخرل غير معدة

لإلثبات كالتي تككف في الغالب غير مكقعو ممف صدرت منيـ كمف ثـ تعكزىا الدقة كالحيطة المتيف
يجب أف تراعياف في السندات المعدة لإلثبات ،كمع ذلؾ كجدنا أف القانكف قد جعؿ ليا حجية معينة
تختمؼ باختالؼ األحكاؿ كنجد بأف قانكف البينات الفمسطيني قد تعرض ليذه السندات غير المكقع

عمييا كالغير معدة لإلثبات في المكاد بيف ( )27-21كتتمثؿ السندات غير المكقع عمييا كفقا لقانكف

البينات الفمسطيني في الدفاتر التجارية كاألكراؽ كالدفاتر المنزلية كالتأشير ببراءة الذمة كأخي ار الرسائؿ

كالبرقيات غير المكقع عمييـ.

كبناء عمى ما سبؽ سأقكـ بتفصيؿ السندات غير المكقع عمييا في أربعة مطالب عمى
ن
النحك اآلتي:
 المطمب األول /الدفاتر التجارية. المطمب الثاني /األوراق والدفاتر المنزلية. المطمب الثالث /التأشير ببراءة الذمة. -المطمب الرابع /الرسائل والبرقيات.

المطمب األول
الدفاتر التجارية
نصت المادة( )20مف قانكف التجارة الفمسطيني رقـ ( )2لسنة 2014ـ عمى أنو "يجب عمى
كؿ تاجر جاكز رأس مالو المستثمر في التجارة عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة

قانكنان أف يمسؾ الدفاتر التي تستمزميا طبيعة كأىمية تجارتو".

يفيـ مف ىذه المادة أف قانكف التجارة الفمسطيني فرض إلتزاـ عمى عاتؽ التجار سكاء أكانكا

أفرادان أـ شركات كىك كجكب مسؾ الدفاتر التجارية ،كنجد بأف قانكف التجارة قد ميز بيف ما إذا كاف

التاجر رأس ماؿ صغي نار أـ كبي نار حيث أف القانكف لـ يفرض عمى صغار التجار كالباعة المتجكليف
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اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية في حيف أكجب مسؾ الدفاتر التجارية عمى كؿ تاجر جاكز رأسمالو
عشرة آالؼ دينار أردني.
كبناء عمى ما سبؽ سأتناكؿ في ىذا المطمب الدفاتر التجارية مف حيث تعريفيا كأىميتيا،
ن
ككذلؾ نطاؽ االلتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية كشركط تنظيميا ،كأيضنا مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية
كجزاء اإلخالؿ بمسؾ الدفاتر التجارية في ثالثة أفرع عمى النحك اآلتي:
 -الفرع األول /ماىية الدفاتر التجارية وأىميتيا.

 -الفرع الثاني /نطاق اإللتزام بمسك الدفاتر التجارية وشروط تنظيميا.

 -الفرع الثالث /مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية وجزاء اإلخالل بمسكيا.

الفرع األول
ماىية الدفاتر التجارية وأىميتيا
يقكـ التجار بمسؾ الدفاتر التجارية مف أجؿ تدكيف عممياتيـ التجارية فييا كمف أجؿ تنظيـ

النشاط التجارم الذم يمارسكنو كنجد بأف ىناؾ فائدة كبيرة تعكد عمى التجار كعمى األشخاص الذم
يتعاممكف معيـ مف جراء اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية.
كتعرؼ الدفاتر التجارية بأنيا ىي "جميع الدفاتر كالسجالت كاألكراؽ التي يسجؿ فييا التاجر

تفاصيؿ أعمالو التجارية "(.)1

كتكمف أىمية مسؾ الدفاتر التجارية في عدة أمكر ىي:
 أوالً :يعتبر مسؾ الدفاتر التجارية المنتظمة كالتي تحتكم عمى المعمكمات الكاضحة كالمكثقةبالمستندات أداة في يد التاجر يستطيع مف خالليا التاجر معرفة مكاطف الخمؿ كالقصكر التي
مف الممكف أف تككف مكجكدة في تجارتو ،كمف ثـ يستطيع التاجر كبكؿ سيكلة تالفي ذلؾ

القصكر ،كليس ذلؾ فحسب بؿ تمكنو مف كضع خطة محكمة لسير أعماؿ تجارتو كمف ثـ
تكصمو إلى تحقيؽ األرباح كازدىار تجارتو(.)2

 ثانياً :أف مسؾ الدفاتر التجارية بصكرة منتظمة كدقيقة يعكد بالفائدة عمى التاجر كأيضنا عمىدائنيو عمى حد سكاء ،ألف الدفاتر التجارية ستككف كسيمة كافية لبياف المركز المالي لمتاجر

( )1بساـ محمد الطراكنة ،باسـ محمد ممحـ :مبادئ القانكف التجارم ،النظرية العامة -األعماؿ التجاريػة كالتجػار كالػدفاتر التجاريػة،

السجؿ التجارم -المتجر -العنكاف التجارم -العقكد التجارية ،دار الميسرة ،ص.89

()2فكزم محمد سامي :شرح القانكف التجارم ،مصادر القانكف التجارم األعماؿ التجارية ،التاجر  ،المتجر ،العقكد التجاريػة ،الجػزء
األكؿ  ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،مكتبك دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ك دار مكتبة التربية  ،ص.110
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كأيضنا بياف ما لمتاجر مف حقكؽ كما عمى التاجر مف ديكف متعمقة بنشاطو التجارم ،كأيضنا
يتـ مف خالؿ الدفاتر التجارية معرفة مدل نجاح التاجر في تجارتو مف عدمو ،كمف ثـ

يستطيع في ضكئيا التاجر تكجيو نشاطو التجارم عمى نحك تحقيؽ مصمحتو كيقيو مخاطر

المفاجآت

()1

.

 ثالثاً :تصمح الدفاتر التجارية كما سنرل الحقنا ككسيمة مف كسائؿ اإلثبات التي ممكف لتاجرأف يستعيف بيا مف أجؿ إثبات حقكقو ،كمف ثـ يستطيع التاجر استخداـ دفاتره التجارية متى
كانت منتظمة في مكاجية غيره سكاء أكاف-الغير -تاج نار أـ ال كمف ثـ تعتبر الدفاتر التجارية

مف كسائؿ اإلثبات التي يجكز لممحكمة أف تعتمدىا إذا حدث نزاع بيف تاجر كغيره

سأتناكلو بالشرح كالتفصيؿ الحقا.

()2

كىذا ما

 رابعاً :الدفاتر التجارية ليا أىمية خاصة في نظاـ اإلفالس كالصمح الكاقي مف اإلفالس أيضان،كمف ثـ إذا تـ شير إفالس تاجر فاف دفاتره التجارية متى كانت مطابقة لمقانكف كمنتظمة

تساعده في الكشؼ عف مدل سالمة أعمالو التجارية ،كمف ثـ تستطيع المحكمة عف طريؽ
الدفاتر التجارية التحقؽ عما إذا كاف إفالس التاجر قد حدث نتيجة تقصير منو أـ أف ذلؾ

يعكد ألسباب خارجية خارجة عف إرادة التاجر ،إذ أف التاجر قد يعتبر مفمس بالتدليس إذا
أخفى دفاتره التجارية أك قاـ بإتالفيا ،كأيضا يعتبر التاجر مفمس بالتقصير إذا لـ يمسؾ دفاتر
تجارية تكفي لمكقكؼ عمى حقيقة مركزه المالي ،كباإلضافة لما سبؽ ال يستطيع التاجر

االستفادة مف الصمح الكاقي مف اإلفالس إال إذا أرفؽ مع طمب الصمح الكاقي مف اإلفالس

الدفاتر التجارية التي قاـ بمسكيا(.)3

 خامساً :تحقؽ المعمكمات المدكنة في الدفاتر التجارية اإلستفادة لمتاجر عند القياـ بتحديدكتقدير مقدار ضريبة الدخؿ ،حيث أف كجكد دفاتر تجارية مع التاجر تحتكم عمى معمكمات

( )1عزيػػز العكيمػػي :الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف التجػػارم ،األعمػػاؿ التجاريػػة -التجػػار -المتجػػر النقػػكد التجاريػػة ،الجػػزء األكؿ ،دار

الثقافة لمنشر كالتكزيع1429،ىػ 2008-ـ  ،ص.138

( )2عػػادؿ عمػػي المقػػدادم  :القػػانكف التجػػارم  ،كفقػػا ألحكػػاـ قػػانكف التجػػارة رقػػـ55سػػنة ،1990مفيػػكـ العمػػؿ التجػػارم– مصػػادر

القػ ػػانكف العمػ ػػاني – األعمػ ػػاؿ التجاريػ ػػة -التػ ػػاجر-المتجػ ػػر -العقػ ػػكد التجاريػ ػػة  ،دار الثقافػ ػػة لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع  1428،ىػ ػ ػ2007-ـ،

ص.110،111

( )3عزي ػػز العكيم ػػي :الكس ػػيط ف ػػي ش ػػرح التشػ ػريعات التجاري ػػة ،التعري ػػؼ بالق ػػانكف التج ػػارم كتط ػػكره كمص ػػادره ،األعم ػػاؿ التجاري ػػة –

التجػػار -المتجػػر -العقػػكد التجاريػػة – العمميػػات المعرفيػػة-الشػػركات التجاريػػة -األكراؽ التجاريػػة -اثػػر الكسػػائؿ االلكتركنيػػة فػػي إب ػراـ
كاثبات األعماؿ كالعقكد التجارية(التجارة االلكتركنية) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 1432ىػ 2001-ـ  ،ص.64
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كبيانات صحيحة كمنتظمة تجعؿ التاجر في منأل عف التقدير الج ازفي لمبمغ الضريبة الذم

يقع عمى عاتؽ التاجر كجكب تسديده سنكينا(.)1

 سادساً :لمدفاتر التجارية أىمية بالغة في حالة تكقؼ التاجر عف ممارسة نشاطو التجارم سكاءأكاف سبب التكقؼ يرجع العتزاؿ التاجر لتجارية أـ بسبب كفاتو ،إذ انو يمكف االستعانة

بالدفاتر التجارية لتصفية أعماؿ التجار كبياف حقكقو كالتزاماتو(.)2

الفرع الثاني
نطاق االلتزام بمسك الدفاتر التجارية وشروط تنظيميا وحاالت تقديميا
سأتناكؿ في ىذا الفرع نطاؽ اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية ،ككذلؾ عف شركط تنظيـ
الدفاتر التجارية كحاالت تقديـ الدفاتر التجارية لمسجؿ التجارم في غصنيف كاآلتي:
 الغصن األول /نطاق اإل لتزام بمسك الدفاتر التجارية. الغصن الثاني /شروط تنظيم الدفاتر التجارية وحاالت تقديم الدفاتر التجارية لمسجلالتجاري.

الغصن األول
نطاق اإل لتزام بمسك الدفاتر التجارية
يتحدد نطاؽ اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية ببياف األشخاص الذيف يجب عمييـ اإللتزاـ بمسؾ

الدفاتر التجارية ،أم بمعنى مف ىـ األشخاص الذم يجب عمييـ مسؾ الدفاتر التجارية كما يتحدد
بياف نطاؽ االلتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية مف حيث المضمكف.
كتفصيؿ نطاؽ اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية عمى النحك اآلتي:

أوالً  -نطاق اإل لتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث األشخاص:
نصت المادة ( )20مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو "يجب عمى كؿ تاجر جاكز رأس
مالو المستثمر في التجارة عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا ،أف يمسؾ

الدفاتر التي تستمزميا طبيعة كأىمية تجارتو".

( )1فريػػد صػػبحي المكلػػك  :شػػرح أحكػػاـ القػػانكف التجػػارم (النظريػػة العامػػة) المػػدخؿ -األعمػػاؿ التجاريػػة -التػػاجر المحػػؿ التجػػارم،

الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2018-ـ ،ص.162،163

( )2خالد إبراىيـ التالحمة :الكجيز في القانكف التجارم  ،مبادئ القانكف التجػارم – الشػركات التجاريػة -األكراؽ التجاريػة كالعمميػات
المصرفية ،الطبعة الثالثة ،دار كائؿ لمنشر  ،2012،ص.62
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يتبيف مف نص ىذه المادة أف القانكف الفمسطيني فرض التزاـ عمى كؿ تاجر جاكز رأسمالو
المستثمر في التجارة عف عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة أف يمتزـ بمسؾ

الدفاتر التجارية ،كلـ تميز ىذه المادة بيف ما إذا كاف التاجر فرد أـ شركة ،كلـ تميز ىذه المادة بيف ما

إذا كاف التاجر كطنينا أـ أجنبيان(.)1

كيرل الباحث ىنا أف المشرع الفمسطيني كاف مكفقا عندما نص عمى كجكب مسؾ الدفاتر

التجارية دكف تمييز بيف التاجر الكطني أك األجنبي ،الف مسؾ الدفاتر التجارية مف قبؿ التاجر

األجنبي يحقؽ العديد مف الفكائد لمدكلة ،حيث يككف باستطاعتيا التعرؼ مف خالؿ دفاتر التجار عمى
عدد التجار األجانب المكجكديف عمى أرضيا ،ككذلؾ تستطيع التعرؼ مف خالؿ دفاتر التجار عمى
رأس الماؿ الذم يممكو التجار األجانب ،كيمكف لمدكلة مف خالؿ إلتزاـ التجار األجانب بمسؾ الدفاتر

التجارية التعرؼ عمى قكة اقتصادىا ك عمى كمية االستثمارات األجنبية عمى األرض الكطنية.
كيالحظ أيضنا عمى النص السابؽ أنو لـ يحدد الجية التي يتـ مف خالليا التعرؼ عمى رأسماؿ

التاجر المستثمر في التجارة ،كلكف مف الممكف أف يككف المرجع في ذلؾ إلى البيانات التي يقكـ التاجر
بإدارجيا في سجمو التجارم ،كىذه البيانات كثي انر ما يتعمد التاجر إثبات القميؿ منيا ،كذلؾ مف أجؿ
التيرب مف دفع الضرائب ،كلذلؾ يرل البعض أف يككف المرجع في تحديد رأسماؿ التاجر في التجارة
ىي البيانات المدرجة في الممؼ الضريبي الخاص بالتاجر(.)2

كلكف يرل الباحث ىنا أنو كاف األجدر بالمشرع أف يحدد جية معينة كمتخصصة ليذا األمر،

بحيث تككف ميمتيا التعرؼ عمى رأسماؿ التاجر الحقيقي كالمستثمر في التجارة كمدل صحة

المعمكمات التي قدميا التاجر عف رأسمالو ،كأف يقكـ المشرع بكضع عقكبات كغرامات عمى كؿ تاجر
يتعمد إخفاء رأس مالو المستثمر في التجارة أك يقكـ بإدالء معمكمات ليست صحيحة عف رأس مالو
المستثمر في التجارة مف أجؿ دفع التجار عمى القياـ بإعطاء المعكمات الصحيحة كالسميمة عف رأس

بناء عمى رأس
ماليـ المستثمر في التجارة ،لما ليذا األمر مف أىمية بالنسبة لمدكلة حيث تستطيع ن
الماؿ الحقيقي لمتاجر تقدير نسبة الضرائب التي تفرضيا عميو.
كيالحظ أيضا عمى نص المادة السابقة أنيا فرضت التزاـ عمى عاتؽ التاجر بمسؾ الدفاتر

التجارية كلـ تميز المادة بيف التاجر الذم يعرؼ القراءة كالكتابة كالتاجر األمي ،كبالتالي يجب عمى

( )1ىػػاني محم ػػد دكي ػػدار  :الق ػػانكف التج ػػارم المبن ػػاني  ،نظري ػػة األعم ػػاؿ التجاري ػػة – نظري ػػة الت ػػاجر -الت ازم ػػات التج ػػار القانكني ػػة –

المؤسسة التجارية -الشركات التجارية ،الجزء األكؿ  ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  ،بيركت  ،ص.206

( )2حمدم محمكد باركد  :أحكاـ قانكف التجارة "النظرية العامة" األعماؿ التجاريػة -التػاجر-المتجػر -اإلفػالس طبقػا ألحكػاـ قػانكف

التجارة الفمسطيني رقـ( )2لسنة ،2014الطبعة الخامسة 2016 ،ـ1436-ىػ  ،ص.167
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كؿ تاجر حتى كلك كاف أمينا أف يقكـ بمسؾ الدفاتر التجارية مستعيننا بمف يقكـ بتنظيميا كتدكيف

عممياتو فييا(.)1

بمعنى آخر جاء نص المادة السابؽ عاـ حيث أنو أكجب عمى كؿ تاجر جاكز رأس مالو

عشرة آالؼ دينار أردني أف يمسؾ الدفاتر التجارية دكف تمييز بيف التاجر األمي كغير األمي،
كبالتالي يفيـ مف ذلؾ أنو يجب عمى كؿ تاجر حتى كلك كاف أمينا كجاكز رأس مالو العشرة آالؼ دينار

أردني أف ييمسؾ الدفاتر التجارية ،خاصة كأف المشرع لـ يشترط أف تكتب الدفاتر التجارية بخط التاجر
نفسو كبالتالي يستطيع التاجر األمي أف يعيد لشخص آخر لكي يقكـ بالكتابة عنو.
كيرل الباحث أف المشرع الفمسطيني في المادة السابقة كاف مكفقان بخصكص كجكب مسؾ

الدفاتر التجارية كلك كاف التاجر أميان ،ألف قياـ المشرع بالنص عمى ذلؾ قد أغمؽ الباب أماـ التاجر
األمي الذم مف الممكف أف يتذرع بعدـ معرفتو القراءة كالكتابة ،كبالتالي فإف ذلؾ يمنع مف التحايؿ

عمى القانكف مف قبؿ بعض التجار الذيف يرغبكف في أكؿ حقكؽ الناس بالباطؿ خاصة إذا كانت
دفاترىـ تشكؿ حجة ضدىـ.

ثانياً -نطاق اإل لتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث المضمون:
يتحدد نطاؽ اإللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية مف حيث المضمكف ببياف أنكاع الدفاتر التجارية

التي يجب عمى التاجر مسكيا ،حيث كجدنا أف غالبية بؿ جميع القكانيف تكجب عمى التاجر أف يمسؾ

دفاتر تجارية تتناسب مع طبيعة تجارتو ،كقد ذكرنا ما لمسؾ ىذه الدفاتر مف أىمية كقد أشارت المادة

( )20مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى أنكاع الدفاتر التجارية بقكليا " ...كبكجو خاص دفتر

اليكمي ة كدفتر الجرد كالميزانية بطريقة تكفؿ بياف مركزه المالي بدقة كما لو مف حقكؽ كما عميو مف
التزامات تتعمؽ بالتجارة".

كنجد أف ىذه المادة قد أكجبت عمى التاجر مسؾ دفاتر كىذه الدفاتر إلزامية ،أما الدفاتر

األخرل التي يقكـ التاجر بمسكيا فتسمى الدفاتر االختيارية أك المساعدة ،كتفصيؿ كتكضيح تمؾ
الدفاتر عمى النحك اآلتي:

 -1الدفاتر اإلجبارية:
أكجبت المادة ( )20مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى التاجر أف يمسؾ دفتر اليكمية كدفتر

الجرد كالميزانية كأكجبت المادة ( )23مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى التاجر أف يمسؾ كدفتر

المراسالت كذلؾ عمى سبيؿ اإللزاـ .كتفصيؿ الدفاتر اإلجبارية عمى النحك اآلتي:

( )1عم ػػي الب ػػاركدم :الق ػػانكف التج ػػارم  ،األعم ػػاؿ التجاري ػػة كالتج ػػار كالش ػػركات التجاري ػػة  ،منش ػػأ المع ػػارؼ باإلس ػػكندرية ، 1986،

ص.102
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أ -دفتر اليومية:
يعتبر دفتر اليكمية مف أىـ الدفاتر التي يمسكيا التاجر كالذم يجب فيو عمى التاجر كفقنا

لنص المادة ( )21مف القانكف التجارم الفمسطيني أف يقيد جميع العمميات التجارية التي يقكـ بيا
التاجر كذلؾ يكـ بيكـ كبشكؿ مفصؿ ،كقد أشارت المادة إلى ذلؾ بقكليا "تقيد في دفتر اليكمية جميع

العمميات التجارية التي يقكـ بيا التاجر ككذلؾ مسحكباتو الشخصية كيتـ القيد فييا يكمنا بيكـ كبشكؿ

مفصؿ باستثناء المسحكبات الشخصية فيجكز قيدىا إجماال شير بشير".

يتبيف مف المادة السابقة أف دفتر اليكمية يشمؿ عمى بياف أعماؿ تجارتو حيث يقكـ التاجر في

ىذا الدفتر بتقييد العمميات التي يقكـ بيا بشكؿ مفصؿ ككفقان لمتسمسؿ الزمني لتاريخ العمميات التي قاـ

بيا ،كمف ثـ فإف دفتر اليكمية يعتبر المرآة التي تعكس نشاط التاجر كحركة أعمالو كبالتالي دفتر
اليكمية يمكف الغير مف التعرؼ عمى كؿ ما يتصؿ بنشاط التاجر كحركة أعمالو(.)1

كمف جانب آخر األصؿ أنو يتعيف عمى التاجر أف يقيد في دفتر اليكمية المسحكبات

استثناء يجكز قيدىا جممة كاحدة شي انر بشير دكف حاجة لذكر
الشخصية يكما بيكـ كبشكؿ مفصؿ ،ك
ن
التفصيالت حتى ال يتأذل التاجر مف معرفة أس ارره الشخصية ،كلعؿ الحكمة مف القياـ بتقييد العمميات
الشخصية أف القياـ بذلؾ لو أىمية كبيرة خاصة عند إفالس التاجر إذ أنو مف الممكف اعتبار التاجر
مفمسنا بالتقصير إذا تبيف انو كاف ينفؽ عمى حياتو الشخصية مبالغ ال تسمح بو تجارتو كمركزه

المالي(.)2

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف قياـ التاجر بقيد العمميات التجارية التي يقكـ بيا جميعيا في دفتر
كاحد قد يؤدم إلى إختالط األمكر عمى نحك يصعب معو اإلستفادة عند الرجكع إلى ىذه الدفاتر
خاصةن إذا كاف التاجر يمارس مشركعات تجارية كبيرة تتنكع فييا العمميات التي يقكـ بيا ،لذلؾ نجد أف

الفقرة الثانية مف المادة ( )21مف القانكف التجارم الفمسطيني أجازت لمتاجر أف يستعمؿ دفاتر يكمية
مساعدة إلثبات تفاصيؿ األنكاع المختمفة مف العمميات المالية التي يقكـ بيا ،كمف ثـ يقكـ التاجر

بتخصيص كؿ كاحد مف ىذه الدفاتر لنكع معيف مف العمميات التي يقكـ بيا كينجزىا ،بمعنى أنو يجكز

أف يككف لمتاجر دفاتر يكمية مساعدة(.)3

( )1عبػ د القػػادر حسػػيف العطػػر  :الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف التجػػارم األردنػػي  ،األعمػػاؿ التجاريػػة -التجػػار -المحػػؿ التجػػارم العقػػكد

التجارية  ،الجزء األكؿ  ،عماف  ،1993 ،ص.134

( )2عماد إبراىيـ الباز  :القانكف التجارم  ،الطبعة الثالثة،مكتبة آفاؽ  ،2005،ص.101
( )3محمد فريد العريني  ،جالؿ كفػاء البػدرم محمػديف  ،محمػد السػيد الفقػي  :مبػادئ القػانكف التجػارم د ارسػة فػي األدكات القانكنيػة،
دار الجامعة الجديدة لمنشر  ،ص.144
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كتككف ميمة تمؾ الدفاتر المساعدة ىي إثبات تفصيالت األنكاع المختمفة مف األعماؿ التجارية
التي يقكـ بيا التاجر ،كىك ما أشارت إليو الفقرة الثانية مف المادة ( )21مف القانكف التجارم الفمسطيني
بقكليا " لمتاجر أف يستعمؿ دفاتر يكمية مساعدة إلثبات تفصيالت ليذه العمميات المختمفة مف

العمميات التجارية ،كيكتفي في ىذه الحالة بالقيد اإلجمالي ليذه العمميات في دفتر اليكمية في فترات
منتظمة ،كيترتب عمى عدـ إتباع ىذا اإلجراء اعتبار كؿ دفتر مساعد دفت انر أصميان".
كىنا تجدر اإلشارة إلى أنو إذا قاـ التاجر بمسؾ دفاتر يكمية مساعدة فميس ىناؾ حاجة ألف

يقكـ بتقييد عممياتو التجارية بالتفصيؿ في دفتر اليكمية األصمي ،بؿ يكفي أف يقكـ بتقييد إجمالي ليذه

العمميات في دفتر اليكمية األصمي كذلؾ في فترات منتظمة ،كأف يقكـ بيذا األمر كؿ شير مثال،
كلكف مف الممكف أف يمسؾ التاجر دفاتر يكمية متعددة لكؿ نكع مف العمميات التجارية التي يقكـ بيا
كلكنو ال يقكـ بنقؿ القيكد المكجكدة في الدفاتر المساعدة بشكؿ إجمالي إلى دفتر اليكمية األصمي ،ففي

ىذه الحالة تعتبر دفاتر التاجر دفاتر يكمية أصمية متعددة كذلؾ كفقا لنص الفقرة الثانية مف

المادة( )21مف القانكف التجارم الفمسطيني(.)1
ب -دفتر الجرد والميزانية :

نصت المادة ( )22مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو "تقيد في دفتر الجرد كالميزانية مع

انتياء السنة المالية البيانات اآلتية:

 -1تفصيالت البضائع المكجكدة لدل التاجر في آخر سنتو المالية أك بياف إجمالي عنيا إذا كردت
تفصيالتيا في دفاتر أك قكائـ مستقمة ،كتعتبر ىذه الدفاتر كالقكائـ جزءنا متممنا لدفتر الجرد

كالميزانية األصمي .

 -2صكرة عف الميزانية كحساب األرباح كالخسائر"
يتبيف مف نص ىذه المادة أنيا نصت عمى الدفتر الثاني مف الدفاتر اإلجبارية أال كىك دفتر

الجرد كالميزانية.

فالمقصكد بالجرد "ىك كصؼ تقديرم لجميع عناصر المحؿ التجارم مف أمكاؿ منقكلة كانت أـ
()2

ثابتة كتقكيميا ،كحصر ما لو مف حقكؽ كما عميو مف التزامات"

( )1مصػ ػػطفى كمػ ػػاؿ طػ ػػو  :القػ ػػانكف التجػ ػػارم  ،مقدمػ ػػة – األعمػ ػػاؿ التجاريػ ػػة كالتجػ ػػار – الشػ ػػركات التجاريػ ػػة -الممكيػ ػػة التجاريػ ػػة

كالصناعية ،الدار الجامعية  ،ص.162

( )2فريد صبحي المكلك :شرح أحكاـ النظرية العامة لقانكف التجارة الفمسطيني كالشػركات طبقػا لقػانكف التجػارة رقػـ 2لسػنة  2014ك
قانكف الشركات رقـ 7لسنة 1430 ، 2012ىػ 2014-ـ  ،ص.163
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أما ال مقصكد بالميزانية " فيك التعبير الرقمي المنظـ طبقا لقكاعد المحاسبة عف مركز التاجر
االيجابي أك السمبي في نياية كؿ سنة مالية ،كتتخذ شكؿ جدكؿ مككف مف جانبيف أحداىما لمفردات

األصكؿ كاألخرل لمفردات الخصكـ "

()1

كمف ىنا يظير اإلختالؼ بيف دفتر الجرد كدفتر الميزانية ،فاألخير يكضح المركز المالي
لمتاجر في نياية كؿ سنة مالية ،كمف ثـ فيك يشتمؿ عمى خانتيف ،األكلى :مفردات األصكؿ كىي
األمكاؿ الثابتة كالمنقكلة كحقكؽ التاجر قبؿ الغير ،كالثانية :مفردات الخصكـ لبياف الديكف التي في ذمة

التاجر لمغير كالتي تتمثؿ في ديكف المشركع لمغير ،باإلضافة لرأس الماؿ الذم يعتبر دينان عمى

التاجر ،كنجد أف المشرع اشترط عمى التاجر أف يدكف في دفتر الجرد صكرة مف الميزانية العامة
لممشركع في نياية كؿ سنة تكضح مركزه السمبي كااليجابي ما لـ تكف مقيدة في دفتر مستقؿ( ،)2كىذا

عمى العكس مف دفتر الجرد فيج ب أف يشتمؿ عمى بياف مفصؿ عف البضاعة المكجكدة في المحؿ في

نياية السنة المالية.

ت -دفتر المراسالت:
نصت المادة ( )23مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو "عمى التاجر أف يحتفظ بصكرة
مف المراسالت كالبرقيات كغيرىا مف الكثائؽ التي يرسميا أك يتسمميا لشؤكف تتعمؽ بتجارتو ،كيككف

الحفظ بطريقة منتظمة تسيؿ معيا المراجعة".

نصت ىذه المادة عمى الدفتر األخير مف الدفاتر اإللزامية أال كىك دفتر المراسالت ،كالذم

يقصد بو "ىك الدفتر الذم يتكجب عمى التاجر أف ينسخ فيو صكر الرسائؿ كالبرقيات التي يرسميا ،كما

يحتفظ بو كيرتب الرسائؿ كالبرقيات التي يتمقاىا كالمقصكد بالرسائؿ ىنا الرسائؿ المتعمقة بتجارتو"

()3

كمف ىنا يظير لنا أنو يجب عمى التاجر أف يككف بحيازتو ممؼ يحفظ فيو صكر ما يرسمو مف

رسائؿ كخطابات تتعمؽ بأعمالو التجارية ،كباإلضافة لذلؾ أف يجمع التاجر في ىذا الدفتر ما يرد إليو
مف خطابات كرسائؿ أيضان كيضعيا في ممؼ خاص بيا ،كتعتبر البرقيات كالخطابات أيضان ،كمف

المفضؿ أف يقكـ التاجر باالحتفاظ باألكراؽ التي يدفع قيمتيا ،ككذلؾ الفكاتير التي يقكـ بدفعيا ككذلؾ

( )1سمماف بك ذياب  :القانكف التجارم في التجارة كالتاجر (الدفاتر التجاريػة كالسػجؿ التجػارم ) -المؤسسػة التجاريػة كالعقػكد الػكاردة

عمييا – النظرية العامة لمشركات  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،ص.132

( )2سميحة القميكبي  ،أبك زيد رضكاف  ،فكزم عبد الظاىر  :القانكف التجارم  ،مكتبة عيف شمس  ، 1997،ص.56
( )3نػػداء محمػػد الصػػكص :مبػػادئ القػػانكف التجػػارم ،الطبقػػة األكلػػى ،مكتبػػة المجتمػػع العربػػي لمنشػػر كالتكزيػػع ،دار اجنػػاديف لمنشػػر

كالتكزيع2007 ،ـ 1428،ىػ  ،ص.36
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أكراؽ شحف البضائع في البحر أك البر ،كتبرز أىمية حفظ ىذه المراسالت مف قبؿ التاجر أنيا تفيده
في اإلثبات في حالة كجكد نزاع أك مشكمة أك خطأ ما(.)1
 -2الدفاتر االختيارية :
يقصد بالدفاتر االختيارية بأنيا "الدفاتر التي يمسكيا التاجر كفؽ حاجاتو ،كىك غير ممزـ بيا

قانكنان"( .)2كتتمثؿ الدفاتر االختيارية في دفتر التسكيدة ،كدفتر المخزف ،كدفتر الخزينة ،كدفتر األكراؽ

التجارية ،كأخي نار دفتر األستاذ ،كالتي سأقكـ بتفصيميا عمى النحك اآلتي :
أ -دفتر التسويدة :

يسمى ىذا الدفتر بدفتر التسكيدة أك المسكدة ،كىك الدفتر الذم يسجؿ فيو التاجر جميع
العمميات التي يقكـ بيا خالؿ نشاطو اليكمي كمف ثـ يقكـ التاجر بنقؿ تمؾ المعمكمات مف دفتر

المسكدة إلى دفتر اليكمية( ،)3بمعنى آخر دفتر التسكيدة يقيد فيو التاجر أعمالو اليكمية تمييدان لنقميا
بدقة كعناية إلى دفتر اليكمية ،كمف ثـ يمكف القكؿ بأف دفتر التسكيدة ىك دفتر يكمية مساعد لدفتر

اليكمية األصمي ،كىذا ما يمكف أف يستفاد مف نص الفقرة الثانية مف المادة  21مف القانكف التجارم
الفمسطيني

()4

.

ب -دفتر المخزن :
يقكـ التاجر بتدكيف التفاصيؿ الخاصة بالبضائع التي تدخؿ لممخزف في ىذا الدفتر ،ككذلؾ

يقكـ التاجر بتسجيؿ في ىذا الدفتر البضائع التي تخرج مف المخزف(.)5

كيطمؽ عمى ىذا الدفتر دفتر المشتريات كالمبيعات أيضا ،كالسبب في ذلؾ يرجع أف ميمة ىذا

الدفتر تكمف في تكضيح حركة البيع كالشراء التي تتعمؽ بالبضائع(.)6

( )1محمد صالح  :شرح القانكف التجارم المصرم  ،مطبعة االعتماد بشارع حسف األكبر بمصر  ،1926-1344،ص.43
( )2عبد الحميـ عراجو  ،سالـ القضاة  ،دار صنعاء لمنشر كالتكزيع – عماف 1421-2001 ،ىػ  ،ص.51

( )3نزاؿ الكسكاني  :مبادئ القانكف التجارم  ،دار المستقبؿ لمنشر كالتكزيع – عماف  -11118األردف ،2002،ص.46

( )4أكػػرـ يػػاممكي  :القػػانكف التجػػارم "د ارسػػة مقارنػػة" فػػي األعمػػاؿ التجاريػػة كالتػػاجر كالمتجػػر كالعقػػكد التجاريػػة ،الجػػزء األكؿ ،مكتبػػة
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،1998 ،ص.131

( )5فكزم محمد سامي  :مرجع سابؽ ،ص.115
( )6فريػػد صػػبحي المكلػػك  :شػػرح أحكػػاـ النظريػػة العامػػة لقػػانكف التجػػارة الفمسػػطيني كالشػػركات طبقػػا لقػػانكف التجػػارة رقػػـ2لسػػنة2014
كقانكف الشركات رقـ 7لسنة  ، 2012مرجع سابؽ  ،ص.165
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ت -دفتر الخزينة:
كىك ذلؾ الدفتر الذم تدكف فيو جميع المبالغ التي تدخؿ إلى الصندكؽ أك التي تخرج منو،

كيقكـ ىذا الدف تر ببياف الرصيد في آخر كؿ يكـ ،كمف ثـ فإف ليذا الدفتر أىمية تكمف في أنو يسيؿ
كشؼ مكجكدات الصندكؽ النقدية(.)1

كبالتالي تظير فائدة دفتر الخزينة مف خالؿ ما يدكف فيو مف معمكمات يعرؼ مف خالليا

التاجر حقيقية مركزه المالي ،كمف ثـ يتمكف التاجر مف معرفة ما لديو مف سيكلة نقدية لكي يتمكف مف

مكاجية الظركؼ االقتصادية كأيضنا مكاجية المتعامميف معو(.)2
ث -دفتر األوراق التجارية :

يقكـ التاجر بتدكيف تكاريخ استحقاؽ األكراؽ التجارية مف شيكات كعمالت كغيرىا مف األكراؽ

التجارية في دفتر يسمى دفتر األكراؽ التجارية سكاء أكاف التاجر دائننا فييا أـ مدنيان ،كتظير أىمية ىذا

الدفتر في أنو يمكف التاجر مف مراعاة مكاعيد الكفاء بقيمة األكراؽ التجارية في مكعدىا أك إستيفاء
قيمة تمؾ األكراؽ (.)3

ج -دفتر األستاذ :
يعتبر دفتر األستاذ مف أىـ الدفاتر التجارية التي يقكـ التاجر بمسكيا حيث ينقؿ إلى دفتر

األستاذ القيكد الكاردة في دفتر اليكمية كؿ مدة كأخرل ،بحيث تجمع العمميات التي ىي مف نكع كاحد
في مجمكعة كاحدة تسمى كال منيا بالحساب ،كيتـ إعداد الحساب عمى صكرة جدكؿ يتألؼ مف جزأيف
متقابميف يتـ تدكيف في الجزء األيمف قيكد العمميات الخاصة بجان ب المطمكب منو كىي العمميات التي

تجعؿ الحساب مدنيان ،كيتـ تدكيف في الجزء األيسر قيكد العمميات الخاصة بجانب المطمكب منو كىي

العمميات التي تجعؿ الحساب دائنان(.)4

ومن الجدير ذكره أن دفتر األستاذ يتألف من ثالث مجموعات أساسية من الحسابات وىي كاآلتي :
 -حسابات شخصية بأسماء األشخاص الذيف يقكـ التاجر بالتعامؿ معيـ(.)5

( )1الي ػػاس ناص ػػيؼ  :المكس ػػكعة التجاري ػػة الش ػػاممة  ،المؤسس ػػة التجاري ػػة ،الج ػػزء األكؿ  ،طبع ػػة مزي ػػدة منقح ػػة  ،عكي ػػدات لمنش ػػر
كالطباعة  ،بيركت – لبناف  ،ص.59

( )2عادؿ عمي المقدادم  :مرجع سابؽ  ،ص.118

( )3فريد صبحي المكلك :شرح أحكاـ القانكف التجارم"النظرية العامة" المدخؿ – األعمػاؿ التجاريػة -التجػار-المحػؿ التجػارم ،مرجػع

سابؽ ،ص.170

( )4عماد إبراىيـ الباز  :مرجع سابؽ  ،ص.103
( )5نداء محمد الصكص :مرجع سابؽ ،ص.36
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 كما يشمؿ عمى حسابات اسمية تمثؿ المصركفات كاإليرادات ،كمف ثـ يككف التاجر مديننابالمصركفات كدائنا باإليرادات كاألرباح(.)1

 -كما يشمؿ دفتر األستاذ عمى حسابات عامة أك حقيقية تمثؿ العناصر كاألصكؿ التي يتككف

منيا المحؿ التجارم ،كحساب رأس الماؿ أك اآلالت أك األكراؽ التجارية لمقبض أك األكراؽ

لمدفع(.)2

الغصن الثاني
شروط إنتظام الدفاتر التجارية وحاالت تقديم الدفاتر التجارية لمراقب السجل التجاري
ال عف شركط تنظيـ الدفاتر التجارية ،كسأتحدث ثانينا عف
سأتحدث في ىذا الغصف أك ن

حاالت تقديـ الدفاتر التجارية لمسجؿ التجارم مف قبؿ التاجر كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً /شروط تنظيم الدفاتر التجارية:
نصت المادة ( )24مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو -1" :يجب أف تككف الدفاتر

التجارية خالية مف أم فراغ أك كشطب أك محك أك كتابة في اليكامش أك بيف السطكر.

 -2يجب أف تككف الدفاتر التجارية المذككرة في المادة ( )20قبؿ استعماليا معدكدة كمرقكمة

كمختكمة الصفحات بخاتـ السجؿ التجارم كبتكقيع المكظؼ المختص".

بينت المادة السابقة الشركط التي يجب تكافرىا في الدفاتر التجارية لكي تككف منتظمة كالتي

تتمثؿ في سالمة القيد ،كأيضنا الترقيـ كتفصيؿ تمؾ الشركط عمى النحك اآلتي:
 -1سالمة القيد :

يشترط القانكف لصحة الدفاتر التجارية سالمة القيد ،بمعنى أف يككف تسجيؿ تسمسؿ العمميات

التجارية حسب تاريخ كقكعيا ،كأيضان يتطمب سالمة القيد عدـ ترؾ مسافات بيف الكممات التي تسجؿ
في الدفاتر التجارية ،كذلؾ منعان لإلضافة أك التحشية بيف السطكر( .)3كىك ما دلت عميو الفقرة األكلى
مف المادة ( )24مف القانكف التجارم الفمسطيني السابقة.

( )1عبد القادر حسيف العطير  :مرجع سابؽ ،ص.138
( )2مصطفى كماؿ طو :مرجع سابؽ ،ص.163
( )3سمماف بك ذياب  :مرجع سابؽ  ،ص.134
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كلكف قد يحدث أف يقكـ التاجر بتدكيف بياف عف طريؽ الخطأ أك قد يسيك عف تدكيف بياف ما،
ففي ىذه الحالة يستطيع التاجر تدارؾ ذلؾ الخطأ أك السيك مف طريؽ تصحيحو بكتابة أخرل مف

تاريخ كشؼ الخطأ(.)1

بمعنى آخر في حالة كقكع خطأ في قيد معيف ال يمكف شطبو يمكف تصحيحو مف خالؿ ما
يعرؼ بالقيد العكسي أم بتصحيح الخطأ في الجانب اآلخر (الدائف-المديف) مف الدفتر كذلؾ مف

تاريخ كشؼ الخطأ(.)2

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف القانكف ال يشترط تدكيف البيانات في الدفتر التجارم بخط التاجر

بؿ يمكف لمتاجر تكميؼ ،حد مستخدميو لذلؾ ،باإلضافة لذلؾ ال يشترط القانكف أف تككف الكتابة بالمغة

العربية في الدفاتر التجارية مف ثـ فمف الجائز تحريرىا بالمغة األجنبية(.)3
 -2الترقيم:

حتى تككف الدفاتر التجارية منتظمة فإنو يتـ ترقيـ صفحات الدفاتر التجارية بشكؿ متسمؿ

كذلؾ لمنع التالعب ،كذلؾ مف خالؿ نزع بعض صفحاتيا أك تغيير أماكنيا ككضع غيرىا مكانيا (.)4

فيجب عمى التاجر قبؿ استعماؿ الدفاتر التجارية اإلجبارية أف ترقـ صفحاتيا كاف يعمـ عمييا

كيكقعيا المأمكر المختص في دارة السجؿ التجارم( .)5كذلؾ إستنادآ إلى نص الفقرة الثانية مف المادة

( )24مف القانكف التجارم الفمسطيني.

ثانياً :الحاالت التي يجب فييا عمى التاجر تقديم دفاتره التجارية إلى مراقب السجل

التجاري:

نصت الفقرة الثالثة مف المادة ( )24مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى أنو "يجب عمى

التاجر تقديـ ىذه الدفاتر لمسجؿ التجارم في األحكاؿ اآلتية :

أ -عند نياية السنة المالية لمتصديؽ عمى عدد الصفحات التي تـ استعماليا .
ب -عند انتياء صفحات الدفتر لمتأشير بما يفيد استعماليا كميا.

( )1ىاني محمد دكيدار :مرجع سابؽ  ،ص.211

( )2فريػ ػػد صػ ػػبحي المكلػ ػػك :شػ ػػرح أحكػ ػػاـ النظريػ ػػة العامػ ػػة لقػ ػػانكف التجػ ػػارة الفمسػ ػػطيني كالشػ ػػركات طبقػ ػػا لقػ ػػانكف التجػ ػػارة رقػ ػػـ2لسػ ػػنة

2014كقانكف الشركات رقـ7لسنة  ،2012مرجع سابؽ ،ص.168
( )3ىاني محمد دكيدار  :مرجع سابؽ ،ص.211
( )4سمماف بك ذياب  :مرجع سابؽ  ،ص.134

( )5فريػػد صػػبحي المكلػػك  :شػػرح أحكػػاـ النظريػػة العامػػة لقػػانكف التجػػارة الفمسػػطيني كالشػػركات طبقػػا لقػػانكف التجػػارة رقػػـ2لسػػنة 2014
كقانكف الشركات رقـ7لسنة ،2012مرجع سابؽ ،ص.167
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ت -عند كقؼ التاجر أك كرثتو نشاط المتجر لمتأشير بما يفيد إقفاليا.
نجد أف نص المادة السابقة قد بينت الحاالت التي يجب فييا عمى التاجر تقديـ دفاتره التجارية

لمسجؿ التجارم ،حيث أكجبت عمى التاجر تقديـ دفاتره التجارية لمسجؿ التجارم في حالتيف:
الحالة األولى :

عند إنتياء صفحات أم مف الدفاتر التي يمتزـ التاجر بكجكب مسكيا ،حيث يجب عمى التاجر
أف يقدـ الدفاتر التي انتيت صفحاتيا لمراقب السجؿ التجارم ،كالذم يقكـ بدكره بالتأشير عمييا بما
()1

يفيد أف صفحاتيا قد انتيت كذلؾ بعد انتياء صفحاتيا كقبؿ استعماؿ الدفتر الجديد

.

الحالة الثانية :
عند انتياء العمؿ بالدفتر كجب التأشير بما يفيد ذلؾ مف قبؿ المكظؼ المختص ،كأيضنا عند

انتياء نشاط التاجر ألم سبب كاف كأف يعتزؿ التجارة أك في حالة كفاتو ،أك في حالة رغبة التاجر أك

كرثتو كفؽ نشاط المتجر( .)2كىك ما نصت عميو الفقرة الثالثة مف المادة ( )24مف القانكف التجارم

الفمسطيني السابقة.

الفرع الثالث
مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسالت وجزاء اإلخالل بمسكيا
حدد المشرع مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية ككذلؾ جزاء اإلخالؿ بمسؾ الدفاتر التجارية

كبياف ذلؾ في الغصنيف اآلتييف:

 الغصن األول /مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسالت. -الغصن الثاني /جزاء اإلخالل بمسك الدفاتر التجارية.

الغصن األول
مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسالت
نصت المادة ( )25مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو " -1يجب عمى التاجر أك كرثتو

االحتفاظ بالدفاتر التجارية كالكثائؽ المؤيدة لمقيكدات الكاردة بيا مدة خمس سنكات تبدأ مف تاريخ

التأشير عمييا مف السجؿ التجارم بإنتياء صفحاتيا أك إقفاؿ المتجر.

( )1بساـ محمد الطراكنة  ،باسـ محمد ممحـ  :مرجع سابؽ ،ص.92

( )2سميحة القميكبي  :أبك زيد رضكاف  ،فكزم عبد الظاىر  ،مرجع سابؽ  ،ص.59
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 -2كيجب أيضا حفظ صكر الرسائؿ كالبرقيات كغيرىا مدة خمس سنكات مف تاريخ إرساليا أك
تسمميا".
كتنص المادة ( )27مف نفس القانكف في الفقرة األكلى عمى انو "يستثنى التاجر الذم يستخدـ

في تنظيـ عممياتو التجارية الحاسكب أك غيره مف أجيزة التقنية الحديثة المتقدمة مف أحكاـ المكاد
السابقة"
يتبيف مف النصكص السابقة بأنيا قد جعمت ىناؾ أصؿ كاستثناء ،فاألصؿ يتمثؿ بكجكب

االحتفاظ بالدفاتر التجارية مف قبؿ التاجر أك كرثو مدة خمس سنكات ،كاإلستثناء يتمثؿ في أنيا لـ

ت كجب عمى التاجر الذم يستخدـ الطرؽ االلكتركنية الحديثة مف كجكب االحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة

الخمس سنكات ،كتكضيح ىذا األصؿ كاإلستثناء عميو كاآلتي:

أوالً :االحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسالت:
أكجبت المادة ( )25مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى التجار االحتفاظ بدفاترىـ التجارية

مدة خمس سنكات ،كتبدأ مدة الخمس سنكات مف تاريخ التأشير عمييا مف السجؿ التجارم ،سكاء أكاف
ىذا التأشير بسبب انتياء صفحات تمؾ الدفاتر أـ بسبب قفؿ المتجر ،كمف ثـ يجب عمى التاجر

االحتفاظ بدفاتره مدة خمس سنكات مف تاريخ التأشير( .)1أما بالنسبة لصكر الرسائؿ كالبرقيات كغيرىما
مف صكر المراسالت فيجب االحتفاظ بيـ مدة خمس سنكات مف تاريخ إرساليـ أك تسمميـ.

كيرل الباحث ىنا أنو كاف عمى المشرع الفمسطيني أف يحذؼ الفقرة الثانية مف نص المادة

( )25مف القانكف التجارم كاالكتفاء بالفقرة األكلى منيا ،ألف دفتر المراسالت مف الدفاتر اإلجبارية
التي يجب عمى التاجر مسكيا ،كبالتالي كاف عمى المشرع االكتفاء بالفقرة األكلى مف نص المادة ألنيا

كافية في داللتيا عمى كجكب االحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة خمس سنكات كالتي مف ضمنيا دفتر
المراسالت كالنص مف قبؿ المشرع عمى الفقرة الثانية ىك مف باب التزيد الذم كقع فيو المشرع.

كمف الجدير ذكره أف القانكف التجارم الفمسطيني لـ يمزـ التاجر فقط بكجكب اإلحتفاظ

بالدفاتر التجارية خالؿ مدة الخمس سنكات بؿ ذىب المشرع إلى أبعد مف ذلؾ ،حيث ألزـ كرثة التاجر
عند كفاتو بكجكب االحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة خمس سنكات إذا لـ تكف مدة الخمس سنكات قد

انتيت قبؿ كفاة التاجر ،كفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى كجكب االحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة

خمس سنكات يككف في الدفاتر اإلجبارية فقط دكف االختيارية(.)2

( )1فريػػد صػػبحي المكلػػك :شػػرح أحكػػاـ النظريػػة العامػػة لقػػانكف التجػػارة الفمسػػطيني كالشػػركات طبقػػا لقػػانكف التجػػارة رقػػـ2لسػػنة 2014
كقانكف الشركات رقـ7لسنة ، 2012مرجع سابؽ  ،ص.168

( )2فكزم محمد سامي :شرح القانكف التجارم  ،مرجع سابؽ  ،ص.119
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ثانياً /استثناء الطرق االلكترونية من وجوب الحفظ:
أشارت الفقرة األكلى مف المادة ( )27مف القانكف التجارم الفمسطيني إلى الحالة التي يتـ فييا

استخداـ الطرؽ اإللكتركنية الحديثة مف قبؿ التاجر كبديؿ عف الدفاتر التجارية ،كما ىك شائع اليكـ مف

استخداـ األجيزة الحاسكبية كغيرىا مف األجيزة االلكتركنية الحديثة في قيد العمميات التجارية ،كبناء
عمى نص الفقرة المذككرة نجد أنيا قد كضعت إستثناء مف األحكاـ المتعمقة بتنظيـ الدفاتر التجارية

التقميدية ،حيث إنيا لـ تكجب عمى التاجر الذم يستخدـ تمؾ الكسائؿ االحتفاظ بالمعمكمات المسجمة

الكتركنينا مدة خمس سنكات ،كأشارت الفقرة الثالثة مف نفس المادة إلى أف الكزير المختص ىك الذم
يصدر قرار بكضع ضكابط تنظـ عمميات استخداـ األجيزة الحديثة ،كفي ىذا الصدد يأمؿ البعض مف

الكزير المختص أف يقكـ بكضع قكاعد صارمة في مجاؿ تنظيـ استخداـ تمؾ األجيزة كذلؾ منعنا لمغش
كالتحايؿ عمى أحكاـ القانكف(.)1

كيرل الباحث بأنو كاف عمى المشرع أف يقكـ بتكحيد األحكاـ فيما يخص مدة االحتفاظ

بالدفاتر التجارية بحيث يكجب عمى التجار االحتفاظ بالدفاتر التجارية بغض النظر عف نكعيا -كرقية

أـ محكسبة -مدة خمس سنكات ،ألنني أرل بأنو ليس ىناؾ حاجة لالستثناء الكارد في المادة ( )27مف

القانكف التجارم ،كلذلؾ اقترح عمى المشرع حذؼ المادة ( )27مف القانكف التجارم الفمسطيني كاالكتفاء
بالنص الكارد في المادة ( )25مف نفس القانكف.

الغصن الثاني
جزاء اإلخال ل بمسك الدفاتر التجارية
نصت المادة ( )29مف القانكف التجارم الفمسطيني عمى انو "  -1دكف اإلخالؿ بأم عقكبة

أشد يقررىا أم قانكف آخر ،يعاقب عمى عدـ مسؾ دفترم اليكمية كالجرد المذككر في المادة ( )20أك

عمى عدـ إتباع اإلجراءات المتعمقة بتنظيميا غرامة ال تتجاكز ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة

المتداكلة قانكننا..

 -2يككف لمكظفي السجؿ التجارم الذيف يختارىـ الكزير المختص بقرار صفة الضبطية

القضائية كحؽ دخكؿ المتاجر كالشركات ،لمتحقؽ مف إمساؾ الدفاتر التجارية كفقنا لإلجراءات المتعمقة
بتنظيميا كليـ في حالة المخالفة تحرير محاضر إثبات الحالة الالزمة ".

يتبيف مف نص المادة السابقة أنيا فرضت عمى التجار الذيف لـ يقكمكا بمسؾ الدفاتر التجارية

اإللزامية جزاءات مدنية كأخرل جنائية ،كبياف تمؾ الجزاءات عمى النحك اآلتي:
( )1محمدم محمكد باركد  :مرجع سابؽ  ،ص.173
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أ-

الجزاء المدني:
يتمثؿ الجزاء المدني الذم يفرض عمى التاجر عند إخاللو بااللتزاـ بمسؾ الدفاتر التجارية

اإللزامية في عدـ األخذ بالدفاتر التجارية غير المنتظمة كدليؿ مف أدلة اإلثبات أماـ القضاء،
كباإلضافة لذلؾ يخضع التاجر الذم لـ يقـ بمسؾ الدفاتر التجارية أك كانت دفاتره غير منتظمة

لمتقدير الج ازفي لمضريبة مف جانب مصمحة الضرائب(.)1

كفي ىذا الصدد يرل البعض أف نص المادة ( )29مف القانكف التجارم الفمسطيني يثير نكعنا

مف المبس حيث إف ىذا النص يحرـ التاجر الذم لـ يمسؾ الدفاتر التجارية أك كانت دفاتره غير

منتظمة مف اإلستناد إلييا أماـ القضاء ،كىذا األمر يتناقض مع نص الفقرة األكلى مف قانكف البينات
الذم جعؿ دفاتر التجار حجة عمييـ سكاء كانت منتظمة أك غير منتظمة ،ككاف األجدر بالمشرع –

كفقان ليذا الرأم -أف يكتفي بحجية الدفاتر المنتظمة ك ييمؿ غير المنتظمة ألف المساكاة بيف الدفاتر
المنتظمة كغير المنتظمة تحدث نكع مف التناقض بيف ما كرد بالمادة ( )29مف القانكف التجارم كالفقرة

األكلى مف المادة  22مف قانكف البينات(.)2

كلكف مف كجية نظر الباحث أف ىذا الرأم منتقد ألنو ليس ىناؾ أم تناقض بيف النصيف
السابقيف ،ألف نص المادة ( )29مف القانكف التجارم جاء متكافقنا مع نص الفقرة األكلى مف المادة

اء
( )22مف قانكف البينات الفمسطيني ،حيث نجد أف نص المادة ( )29مف القانكف التجارم رتب جز ن
عمى التاجر الذم لـ يمسؾ الدفاتر التجارية أك كانت دفاتره غير منتظمة ،كىذا الجزاء يتمثؿ في عدـ
إمكانية قياـ التاجر بالتمسؾ بتمؾ الدفاتر أماـ القضاء ألنيا غير منتظمة ،كىذا األمر يكافؽ كيؤيد ما

كرد في نص المادة ( )22مف قانكف البينات الفمسطيني الذم جاء أيضان معاقبان لمتاجر الذم لـ يمسؾ

دفاتر تجارية أك كانت دفاتره غير منتظمة ،كيتمثؿ الجزاء في الفقرة األكلى مف المادة ( )22مف قانكف

البينات الفمسطيني في أنو جعؿ تمؾ الدفاتر حجة عمى التاجر سكاء أكانت منتظمة أـ غير منتظمة.
ب -الجزاء الجنائي :

إذا لـ يمسؾ التاجر دفاتر تجارية أصالن أك كانت دفاتره غير كافية كال تتناسب مع طبيعة

تجارتو ،أك إذا كانت دفاتره غير منتظمة لعدـ استيفاء الشركط القانكنية ككجكد محك أك شطب مثالن،

أك لـ يحتفظ بيا التاجر مدة الخمس سنكات بعد اعتزالو التجارة أك بعد اكتماؿ صفحاتيا ،فاف تمؾ

األمكر السابقة تعرضو لجزاء جنائي نصت عميو المادة ( )29مف القانكف التجارم الفمسطيني أال كىك
( )1سميحة القميكبي  ،أبك زيد رضكاف  ،فكزم عبد الظاىر :مرجع سابؽ  ،ص.62

( )2فريػػد صػػبحي المكلػػك  :شػػرح أحكػػاـ النظريػػة العامػػة لقػػانكف التجػػارة الفمسػػطيني كالشػػركات طبقػػا لقػػانكف التجػػارة رقػػـ 2لسػػنة2014
كقانكف الشركات رقـ 7لسنة ،2012مرجع سابؽ  ،ص.169
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الغرامة التي ال تقؿ عف

 1000دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا ،كتنفيذنا لما سبؽ

أعطى المشرع لمكظفي السجؿ التجارم الذيف يختارىـ الكزير المختص صفة مأمكرم الضبط القضائي
إلثبات ما يقع مخالفان ألحكاـ ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة تنفيذان لو ،كأعطى القانكف لمكظفي
السجؿ التجارم في حالة مخالفة التجار مسؾ الدفاتر التجارية أك عدـ إنتظاميا الحؽ في تحرير

محاضر إثبات إلثبات الحالة الالزمة(.)1

كيرل الباحث بأف الجزاء الجنائي الذم نص عميو المشرع كجزاء لعدـ التزاـ التجار بمسؾ

الدفاتر التجارية كالمتمثؿ في  1000دينار أردني ىك محؿ نظر ،فأرل أف يقكـ المشرع بزيادة قيمة
الغرامة عمى التاجر الذم لـ يمتزـ بذلؾ بما ال يجاكز 5000دينار أردني ،ألف جعؿ العقكبة 1000

دينار أردني ،قد ال تككف رادعة لبعض فئات التجار خاصة التجار الذيف يممككف رأس ماؿ كبير جدنا
فمبمغ  1000دينار أردني ليس بالمبمغ الكبير بالنسبة لمتجار أصحاب األمكاؿ الكبيرة ،مما قد يؤدم

إلى اإلستيتار مف قبؿ بعض ىؤالء التجار نظ انر ألف مبمغ الغرامة صغير ،كلذلؾ أرل بأنو يجب عمى
المشرع تعديؿ نص المادة ( )29مف القانكف التجارم الفمسطيني لتصبح كاآلتي -1" :دكف اإلخالؿ
بأم عقكبة اشد يقررىا أم قانكف آخر يعاقب عمى عدـ مسؾ دفترم اليكمية كالجرد المذككر في المادة

( )20أك عمى عدـ إتباع اإلجراءات المتعمقة بتنظيميا غرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار أردني أك
ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكننا"..

المطمب الثاني
الدفاتر واألوراق المنزلية
نجد أف الكثير مف الناس يقكمكف بتدكيف مذكراتيـ ككذلؾ تدكيف الكقائع الخاصة بشؤكنيـ

المنزلية كالمالية أك العائمية في دفاتر معينة أك أكراؽ متفرقة ،كمف ثـ فقد يجعؿ القانكف لتمؾ المذكرات

بعض اآلثار القانكنية ،فمثالن تسجيؿ شخص ما أنو إشترل بعض األشياء مف شخص آخر ،مع أف
الغرض مف تدكينيا ىك اإلبقاء عمى الذكرل كليس أكثر .فما ىي الدفاتر كاألك ارؽ المنزلية ،كما الذم
يميزىا عف الدفاتر التجارية ،ىذا ما سنتعرؼ عميو في فرعيف عمى النحك اآلتي:
 -الفرع األول /تعريف الدفاتر واألوراق المنزلية.

 -الفرع الثاني /تمييز الدفاتر واألوراق المنزلية عن الدفاتر التجارية.

( )1سميحة القميكبي  ،أبك زيد رضكاف  ،فكزم عبد الظاىر  :مرجع سابؽ ،ص.61،62
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الفرع األول
تعريف الدفاتر واألوراق المنزلية
كجدنا أنو مف الصعب كضع تعريؼ دقيؽ لمدفاتر كاألكراؽ المنزلية ،كالسبب في ذلؾ يعكد إلى
ال.
أف تمؾ الدفاتر ليس ليا شكؿ خاص كما في الدفاتر التجارية مث ن

كمع ذلؾ نجد أف بعض الفقياء قاـ بتعريفيا بأنيا "ما يدكنو بعض األفراد مف مدكنات خاصة

تتعمؽ بمعامالتيـ كايراداتيـ كمصركفاتيـ كغير ذلؾ مف األمكر التي تخصيـ ،كدكف أف يمزميـ القانكف

بذلؾ كسكاء كانت ىذه المذكرات مجتمعة في دفاتر أك متنافرة في أكراؽ متفرقة"(.)1

كمف الجدير ذكره أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ليس ليا شكؿ معيف فقد تككف عمى شكؿ

مذكرات شخصية ،أك أجندة خاصة ،أك عمى ىيئة دفاتر يقيد فييا الشخص حساباتو ،أك قد تككف ىذه

الدفاتر كاألكراؽ قد كتبت بيد صاحبيا أك يعيد بيا الشخص لشخص آخر يقكـ بكتابتيا ،كأميف السر
مثالن ،كأيضنا ىنا تجدر اإلشارة إلى أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ليس ضركريان كليس الزمان أف تككف
مكقعة مف قبؿ صاحبيا(.)2

كلما كاف تسمية ىذه الدفاتر بيذه التسمية يجعؿ محتكاىا قاص نار عمى ما يتعمؽ باألمكر

المنزلية ،لذا نرل تسميتيا بالدفاتر كاألكراؽ الخاصة أك الشخصية لتعمقيا بأمكر تخص الشخص الذم
تنسب إليو.

الفرع الثاني
تمييز الدفاتر واألوراق المنزلية عن الدفاتر التجارية

ىناؾ أكجو تشابو بيف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية كالدفاتر التجارية ،كىناؾ أكجو اختالؼ أيضنا

بينيـ كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أو ًال -أوجو التشابو بين الدفاتر واألوراق المنزلية والدفاتر التجارية:
 -1أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ككذلؾ دفاتر التجار قد تحتكم عمى إلتزامات عمى صاحبيا ،أك قد
تحتكم عمى حقكؽ لصاحبيا(.)3

( )1عباس العبكدم  :شرح أحكاـ قانكف البينات  ،د ارسػة مقارنػة  ،معػززة بػآخر التعػديالت التشػريعية كالمبػادئ القانكنيػة  ،دارالثقافػة

لمنشر كالتكزيع 1433،ىػ2012-ـ  ،ص.130

( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.152
( )3فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم  :قكاعد اإلثبات(البينات) في التشريع الفمسطيني (دراسة مقارنػة) ،غػزة،1992 ،

ص.320
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ال مف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ككذلؾ الدفاتر التجارية كالىما يعتبراف مف السندات غير
 -2أف ك ن
المكقعة عمييا ،كلكف ىذا ال يمنع مف أف تككف مكقعة.

 -3أف كالن مف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية كالدفاتر التجارية قد منحيـ القانكف قكة في اإلثبات ،كاف
كانت متفاكتة كقد تككف إحداىما أقكل مف األخرل في اإلثبات ،كىذا ما سأكضحو في

مكضعو الحقان إف شاء اهلل.

ثانياً -أوجو اإلختالف بين الدفاتر واألوراق المنزلية والدفاتر التجارية:
 -1ال يمزـ الشخص في الدفاتر كاألكراؽ المنزلية بتنظيميا أك إتباع إجراءات محددة في كتابتيا،
كىذا بعكس الدفاتر التجارية التي يكجب القانكف عمى التاجر أف تككف دفاتره منتظمة كيتبع

إجراءات محددة في كتابتيا(.)1

 -2الدفاتر كاألكراؽ المنزلية لـ يمزـ القانكف األشخاص مسكيا لتدكيف ما ليـ عند الناس كما عمييـ
لمناس ،كىذا عمى عكس الدفاتر التجارية التي يكجب القانكف عمى التجار مسكيا(.)2

 -3أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية نص قانكف البينات عمى أنيا ليس حجة عمى مف صدرت منو إال
في حالتيف األكلى :إذا ذكر فييا صاحبيا صراحة انو استكفى دينا كالثاني :انو قصد بما دكنو

فييا أف تقكـ مقاـ السند لمف أثبت حقا لمصمحتو ،كىذا عمى خالؼ الدفاتر التجارية التي نص
قانكف البينات عمى أنيا حجة عمييـ سكاء أكانت منتظمة أك غير منتظمة .

المطمب الثالث
التأشير عمى السند ببراءة ذمة المدين
في كثير مف األحياف عندما يككف شخص مدينان بمبمغ معيف لشخص آخر كيككف ىذا الديف

مقسط إلى أقساط ،فعندما يقكـ المديف بالكفاء بقسط ما يقكـ الدائف بالتأشير عمى السند المكجكد عنده

أك عند المديف إلثبات كفاء المديف ليذا القسط مف أجؿ إلزاـ المديف لمكفاء بباقي األقساط .فما ىك
المقصكد بالتأشير عمى السند ببراءة ذمة المديف؟ كىؿ يعتبر التأشير عمى السند مف قبؿ الدائف بما

يفيد براءة ذمة المديف كفاء أـ ال؟ ىذا ما سنتعرؼ إليو في الفرعيف اآلتييف كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 -الفرع األول /تعريف التأشير عمى السند بما يفيد براءة ذمة المدين.

 -الفرع الثاني /التأشير عمى السند ببراءة ذمة المدين قرينة عمى الوفاء.

( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.152

( )2فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم :مرجع سابؽ  ،ص.230
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الفرع األول
تعريف التأشير عمى السند بما يفيد براءة ذمة المدين
ليس ىناؾ تعريؼ محدد لمتأشير عمى السند بما يفيد براءة ذمة المديف ،كلكف يمكف القكؿ بأنو"
ىك عبارة عف قياـ الدائف بالتأشير بخطو أك بخط غيره دكف تكقيع عمى السند المثبت لمديف ببراءة ذمة

المديف خاصة إذا كاف الكفاء جزئيا"(.)1

كمعنى ما سبؽ أف ىناؾ دائننا كمديننا كأف سند الديف مكجكد بيد الدائف أك بيد المديف ،كمف ثـ

فإذا قاـ المديف بالكفاء بجزء مف قيمة ىذا الديف كأف يككف مقسطان إلى أقساط ،فإف الدائف في ىذه

الحالة يقكـ بالتأشير عمى سند الديف المكجكد في حيازتو أك في حيازة المديف ،لكي يقكـ المديف بالكفاء

الكمي لباقي األقساط كمف ثـ يصبح المديف برمء الذمة مف ىذا الديف(.)2

الفرع الثاني
التأشير عمى السند ببراءة ذمة المدين قرينة عمى الوفاء
نصت المادة ( )26مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أف "التأشير عمى سند بما يفيد براءة

ذمة المديف حجة عمى الدائف إلى أف يثبت العكس ،كلك لـ يكف التأشير مؤرخان أك مكقعان منو ما داـ

السند لـ يخرج قط مف حيازتو ،ككذلؾ يككف الحكـ إذا كتب الدائف بخطو دكف تكقيع ما يستفاد منو

براءة ذمة المديف في نسخة أصمية لمسند أك في مخالصة ككانت النسخة أك المخالصة بيد المديف".

يتبيف مف نص ىذه المادة أف قانكف البينات الفمسطيني قد إعتبر التأشير عمى سند بما يفسر
كيفيد براءة ذمة المديف دكف تكقيع مف قبؿ الدائف ،فإف ذلؾ يعتبر قرينة عمى الكفاء ،كىذه القرينة قابمة

إلثبات العكس ،كالسبب كراء عدـ قياـ الدائف بالتكقيع بما يفيد الكفاء مف قبؿ المديف ىك أف كفاء

كفاء جزئيان ،كذلؾ بدفعو قسط مف الديف فيقكـ الدائف بالتأشير عمى السند المكجكد بيده
المديف قد يككف ن
أك عمى السند المكجكد بيد المديف بما يفيد براءة ذمة المديف مف ىذا القسط الذم أكفى بو(.)3
كمف الجدير ذكره أف نص المادة السابؽ أراد أف يحمي المديف بإعتبار أف ىذا التأشير مف قبؿ

الدائف يعتبر بمثابة إقرار مف قبمو حتى كلك لـ يكف مؤرخان أك مكقعان منو ،كؿ ما سبؽ مشركط بشرط

أف تتضمف التأشيرة ما يفيد الكفاء سكاء أكاف الكفاء جزئيان أك كميان ،بشرط كأال يككف السند قد خرج مف

( )1محمػػد حسػػيف منصػػكر :قػػانكف اإلثبػػات  ،مبػػادئ اإلثبػػات كطرقػػو ،الكتابػػة –البينػػة – القػرائف – اإلق ػرار -حجيػػة األمػػر المقضػػي

بو -اليمف -المعاينة -الخبرة ،اإلثبات االلكتركني  ،ص.116

( )2ناظـ محمد عكيضة  :شرح ق انكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ4لسنة ،2001غزة – فمسطيف  ،ص.47
( )3عفيؼ محمد كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.123
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حيازة الدائف – ىذا إذا كاف السند بيد الدائف -فإذا خرج السند مف حيازة الدائف كلك لمدة بسيطة ازلت
ىذه القرينة ،كمف ثـ يقع عمى الدائف عب يء إثبات خركج السند مف حيازتو ،بؿ ذىب المشرع إلى ابعد
مف ذلؾ كجعؿ الحكـ السابؽ ال يسرم فقط عمى التكقيع عمى أصؿ السند ،بؿ يمكف أف يشمؿ عمى

التكقيع عمى مخالصة تتضمف براءة ذمة المديف مف الديف كمو أك جزء منو حتى كلك كانت ىذه

المخالصة بيد المديف نفسو(.)1

المطمب الرابع
الرسائل والبرقيات ومكاتبات التمكس والفاكس
نصت المادة ( )19مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "  -1تككف الرسائؿ المكقع عمييا
قيمة السند العرفي مف حيث اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا انو لـ يرسميا كلـ يكمؼ أحدا بإرساليا.
 -2تككف البرقيات كمكاتبات التيمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني ىذه القكة أيضان إذا كاف

أصميا المكدع في مكتب التسطير مكقعان عمييا مف مرسميا ،كتعتبر البرقيات مطابقة ألصميا حتى يقكـ
الدليؿ عمى عكس ذلؾ".

كنظ انر لكجكد بعض االختالفات في أحكاـ كشركط الرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التيمكس

كالفاكس سأقكـ بالتحدث بالتفصيؿ عف كؿ كاحدة منيما عمى حدا في ثالث أفرع عمى النحك اآلتي:
 الفرع األول /الرسائل. -الفرع الثاني /البرقيات.

 -الفرع الثالث /مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني.

الفرع األول
الرسائل
نظ انر لحاجة الناس في الكقت الحاضر لمتعامؿ بالرسائؿ كخاصة في األمكر كالتعامالت

التجارية نجد أف قانكف البينات الفمسطيني قد ذىب إلى إعطاء الرسائؿ قكة كحجية في اإلثبات ،فمف
كثير مف العقكد كالصفقات تبرـ بكاسطة الرسائؿ كقد تحدث منازعات كثيرة مف
الناحية العممية نجد أف ان
جراء التعامؿ بيذه الرسائؿ كلذلؾ قاـ المشرع بتنظيميا كأعطاىا تمؾ الحجية.

( )1ناظـ محمد عكيضة  :مرجع سابؽ  ،ص.47
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كبناء عمى ما سبؽ سأتناكؿ في ىذا الفرع تعريؼ الرسائؿ ،ككذلؾ الطبيعة القانكنية لمرسائؿ،
كأيضنا الحقكؽ التي تتعمؽ بالرسائؿ ،كأخي نار األشخاص الذيف يحؽ ليـ التمسؾ بالرسائؿ في ثالثة
أغصف كاآلتي:

 الغصن األول /تعريف الرسائل وطبيعتيا القانونية. -الغصن الثاني /الحقوق التي تتعمق بالرسائل.

 -الغصن الثالث /األشخاص الذين يحق ليم التمسك بالرسائل.

الغصن األول
تعريف الرسائل وطبيعتيا القانونية
أو ًال -تعريف الرسائل:
يمكف تعريؼ الرسالة بأنيا ىي "خطاب مكتكب يرسؿ مف شخص إلى آخر بشأف المعامالت

أك التعيدات التجارية بينيما ،أك بشأف أية مسألة أخرل تيـ الطرفيف كتقكـ بإرساؿ الرسالة دائرة البريد
كما ىك الغالب كقد يقكـ بذلؾ رسكؿ كقد يسمميا الشخص مباشرة إلى صاحبيا "(.)1

ثانياً -الطبيعة القانونية لمرسائل:
األصؿ في الرسائؿ أف مجرد كصكليا إلى المرسؿ تعتبر ممكا لو ،كمف ثـ يجكز لو أف يحتج

بيا عمى مرسميا ألف القاعدة تقكؿ الحيازة في المنقكؿ سند الحائز ،كلكف نجد أف ىناؾ خالفان ثار بيف
الفقو في ىذه المسألة ،فذىب رأم أكؿ القكؿ بأف الرسالة ىي ممؾ لمرسميا كليس لممرسؿ إليو كاف

حيازة المرسؿ إليو لمرسالة ىك مف قبيؿ الكديعة ليس إال(.)2

كلكف ىذا الرأم منتقد ألنو لك اعتبرنا ىذا الرأم صحيحنا لكاف ىناؾ التزاـ عمى عاتؽ المرسؿ

إليو الذم ىك بمثابة المكدع إليو برد الكديعة ،كىذا االلتزاـ في حالتنا محؿ الدراسة غير مكجكد ،ألف
المرسؿ إليو غير ممزـ برد الرسالة التي كصمت إليو( .)3إال في حالة كاحدة كىي اشتراط المرسؿ عمى
المرسؿ إليو إعادتيا لو ،فينا يمتزـ المرسؿ إليو بردىا كلكف طمب ردىا ال يككف دائما إال في حاالت
قميمة ،فغالبان ما يرسؿ المرسؿ الرسالة دكف االشتراط عمى المرسؿ إليو ردىا إليو –أم لممرسؿ.-

( )1عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف البينات  ،مرجع سابؽ  ،ص.124

( )2عبػػاس العبػػكدم :السػػندات العاديػػة كدكرىػػا فػػي اإلثبػػات المػػدني ،د ارسػػة مقارنػػو بالتش ػريعات العربيػػة كاألجنبيػػة كأحكػػاـ القضػػاء،
الدار العممية الدكلية ك مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،2001 ،ص.128

( )3عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ ،ص .128،129
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كذىب رأم آخر -كالباحث مع ىذا الرأم -إلى أف الرسالة لمجرد إرساليا ككصكليا إلى
المرسؿ إليو فإنيا تعتبر ممكا لو ،كمف ثـ يجكز لممرسؿ إليو أف يحتج بيا عمى مرسميا ،كأيضنا يمكف

لممرسؿ إليو إذا كانت لو مصمحة مشركعة أف يقكـ بتقديـ تمؾ الرسالة التي إستمميا مف المرسؿ

لمقضاء إلثبات إدعائو(.)1

ألف المرسؿ إليو بعد كصكؿ الرسالة إليو يصبح ىك المالؾ الحقيقي ليا ،كمف ثـ فإنيا تعتبر

ممكان لو متى تكفرت شركط ذلؾ -بمعنى أف تككف كصمت لممرسؿ إليو بطريؽ مشركع كأال تتضمف

أس ار انر لممرسؿ -أما إذا اشترط مرسؿ الرسالة عمى المرسؿ إليو أف يقكـ بإرجاع الرسالة لو مرة أخرل
بعد االطالع عمييا فيجب في ىذه الحالة عمى المرسؿ إليو أف يمتزـ برد الرسالة لممرسؿ ،كمف ثـ إذا

أراد الم رسؿ إليو أف يحتج بالرسالة أماـ القضاء عمى المرسؿ فيجب عميو –أم المرسؿ إليو -في ىذه

الحالة أف يطمب مف المحكمة إلزاـ الخصـ بتقديـ ما تحت يده مف مستندات – كالمستند في حالتنا ىك

الرسالة التي كصمت لممرسؿ إليو كطمب المرسؿ إعادتيا لو -متى تكفرت شركط إلزاـ الخصـ بتقديـ ما

تحت يده مف مستندات.

الغصن الثاني
الحقوق التي تتعمق بالرسائل
إف الرسائؿ ال تعتبر مجرد كرقة مكتكبة فحسب بؿ ىي تعتبر أداة لنقؿ فكر المرسؿ إلى

المرسؿ إليو فيسجؿ المرسؿ فييا فكرة تتصؿ بشخصو ،كمف ىنا ظيرت الحقكؽ التي تتعمؽ بالرسائؿ،
كالتي تتمثؿ في حؽ الممكية المادية ،كالحؽ في السرية ،كحؽ المؤلؼ ،كأخي نار الحؽ في اإلثبات،

كتكضيح تمؾ الحقكؽ عمى النحك اآلتي:

أو ًال -حق الممكية المادية:
إف حؽ ممكية المرسؿ إليو لمرسالة تتحقؽ بمجرد إستالمو ليا كىذه الممكية تنصب عمى الجسـ

المادم لمرسالة ،بمعنى أنيا ال تتجاكز الكرؽ الذم دكف عميو مضمكف الرسالة ،كمف ثـ فإف حؽ
الممكية يخكؿ المرسؿ إليو جميع المزايا التي تترتب عمى حؽ الممكية ،كمف ثـ فإف لممرسؿ إليو أف

يتمؼ الرسالة أك أف يحتفظ بيا ما لـ يشترط المرسؿ عمى المرسؿ إليو إعادتيا لو ،ففي ىذه الحالة
يجب عمى المرسؿ إليو إعادتيا لممرسؿ –في حالة اشتراط المرسؿ عمى المرسؿ إليو إعادتيا فيجب
عمى المرسؿ إليو االلتزاـ بالرد أما إذا لـ يشترط المرسؿ ذلؾ فالمرسؿ إليو غير ممتزـ بالرد -كفي ىذا

( )1مفمػح عػكاد القضػاة :اإلثبػػات فػػي المػكاد الدنيػػة كالتجاريػػة طبقػا لقػػانكف اإلثبػات االتحػػادم رقػػـ 10لسػنة 1992ـ لدكلػػة اإلمػػارات
العربية المتحدة "دراسة مقارنة"  ،ص.134
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الصدد تجدر اإلشارة أف حرية المرسؿ إليو مقيدة بقيديف الحؽ في السرية كحؽ المؤلؼ عمى الرسالة
كما سنرل.
كىناؾ مجمكعة مف النتائج التي تترتب عمى أف ممكية المرسؿ إليو لمرسالة ال تنتقؿ إال

باستالمو إياىا ،فالنتيجة األكلى تتمثؿ في أف الرسالة كىي في الطريؽ تككف ممكنا لممرسؿ كليس ممكا

ال فإف تبعة
لممرسؿ إليو ،كالنتيجة الثانية ىي أف الرسالة إذا شممت شيئنا ذا قيمة كاألكراؽ النقدية مث ن
ضياعيا في الطريؽ تككف عمى المرسؿ كليس عمى المرسؿ إليو ،كالنتيجة الثالثة أنو إذا تمكف أجنبي

مف اإلستيالء عمى الرسالة كىي في الطريؽ إلى المرسؿ إليو كاف لممرسؿ حؽ الرجكع عمى األجنبي

ليسترد منو الرسالة(.)1

كفي النتيجة الثالثة ىنا تجدر اإلشارة إلى أنو يستطيع المرسؿ إليو أف يرجع عمى األجنبي إذا

كانت الرسالة تتضمف كرقة نقدية أرسميا المرسؿ بإسـ المرسؿ إليو ،فيككف ىنا مف المرسؿ إليو حؽ

الرجكع عمى األجنبي ليسترد منو الرسالة.

ثانياً -الحق في السرية:
مف الحقكؽ التي تتعمؽ بالرسائؿ الحؽ بالسرية خاصةن إذا كانت الرسائؿ المرسمة تضمف س نار

يخص المرسؿ ،كمف ثـ فال يجكز لممرسؿ إليو إفشاء تمؾ األسرار التي تتضمنيا الرسالة كليس لو أف

يقدميا أماـ القضاء إال بإذف مف المرسؿ(.)2

فما ىك األساس القانكني الذم يقكـ عميو السرية؟ كما ىك جزاء انتياؾ حرمة السرية؟ كما

ىك صفة الرسالة السرية؟ كما ىك نطاؽ سرية الرسائؿ؟ ىذا ما سنتعرؼ عميو بالتفصيؿ كما يأتي:
 -1األساس الذي يقوم عميو الحق في السرية :

األساس الذم يقكـ عميو الحؽ في السرية يستند إلى حؽ المرسؿ في السر الخاص بو كالذم

يعتبر – أم حؽ المرسؿ في السر الخاص بو – مف الحقكؽ المصيقة لشخصو ،كأف أساس التزاـ
المرسؿ ليذا الحؽ مبني عمى عدـ إساءة استعماؿ حؽ الممكية ،كمف ثـ إذا لـ تكف تتضمف الرسالة

س انر فإنو يجكز لممرسؿ إليو تقديميا لمقضاء حتى كلك حظر المرسؿ عمى المرسؿ إليو استعماليا كدليؿ
ضده ألف حؽ اإلثبات ىك حؽ مستقؿ عف ممكية الرسالة(.)3

( )1عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.131،132
( )2عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 1432 ،ىػ  2001-ـ  ،ص.166
( )3عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.153
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 -2جزاء انتياك حرية السرية :
إذا تضمنت الرسالة س انر لممرسؿ كانت ممكيتيا لممرسؿ إليو مقيدة بقيد عدـ إفشاء تمؾ األسرار

التي تضمنتيا الرسالة ،كمف ثـ فال يجكز لممرسؿ إليو تقديميا لمقضاء إال بمكافقة مرسميا صراحةن أك

ضمننا ،كاذا قاـ المرسؿ إليو بتقديـ تمؾ الرسالة لمقضاء كبدكف مكافقة مف المرسؿ جاز لمرسميا أف
يطمب مف المحكمة سحب تمؾ الرسالة كالزاـ المرسؿ إليو الذم قاـ بتقديميا لمقضاء بالتعكيض عما

أصاب مرسميا مف ضرر بسبب تقديميا ،كاذا تـ تقديـ الرسالة السرية في دعكل مرفكعة عمى غير
مرسميا كبدكف مكافقتو كاف لممدعى عميو أف يطمب إستبعادىا بإعتبار أف تقديميا غير جائز ،كأيضنا

يككف لمرسميا أف يتدخؿ في الدعكل لطمب سحبيا كالتعكيض عف تقديميا(.)1

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ مجمكعة مف الضكابط التي تشكؿ في مجمكعيا شركطنا

لإلحتجاج بالرسائؿ في مكاجية الطرؼ اآلخر ،كأكؿ ىذه الشركط ىك يجب أف تتكفر مصمحة مشركعة

في التمسؾ بالرسائؿ لمف يحتج بيا سكاء أكاف الذم يتمسؾ بالرسالة المرسؿ أـ المرسؿ إليو ،كالشرط

الثاني يجب أال تككف الرسالة متضمنة أس ار نار ففي ىذه الحالة ال يجكز لممرسؿ إليو تقديميا لمقضاء إال
بعد الحصكؿ عمى إذف مف المرسؿ كما ذكرت مسبقا ،كالشرط الثالث يجب أف تككف الرسالة مكجكدة

في حيازة المرسؿ إليو أك كرثتو فمف الطبيعي أف يككف مكقعيا ىك الذم قاـ بإرساليا ،كىذا األمر ىك

الذم يرتب حجيتيا في اإلثبات(.)2

جميع ما تـ ذكره ىنا يجب أف تراعى فيو حسف النية مف قبؿ المرسؿ ،بمعنى أنو ال يجكز

لممرسؿ أف يقكـ بتضميف الرسالة س انر ما بسكء نية لكي يحرـ المرسؿ إليو مف االستناد إلى الرسالة

كدليؿ أماـ القضاء ،ففي ىذه الحالة يستطيع المرسؿ إليو -إذا تمسؾ المرسؿ بأنو ال يجكز لممرسؿ

إليو تقديـ الرسالة كدليؿ إثبات أماـ لمقضاء ألنيا تتضمف س نار معيننا -أف يثبت أماـ المحكمة أف السر

المكجكد في الرسالة إنما تـ كضعو بسكء نية مف المرسؿ ،كىنا يصدر القاضي ق ار نار بإعتماد الرسالة

ككسيمة إثبات أمامو كأف السر كضع فييا بسكء نية مف المرسؿ ،كبالتالي إعتبار السر كأف لـ يكف

كمف ثـ تككف لمرسالة حجيتيا في اإلثبات أماـ القضاء.

كفي ىذا الصدد نجد أف جانبان مف الفقو ذىب إلى أ نو يستثنى مف التقييد بسرية الرسالة حالة

تمسؾ أحد الزكجيف برسالة تثبت زنا الزكج اآلخر ،ففي ىذه الحالة يجكز ليذا الزكج تقديـ تمؾ الرسالة

لمقضاء دكف إذف مف الزكج اآلخر حتى كلك حصؿ عمييا الزكج بطريؽ غير مشركع(.)3

( )1سميماف مرقس  :الكافي في شرح القانكف المػدني  ،أصػكؿ اإلثبػات كاجراءاتػو فػي المػكاد المدينػة  ،المجمػد األكؿ ،األدلػة المطمقػة
 ،الجزء الخامس ،الطبعة الخامسة  ،القاىرة  ، 1991،ص.523

( )2فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم  :مرجع سابؽ  ،ص.208،209

( )3مفمح عكاد القضاة :اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية  ،مرجع سابؽ  ،ص.47
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كىذا عكس ما قضت بو محكمة النقض المصرية التي اشترطت أف يككف الزكج قد حصؿ
عمى الرسالة بطريؽ مشركع ،حيث أف محكمة النقض المصرية قد رفضت تمسؾ الزكج أماميا برسالة
كاردة لزكجتو بحصكلو عمى ىذه الرسالة بطريؽ غير مشركع كقالت محكمة النقض في ذلؾ أنو يجب

أف تككف كسيمة الزكج في الحصكؿ عمى الرسائؿ المثبتة لجريمة الزنا عمى زكجتو كسيمة مشركعة،

كمف ثـ فال يجكز أف يحصؿ عمى تمؾ الرسائؿ عف طريؽ السرقة مثالن أك مف خالؿ قيامو بكسر درجنا

خاصنا بزكجتو في غيبتيا(.)1

كيرل الباحث صحة ما ذىبت إليو محكمة النقص المصرية حيف رفضت تمسؾ الزكج أماميا

برسالة كاردة لزكجتو حصمت عمييا بطريقة غير مشركعة ،ألف القضاء الجزائي جرل عمى إستبعاد

األدلة المتحصمة بطريقة غير مشركعة.
 -3صفة الرسالة السرية :

الرسالة السرية ىي تمؾ الرسالة التي لـ تذاع كلـ تنشر ،ككجدنا بأنو ال يكجد قاعدة عامة

لتحديد الرسائؿ التي يمكف إعطاؤىا صفة السرية ،كعميو فإف البحث في ككف الرسالة سرية مف عدمو

يعتبر مف مسائؿ الكاقع التي يقكـ بإستخالصيا قاضي المكضكع في كؿ قضية عمى حدا بالنظر إلى

الظركؼ المحيطة بالرسالة ،كىنا تجدر اإلشارة إلى أف السرية ترتفع كتتضاءؿ إذا نشرت الرسالة في

إحدل كسائؿ اإلعالـ أك اطمع عمييا الناس عف طريؽ دعكل جزائية حتى كلك انتيت بالبراءة ،كأيضنا
ال تعتبر الرسالة سرية إذا تـ إرساليا مف شخص مجيكؿ ،ألنو المرسؿ إليو في ىذه الحالة ال يككف

مكمفا بالمحافظة عمى شخص يخفي إسمو عف الناس كال يستطيع المرسؿ بعد ذلؾ أف يتمسؾ بسرية

الرسالة إذا تـ معرفتو بعد إرسالو الرسالة ألنو المرسؿ إليو كقت أف تمقى الرسالة قد تالقيا مف شخص
مجيكؿ(.)2

 -4نطاق سرية الرسائل :
إذا كانت لمرسائؿ السرية حرمة بحيث ال يجكز المساس بيا إال بإذف صاحبيا إال أف ىذه

السرية يجب أف تتضاءؿ كذلؾ في حاالت :األكلى إذا كاف مكضكع الرسالة معركفا عالنية ،كالثانية:
إذا تـ تالكة الرسالة بشكؿ عمني في إحدل جمسات المحكمة ،كالثالثة :إذا كانت تمؾ الرسالة تحتكم

عمى تيديد لألسرة ،كالرابعة :إذا كانت الرسالة تشكؿ تيديدا لممرسؿ إليو ،كالخامسة :إذا كانت الرسالة

تتضمف أخبا ار عف جريمة كقعت أك أنيا عمى كشؾ الكقكع األمر الذم يكجب القانكف معو األخبار
عنيا خاصة إذا كانت الرسالة ال تمنع مف يقكـ بنقميا مف االطالع عمييا ،كالحالة السادسة :إذا كانت
( )1نقض مدني مصرم  8يناير  1953مجمكعة أحكاـ النقض 4ص  349رقـ.50

( )2عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.136-135
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الرسالة غير مكقعو فاف المرسؿ إليو في ىذه الحالة غير ممزـ بالحفاظ عمى سر شخص مجيكؿ،
كبالتالي إذا ظير المرسؿ بعد ذلؾ فال يحؽ لو التمسؾ بسرية تمؾ الرسالة التي كانت مجيكلة

المرسؿ(.)1

ثالثاً  -حق المؤلف:
أحكاـ الممكية المادية ىي التي تحكـ الرسالة باعتبارىا قصاصة مف الكرؽ إال أف محتكل

الرسالة يبقى ممكا لممرسؿ ،كأيضنا يككف لممرسؿ حؽ المؤلؼ عمى تمؾ الرسالة حتى كلك بعد كصكؿ
تمؾ الرسالة لممرسؿ إليو ألف فكرة الرسالة شيء شخصي ال يصح التنازؿ عنو .كمف الجدير ذكره انو

ليس كؿ رسالة تتمتع بحماية أدبية كانما يجب أف تتضمف الرسالة حؽ أدبي كأف تحتكم الرسالة عمى
جانب مف اإلبتكار ،كمف ثـ إذا لـ تكف الرسالة تتضمف مجيكدان فكريان كأف تحتكم الرسالة عمى خبر
عادم خالي مف االبتكار فميس لممرسؿ في ىذه الحالة أف يدعي بحقكؽ التأليؼ عمييا ،كمف ثـ إذا

ثبت حؽ المرسؿ باعتباره مؤلفنا لمرسالة فتككف لو سائر المزايا األدبية عمى الرسالة كالتي يتبعيا حؽ

المؤلؼ ،كبالتالي ال يحؽ لممرسؿ إليو نشر ىذه الرسالة التي كصمتو بأم كسيمة مف كسائؿ النشر إال

إذا حصؿ عمى إذف مف المرسؿ صراح نة أك ضمنان ألف حؽ النشر قاصر عمى المؤلؼ كحده ال يشاركو
فيو أحدان سكاه(.)2

يتبيف مف مجمؿ ما سبؽ أف الرسالة باعتبارىا قصاصة مف كرؽ ممؾ لممرسؿ إليو ،إال أف

محتكل الرسالة يبقى ممكان شخصيان لممرسؿ ،كمف ثـ فإف لو حؽ التأليؼ عمييا حتى كلك بعد كصكليا
()3

لممرسؿ إليو ،ألف الفكرة تعتبر بشيء شخصي ال يصح التنازؿ عنو ألف المرسؿ ىك الذم أنشأىا

.

رابعاً -الحق في اإلثبات:
إف لحائز الرسالة أف يقدميا لمقضاء كدليؿ لصالحو إذا كاف لو في ذلؾ مصمحة مشركعة،

كأف يثبت بيا تعاقدان قد تـ بينو كبيف المرسؿ .كىنا تجدر المالحظة بأف حؽ االحتجاج بالرسالة ليس

مستمدان مف أف المرسؿ إليو مالكان ليذه الرسالة كأنو ىك الذم قدميا لمقضاء ،كانما مستمد مف أف

الرسالة تنطكم عمى دليؿ كتابي كأف لكؿ خصـ الحؽ في اإلثبات إلدعائو أماـ القضاء بالدليؿ الذم

يراه مناسبا لصالحو(.)4

( )1فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم :مرجع سابؽ  ،ص.309،310

( )2عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ ،ص.140،141
( )3عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.166

( )4عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.142
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مع األخذ بعيف االعتبار أنو إذا تضمنت الرسالة س نار فال يجكز لممرسؿ إليو تقديميا

لمقضاء إال بعد الحصكؿ عمى إذف مف مرسميا إال في الحاالت التي بينتيا أك كضحتيا مسبقنا ،كالتي
يمكف فييا لممرسؿ إليو تقديـ الرسالة التي تتضمف س انر لمقضاء دكف الحصكؿ عمى إذف مف المرسؿ.

الغصن الثالث
األشخاص الذين يحق ليم التمسك بالرسالة أمام القضاء
تفترض الرسالة كجكد مرسؿ كآخر مرسؿ إليو ،كاألصؿ كما قمنا أف الرسالة تككف ممكا لممرسؿ

إليو متى كصمت إليو بطريؽ مشركع فمو أف يتمسؾ بيا كأداة إثبات أماـ القضاء ،أما بالنسبة لمغير
ال لصالحو متى كصمت إليو بطريؽ مشركع ،كبناء عمى ما سبؽ سأقكـ
فيستطيع أف يتخذ الرسالة دلي ن

ببياف حؽ المرسؿ في التمسؾ بالرسالة أماـ القضاء ،كحؽ المرسؿ إليو في التمسؾ بالرسالة أماـ

القضاء ،كحؽ كرثة المرسؿ إليو في التمسؾ بالرسالة ،كحؽ الغير بالتمسؾ بالرسالة .كذلؾ عمى النحك

اآلتي :

أو ًال -حق المرسل في التمسك بالرسالة أمام القضاء:
المرسؿ كما ىك معركؼ ىك الشخص الذم يقكـ بإرساؿ الرسالة بنفسو أك عف طريؽ مف

ينكب عنو ،كيككف إسمو مدكف عمى الغالؼ الخارجي لمرسالة ،كاألصؿ في التمسؾ بالرسالة أماـ

القضاء ليس حقان ثابتان لممرسؿ إليو بصفتو مالكان لمرسالة بؿ ألنو يتفرع عف حؽ الممكية ،كبالتالي يحؽ

لكؿ ذم مصمحة مشركعة التمسؾ بالرسالة أماـ القضاء إذا قصد المرسؿ مف كراء إرساؿ ىذه الرسالة

ترتيب آثار قانكنية أك االعتراؼ بكقائع معينة تعكد عميو بالفائدة ،كخاصة إذا كاف األمر يتعمؽ بإنذار
أك تبميغ لممرسؿ إليو ،كمف ثـ يحؽ لممرسؿ إقامة الدليؿ عمى كاقعة إرساؿ الرسالة كقبكليا مف قبؿ
المرسؿ إليو كلو في ذلؾ كؿ طرؽ اإلثبات .باإلضافة لما سبؽ فإف ىناؾ حقكؽ أخرل لمرسؿ الرسالة
كالحؽ في السرية الذم ذكرناه سابقان ككالحؽ في إسترداد الرسالة قبؿ تسميميا لممرسؿ إليو ،كبالتالي

بناء عمى ما سبؽ فاف الرسالة تصمح كدليؿ إثبات لصالح المرسؿ كلو أف يتمسؾ بيا أماـ القضاء(.)1
ك ن

ثانياً -حق المرسل إليو في التمسك بالرسالة أمام القضاء:
لممرسؿ إليو تقديـ الرسالة كدليؿ إثبات أماـ القضاء إذا أراد ذلؾ ليستخمص منيا دليالن لصالحو

ضد المرسؿ طالما كانت لو مصمحة مشركعة في ذلؾ ،كمف ثـ إذا تضمنت الرسالة إتفاقان بينو كبيف

المرسؿ أك التزامان تعيد مف خاللو المرسؿ بتعيد لممرسؿ إليو أك نحك ذلؾ كاف لممرسؿ إليو مصمحة
مشركعة في تقديـ الرسالة كدليؿ أماـ القضاء ،كاذا تضمنت الرسالة جريمة في حؽ المرسؿ إليو
( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.125
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فمممرسؿ إليو تقديـ الرسالة كدليؿ لصالحو أماـ القضاء مع اإلشارة إلى أف كؿ ما سبؽ مشركط بأال

يككف في كؿ ما سبؽ انتياؾ لحرمة السرية(.)1

كيستطيع المرسؿ أف يثبت عكس ما ىك مكتكب في الرسالة المرسمة بالطرؽ المقررة قانكنا،

كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا " تككف الرسائؿ حجة عمى المرسؿ بصحة المدكف

فييا إلى أف يثبت ىك العكس بالطرؽ المقررة قانكننا لإلثبات ،كحؽ االحتجاج بالرسالة المكقع عمييا

ال لصالحو أف يحتج بيا عمى المرسؿ
غير مقصكر عمى المرسؿ إليو ،فإف لكؿ مف تتضمف الرسالة دلي ن
متى كاف حصؿ عمييا بطريقة مشركعة"(.)2

ثالثاً -حق ورثة المرسل إليو بالتمسك بالرسالة أمام القضاء:
حؽ تقديـ الرسالة أماـ القضاء كدليؿ في اإلثبات ال يقتصر عمى المرسؿ إليو فقط بؿ ينتقؿ

إلى كرثتو ،فممكرثة بكصفيـ خمؼ عاـ لمكرثيـ استعماؿ الرسالة كدليؿ أماـ القضاء ،كذلؾ بنفس
الحدكد التي يجكز فييا لمكرثيـ أف يتمسؾ بالرسالة أماـ القضاء

الرسالة.

()3

.

أم بمعنى لمكرثة ما لممكرث مف حقكؽ عمى الرسالة كعمييـ ما عمى المكرث مف كاجبات عمى

رابعاً -حق الغير في التمسك بالرسالة أمام القضاء:
ال يقتصر حؽ االحتجاج بالرسالة عمى المرسؿ كالمرسؿ إليو ككرثتو فقط ،بؿ يمتد ىذا الحؽ

إلى الغير ،كالغير ىنا ىك كؿ شخص غير المرسؿ كالمرسؿ إليو ككرثتو ،كىذا يقتضي أف يككف لمغير
مصمحة مشركعة في االحتجاج بالرسالة ،كأف تتضمف الرسالة إق ار ار مف المرسؿ يفيد الغير مثالن ،ألنو

كما ذكرنا مسبقان بأف االحتجاج بالرسالة ليس مستمدان مف أنيا ممؾ لممرسؿ إليو كلكنو مستمدان مف أف

الرسالة تنطكم عمى دليؿ إثبات ،كمف ثـ مف كاف بحاجة إلى ىذا الدليؿ إلثبات دعكاه أماـ القضاء

فإنو يجكز لو أف يطمب تقديـ الرسالة ،كبالتالي فإف حؽ االحتجاج بالرسالة ال يستمد مف حؽ الممؾ بؿ
مف الحؽ باإلثبات(.)4

( )1قػػدرل عبػػد الفتػػاح الشػػياكم  :اإلثبػػات مناطػػو كضػكابطو فػػي المػكاد المدنيػػة كالتجاريػة فػػي التشػريع المصػرية المقػػارف ،ماىيتػػو –
دعامتو -ضكابطو -نظرياتو -طرقو كأساليبو -محمو -عبئو-تقسيماتو  :الكتابة – الكرقة الرسػمية -الكرقػة العربيػة كالػدفاتر التجاريػة
– اليم ػػيف -البينػ ػػة -حجي ػػة األمػ ػػر المقضػ ػػي -نصكص ػػا -فقيػ ػػا -تحمػ ػػيال-قي ػػكدا -أكصػ ػػافا -تكزيػ ػػع نش ػػأة المعػ ػػارؼ باإلس ػ ػكندرية ،

ص.219،220

( )2نقض مدني – الطعف رقـ  115سنة 30ؽ ،جمسة  ، 1965/1/14مجمكعة المكتب الفني  ،السنة  ، 16ص .57
( )3عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ  ،ص.147

( )4عبػػد الػػرزاؽ احمػػد السػػنيكرم  :الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني الجدي ػد  ،نظريػػة االلت ػزاـ بكجػػو عػػاـ  ،اإلثبػػات -آثػػار االلت ػزاـ
،الجزاء الثاني  ،الطبعة الثالثة الجديدة  ،منشكرات الحمبي الحقكقية  ،بيركت –لبناف  ،1998 ،ص.262
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كىنا تجدر اإلشارة إلى انو يشترط شرطيف لجكاز تمسؾ الغير بالرسالة أكليما :أف يككف الغير
قد حصؿ عمى الرسالة بطريؽ مشركع ،كالثاني :أال ينطكم عمى تقديـ الرسالة إلى القضاء انتياؾ لمبدأ

السرية ،فإذا تحقؽ الشرطاف جاز لمغير تقديـ الرسالة كدليؿ أماـ القضاء ،أما إذا لـ تتحقؽ تمؾ

الشركط أك إختؿ أحدىما فإنو يتكجب عمى الغير اإلمتناع عف تقديـ ىذه الرسالة أماـ القضاء ،فإذا

قدميا بالرغـ مف إختالؿ الشركط جاز لممرسؿ إليو أك كرثتو أك المرسؿ متى كاف لو مصمحة في ذلؾ

أف يطمب مف قاضي المكضكع إستبعاد تمؾ الرسالة مف أدلة اإلثبات(.)1

كىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية بقضائيا أنو " تككف الرسائؿ حجة عمى المرسؿ بصحة

المدكف فييا إلى أف يثبت ىك العكس بالطرؽ المقررة قانكننا لإلثبات كحؽ االحتجاج بالرسالة المكقع
عمييا غير مقصكر عمى المرسؿ إليو فاف لكؿ مف تتضمف الرسالة دليال لصالحو أف يحتج بيا عمى

المرسؿ متى كاف حصؿ عمييا بطريقة مشركعة"(.)2

نظ ارً ألن القانون أعطى الرسائل نفس قوة السند العرفي في اإلثبات فيذا األمر يثير

التساؤل التالي :ىل ىناك فرق بين الرسائل والسند العرفي أم ال؟ وان كان نعم فما ىو الفارق
الرئيسي بين الرسائل والسند العرفي؟
كجدنا أف ىناؾ فرؽ بيف الرسالة كالسند العرفي كىذا الفرؽ يتمثؿ أف السند العرفي يثبت بما

يتضمنو كدكف الحاجة إلى إثبات طريؽ الكصكؿ إلى السند العرفي ،ألنو المفترض في السند العرفي
صحة طريؽ الكصكؿ إليو ،كىذا عمى العكس مف الرسالة فاف مسألة إرساليا ىي الركيزة األساسية في

األخذ بيا مف عدمو(.)3

الفرع الثاني
البرقيات
نصت المادة ( )19مف قانكف البينات الفمسطيني في الفقرة الثانية منيا عمى انو " تككف
لمبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني ىذه القكة أيضان إذا كاف أصميا المكدع في
مكتب التصدير مكقعان "..

يتبيف مف نص ىذه المادة أف البرقيات يستطيع المرسؿ أف يتمسؾ بيا كدليؿ لصالحو إذا

كانت مكقعة منو ككاف أصميا مكجكد في مكتب التصدير ،كبناء عمى ذلؾ سأتحدث في ىذا الفرع
( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.127
( )2نقض مدني – الطعف رقـ  115سنة 30ؽ ،جمسة  ، 1965/1/14مجمكعة المكتب الفني  ،السنة  ، 16ص .57
( )3عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم  :مرجع سابؽ ،ص.82
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مفيكـ البرقيات كالفرؽ بيف البرقية كالرسالة ،كأخي ار كاألشخاص الذم يحؽ ليـ التمسؾ بالبرقية في
غصنيف كاآلتي:
 -الغصن األول /مفيوم البرقيات.

 -الغصن الثاني /الفرق بين البرقية والرسالة

 -الغصن الثالث /األشخاص الذين يحق ليم التمسك بالبرقية.

الغصن األول
مفيوم البرقيات
تناكلت في ىذا الغصف تعريؼ البرقيات ككذلؾ شركط إنشائيا كذلؾ عمى النحك اآلتي :

أوالً /تعريف البرقيات :
تعرؼ البرقيات بأنيا "رسالة مختصرة يكجييا شخص إلى آخر بكاسطة دائرة البريد التي

تحتفظ بأصميا كتعطي مف كجيت إليو صكرة عنيا"(.)1

كمف ثـ البرقية ال تعدك عف مجرد أف تككف رسالة أك مخابرة أرسمت ينكم المرسؿ إرساليا عف

طريؽ البريد لممرسؿ إليو(.)2

ثانيا /شروط إنشاء البرقيات:
ً
لكي يتـ إنشاء البرقيات بشكؿ صحيح يجب أف يتكافر فييا شرطيف ىما:
الشرط األول /أن يكون أصل البرقية المودع في مكتب اإلصدار (البرق) موقعاً عميو من المرسل:
البرقية تعتبر أصؿ كصكرة في ذات الكقت ،فاألصؿ يكتبو المرسؿ عادة بخطو كيكقعو

كيحتفظ بو في مكتب اإلصدار لمدة معينة كالصكرة يكتبيا مكظؼ البريد الذم يككف تمقى البرقية في
مكاف كصكليا كيرسميا إلى المرسؿ إليو ،كمف ثـ فال تككف حيازة المرسؿ إليو إال لصكرة البرقية فقط،
كالصكرة في ذاتيا ليس ليا قيمة في اإلثبات كانما إفترض المشرع مطابقتيا لألصؿ ما داـ األصؿ ال

يزاؿ مكجكدنا في مكتب اإلصدار ،كبالتالي إذا لـ يكف األصؿ مكقعنا عميو مف المرسؿ فال يحتج

بالبرقية إال لمجرد اإلستئناس ،فممقاضي أف يأخذ بيا كلو أف يرفضيا حتى لك أثبت المرسؿ أنو قد سمـ

أصميا بنفسو إلى مكتب اإلصدار(.)3

( )1عباس العبكدم  :شرح أحكاـ قانكف البينات  ،مرجع سابؽ  ،ص.126
( )2فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم  ،مرجع سابؽ  ،ص.311
( )3عباس العبكدم :شرح أحكاـ قانكف البينات ،مرجع سابؽ  ،ص.126
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كىذا ما أكدت عميو محكمة النقض المصرية في حكـ ليا حيث قضت بأنو " يشترط لكي
تككف لمبرقية قيمو الكرقة العرفية في اإلثبات أف يككف أصميا المكدع في مكتب التصدير مكقعنا عميو
مف مرسميا ،فإذا كاف األصؿ ال يحمؿ تكقيع المرسؿ أك مف لو صفة النيابة عنو في إرساليا فال تككف

لمبرقية قيمة في اإلثبات "(.)1

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف البرقية إذا كانت مكقعة مف مرسميا يككف ليا قكة السند العرفي في

اإلثبات ،كمف ثـ إذا لـ تكف البرقية مكقعة مف مرسميا ككجدت لدل مكتب اإلصدار فانو يمكف تطبيؽ
مبدأ الثبكت بالكتابة في ىذه الحالة.

الشرط الثاني /أن تكون البرقية مطابقة ألصميا المودع في مكتب البريد والبرق :
نجد أف القانكف قد افترض أف الصكرة التي يقكـ المرسؿ إليو بإستالميا مف مكتب البريد ليا

أصؿ يتطابؽ معيا ،ألنو ليس لمكظؼ البريد الذم تمقى البرقية مف المرسؿ أم مصمحة في تغير ما

اشتمؿ عميو أصؿ البرقية التي تمقاىا مف المرسؿ .كتتضاءؿ احتماالت اختالؼ الصكرة عف أصميا إال

فيما قد يقع مف خطأ مف المكظؼ المختص ،كليذا السبب نجد بأنو قد أتيح لصاحب الشأف أف يقيـ

الدليؿ عمى إختالؼ الصكرة عف أصميا كىذا أمر ليس بالصعب بؿ ىك أمر سيؿ حيث ألنو يكفي
منو تقديـ األصؿ المحفكظ في مكتب البريد(.)2

الغصن الثاني
الفرق بين البرقية والرسالة
نجد بأف البرقية تتشابو مع الرسالة في اإلثبات حيث نجد أف القانكف يعطى البرقية كالرسالة قكة
السند العرفي في اإلثبات ،كبالرغـ مف ىذا التشابو إال أف ىناؾ أكجو اختالؼ بينيما ىذه األكجو
ىي(:)3

 -1من حيث المضمون وسرعة الوصول:
نجد أف البرقية تختمؼ عف الرسالة بككف البرقية أكثر إيجا از كأكثر سرعة في كصكليا إلى
المرسؿ إليو مف الرسالة.

( )1نقض مدني مصرم بتاريخ  ، 1969/6/19ص ، 1017كالمشار إليػو عنػد عػز الػديف الدناصػكرم ،حامػد عكػاز :التعميػؽ عمػى
قػػانكف اإلثب ػػات ،متض ػػمنا تعػػديالت الق ػػانكف 18لس ػػنة  1999كاح ػػدث أحكػػاـ ال ػػنقض كالمحكم ػػة الدسػػتكرية العمي ػػا ،الطبع ػػة العاشػ ػرة،

 ،2002ص.168

( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.133

( )3عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ ،ص.168
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 -2من حيث حجية صور الرسالة والبرقية:
صكر الرسالة ليس ليا أية حجية في اإلثبات مثميا مثؿ صكر السندات العرفية –إال انو ليس

ىناؾ ما يمنع مف أف يتـ اعتبار صكرة الرسالة مبدأ ثبكت بالكتابة متى تكفرت شركطو ،كأيضنا ليس

ىناؾ ما يمنع مف أف يتـ اعتبارىا سندنا مؤيدنا لسند سابؽ -كتطبيقا ليذه القاعدة فاف صكر البرقية ال

تككف ليا قكة في اإلثبات ،كانما القكة تككف ألصؿ البرقية المكجكد في مكتب اإلصدار إذا كاف مكقعان

عميو مف مرسؿ البرقية ،إال أننا نجد أف المشرع قد خرج عف ىذه القاعدة حيث أعطى لصكرة البرقية

الحجية في اإلثبات كاعتبرىا مطابقة لألصؿ إلى أف يقكـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ.

الغصن الثالث
األشخاص الذين يحق ليم التمسك بالبرقية
يسرل عمى البرقية ما يسرم عمى الرسائؿ فيما يتعمؽ باالدعاء بالبرقية أماـ القضاء كما فصمنا

ذلؾ في الرسائؿ مسبقنا ،كمف ثـ فإف حؽ التمسؾ بالبرقية أماـ القضاء مقرر لممرسؿ إليو ،ككذلؾ

لممرسؿ ما دامت ىذه البرقية قد يترتب عمى تقديميا لمقضاء آثار قانكنية نافعة لمف يتمسؾ بيا أم أنيا
تككف منتجة في الدعكل(.)1

أما فيما يتعمؽ بالغير لكي يستطيع الغير أف يتمسؾ بالبرقية أماـ القضاء فالبد مف تكافر

ثالث شركط ىي :األكؿ :أف يككف الغير قد حصؿ عمى البرقية بطريقة مشركعة ،كبالتالي إذا كاف
الغير حصؿ عمييا خمسة أك بطريؽ الغش كالخداع فال يجكز لو أف يتمسؾ بالبرقية كمف ثـ يحؽ لمف

ييحتج عميو بالبرقية أف يطمب استبعادىا ،كالشرط الثاني :أف يككف المرسؿ أك المرسؿ إليو قد أذف
لمغير تقديميا لمقضاء ألف الغير ال يممؾ تقديـ البرقية لمقضاء إال برضا المرسؿ إليو أك رضا المرسؿ
كعميو ال يجكز لمغير أف يطمب مف دائرة البريد صكرة عف أصؿ البرقية ألنيا تعتبر مف األكراؽ

الخصكصية التي ال يجكز تسميميا إال لممرسؿ أك المرسؿ إليو فقط أك بإذنيما .أما الشرط الثالث:
فيجب إال تككف البرقية قد تضمنت أمك نار سرية تتعمؽ بالمرسؿ(.)2

كتجدر اإلشارة إلى أف القانكف قد أباح معرفة مضمكف البرقية دكف أف يشكؿ ذلؾ إخالال

بقكاعد السرية في حالتيف كىما:

( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.134

( )2عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني  ،مرجع سابؽ  ،ص.169
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 -1إذا كاف مرسؿ البرقية أك المرسؿ إليو قد قاـ بتبميغ المدير خطينا برغبتو في الحصكؿ عمى ىذه
الرسالة أك البرقية(.)1

 -2في اإلجراءات الجزائية التي يتـ اتخاذىا بشأف جرـ يستكجب عقكبة اإلعداـ أك الحبس مدة
تتجاكز سنة كاحدة(.)2

كبالتالي ففي الحالتيف السابقتيف يجكز أف تتـ تأدية الشيادة –شيادة مدير مكتب التصدير أك

المكظؼ المختص -أك إبراز البرقية بكاسطة مدير المكتب أك المكظؼ المفكض بذلؾ إذا قاـ المدير
بتفكيضو(.)3

الفرع الثالث
مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني
ظيرت العديد مف الكسائؿ الحديثة في الكقت الحاضر كالتي أصبحت تقكـ مقاـ خدمات البريد

التقميدية نظ ار لما تتمتع بو ىذه الكسائؿ مف سرعة في األداء كخاصة فيما يتعمؽ بالرسائؿ كالمكاتبات،
كمف ضمف ىذه الكسائؿ التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني األمر الذم دفع التشريعات المختمفة إلى

تنظيـ ىذه الكسائؿ كاعطائيا نفس القكة الثبكتية التي تتمتع بيا الكتابة كالتكقيع التقميدم.
كنظ انر الختالؼ طبيعة المكاتبات االلكتركنية عف المكاتبات التقميدية فإف ىناؾ مجمكعة مف

الشركط التي يجب تكافرىا في المكاتبات االلكتركنية إلضفاء الحجية عمييا.

كعمى ذلؾ سأقكـ بتكضيح كؿ ما يتعمؽ بمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني في
غصنيف كاآلتي:
 الغصن األول /ماىية التمكس والفاكس والبريد االلكتروني. -الغصن الثاني /الشروط الواجب توافرىا في مكاتبات التمكس والفاكس البريد االلكتروني.

الغصن األول
ماىية مكاتبات التمكس ومراسالت الفاكس والبريد االلكتروني
سأتناكؿ في ىذا الغصف تعريؼ مكاتبات التمكس كمراسالت الفاكس كالبريد االلكتركني كذلؾ

عمى النحك اآلتي:

( )1فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم :مرجع سابؽ ،ص.312
( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.135

( )3فرج بشارة الصراؼ  ،دركيش مدحت الكحيدم :مرجع سابؽ  ،ص.312
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أو ًال -مكاتبات التمكس:
يمكف تعرؼ مكاتبات التمكس بأنيا" نظاـ إلرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ النصية مف خالؿ جياز

إرساؿ السمكي عبر صحف إرساؿ يستقبؿ بياناتو بصحف استقباؿ "(.)1

كرسائؿ التمكس ترسؿ مف المرسؿ لممستقبؿ عف طريؽ محطة كسيطة محايدة تككف خاضعة

ال مف
لمرقابة مف قبؿ مركز رئيسي لالتصاالت ،بحيث يتـ مف خالؿ ىذا المركز تحديد ىكية ك ن

المتراسميف ،كأيضنا تاريخ اإلرساؿ كاإلستقباؿ ،كباإلضافة لذلؾ يقكـ بحفظ ما يدؿ عمى تبادؿ ىذه
الرسائؿ خالؿ مدة زمنية محددة(.)2

كمف الجدير ذكره أف الرسالة المرسمة عبر التمكس تسجؿ عمى شرائط مغناطيسية حيث يظير
عمى ىذه الشرائط رقـ المرسؿ كرقـ المرسؿ إليو ككقت كتاريخ اإلرساؿ .كتجدر المالحظة ىنا أنو ال

يعرؼ مضمكف مكاتبات التمكس إال مف قاـ بإرساليا أك مف قاـ بتكميفو بإرساليا فقط .مع العمـ بأف
()3

جياز التمكس ال يتكفر فيو إمكانية إرساؿ التكاقيع

.

ثانياً -م ارسالت الفاكس:
كممة فاكس "ىي اختصار لكممة فاكسميمي FAC-Similiكىي تعني صكرة طبؽ األصؿ يتـ

نقميا مف مكاف آلخر عبر ذلؾ الجياز الذم يعمؿ عف طريؽ شبكة الياتؼ"(.)4

كجياز الفاكس يشبو آالت النسخ أم آالت التصكير الصغيرة إال أف الفاكس إما أف يككف

مزكد بياتؼ أك متصؿ بياتؼ ،كبالتالي لكي يقكـ المرسؿ بإرساؿ كثيقة ما عميو إال أف يضعيا في

اآللة كيدير رقـ الفاكس الخاص بالمرسؿ إليو ،كمف ثـ لمجرد أف يتـ االتصاؿ تتحرؾ اإلدارة الفاحصة
االلكتركنية في جياز اإلرساؿ فكؽ الصفحة ،كمف ثـ تتحكؿ الصكرة إلى مجمكعة إشارات كيربائية

كتنتقؿ عبر خط الياتؼ إلى فاكس المرسؿ إليو ،كمف ثـ تقكـ تمؾ اآللة بإعادة اإلشارات الكيربائية
مرة أخرل إلى صكرة الكثيقة األصمية ثـ تطبع نسخة منيا(.)5

ثالثاً -البريد اإل لكتروني :
يعرؼ البريد االلكتركني بأنو عبارة عف نظاـ لمتراسؿ اإللكتركني بمعنى انو يقكـ بإرساؿ

كاستقباؿ المكاتبات االلكتركنية عبر شبكة االنترنت كبالتالي يتيح ىذا النظاـ لمستخدميو اإلتصاؿ كفؽ
( )1عبداهلل خميؿ الفرا ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم :مرجع سابؽ  ،ص.84
( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.137

( )3عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم  :مرجع سابؽ  ،ص.84
( )4سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.138

( )5عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.85
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الطريقة التي تتـ بيا المراسالت التقميدية ،كلكف بصكرة أكسع كمما نكد اإلشارة إليو أف الحصكؿ عمى
البريد االلكتركني ال يتطمب أم تكمفة مالية كىذا عمى العكس تمامنا مف الفاكس كالتمكس ،كلكي يتـ

استخداـ البريد االلكتركني البد مف تكافر برنامج بريد الكتركني كعنكاف بريد أيضنا ،ىذا باإلضافة ألف

يككف ىناؾ عنكاف معركؼ لدل المرسؿ إليو حتى يتـ إرساؿ الرسائؿ عف طريؽ كتابتيا في المكاف
المخصص كمف ثـ الضغط عمى زر اإلرساؿ ،كبالتالي تككف الرسالة قد تـ إدراجيا تحت عنكاف

المرسؿ إليو كالذم بدكره يستطيع ق ارءتيا كطباعتيا أك حذفيا عف طريؽ بريده االلكتركني(.)1

الغصن الثاني
الشروط الواجب توافرىا في مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني
ىناؾ مجمكعة مف الشركط الفنية كالتقنية التي يج ب تكافرىا في الفاكس كالتمكس كالبريد

االلكتركني إلى جانب مجمكعة مف الشركط القانكنية التي يجب تكافرىا بيـ حتى يستطيع الشخص
التمسؾ بيـ كدليؿ مف أدلة اإلثبات أماـ القضاء ،كتفصيؿ ىذه الشركط عمى النحك اآلتي :

أو ًال -الشروط الفنية التي يجب توافرىا في مكاتبات التمكس والفاكس والبريد اإللكتروني:
 -1ىك أف يتمكف المرسؿ إليو مف حفظ المعمكمات التي تمقاىا عبر التمكس كالبريد االلكتركني مف
المرسؿ ،ىذا باإلضافة إلى أنو يشترط في مكاتبات الفاكس لكي تتمتع ىذه المكاتبات بالحجية

ال تكقيع المرسؿ ،باإلضافة إلى أف
أف تشير إلى ىكية المرسؿ كالمرسؿ إليو ،كأف يككف حام ن
تتضمف تاريخ الصدكر كخالية مف العيكب كالتزكير(.)2

 -2أف يتمكف المرسؿ مف استرجاع المراسمة عف طريؽ الطباعة أك غيرىا ،بمعنى يجب أف يككف
باستطاعة المرسؿ الرجكع لمرسالة في أم كقت بحيث يتـ الرجكع إلى الرسالة بالشكؿ الذم تـ

بو حفظ ىذه الرسالة كارساليا سكاء أكانت تمؾ الرسالة محفكظة عمى شبكة االنترنت أـ

بكاسطة األقراص المرنة أك المضغكطة فالميـ ىك إمكانية الرجكع إلى ىذه الرسالة(.)3

ثانياً -الشروط القانونية التي يجب توافرىا في مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني:
نصت المادة( )3الفقرة الرابعة منيا مف قانكف المعامالت االلكتركنية الفمسطيني رقـ ( )6لسنة

 2013عمى انو "يراعى في تقدير حجية السجؿ االلكتركني في اإلثبات عند النزاع في سالمتو مدل

الثقة فيما يمي:

( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.139
( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.143،144

( )3يكسؼ احم د النكافمة  :حجية المحررات االلكتركنية في اإلثبات في القانكف األردني  ،دار كائؿ لمنشر  ، 2007،ص.61،62
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أ-

الطريقة التي تـ بيا إنشاء أك حفظ أك بث السجؿ االلكتركني.

ب-

الطريقة التي تـ بيا تكقيع السجؿ االلكتركني .

ت -الطريقة التي استعممت لممحافظة عمى سالمة المعمكمات التي تضمنيا السجؿ اإللكتركني.
ث -أية أمكر أخرل ذات عالقة بسالمة السجؿ االلكتركني.

يتبيف مف نص المادة السابقة أف القانكف اشترط أربعة شركط في المحررات اإللكتركنية ىي:

 -1يجب أف يؤخذ في عيف االعتبار الطريقة التي تـ فييا تنفيذ عممية المكاتبة اإللكتركنية كالطريقة

التي استخدمت في تأميف سالمتيا كالتشفير مثالن -2 .يجب أف تؤدم المكاتبات لتحديد ىكية

نصرؼ إرادتو إلى إحداث األثر القانكني الذم تضمنو كالذم تـ
الشخص الذم صدرت عنو كأيضان إ ا

التكقيع عميو -3 .يجب حفظ البيانات التي تضمنتيا الرسالة -4 .يجب األخذ بعيف االعتبار أية

أمكر أخرل مف شأنيا تحقيؽ سالمة المراسالت االلكتركنية(.)1

( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ ،ص.142،143
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الفصل الثاني
حجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات ومدى انطباق قواعد الصحة عمييا
بعد أف تعرفنا في الفصؿ األكؿ عمى مفيكـ السندات غير المكقع عمييا كأنكاعيا ،سنتعرؼ
في ىذا الفصؿ عمى حجية السندات غير المكقع عمييا ،كمدل انطباؽ قكاعد الصحة عمييا كذلؾ عمى
النحك اآلتي:
 -المبحث األول /حجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات.

 -المبحث الثاني /مدى انطباق قواعد الصحة عمى السندات غير الموقع عمييا.

المبحث األول
حجية السندات غير الموقع عمييا في اإلثبات
تناكلت في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ السندات غير المكقع عمييا ،كالتي تتمثؿ في

الدفاتر التجارية كاألكراؽ كالدفاتر المنزلية ،كالتأشير ببراءة الذمة ،كأخي انر الرسائؿ كالبرقيات غير المكقع

ال كامالن في اإلثبات ألنيا
عمييـ .كرأينا أف السندات الرسمية كالعرفية ىي التي تصمح ألف تككف دلي ن

تحمؿ تكقيع مف صدرت منو كىذا التكقيع يعطي تمؾ السندات قكة كحجية في اإلثبات ،أما السندات
غير المكقعة كالتي ال تككف مكقعة ممف صدرت منيـ فيؿ ليا قكة السندات العرفية في اإلثبات؟

كبناء عمى ما سبؽ سنتحدث في ىذا المبحث عف حجية الدفاتر التجارية كدكرىا في اإلثبات،
ن
ككذلؾ حجية الدفاتر كاألكراؽ المنزلية كدكرىا في اإلثبات ،كأيضنا حجية التأشير ببراءة الذمة كدكرىا

في اإلثبات ،كأخي انر حجية الرسائؿ كالبرقيات كدكرىما في اإلثبات في أربعة مطالب عمى النحك اآلتي:
 -المطمب األول /حجية الدفاتر التجارية ودورىا في اإلثبات.

 المطمب الثاني /حجية الدفاتر واألوراق المنزلية ودورىا في اإلثبات . -المطمب الثالث /حجية التأشير ببراءة الذمة ودورىا في اإلثبات .

 -المطمب الرابع /حجية الرسائل والبرقيات غير الموقع عمييم ودورىما في اإلثبات.

المطمب األول
حجية الدفاتر التجارية ودورىا في اإلثبات
رأينا في السابؽ أف القانكف قد اكجب عمى التجار مسؾ دفاتر تجارية معينة بحسب طبيعة
التجارة التي يزاكلكنيا ىؤالء التجار حيث يقكـ التجار بتسجيؿ جميع األعماؿ المتعمقة بتجارتيـ في تمؾ
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الدفاتر ،كمف أىـ ىذه الدفاتر دفتر اليكمية كدفتر المراسالت كدفتر الجرد كالميزانية كما كرد تفصيميا
في السابؽ.
كعميو سأتحدث في ىذا الفرع عف حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة التاجر ك

أيضا حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات ضد التاجر في فرعيف كاآلتي:

 الفرع األ ول /حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة التاجر. -الفرع الثاني /حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات ضد التاجر.

الفرع األول
حجية الدفاتر التجارية لمصمحة التاجر
نصت المادة ( )23مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو "يجكز أف تككف دفاتر التجار حجة

لصاحبيا في المعامالت المختصة بتجارتو إذا كانت منتظمة ككاف الخالؼ بينو كبيف تاجر آخر".

األصؿ ككفقان لمقكاعد العامة ال يجكز لمشخص أف يصطنع دليالن لنفسو ،إال أننا نجد القانكف

كفقان لنص ىذه المادة قد خرج عف ىذا األصؿ فجعؿ دفاتر التجار حجة لصاحبيا كاشترط لذلؾ شركط

سأفصميا الحقنا.

كىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية بقكليا "القانكف أضفى عمى الدفاتر التجارية حجية

معينة في اإلثبات ،خرج فييا عف حكـ القاعدة العامة التي ال تجيز لمشخص أف ينشئ دليال لنفسو،

كمنح التاجر حؽ التمسؾ ببيانات دفاتره لمصمحتو ،كىك اعتبار أممتو الثقة كالسرعة المتاف تتصؼ بيا

األعماؿ التجارية كما أف لمتاجر اآلخر الذم يحتج عميو بالدفاتر إثبات عكس ما جاء فييا مف بيانات

بجميع طرؽ اإلثبات(.)1

كبناء عمى نص المادة السابقة سأتحدث في ىذا الفرع عف حجية الدفاتر التجارية لمصمحة

التاجر في مكاجية تاجر آخر ،كعف حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة التاجر في مكاجية
شخص مدني ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 الغصن األ ول /حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة التاجر في مواجية تاجر آخر. -الغصن الثاني /حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة تاجر في مواجية شخص مدني.

( )1تمييز حقكؽ رقـ  86/669لسنة  ،1989صفحة . 252
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الغصن األول
حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة التاجر في مواجية تاجر آخر
نصت المادة ( )23مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو " يجكز أف تككف دفاتر التجار حجة
لصاحبيا في المعامالت المختصة بتجارتو إذا كانت منتظمة ككاف الخالؼ بينو كبيف تاجر آخر "
يتبيف مف نص ىذه المادة انو لكي تشكؿ الدفاتر التجارية حجية كاممة لصالح صاحبيا في

اإلثبات يجب تكافر ثالث شركط كىي عمى النحك اآلتي:

الشرط األول /أن يكون النزاع قائماً بين تاجرين:
لجكاز تمسؾ التاجر بدفاتره التجارية يجب أف يككف الخصـ الذم ييحتج عميو بيذه الدفاتر
تاج انر أيضان بمعنى آخر يجب أف يككف النزاع قائـ بيف تاجريف(.)1
فيجب أف يككف الشخص الذم يحتج ضده بالدفاتر التجارية متمتعنا بصفة التاجر لكي يسيؿ

معو إجراء مقارنة بيف بيانات دفاتر كال التاجريف مف أجؿ الكصكؿ لمحقيقة ،كبالتالي إذا كاف النزاع
بيف تاجريف كاف لدفاتر التاجر التي يتمسؾ بيا حجية تجاه خصمو ،كىذه الحجية مستنبطة مف قرينة

قانكنية ،كىذه القرينة تتمثؿ في صحة ما جاءت بو دفاتر التاجر غير أف ىذه القرينة قرينة غير قاطعة

بحيث تقبؿ إثبات عكسيا ،كمف ثـ إذا قاـ التاجر الخصـ بتقديـ ما يدحض ما جاء في دفاتر التاجر

ازلت عف تمؾ الدفاتر حجيتيا في اإلثبات(.)2

الشرط الثاني :أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة:
ينبغي ىنا أف نفرؽ بيف ثالث فركض ،األول :إذا كانت دفاتر التاجريف منتظمة والثاني :إذا

كانت دفاتر التاجريف غير منتظمة والثالث :إذا كانت دفاتر أحد التاجريف منتظمة كدفاتر التاجر اآلخر
غير منتظمة .كتفصيؿ تمؾ الفركض عمى النحك اآلتي:
الفرض األول  /إذا كانت دفاتر كال من التاجرين منتظمة:
إذا ثار نزاع بيف تاجريف ككانت دفاتر التاجريف منتظمة ،ففي ىذه الحالة يستطيع القاضي أف

يقكـ بمضاىاة الدفاتر الخاصة بالتاجريف ،كبالتالي إذا كانت دفاتر كال مف التاجريف متطابقة إطمأف

القاضي إلى الدليؿ ،كمف ثـ فإف لمقاضي في ىذه الحالة الحكـ بما كرد في دفاتر كال التاجريف(.)3

( )1الياس أبك عيد :نظرية اإلثبات في أصكؿ المحاكمات المدنية كالجزائية ،الجزء األكؿ ، 2005،ص.314
( )2سامي محمكد مقداد  ،مرجع سابؽ  ،ص.149

( )3نبيمة إسماعيؿ رسالف  :اإلثبات ، ،2001 ،ص.129
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فإذا كاف النزاع بيف تاجريف ككانت دفاترىـ التجارية منتظمة فإف تمؾ الدفاتر تعتبر حجة في
ال يبني القاضي حكمو
ال كام ن
جميع األحكاؿ ،بمعنى أف الدفاتر التجارية المنتظمة تصمح ألف تككف دلي ن
عمييا كحدىا ،ىذا باإلضافة إلى أف الدفاتر التجارية المنتظمة ال يجكز لمف يريد أف يستخمص منيا
دليال لنفسو أف يقكـ بتجزئة ما كرد منيا كاف يستبعد منيا ما كاف مناقضان لدعكاه(.)1

كىذا ما دلت عميو الفقرة الثانية مف المادة( )22مف قانكف البينات الفمسطيني بقكليا " إذا كانت

ىذه الدفاتر منتظمة فال يجكز تجزئة ما كرد فييا إال بتقديـ دليؿ عكسي".

أما إذا تباينت القيكد بيف دفتريف تاجريف كالىما منتظميف ،فإنو يجكز لممحكمة في ىذه الحالة

أف تقرر األخذ بأم مف الدفتريف كترؾ األخذ اآلخر حسبما يظير لممحكمة مف ظركؼ الدعكل(.)2

كىذا ما نصت عميو المادة( )24مف قانكف البينات الفمسطيني بقكليا " إذا تباينت القيكد بيف

دفاتر منتظمة لتاجريف ،جاز لممحكمة األخذ بأحدىما دكف اآلخر حسبما يظير ليا مف ظركؼ

الدعكل ،كعمييا أف تبيف أسباب ذلؾ في قرارىا"

الفرض الثاني /إذا كانت دفاتر كال من التاجرين غير منتظمة:
الدفاتر التجارية غير المنتظمة ال تحكز حجية في اإلثبات ،ألف الدفاتر التجارية عندما جعميا

استثناء عمى
المشرع حجة في اإلثبات اشترط أف يككف منتظمة كقد جعميا المشرع حجة في اإلثبات
ن
ال لنفسو كال يجبر أيضا عمى
األصؿ ،إذ أف األصؿ يقضي بأنو ال يجكز لمشخص أف يصطنع دلي ن
تقديـ دليال ضد نفسو ،كبالتالي فإف كركد اعتماد الدفاتر التجارية كدليؿ في اإلثبات ىك استثناء عمى

األصؿ بشرط أف تككف منتظمة بمعنى أنيا مرقمة كخالية مف أم كشط أك محك(.)3

كيرل جانب مف الفقو أف الدفاتر التجارية  -التابعة لكال التاجريف -غير المنتظمة يجكز فييا

لمقاضي الذم ينظر النزاع القائـ بيف التجار أف يقبؿ الدفتر غير المنتظـ أك يرده بحسب ظركؼ كؿ

قضية عمى حدا ،بمعنى إعطاء القاضي سمطة تقديرية في األخذ ب الدفاتر التجارية غير المنتظمة مف
()4

عدمو

.

كىذا الرأم منتقد ألف دفاتر التجار غير المنتظمة تككف البيانات المدكنة فييا عرضة لمتحريؼ
كالتغيير ،باإلضافة لذلؾ فإف األخذ بيذا الرأم يجعؿ بعض التجار ال ييتمكف بضركرة جعؿ دفاترىـ
( )1نبيػ ػػؿ إب ػ ػراىيـ سػ ػػعد  :اإلثبػ ػػات فػ ػػي الم ػ ػكاد المدنيػ ػػة كالتجاريػ ػػة فػ ػػي ضػ ػػكء الفقػ ػػو كالقضػ ػػاء  ، 2000،الناشػ ػػر منشػ ػػأة المع ػ ػارؼ

باإلسكندرية ،ص.143

( )2عبد اهلل خميؿ الفرا،يكسؼ عبد اهلل الغرباكم :مرجع سابؽ ،ص .87

( )3محم ػػكد محم ػػد الكيالن ػػي  :قكاع ػػد اإلثب ػػات كأحك ػػاـ التنفي ػػذ  ،المجم ػػد ال ارب ػػع  ،دار الثقاف ػػة لمنش ػػر كالتكزي ػػع 2013-1434 ،ـ،
ص.78

( )4نبيؿ إبراىيـ سعد  :مرجع سابؽ ،ص.143
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التجارية منتظمة ،كأيضنا يجعؿ بعضيـ يقكـ بتدكيف بيانات غير صحيحة ك غير سميمة مف أجؿ أخذ

حقكؽ الغير بالباطؿ ،خاص نة كأنيـ يعممكف أنو مف الممكف لمقاضي أف يأخذ بدفاترىـ بالرغـ مف أنيا
غير منتظمة ،كيرل الباحث ىنا أنو لممحكمة أف تأمر أصحاب الدفاتر غير المنتظمة أف يذىبكف

لكسيمة أخرل إلثبات دعكاىـ لتككيف قناعة المحكمة.

كيرل جانب آخر مف الفقو أف الدفاتر التجارية إذا ثار نزاع بيف تاجريف كالىما يمسؾ دفاتر

تجارية منتظمة أك دفاتر تجارية غير منتظمة فميس ىناؾ أرجحية لدفاتر أحد التاجريف عمى اآلخر،

كمف األفضؿ أف تمجأ المحكمة مف أجؿ تككيف قناعاتيا لطريؽ آخر غير الدفاتر التجارية ىذا مع عدـ

إىماؿ السمطة التقديرية لممحكمة فالكممة األكلى كاألخيرة ليا ،فيمكف ليا أف تغمب الدفاتر التجارية

المنتظمة عمى الدفاتر المنتظمة ،كليا أف ترفض األخذ بالدفاتر جميعا حتى كلك كانت منتظمة بشرط

أف تبيف المحكمة في قرارىا أسباب األخذ بدفاتر احد التاجريف دكف اآلخر(.)1

كىذا الرأم منتقد ألنو كاف كاف ىذا الرأم سميـ فيما يخص الدفاتر التجارية غير المنتظمة إال

أنو غير سميـ فيما يخص الدفاتر التجارية المنتظمة ألنو أعطى لممحكمة أف تذىب لطريؽ آخر

لتككيف قناعاتيا في حاؿ كانت دفاتر التجار منتظمة كىذا مف كجية نظرم منتقد ،ألنو طالما أف دفاتر

كالن التاجريف منتظمة فيجب عمى المحكمة أف تأخذ بالبيانات الكارد فييا ألنو لك قمنا أف تذىب

المحكمة لطريؽ آخر فما ىي فائدة مسؾ الدفاتر التجارية المنتظمة إذف؟ كما ىي العبرة في أف القانكف

اكجب عمى التجار مسؾ دفاتر تجارية منتظمة ،فاألفضؿ طالما كانت دفاتر كال التاجريف منتظمة أف
تأخذ المحكمة بالبيانات الكاردة فييـ دكف تجزئة لتمؾ البيانات.

كيرل الباحث ىنا في حاؿ كانت دفاتر كالن مف التاجريف غير منتظمة أال تأخذ المحكمة بأم

منيـ ألف البيانات ال مدكنة الدفاتر التجارية غير المنتظمة تككف عرضة لمتحريؼ كالتغيير ،فيرل
الباحث أف تأمر المحكمة أصحاب الدفاتر غير المنتظمة أف يقكمكا بالمجكء لكسائؿ أخرل إلثبات

دعكاىـ مف أجؿ تككيف قناعة المحكمة.

الفرض الثالث /إذا كانت دفاتر أحد التاجرين منتظمة ودفاتر اآلخر غير منتظمة:
إذا ثار نزاع بيف تاجريف ككانت دفاتر أحد التاجريف منتظمة كدفاتر التاجر اآلخر غير

منتظمة ،ففي ىذه الحالة يجكز لمقاضي أف يأخذ بالدفاتر التجارية المنتظمة كيرد الدفاتر التجارية غير

المنتظمة.

()2

( )1مفمػح عػكاد القضػاة  :البينػات فػي ال مػكاد المدنيػة كالتجاريػة  ،د ارسػػة مقارنػة  ،الكتػاب عممػي كمحكػـ تنطبػؽ عميػو معػايير البحػػث
المنشكر  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1430 ،ق2009-ـ  ،ص.133

( )2تكفيؽ حسف فرج :مرجع سابؽ ،ص.109
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كىناؾ مف يرل أف لمقاضي مطمؽ الحرية في األخذ بالدفاتر التجارية فقد يأخذ بالدفاتر
التجارية غير المنتظمة ،كقد يأخذ بالدفاتر التجارية المنتظمة كقد ال يأخذ بأم منيما حتى كلك كاف
كالىما منتظمة(.)1

كىذا عكس ما يذىب إليو الباحث الذم حيث أنو يرل أنو يجب عمى القاضي أف يأخذ بالدفاتر
التجارية المنتظمة كأف يرد الدفاتر التجارية غير المنتظمة.
كىنا تجدر اإلشارة إلى أ نو يجكز لمخصـ أف يثبت عكس ما تـ تدكينو في دفاتر التاجر

الخصـ مف بيانات كلو أف يستعيف في ذلؾ أم في إثبات عكس ما تضمنو دفتر التاجر مف بيانات
بكؿ طرؽ اإلثبات كذلؾ طبقا لمبدأ اإلثبات المطمؽ الذم يعتبر ىك األساس في مسائؿ اإلثبات في

المكاد التجارية ،بؿ كيجكز لممحكمة أـ تستخمص دليؿ يدحض حجية دفاتر التجار غير المنتظمة مف
دفاتر خصمو التاجر اآلخر المنتظمة(.)2

كقد أكدت محكمة النقض المصرية عمى كجكب أف تككف دفاتر التجار منتظمة لكي تككف

حجة في اإلثبات لمتجار حيث قررت في حكـ ليا ذلؾ بقكليا " الدفاتر المنتظمة ىي مناط جكاز قبكؿ
البينات المقيدة فييا كدليؿ فيما ينشأ مف منازعات بيف التجار عف األعماؿ التجارية "(.)3

الشرط الثالث /أن يكون النزاع متعمقاً بعمل تجاري:
لكي تصمح الدفاتر التجارية ألف تككف حجة يستند إلييا التاجر عند نشكء نزاع تجارم مع

تاجر آخر يجب أف يككف النزاع متعمقا بعمؿ تجارم بالنسبة لكمييما(.)4

كبمفيكـ المخالفة إذا نشأ النزاع تجارينا بالنسبة ألحد األطراؼ كمدنيان بالنسبة لمطرؼ اآلخر،

فال يككف لمدفاتر التجارية في ىذه الحالة حجية في اإلثبات-إال بتكافر شركط سأكضحيا الحقنا -بؿ

يجب أف يككف النزاع نشأ بيف تاجريف كمتعمقان بعمؿ تجارم.

كالسبب في ذلؾ ىك أف العمؿ التجارم ىك الذم يمتزـ التاجر بقيده في دفاتره التجارية الممزـ

ظاىر في دفاتر كال التاجريف بما يؤدم ذلؾ إلى تمكيف القاضي
بإمساكيا ،كبالتالي يككف ىذا العمؿ
ان

( )1مفمح عكاد القضاة :البينات في المكاد المدنية كالتجارية ،مرجع سابؽ ،ص.133

( )2عب ػػد الػ ػرازؽ حس ػػيف ي ػػس :ش ػػرح قكاع ػػد إثب ػػات المع ػػامالت المدني ػػة كالتجاري ػػة كطرق ػػو كفق ػػا ألحك ػػاـ ق ػػانكف اإلثب ػػات االتح ػػادم

رقػػـ10لسػػنة 1992ـ ،كقػػانكف المعػػامالت المدنيػػة االتحػػادم رقػػـ5لسػػنة  1985ـ بدكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة  ،الطبعػػة الثالثػػة
1419،ىػ 1998 -ـ  ،ص.132

( )3طعف مدني مصرم بتاريخ  ،1998/12/15رقـ ،1769س  54قضائية .
( )4الياس أبك عيد  :مرجع سابؽ  ،ص. 318
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مف الكقكؼ عمى حقيقة النزاع كذلؾ مف خالؿ قيامو بمضاىاة البيانات الكاردة في دفاتر كال

التاجريف(.)1

كنجد أف أساس ىذا الشرط – أف يككف النزاع متعمقا بعمؿ تجارم -ىك مبدأ حرية اإلثبات في

المسائؿ التجارية ،ألف العبرة في تطبيؽ الشرط السابؽ ىك طبيعة العمؿ ذاتو كتمتعو بالصفة التجارية،

كمف ثـ يعتبر العمؿ التجارم إذا كاف ينصب عمى أعماؿ تجارية ،ككذلؾ يعتبر العمؿ تجاريا سكاء

أكاف القائـ بو محترفان أك كقع لمرة كاحدة كذلؾ كفقان لمحاالت التي حددىا قانكف التجارة ،كأيضان ينطبؽ

ىذا الكصؼ عمى ما يقع مف التاجر مف أعماؿ متصمة بطبيعة تجارتو ،كذلؾ إعماالن لنظرية األعماؿ

التجارية بالتبعية كمف ثـ يجكز اإلثبات بالدفاتر التجارية إذا تعمؽ األمر بعمؿ تجارم(.)2

الغصن الثاني
حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصمحة تاجر في مواجية شخص مدني
نصت المادة ( )21مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو " دفاتر التجار ال تككف حجة عمى

غير التجار ،غير أف البيانات الكاردة فييا عما كرده التجار تصمح أساسا يجيز لمقاضي أف يكجو
اليميف المتممة ألم مف الطرفيف".
يتبيف مف نص المادة السابقة أف األصؿ في دفاتر التجار ال تككف حجة إال عمى التجار فقط،

إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف تككف دفاتر التجار حجة عمى الشخص المدني فالشخص المدني
يصح أف يكافؽ صراحة عمى األخذ بدفاتر التاجر – كما لك صرح بما يعني مكافقتو عمى ذلؾ -أك

ضمنا كما لك كافؽ المدني عمى تفحص دفاتر التاجر بمعرفة خبير عينو ىك ليتبيف ىؿ التاجر محقا

فيما يدعيو مف عدمو(.)3

كبالتالي نجد أف ىذه المادة أعطت لدفاتر التجار حجية في اإلثبات بحيث يمكف لمتاجر أف

يتمسؾ بيذه الدفاتر في مكاجية الشخص المدني كلكف اشترطت لذلؾ شرطيف ىما:

( )1عبد الرازؽ حسيف يس  :مرجع سابؽ  ،ص.131،132
( )2سامي محمكد مقداد ،مرجع سابؽ  ،ص.148

( )3احمػد نشػػأت بػؾ :رسػػالة اإلثبػات فػػي التعيػدات الكتابػػة ،شػػيادة الشػيكد ،اإلقػرار ،كفػؽ القػانكف المػدني الجديػػد فػي مػكاد اإلثبػػات
كفػػي جميػػع مػػا يتعمػػؽ فػػي اإلثبػػات مػػف م ػكاد القػػانكف اآلخػػر ككفػػؽ قػػانكف المرافعػػات الجديػػد كقػػانكف الشػػير العقػػارم كقػػانكف التكثيػػؽ
كالئحتو التنفيذية مع المحافظة عمى أحكاـ التشريع السابؽ لتطبيقيا حيث يجػب ذلػؾ أمػاـ محكمػة المكضػكع أك أمػاـ محكمػة الػنقض
كىذه الطبعة مذيمة بخاتمػة تتحػدث عػف إثبػات مػا لػو اثػر قػانكني كااللت ازمػات كالعقػكد كالحقػكؽ المختمفػة كػؿ عمػى حػدة حسػب ترتيػب

ذلؾ في القانكف المدني الجديد ،اعداد كتقديـ فتحي جاير العقيمي ،الجزء األكؿ ،1996 ،ص.308
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 الشرط األول :أف يككف محؿ االلتزاـ المقيد في دفتر التاجر عبارة عف سمعة كردىا التاجرلعميمو غير التاجر -أم الشخص المدني -كالسمع االستيالكية مف أغذية كمالبس كأدكية

كغيرىا(.)1

 الشرط الثاني  :أف يكمؿ القاضي الدليؿ -أم الدليؿ المستمد مف دفتر التاجر -كذلؾ مفخالؿ قيامو بتكجيو اليميف المتممة إلى أم مف التاجر الذم يحتج بدفتره في مكاجية الشخص

اآلخر ،كىذا فيو دليؿ عمى أف حجية الدفاتر التجارية ىي حجية ناقصة فإذا قبؿ القاضي

اإلثبات مف قبؿ التاجر بتمؾ الدفاتر فإنو يتعيف عميو أف يستكمؿ داللتيا بتكجيو اليميف المتممة
إلى أم مف الطرفيف(.)2

فإذا تكفر الشرطاف السابقاف فانو يترتب عمييما أمريف :األول أف األخذ بالدفاتر التجارية كدليؿ
ىك أمر جكازم لمقاضي ،كمف ثـ فإف لو األخذ بيا أك رفضيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لسائر األدلة التي
تستخمص مف دفاتر التجار كالقاضي ال يأخذ بيذه الدفاتر كدليؿ في ىذه الحالة إال إذا كانت منتظمة

كما ذكرت .واألمر الثاني انو يجكز لمقاضي أف يسمح لغير التاجر أف ينقض الدليؿ المستخمص ضده
مف دفتر التاجر كقد يككف النقض بالبينة أك القرائف ،كأيضان يجكز لمقاضي أف يستنبط مف القرائف ما

يفيد في نقض ىذا الدليؿ لو أيضنا تكجيو اليميف المتممة إلى غير التاجر كليس إلى التاجر لتنفيذ

الدليؿ ال لتأييده(.)3

استثناء عمى
ككما ذكرت مسبقنا بأف حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات في مكاجية المدني ىك
ن
األصؿ ،كبالتالي فإف ىذا اإل ستثناء ال يجكز التكسع فيو أك القياس عميو كىك في ىذا األمر شأنو شأف
أم استثناء ،كمف ثـ لكي يعمؿ بيذا اإلستثناء ال بد مف تكفر شركطو مجتمعة السابقة الذكر فإذا لـ
تتكفر أك اختؿ أحدىا فال محؿ لألخذ بو(.)4

كمف الجدير ذكره أف نص المادة ( )21لـ يرد فيو شرط ثالث كما كرد في نص المادة ()17

مف قانكف اإلثبات المصرم الذم اشترط في مكضكع النزاع أف يككف فيما يجكز إثباتو بالبينة بالنسبة

لمعميؿ غير التاجر ،كبالتالي إذا ازدت قيمة النزاع عف ذلؾ فال يستطيع التاجر أف يثبت ما يدعيو إال
بالكتابة ،أما العكس فيجكز لمتاجر أف يثبت ما يدعيو مف خالؿ دفاتره التجارية(.)5

( )1يحيػػى إسػػماعيؿ :المرشػػد فػػي قػػانكف اإلثبػػات ،نص ػكص القػػانكف رقػػـ  25لسػػنة  68بإصػػدار قػػانكف اإلثبػػات فػػي الم ػكاد المدنيػػة
كالتجارية كتعديالتو معمقا عمييا بالمذكرات اإليضاحية كأحكاـ محكمة النقض ،كآراء الفقو ،ص.163

( )2عفيؼ محمد أبك كمكب :مرجع سابؽ ،ص.129

( )3عبد الرزاؽ احمد السنيكرم  :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،مرجع سابؽ  ،ص.282،283
( )4عصاـ أنكر سميـ  :النظرية العامة لإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية  ،2005،ص.258
( )5مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ ،ص.105
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كلذلؾ يقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني أف يذىب إلى ما ذىب إليو المشرع المصرم،
كذلؾ مف خالؿ قياـ المشرع الفمسطيني بال نص عمى شرط ثالث باإلضافة لمشرطيف السابقيف لكي
تككف دفاتر التاجر حجة لمتاجر في مكاجية شخص مدني ،مفاده أف دفاتر التاجر ال تككف حجة لو
في مكاجية المدني إال إذا كاف مقدار االلتزاـ ال يزيد عف مائتي دينار أردني كلذلؾ اقترح تعديؿ نص

المادة ( )21مف قانكف البينات الفمسطيني كذلؾ بإضافة شرط ثالث فييا لتصبح كاآلتي:
"دفاتر التجار ال تككف حجة عمى غير التجار غير أف البيانات الكاردة فييا عما كرده التجار

تصمح أساسا يجيز لمقاضي أف يكجو اليميف المتممة ألم مف الطرفيف ،عمى أال يزيد االلتزاـ الكارد
فييا عف مائتي دينار أردني".

الفرع الثاني
حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات ضد التاجر
نصت الفقرة األكلى مف المادة ( )22مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "تككف دفاتر

التجار حجة عمييـ منتظمة كانت أك غير منتظمة".

يتبيف مف نص المادة أف دفاتر التجار تككف حجة عمييـ سكاء أكانت منتظمة أـ غير

كبناء عمى ذلؾ سأتحدث في ىذا الفرع عف حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة عمى التاجر
منتظمة،
ن
في مكاجية تاجر آخر ،كعف حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة عمى التاجر في مكاجية شخص
مدني ،كذلؾ عمى النحك اآلتي :

 الغصن األ ول /حجية الدفاتر التجارية عمى التاجر في مواجية تاجر آخر. -الغصن ال ثاني /حجية الدفاتر التجارية عمى التاجر في مواجية شخص مدني.

الغصن األول
حجية الدفاتر التجارية عمى التاجر في مواجية تاجر آخر
قرر القانكف في نص المادة ( )22الفقرة األكلى منيا أف دفاتر التجار تككف حجة عمى ىؤالء

التجار سكاء أكانت تمؾ الدفاتر منتظمة أـ غير منتظمة ،كالسبب في ذلؾ أف دفتر التاجر ىك بمثابة
إقرار مكتكب صادر عنو (.)1

كمف الجدير ذكره أف الدفاتر التجارية تعتبر حجة عمى صاحبيا بنكعييا االختيارية منيا

كاإلجبارية أيضنا كقد جاء نص المادة ( )22مف قانكف البينات الفمسطيني بحكـ مفاده أف الدفاتر
( )1تكفيؽ حسف فرج  :مرجع سابؽ ،ص.104
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التجارية تعتبر حجة عمى صاحبيا منتظمة كانت أـ غير منتظمة ،كبالتالي فإف لخصـ التاجر أف
يستند إلى الدفاتر التي نظميا التاجر ،أل ف ما كتبو التاجر يعتبر بمثابة إقرار صادر فيو كما ذكرت،

كمع ذلؾ فإف خصـ التاجر إذا أراد أف يحتكـ إلى دفاتر التاجر فميس لو في ىذه الحالة أف يجزئ ما
كرد في دفاتر التاجر –متى كانت منتظمة -كذلؾ بأخذه ما يفيده كيككف في مصمحتو كتركو ما ال

يككف في مصمحتو ،بمعنى أف يدعي انو دائف لتاجر كأراد االستناد إلى دفاتر التاجر المديف ،فميس
لمدائف أف يتمسؾ بجزء مف تمؾ الدفاتر كيستبعد الجزء اآلخر –متى كانت الدفاتر منتظمة -ألف دفاتر

التجار تعتبر إقرار كاإلقرار ال يجكز تجزئتو بأف يأخذ منو ما يؤيده كيترؾ الباقي( .)1كىذا ما يستفاد

مف الفقرة الثانية مف نص المادة ( )22التي نصت عمى انو " إذا كانت ىذه الدفاتر منتظمة فال يجكز

تجزئة ما كرد فييا إال بتقديـ دليؿ عكسي".

إال أنو يجكز تجزئة اإلقرار إذا كاف ينصب عمى مجمكعة مف الكقائع المتعددة ،ككاف كجكد

أم كاقعة مف تمؾ الكقائع ال يستمزـ كجكد الكقائع األخرل ،بمعنى أف تككف ىذه الكقائع غير مرتبطة

ببعضيا أم تيؤلؼ كالن منيا كاقعة مستقمة بذاتيا عف األخرل ففي ىذه الحالة يجكز تجزئة اإلقرار.

كبناء عمى نص المادة السابؽ ال يجكز لمف يريد أف يستخمص دليال لنفسو مف دفاتر التجار
ن
أف يجزئ ما كرد فييا ،فإما أف يأخذ الدفتر بكاممو ،كاما أف يترؾ الدفتر بكاممو ،فمثالن لك قيد التاجر
في دفتره انو قد تسمـ بضاعة كقاـ بسداد ثمنيا ،ففي ىذه الحالة ال يجكز لمخصـ أف يجزئ ىذا البياف
فيتمسؾ بكاقعة تسمـ البضاعة كيستبعد كاقعة سداد الثمف إال إذا قدـ دليؿ عكسي ككؿ ما سبؽ مشركط

بشرط أف تككف دفاتر التاجر منتظمة(.)2

كىك ما قضت بو محكمة النقص المصرية بقكليا "متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنو ال
يجكز لمف يريد أف يستخمص منيا دليال لنفسو أف يجزئ ما كرد فييا كأف يستبعد ما كاف مناقضنا

لدعكاه ،كاذا كاف الثابت مف األكراؽ أف الطاعف قد احتكـ إلى الدفاتر التجارية لمجمعية المطعكف

ضدىا بشأف إثبات دخكؿ المستندات مكضكع المدعي بالحساب الجارم كتسكية قيمتيا فيو ،فإنو ال

يجكز لو – طالما لـ يكجد أم مطعف النتظاـ ىذه الدفاتر أف يجزئ ما كرد بيا فيأخذ منيا ثبكت قيد

ىذه المستندات بدفتر الحساب كيطرح ما يثبت بأكراؽ القبض مف أنو لـ يسدد قيمتيا كأف ذمتو ما زالت

مشغكلة بيا"(.)3

( )1محمكد الكيالني  :قكاعد اإلثبا ت كأحكاـ التنفيذ  ،المجمد الرابع ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1431 ،ىػ2010-ـ  ،ص.77،78
( )2محمد يحيى مطر :مرجع سابؽ ،ص.125

( )3نقض مدني – الطعف رقـ  346سنة  42ؽ  ،جمسة  ،1976/5/17مجمكعة المكتب الفني – السنة ،27ص.1118
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فكما قمنا أف دفاتر التجار تعتبر حجة عمييـ كلكف يجب األخذ بعيف االعتبار أف في ذلؾ –
أم اعتبار دفاتر التجار حجة عمى التجار – خركجنا عمى القكاعد العامة في اإلثبات كذلؾ مف ثالث

نكاحي عمى النحك اآلتي:

 الناحية األولى :أف دفتر التاجر بالرغـ مف أنو كرقة عرفية غير مكقعة إال أنو يعتبر حجة فياإلثبات(.)1

 الناحية الثانية  :أف الدفاتر التجارية في حيازة التاجر كالمشرع يمزـ التاجر أف يقدـ دفاترهالتجارية أماـ القضاء إلستخالص منيا الدليؿ ضده ،كفي ىذا األمر خركج عف مبدأ عدـ
إجبار الشخص عمى تقديـ دليؿ ضد نفسو ،ىذا باإلضافة إلى انو يمكف أف يككف ىناؾ أخطاء

في دفتر التاجر كمف الصعب عمى التاجر أف يتالفاىا(.)2

 الناحية الثالثة :أف المشرع جعؿ ما يرد في دفتر التاجر مف قيكد لصالح التاجر صاحبغير تاجر متى إستند ىذا الخصـ إلى دفاتر
الدفتر حجة لو عمى خصمو تاج انر كاف الخصـ أـ ي
التاجر ،كفي ىذا األمر خركج عمى مبدأ أنو ال يجكز لمخصـ أف يصطنع دليالن لنفسو (.)3
كيترتب عمى ىذا الخركج أمراف :األكؿ سمطة القاضي التقديرية في األخذ بالدفاتر التجارية،

كاألمر الثاني أنو يجكز لمتاجر إثبات عكس ما دكنو في دفاتره.

الغصن الثاني
حجية الدفاتر التجارية عمى التاجر في مواجية شخص مدني
ما ي قاؿ في حجية الدفاتر التجارية عمى التاجر في مكاجية تاجر آخر يقاؿ ىنا في ىذه
الحالة ،ألف نص المادة ( )22مف قانكف البينات الفمسطيني الفقرة األكلى منيا عندما نصت عمى انو
"تككف دفاتر التجار حجة عمييـ منتظمة كانت أك غير منتظمة " لـ يفرؽ بيف حجية تمؾ الدفاتر عمى

التاجر إذا كاف خصمو مدني أك تاجر.

فتعتبر دفاتر التاجر دائمان حجة عميو ألنيا كما قمت ما كرد فييا مف بيانات تعتبر بمثابة إقرار

صادر مف التاجر ،كبالتالي تعتبر دفاتر التاجر حجة عميو سكاء أكاف خصمو تاجر أـ غير تاجر،

( )1محمػػد حسػػف قاسػػـ :قػػانكف اإلثبػػات فػػي الم ػكا د المدنيػػة كالتجاريػػة  ،المبػػادئ العامػػة فػػي اإلثبػػات – محػػؿ اإلثبػػات -الحػػؽ فػػي

اإلثب ػػات -مب ػػدأ حي ػػازة القاض ػػي  ،ط ػػرؽ اإلثب ػػات  :الكتاب ػػة (الكتاب ػػة االلكتركني ػػة كالتكقي ػػع االلكتركن ػػي)  ،ش ػػيادة الش ػػيكد كالقػ ػرائف –

اإلقرار -اليميف -المعاينة -الخبرة  ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ص.283
( )2عفيؼ محمد أبك كمكب :مرجع سابؽ ،ص.127
( )3عبد الرازؽ حسيف يس :مرجع سابؽ ،ص.133
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كأيضنا سكاء أكاف النزاع متعمؽ بأمر تجارم أك مدني ،كأيضنا سكاء أكانت دفاتر التاجر منتظمة أـ
غير منتظمة(.)1

كمف ثـ تعتبر دفاتر التاجر دائمان حجة عميو ألنيا تعتبر بمثابة إقرار صادر مف التاجر سكاء

أكانت منتظمة أـ غير منتظمة كيتفرع عف ذلؾ – أم اعتبار دفاتر التاجر حجة عميو منتظمة أـ غير
منتظمة -كجكب تطبيؽ القكاعد المتعمقة باإلقرار خاصة قاعدة عدـ جكاز تجزئة اإلقرار فال يجكز

تجزئة اإلقرار – إال أف قاعدة عدـ جكاز تجزئة اإلقرار ليس عمى إطالقيا كما ذكرت مسبقان -إذا كانت

دفاتر التاجر منتظمة أما العكس – أم أف تككف دفاتر التاجر غير منتظمة -فممقاضي ىنا أف يقدر
مضمكف تمؾ الدفاتر دكف أف يتقيد في ذلؾ بقاعدة عدـ جكاز تجزئة اإلقرار(.)2

المطمب الثاني
حجية الدفاتر واألوراق المنزلية في اإلثبات
نصت المادة ( )25مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "ال تككف الدفاتر ك األكراؽ المنزلية

حجة عمى مف صدرت منو ،إال إذا ذكر فييا صراحة ،انو استكفى دينان ،أك أنو قصد بما دكنو فييا أف

تقكـ مقاـ السند لمف أثبتت حقنا لمصمحتو"

يتبيف مف نص ىذه المادة أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية يمكف أف يستند إلييا صاحبيا لكي

تككف حجة لو ،كما قد تككف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية حجة عمى صاحبيا إذا تكفرت شركط معينة،

كبناء عمى ذلؾ سأتناكؿ في ىذا المطمب حجية
فإذا لـ تتكفر تمؾ الشركط فال تككف حجة عميو.
ن
الدفاتر كاألكراؽ المنزلية في اإلثبات لصاحبيا ككذلؾ حجية الدفاتر كاألكراؽ المنزلية في اإلثبات عمى

صاحبيا كذلؾ في فرعيف كاآلتي:
 الفرع األول /الدفاتر واألوراق المنزلية حجة لصالحيا. -الفرع الثاني /الدفاتر واألوراق المنزلية حجة عمى صاحبيا.

( )1محمد يحيى مطر  :مرجع سابؽ  ،ص.124،125

( )2محمد محمكد :مكسكعة اإلثبات كالبينات ،قػانكف اإلثبػات المصػرم ،مقارنػا بتقنينػات أحػدل عشػرة دكلػة عربيػة ،سػكريا ،األردف،

لبناف ،المغرب ،ليبيا ،السكداف ،العراؽ ،الككيت ،اإلمارات ،البحريف ،قطر ،نصكص قانكنية  .مذكرات إيضػاحية  .مصػادر القػانكف
مػػف الفقػػو اإلسػػالمي مقننػػا فػػي مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة كمصػػادر فقييػػة أخػػرل  .صػػيغ كنمػػاذج ألكراؽ اإلثبػػات  .مكسػػكعة ألحكػػاـ

النقض المصرم كالعربي ،الطبعة األكلى ،2001 ،ص.128
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الفرع األول
الدفاتر واألوراق المنزلية حجة لصاحبيا
األصؿ أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ال تصمح ألف تككف حجة لصاحبيا ألنو ال يجكز
لمشخص أف يصطنع دليال لنفسو ،عمى أف ىذا األصؿ ال يحكؿ دكف أف يستأنس القاضي بيا
الستخالص قرينة قضائية معينة لصالح مف صدرت منو تمؾ الدفاتر ،كيجكز أيضا لمخصـ أف يحتكـ
برضاه إلى ما دكف في دفاتر خصمو كأكراقو المنزلية ،كمف ثـ إذا كانت قد دكنت بقدر كافي مف

العناية كالدقة جاز لمقاضي أف يعتبرىا دليالن كامالن(.)1

كمف القرائف التي يمكف لمقاضي أف يستخمصيا مف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ما جرل عميو
العمؿ مف االعتداد باألكراؽ الخاصة بالطبيب التي يدكف فييا زيارتو المنتظمة لممريض مف أجؿ تأييد
دعكاه التي يطالب فييا الطبيب بأتعابو مف أحد المرضى ،حتى كلك كانت ىذه األتعاب تجاكز نصاب

اإلثبات بشيادة الشيكد ،كذلؾ أل ف المانع المادم لمطبيب يحكؿ دكف حصكلو عمى سند كتابي مف

مرضاه بأتعابو ،إال أف ىذه تعتبر قرينة كأمر ىذه القرينة متركؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي كليس ىناؾ
ما يمنع مف إثبات عكسيا(.)2

الفرع الثاني
الدفاتر واألوراق المنزلية حجة عمى صاحبيا
نصت المادة ( )25مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو" ال تككف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية
حجة عمى مف صدرت منو ،إال إذا ذكر فييا صراحة ،أنو استكفى دينان ،أك انو قصد بما دكنو فييا أف

تقكـ مقاـ السند لمف أثبتت حقان لمصمحتو"

استثناء ،فاألصؿ أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية ال
يتبيف مف ىذه المادة أنيا كضعت أصالن ك
ن
تككف حجة عمى مف صدرت منو ،كاالستثناء أنيا تككف حجة عمى مف صدرت منو إذا تكافر شرطيف
سأقكـ بتفصيؿ ىاذيف الشرطيف في غصنيف عمى النحك اآلتي :
 -الغصن األول /ذكر صاحب الدفتر صراح ًة أنو استوفى ديناً.

 -الغصن الثاني  /القصد بما دونو فييا أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصمحتو.

( )1آدـ كىيب النداكم :دكر الحػاكـ المػدني فػي اإلثبػات "د ارسػة مقارنػة" ،رسػالة ماجسػتير بتقػدير جيػد جدا،مكتبػة دار الثقافػة لمنشػر
كالتكزيع ،ص.302،303

( )2سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ ،ص.153
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الغصن األول
ذكر صاحب الدفتر صراح ًة انو استوفى ديناً
إذا ذكر صاحب الدفاتر كاألكراؽ المنزلية صراحة فييا أنو استكفى دينان لو مف شخص آخر،

فإف ذلؾ يعتبر حجة عميو بشرط أف يككف ما كتبو صاحب الدفتر يفيد صراحة أنو استكفى دينان،

كبالتالي فإف العبارات الغامضة التي تحتاج إلى تفسير أك صيغت بصكرة تجعؿ التأكيؿ ممكننا فال

تعتبر في ىذه الحاالت حجة عمى صاحبيا ،كأيضنا ال يكفي الفيـ الضمني مما كتبو في الدفتر أك في

األكراؽ المنزلية انو استكفى الديف كلك كاف ما كتبو مكقعان منو(.)1

كيرل البعض أنو ليس ىناؾ صيغة معينة لمتعبير عف ىذا االستيفاء ،كمف ثـ فقد يستخمص
مف إشارة التشطيب عمى مبمغ الديف إذا كانت ىذه الطريقة – أم التشطيب -متبعة بيف الدائف كمدينو،

كبالتالي إذا كتب الدائف صراحةن في أكراقو أك دفاتره الخاصة أنو إستمـ الديف مف المديف ثـ قاـ بعد
ذلؾ بشطب ما كتبو أك حاكؿ محكه ،فميس ىناؾ أم عبرة ليذا الشطب أك المحك إذا كاف ما كتبو قد

بقي مقركءنا رغـ الشطب أك محاكلة المحك ،إذ انو ال يعقؿ أنو قاـ بكتابة استيفاء الديف بصكرة صريحة
إال إذا كاف ذلؾ قد تـ فعال – أم انو استكفى دينو فعال.)2( -

كيرل الباحث بأف ما سبؽ محؿ نظر فقياـ الدائف بالكتابة في دفاتره كأكراقو المنزلية ما يفيد

صراحة أنو استكفى دينا مف المديف ثـ قاـ بعد ذلؾ بمحكه أك شطبو ،فإنو ال يمكف لنا التسميـ بأف ذلؾ

ال ،ألف قياـ الدائف بالتشطيب يجعؿ ما كتبو – الدائف
المحك أك الشطب دليؿ عمى أف الكفاء قد تـ فع ن
مف استيفاء الديف -محؿ شؾ كليس صريحنا ،كىذا يتعارض مع الشرط الذم اشترط كجكب ذكر
صاحب الدفاتر كاألكراؽ المنزلية صراحة انو استكفى دينا مف المديف.

كأيضان كباالضافو لما سبؽ ال يشترط في الكتابة المكجكدة في الدفاتر كاألكراؽ المنزلية أف

تككف بخط يد مالكيا ،بؿ يمكف أف تككف بخط أحد تابعيو أك شخص آخر قد كمفو مالؾ ىذه الدفاتر

بالكتابة ،كيمكف أف تككف الكتابة بخط المديف أيضان .كما سبؽ يعني انو يحتج بما في الدفتر كاألكراؽ
المنزلية حتى كلك لـ يكقع عمييا صاحبيا أك حتى لك لـ تكتب بخط يده كىذا فيو مخالفة لمقكاعد العامة

استثناء نص عميو المشرع(.)3
التي تشترط التكقيع عمى السندات لكي تككف حجة كبذلؾ أيعتبر ما سبؽ
ن

( )1مكسى سمماف أبك ممكح :مرجع سابؽ  ،ص.108
( )2عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ  ،ص.204
( )3مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ ،ص.108
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الغصن الثاني
القصد بما دونو فييا أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصمحتو
يشترط لكي تككف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية حجة عمى صاحبيا أف يككف قد ذكر فييا صراحة
أنو قصد بما دكنو في تمؾ األكراؽ أف تقكـ مقاـ السند لمف أثبتت حقا لمصمحتو ،كيتحقؽ ىذا الشرط
إذا كاف صاحب تمؾ الدفاتر كاألكراؽ المنزلية قد كتب أك دكف في دفاتره كأكراقو المنزلية بأنو مديف

لشخص آخر بديف معيف كي ذكر صراحة في ىذا السند أف المقصكد منو أف يقكـ مقاـ سند الديف

بالنسبة لمدائف ،كبالتالي إذا كجد ما سبؽ فإنو في ىذه الحالة يستطيع الدائف أف يتمسؾ بيذه البيانات
التي دكنيا المديف في دفاتره كأكراقو المنزلية إلثبات حقو(.)1

كلك قاـ صاحب الدفاتر كاألكراؽ المنزلية بتدكيف في دفاتره أنو استكفى دينان كقصد بيذا

التدكيف أف يقكـ مقاـ السند ثـ قاـ بعد ذلؾ بشطب أك محك ما كتبو ،فإنو في ىذه الحالة تزكؿ حجية
ىذا اإلقرار كسكاء ظؿ ىذا اإلقرار مقركءان أـ زاؿ بشكؿ كامؿ(.)2

كال تثار في ىذا المكضكع قاعدة عدـ جكاز إثبات عكس الكتابة إال بالكتابة ،ألف ما يكتب ىنا
لـ يعد أصالن لإلثبات كأيضنا ال يعتبر كرقة عرفية ،كلذلؾ يجكز إثبات ما يخالفو بجميع طرؽ

اإلثبات(.)3

ونالحظ بالنسبة العتبار الدفاتر واألوراق المنزلية حجة عمى صاحبيا في الحالتين

السابقتين أمرين ميمين وىما:

 األول :أف كؿ حالة مف الحالتيف السابقتيف تي ىؤلؼ حالة مستقمة بذاتيا ،كبالتالي تككف سببناال تجيز لمغير أف يتمسؾ بيا ضد مصمحة صاحبيا(.)4
مستق ن
 -الثاني :أ نو ال يشترط في الحالتيف السابقتيف أف تكتب الدفاتر كاألكراؽ المنزلية بخط صاحبيا

بؿ يمكف كتابتيا مف أحد تابعيو أك نائبيو بإذف منو ،كاذا احتكت الكتابة في الدفتر أك الكرقة

المنزلية تعارض في أجزائيا فيككف لممحكمة إزالة ذلؾ التعارض عف طريؽ التفسير كال يجكز

تجزئة ما تـ كتابتو في السند كذلؾ بأخذ جزء منو كطرح الباقي ،كبالتالي فإذا كرد في الكتابة

أف الدائف استكفى الديف عف طريؽ مقابؿ فال يجكز لممديف أف يتمسؾ بأنو قد كفاه نقدان كفي

( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.154

( )2عباس العبكدم  :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ ،ص.207
( )3مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ  ،ص.110،109

( )4عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ  ،ص.208
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ىذه الحالة يتـ استبعاد الكتابة التي كردت في الدفتر أك في الكرقة المنزلية كعمى المديف أف

يثبت انو كفي الديف نقدنا(.)1

وفي النياية يثور التساؤل حول مدى إمكانية إجبار الشخص عمى تقديم دفاتره وأوراقو

المنزلية لكي يستخمص خصمو منيا دليل لو؟

ال يجكز إجبار شخص ما عمى تقديـ دفاتره كأكراقو المنزلية لكي يتـ استخالص منيا حجة

لمصمحة خصمو ،ماداـ انو لـ يرد في القانكف نص عمى ذلؾ(.)2

كمف الجدير ذكره أف الدفاتر كاألكراؽ المنزلية تككف ليا حجية عمى صاحبيا ،إال أف تمؾ

الحجية قابمة إلثبات العكس مف قبؿ المدعى عميو.

كىك ما قضت بػو محكمػة الػنقض المصػرية بقكليػا "تكػكف الكرقػة المنزليػة دلػيال كػامال عمػى مػف

أصػػدرىا كافيػػا بذاتػػو إلثبػػات مػػا تضػػمنو مػػف إقػ اررات ،إال أف حجيتػػو فػػي اإلثبػػات ليسػػت مطمقػػة كبالتػػالي
يحػؽ لمػف صػػدرت منػو الكرقػػة كخمفائػو إثبػػات عكػس مػا جػاء بيػػا بكافػة طػػرؽ اإلثبػات كػػأف يثبػت أف مػػا
دكف بيا صػدر عػف خطػا كتػاله مػف الكقػائع مػا غيػر أك عػدؿ مضػمكنو أك أنػو كػاف مجػرد اعػداد مسػبؽ

لمشركع تعامؿ لـ يتـ"(.)3

المطمب الثالث
حجية السندات المؤشر عمييا في اإلثبات
نصت المادة ( )26مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أف "التأشير عمى سند يستفاد منو براءة
ذمة المديف حجة عمى الدائف إلى أف يثبت العكس ،كلك لـ يكف التأشير مؤرخنا أك مكقعنا منو ما داـ

السند لـ يخرج قط مف حيازتو ،ككذلؾ يككف الحكـ إذا كتب الدائف بخطو دكف تكقيع ما يستفاد منو
براءة ذمة المديف في نسخة أصمية أخرل لمسند أك في مخالصة ككانت النسخة أك المخالصة في يد

المديف"

يتبيف مف نص ىذه المادة أف التأشير عمى سند الديف يعتبر حجة في اإلثبات ،سكاء أكاف ىذا
السند مكجكد في يد الدائف أـ المديف كذلؾ بشركط معينو أكضحتيا ىذه المادة.

( )1مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ  ،ص.109
( )2سميماف مرقس  :مرجع سابؽ  ،ص.566

( )3نقض في الطعف رقـ  2138لسنة  52ؽ ،جمسة  ، 1986/3/6السنة  ،37ص .302
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كبناء عمى ذلؾ سأتحدث في ىذا المطمب عف كجكد السند في حيازة الدائف كعف كجكد السند
ن
في حيازة المديف في فرعيف عمى النحك اآلتي:
 -الفرع األول /وجود السند في حيازة الدائن.

 -الفرع الثاني /وجود السند في حيازة المدين.

الفرع األول
وجود السند في حيازة الدائن
غالبا ما يحتفظ الدائف بسند الديف تحت يده كدليؿ إثبات عمى كجكد حقو في مكاجية المديف،
كبالتالي إذا قاـ المديف بالكفاء الكمي أك الجزئي يقكـ الدائف بالتأشير عمى السند المكجكد في حيازتو

بما يفيد براءة ذمة المديف ،كفي أ غمب األحياف يككف التأشير بدكف تكقيع ألنو لك كاف التأشير مكقعنا

ألعتبر ذلؾ دليال كامال كفقا لمقكاعد العامة(.)1

كبالتالي لكي يككف السند المكجكد في حيازة الدائف لو حجة في اإلثبات ال بد مف تكافر

شرطيف سأتحدث عنيما في غصنيف كذلؾ عمى النحك اآلتي :

 الغصن األول /وجود تأشير عمى سند الدين ببراءة ذمة المدين. -الغصن الثاني /بقاء السند في يد الدائن.

الغصن األول
وجود تأشير عمى سند الدين ببراءة ذمة المدين
بمعنى أ نو يتـ التأشير بخط الدائف عمى سند الديف مفاده الكفاء بالديف الثابت في ىذا السند،

فإذا تـ التأشير بذلؾ فإف ىذا التأشير يعتبر حجة عمى الكفاء بيذا الديف(.)2

كال يشترط أف يككف التأشير عمى السند بخط الدائف نفسو بؿ يجكز أف يككف بخط الغير،

بشرط أف يككف الدائف مكافؽ عمى مضمكف التأشير ،كاذا إدعى الدائف عكس ما تـ التأشير بو فإنو يقع
عميو عب يء إثبات ذلؾ ،كأيضنا ال يشترط أف يرد التأشير في مكضكع معيف بؿ يكفي أف يفيد التأشير

( )1سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.156

( )2احمد عبد العاؿ أبك قريف :أحكاـ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية في ضكء الفقو كالتشريع كالفقيػاء  ،محػؿ اإلثبػات – عبػئ
اإلثبات – اإلقرار-اليميف – شيادة الشيكد-القرائف -المعاينة كالخبرة  ،مع التعميؽ عمى القانكف رقػـ 15لسػنة 2004بتنظػيـ التكقيػع
االلكتركني  ،الطبعة الثالثة ، 2006،ص.105
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براءة ذمة المديف كأف يذكر الدا ئف أف المديف سدد مبمغ كذا أك قاـ بتسديد قسط كذا عمى نفس سند

الديف(.)1

أما إذا كاف التأشير في كرقة أخرل غير سند الديف ،فمثالن لك كاف التأشيرة في صكرة السند أك

في كرقة أخرل مستقمة عنو لـ تقـ قرينة الكفاء ،أل ف أصؿ السند ىك الذم يحتج بو الدائف عمى المديف
كيطالب المديف بمقتضاه

()2

.

كاذا كجد كشط أك محك أك تحشير عمى تأشيرة الدائف فإف ذلؾ ال يجعؿ التأشيرة غير مكجكدة،

كمف ثـ فيككف لتأشير الدائف في ىذه الحالة حجية في اإلثبات ،إال إذا أثبت الدائف أف المحك كاف

بسبب مشركع ،كما لك كتب التأشير قدمان رغبة منو في أف يقكـ المديف بالكفاء فمـ يتـ ذلؾ فقاـ بمحك

التأشير ،كالسبب في أف التأشير ال تزكؿ حجتو بالمحك ىك إمكانية قياـ الدائف بالشطب بعد الكفاء
خاصةن كاف السند بحيازتو(.)3

كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا "التأشير عمى سند بما يستفاد منو براءة ذمة

المديف حجة عمى الدائف كلك لـ يكف التأشير مكقعان منو ،ما داـ لـ يخرج قط مف حيازتو كالتأشير
المشطكب يبقى حافظان لكقتو في اإلثبات كتقكـ بو قرينة الكفاء عمى الرغـ مف الشطب ،إال إذا نقضيا
الدائف بإثبات عدـ حصكؿ الكفاء كأف الشطب كاف بسبب مشركع"(.)4

الغصن الثاني
بقاء السند في يد الدائن
معنى ىذا الشرط ىك أف السند المؤشر عميو ببراءة ذمة المديف لـ يكف قد خرج مف حيازة
الدائف كلك لفترة كجيزة ،كعب يء إثبات ىذا الشرط يقع عمى الدائف كال يقع عمى المديف ألف كجكد السند
في يد الدائف قرينة عمى أنو لـ يخرج قط مف حيازتو ،كمف ثـ يقع عمى الدائف متى أراد أف يدحض
حجية التأشير أف يثبت أف السند قد خرج مف حيازتو في أم كقت(.)5

كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا "التأشير عمى سند بما يستفاد منو براءة ذمة
المديف حجة عمى الدائف كلك لـ يكف التأشير مكقعنا منو ،ما داـ لـ يخرج قط مف حيازتو كالتأشير
( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ ،ص.156

( )2عبد الرزاؽ احمد السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،مرجع سابؽ ،ص.295
( )3عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ ،ص.134،135

( )4الطعػػف رقػػـ  286لسػػنة 30ؽ ،جمسػػة  ،1965/3/25سػػنة  ،16ص  ، 405كالمشػػار إليػػو عنػػد عػػز الػػديف الدناصػػكرم ،حامػػد
عكاز :مرجع سابؽ ،ص.183

( )5نبيؿ إبراىيـ سعد :مرجع سابؽ ،ص.149
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المشطكب يبقى حافظنا لكقتو في اإلثبات كتقكـ بو قرينة الكفاء عمى الرغـ مف الشطب ،إال إذا نقضيا
الدائف بإثبات عدـ حصكؿ الكفاء كأف الشطب كاف بسبب مشركع"(.)1

كالحكمة مف اشتراط بقاء السند في حكزة الدائف ىك إمكانية أف يتـ التأشير عمى السند مف

شخص آخر كبدكف مكافقة مف الدائف ،كلذلؾ يجب أال يخرج السند مف حيازة الدائف ،كبالتالي فإف بقاء
ال لقياـ المديف بالكفاء بالقدر الذم كرد فيو
السند المحتكم عمى التأشير في يد الدائف يعتبر دلي ن

التأشير ،كيجكز لمدائف إثبات عكس ما تـ التأشير بو بكؿ طرؽ اإلثبات ،ألنو غير مكقع كبالتالي فال
يستكجب تطبيؽ قاعدة إثبات ما يخالؼ الكتابة بالكتابة في ىذه الحالة(.)2

كبناء عمى ما سبؽ إذا تكفر الشرطيف السابقيف في سند الديف المكجكد في حيازة الدائف فإف
ن
ذلؾ يعتبر قرينة قانكنية بسيطة عمى كفاء المديف لمديف ،كأيضان كاف التأشير حجة عمى الدائف كلكف

ىذه الحجة قابمة إلثبات العكس ،كالعمة مف االعتداد بذلؾ التأشير بتكافر شرطيو ىك أف الدائف يقر في

ار غير قضائينا ال يمكف استبعاده مف السند الذم
سند الديف ذاتو أنو إستكفى حقو كىذا اإلقرار يعتبر إقر نا
يتقدـ بو الستيفاء حقو(.)3

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف حجية السند المؤشر عميو كالمكجكد في حيازة الدائف ال يعتبر حجة
قاطعة بؿ يعتبر حجة غير قاطعة ،كمف ثـ فإنو يجكز إثبات عكسيا بكؿ طرؽ اإلثبات بما في ذلؾ

البينة كالقرائف ،كبالتالي فاف الدائف يستطيع أف يثبت أف التأشير قد تـ عف غمط أك انو قد تـ كتابتو مف
قبمو مقدما تكقعا منو لكفاء المديف بالديف كلكف ذلؾ لـ يتـ – أم الكفاء مف قبؿ المديف.)4(-

أما إذا لـ يتكفر الشرطاف السابقاف فال يككف التأشير حجة عمى براءة ذمة المديف مف الديف(.)5
إال أف ذلؾ ال يجعؿ التأشير خاليان مف أم فائدة ،إذ انو يمكف أف يتـ اعتباره مبدأ ثبكت

بالكتابة إذا كاف التأشير قد تـ بما يفيد براءة ذمة المديف بخط الدائف(.)6

( )1الطعػػف رقػػـ  286لسػػنة 30ؽ ،جمسػػة  ،1965/3/25سػػنة  ،16ص  ، 405كالمشػػار إليػػو عنػػد عػػز الػػديف الدناصػػكرم ،حامػػد
عكاز :مرجع سابؽ ،ص.183

( )2عفيؼ محمد أبك كمكب :مرجع سابؽ ،ص.135

( )3قدرل عبد الفتاح الشياكم  :مرجع سابؽ  ،ص.248
( )4سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.157

( )5عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.136
( )6عز الديف الدناصكرل ،حامد عكاز :التعميؽ عمى قانكف اإلثبات متضمنا تعديالت القانكف رقـ  18لسنة  1999كاحػدث أحكػاـ
محكمة النقض كالمحكمة الدستكرية العميا ،الطبعة العاشرة ،2002 ،ص .182
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الفرع الثاني
وجود السند في حيازة المدين
لكي يككف السند المؤشر عميو مف قبؿ المديف كالمكجكد في حيازتو حجة في اإلثبات ال بد مف
تكافر شرطيف سأقكـ بتكضيحيما في غصنيف كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 الغصن األول /كون التأشير بخط الدائن عمى النسخة األصمية لمسند أو المخالصة بما يفيدبراءة ذمة المدين.

 -الغصن الثاني /وجود نسخة السند األصمية أو المخالصة تحت يد المدين.

الغصن األول
كون التأشير بخط الدائن عمى النسخة األصمية لمسند أو المخالصة بما يفيد براءة ذمة المدين
أكؿ شرط مف شركط اكتساب السند المؤشر عميو كالمكجكد في حيازة المديف الحجية ىك

كجكب أف يتـ التأشير بخط الدائف عمى النسخة األصمية لمسند أك المخالصة ببراءة ذمة المديف ،كال
يشترط في التأشير أف يككف مكقعنا عميو مف قبؿ الدائف ،كأيضنا ال يشترط أف يككف مؤرخان ،كالمقصكد
بالنسخة األصمية ىنا ىي النسخة التي تـ تحريرىا كتكقيعيا كقت التعاقد مف المتعاقديف جميعا(.)1

كمف ثـ إذا كاف التأشير قد كقع عمى صكرة لمسند أك عمى كرقة أخرل مستقمة عف نسخة

السند ،فإنو يمكف إعتباره بمثابة مخالصة أعدت لتسجيؿ ما يقكـ المديف بدفعو كال يككف التأشير
صحيحنا ،كبالتالي تقكـ في ىذه الحالة قرينة الكفاء(.)2

كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو ال يشترط في التأشير أف يككف في مكاف معيف مف

السند بؿ قد يكتب في أم مكاف مف الكرقة كبأم عبارة تفيد معنى براءة الذمة ،كال يشترط أف يككف

مكقعنا عميو مف الدائف كما ذكرت(.)3

كفي ىذا الشرط يجب أف يككف التأشير بخط الدائف ،كالسبب في ذلؾ أف سند الديف مكجكد بيد
ال عمى المديف أف
المديف ،كبالتالي فمك أجاز المشرع أف يككف التأشير بغير خط الدائف ألصبح سي ن
يجعؿ أم شخص يقكـ بالتأشير عمى السند بما يفيد براءة ذمتو – أم المديف -خاصة كاف السند في

حيازتو ،باإلضافة لما سبؽ إذا أنكر الدائف التأشير أنو قد تـ بخطو يككف لممديف الحؽ في أف يطمب

( )1نبيؿ إبراىيـ سعد  :مرجع سابؽ  ،ص.151
( )2قدرل عبد الفتاح الشياكم  :مرجع سابؽ  ،ص.249

( )3عبد الرزاؽ احمد السنيكرم  :الكسيط في شرح أحكاـ القانكف المدني الجديد ،مرجع سابؽ ،ص.305
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إجراء تحقيؽ الخطكط ليثبت أف التأشير قد تـ بخط الدائف كاذا اثبت ذلؾ يجكز لمدائف أف يطعف
بالتزكير(.)1

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو إذا تـ محك أك شطب التأشير فإف حجية السند تزكؿ عمى اعتبار

أف السند بحكزة المديف كالتشطيب أك المحك يفيد أف الكفاء لـ يتـ ،أما إذا أنكر الدائف التأشير عمى
عب اإلثبات عمى عاتؽ المديف كذلؾ مف خالؿ تقديمو طمب إجراء
السند بخطو ،ففي ىذه الحالة يقع ي
تحقيؽ الخطكط مف اجؿ إثبات أف التأشير قد تـ بخط الدائف(.)2

الغصن الثاني
وجود نسخة السند األصمية أو المخالصة تحت يد المدين
األصؿ أف النسخة األصمية التي قاـ الدائف بالتأشير عمييا بخطو ال تككف حجة عميو إال إذا

كانت النسخة األصمية في حيازة المديف ،فإذا كجدت ىذه النسخة لدل الدائف فإنيا ال تعتبر حجة عميو

-ما لـ تتكفر فييا شركط السند المكجكد في حيازة الدائف -كلكف ىنا ال يشترط -في حيازة نسخة السند

أك المخالصة غير األصمية مف قبؿ المديف -أف تستمر حيازة المديف لمنسخة غير األصمية مف السند
بشكؿ دائـ كانما يكفي أف تككف حيازتو قد حصمت في كقت ما ،حتى كلك خرجت بعد ذلؾ مف تحت

يده تمؾ النسخة ،ألف القانكف يفترض كجكد النسخة األصمية مف السند في يد المديف مؤش انر عمييا بخط
الدائف بما يفيد براءة ذمة المديف قرينة عمى الكفاء(.)3

فمتى أثبت المديف ذلؾ كاف التأشير حجة عمى الدائف ،كبالتالي ال يككف أماـ الدائف في ىذه

الحالة لكي يستطيع أف يدحض ما يدعيو المديف إال الطعف بالتزكير في الحدكد التي يجكز لو فييا
ذلؾ أما فيما يتعمؽ بحقيقة المدكف في السند ،فإنو يككف قابؿ إلثبات العكس بكؿ طرؽ اإلثبات بما

فييا البينة كالقرائف (.)4

فإذا تكفر الشرطاف السابقاف كاف التأشير عمى السند أك المخالصة حجة عمى الدائف ببراءة

ذمة المديف إال أف ىذه الحجية يجكز إثبات عكسيا بكؿ طرؽ اإلثبات ،أم أف ىذه الحجية ليست

مطمقة عمى اعتبار أف ىذا الدليؿ – أم التأشير ببراءة الذمة – ال يصؿ إلى قكة السند العرفي لعدـ

كجكد تكقيع (.)5

( )1عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.137

( )2سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ ،ص.158،159

( )3عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ ،ص.220
( )4نبيؿ إبراىيـ سعد :مرجع سابؽ ،ص.151

( )5سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ ،ص.159
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أما إذا لـ يتكفر الشرطاف أك إختؿ أحدىما فال يككف لممديف أف يتمسؾ بيذا الدليؿ – أم
التأشير ببراءة الذمة– في إثبات براءة ذمتو مف الديف  .كؿ ما ىناؾ إذا كاف التأشير بخط الدائف يمكف

أف يتـ اعتباره مبدأ ثبكت بالكتابة(.)1

المطمب الرابع
حجية الرسائل والبرقيات ومكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني غير
الموقع عمييم في اإلثبات
تناكلت في ىذا المطمب حجية الرسائؿ في اإلثبات ،كحجية البرقيات كمكاتبات التمكس
كالفاكس كالبريد االلكتركني ،كمدل إنطباؽ مبدأ الثبكت بالكتابة عمى الرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات

التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ كذلؾ في ثالث أفرع كالتالي:
 -الفرع األ ول /حجية الرسائل غير الموقع عمييا في اإلثبات.

 -الفرع الثاني /حجية البرقيات ومكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني.

 الفرع الثالث /مدى إنطباق مبدأ الثبوت بالكتابة عمى الرسائل والبرقيات ومكاتبات التمكسوالفاكس والبريد االلكتروني غير الموقع عمييم.

الفرع األول
حجية الرسائل غير الموقع عمييا في اإلثبات
نصت الفقرة األكلى مف المادة ( )19مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو" تككف لمرسائؿ

المكقع عمييا قيمة السند العرفي مف حيث اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا انو لـ يرسميا كلـ يكمؼ احد
بإرساليا ".
يتبيف مف نص ىذه المادة أف الرسائؿ المكقع عمييا تككف ليا نفس حجية السند العرفي في

اإلثبات ،كبالتالي تككف حجة عمى مكقعيا إذا لـ ين كر ما ىك منسكب إليو في الرسالة مف خط أك
ار منو بصحة ما نسب إليو كىك ما نصت عميو
إمضاء ،كيعتبر سككت مكقع الرسالة حجة عميو كاقر ان
الفقرة األكلى مف المادة ( )16مف قانكف البينات الفمسطيني بقكليا "يعتبر السند العرفي حجة عمى مف

كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة عند إطالعو عميو ،كيعتبر

سككتو إق ار ار بصحة ما نسب إليو".

( )1نبيؿ إبراىيـ سعد  :مرجع سابؽ  ،ص.151
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كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا "لمرسائؿ المكقع عمييا قكة الدليؿ الكتابي –
مف حيث اإلثبات – فتككف حجة عمى المرسؿ بصحة ما دكف فييا إلى أف يثبت العكس بالطرؽ

المقررة قانكنان لإلثبات"(.)1

أما بالنسبة لحجية الرسالة عمى الكارث فيكفي أف يقرر أنو ال يعمـ تكقيع مكرثو أك تكقيعو أك
ختمو ،أما بالنسبة لحجية الرسالة عمى الغير فال تككف حجة عميو إال إذا كانت ثابتة التاريخ ،كتككف
كذلؾ في خمس حاالت نصت عمييا الفقرة الثانية مف المادة( )18مف قانكف البينات بقكليا" يككف

لمسند العرفي تاريخ ثابت مف يكـ:

أ -أف يصادؽ عميو كاتب العدؿ.
ب-أف يثبت مضمكنو في كرقة أخرل ثابتة التاريخ رسميان.

ج -أف يؤشر عميو قاض أك مكظؼ عاـ مختص.

د -كفاة أحد ممف ليـ عمى السند أثر معترؼ بو مف خط أك إمضاء أك بصمة ،أك مف يكـ أف
ال عمى احد مف ىؤالء أف يكتب أك يبصـ لعمة في جسمو.
يصبح مستحي ن

ق -كقكع أم حادث آخر يككف قاطعان في أف الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعو".

كبالتالي فمتى كانت الرسالة مكتكبة كمكقعة مف المرسؿ تككف قد إستكفت شركط السند

العرفي ،كمف ثـ فإنو يصبح بيا قكة كحجة في اإلثبات ،كاف لـ تكف قد أعدت في األصؿ لإلثبات،

ألنيا تككف في حكـ الدليؿ المعد ،كبالتالي فيي حجة عمى المرسؿ مف حيث صدكرىا منو إال إذا أنكر

تكقيعو أك خطو كأيضان تعتبر الرسالة حجة عمى المرسؿ بصحة ما تـ تدكينو فييا إلى أف يثبت

العكس ،كال يتـ إثبات عكس الكتابة إال بالكتابة(.)2

كمما أكد التنكيو إليو أف الرسائؿ المكقعة يككف ليا حجية السند العرفي في اإلثبات بشركط

كىي أف تككف الرسالة قد كصمت إلى مف يتمسؾ بيا بطريؽ مشركع ،كأيضان يجب أف تككف الرسالة قد
خرجت مف حكزة المرسؿ بإرادتو(.)3

كبالتالي إذا اثبت مكقع الرسالة انو لـ يرسميا كلـ يكمؼ أحد بإرساليا فال تككف لمرسائؿ حجية
السندات العرفية في ىذه الحالة.

( )1نقض مدني – الطعف رقـ  ،546سنة  34ؽ  ،جمسة  ،1968/11/28مجمكعة المكتب الفني -السنة  19ص .1432

( )2عبػد الػرزاؽ احمػػد السػنيكرم  :الػػكجيز فػي النظريػػة العامػة لاللتػزاـ ،المصػػادر ،اإلثبػات ،األكصػػاؼ ،االنتقاؿ،االنقضػاء  ،تنقػػيح
احمػػد مػػدحت الم ارغػػي  ،طبقػػة تحتػػكم عمػػى آخػػر المسػػتجدات فػػي التش ػريع كالقضػػاء كالفقػػو ،منشػػأة المعػػارؼ باإلسػػكندرية،2004 ،

ص.670

( )3احمد شكقي عبد الرحمف  :مرجع سابؽ ،ص.374
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الرسائؿ التي تككف مكقعة مف مرسميا كما ذكرت يككف ليا قكة السند العرفي في اإلثبات ،إال
أنيا تخرج عف دراستنا ألف مكضكع دراستنا ينحصر في السندات غير المكقع عمييا فقط ،كلذلؾ

سأتحدث عف حجية الرسائؿ غير المكقع عمييا في ىذا البحث.

أما بالنسبة لمرسائؿ غير المكقع عمييا فانو يمكف لمقاضي في ىذه الحالة أف يعتبر الرسالة

مبدأ ثبكت بالكتابة إذا كانت الرسالة قد تـ تحريرىا بخط مف يحتج عميو بيذه الرسالة( .)1ككاف مف
شأف ىذه الرسالة أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ(.)2

أما بالنسبة لصكرة الرسالة غير المكقعة ممف ييحتج عميو بيا ال يككف ليا أم حجية مثميا مثؿ
أم صكرة كرقة عرفية( .)3ألنيا تككف عرضة لمتغير كالتحريؼ كما ذكرت.
ففي الحالة التي ذكرتيا مسبقنا -في الرسالة غير المكقع عمييا -يمكف أف يتـ اعتبار الرسالة

مبدأ ثبكت بالكتابة كالذم سأقكـ بالتحدث عنو الحقنا في الفرع الثالث القادـ مف ىذا المطمب.

الفرع الثاني
حجية البرقيات ومكاتبات التمكس والفاكس والبريد اإللكتروني في اإلثبات
نصت المادة ( )19مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أف "  -1تككف لمرسائؿ المكقع عمييا

قيمة السند العرفي مف حيث اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا انو لـ يرسميا كلـ يكمؼ احد بإرساليا.

 -2تككف لمبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني ىذه القكة أيضا إذا كاف

أصميا المكدع في مكتب التصدير مكقعا عمييا مف مرسميا".

تناكلت ىذه المادة حجية البرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد اإللكتركني في اإلثبات

حيث إنيا منحتيـ نفس حجية السند العرفي إذا كاف أصميـ المكجكد في مكتب التصدير مكقعا عميو
مف المرسؿ.

كبناء عمى ذلؾ تناكلت في الفرع حجية البرقيات غير المكقع عمييا في اإلثبات كمكاتبات

التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني كحجيتيـ في اإلثبات في غصنيف عمى النحك اآلتي:
 -الغصن األ ول /حجية البرقيات غير الموقع عمييا في اإلثبات.

 -الغصن الثاني /مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني وحجيتيم في اإلثبات.

( )1آدـ كىيب النداكم  :شرح قانكف البينات كاإلجراء  ،مرجع سابؽ  ،ص.112
( )2عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ  ،ص.157
( )3عصاـ أنكر سميـ  :مرجع سابؽ  ،ص.250
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الغصن األول
حجية البرقيات غير الموقع عمييا في اإلثبات
األصؿ إذا كانت البرقية مكقع عمييا فإف قكتيا مثؿ قكة السند العرفي في اإلثبات بشرط أف
يككف أصميا مكجكد في مكتب التصدير كىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ( )19مف قانكف

البينات الفمسطيني.

كبالتالي إذا كاف أصؿ البرقية مكجكدنا في مكتب التصدير كمكقعان عميو مف مرسؿ البرقية ،فإنو

يككف ليا نفس حجية السند العرفي في اإلثبات ىذا بالنسبة لممرسؿ(.)1

كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا "يشترط لكي تككف لمبرقية قيمة الكرقة
العرفية في اإلثبات أف يككف أصميا المكدع في مكتب التصدير مكقعا عميو مف مرسميا ،فإذا كاف

األصؿ ال يحمؿ تكقيع المرسؿ أك مف لو صفة الني ابة عنو في إرساليا فال تككف لمبرقية قيمة في

اإلثبات"(.)2

ال لإلثبات إال صكرة البرقية المرسمة إليو فقط كالتي
أما بالنسبة لممرسؿ إليو فال يككف معو دلي ن

ال تككف مكقعة ،كبالتالي فيي كصكرة الكرقة ال عرفية ال يككف ليا قيمة في اإلثبات إال إذا تـ مطابقتيا

باألصؿ المكجكد في مكتب التصدير ،كبالتالي إذا إدعى المرسؿ عدـ مطابقة الصكرة لألصؿ فعميو أف
يطمب مف مكتب التصدير تقديـ األصؿ ،كيتـ مضاىاة الصكرة فإذا كانت متطابقة كاف لمبرقية حجة

السندات العرفي في اإلثبات(.)3

كبالتالي يطبؽ عمى أصؿ البرقية المكجكد في مكتب التصدير ما يطبؽ عمى السند العرفي مف
أحكاـ إذا كانت مكقعة ،أما إذا لـ تكف البرقية مكقعة مف مرسميا بمعنى أف أصؿ البرقية المكجكد

كالمكدع عند مكتب اإلصدار ال يحمؿ تكقيعان مف مرسؿ البرقية أك نائبو ،فال يككف لصكرة البرقية التي
كصمت لممرسؿ إليو في ىذه الحالة قيمة في اإلثبات إال بالقدر الذم يككف مطابقنا لألصؿ المكجكد

كالمحفكظ لدل مكتب التصدير ،كيفترض بحسب األصؿ أف تككف البرقية مطابقة ألصميا المكجكد في
مكتب التصدير إلى أف يتـ إثبات العكس( .)4مع العمـ انو ال يكجد نص قانكني يعالج ىذه الحالة – أم

عدـ تكقيع البرقية مف مرسميا.-

( )1عبد الرزاؽ احمد السنيكرم  :الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ  ،مرجع سابؽ  ،ص.672،673

( )2نقض مدني – الطعف رقـ ،323سنة 35ؽ ،جمسة ، 1969/6/19 ،مجمكعة المكتب الفني ،السنة  ، 20ص .1017
( )3عبد الرزاؽ احمد السنيكرم  :الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ  ،مرجع سابؽ  ،ص.672،673
( )4سامي محمكد مقداد  :مرجع سابؽ  ،ص.135
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كبالتالي في الحالة السابقة يتـ إعماؿ القكاعد العامة التي تقضي بأف العبرة باألصؿ المكقع
عميو في مكتب اإلصدار كليس بالصكرة ،كعميو فإف البرقية تفقد قيمتيا في اإلثبات إال بالقدر المتطابؽ
مع النسخة المحفكظة في مكتب التصدير .كمف الجدير ذكره انو إذا كاف أصؿ البرقية المكجكد لدل

مكتب التصدير غير مكقع عميو كلكنو مكتكب بحط المرسؿ فإنو يمكف في ىذه الحالة اتخاذ الصكرة
مبدأ ثبكت بالكتابة إذا كاف مف شأف تمؾ الكتابة أف تجعؿ الحؽ المدعى قريب االحتماؿ فميس ىناؾ

ما يمنع مف ذلؾ(.)1

أما إذا كاف أصؿ البرقية المكقع عميو تـ إعدامو بعد انتياء المدة المقررة لحفظو أك تـ فقده فال

يعتد بصكرة البرقية كال تصمح الصكرة إال لمجرد االستئناس ،ألنيا ال تقكـ كدليؿ بمفردىا ،أما إذا كاف

أصؿ البرقية مكتكب بخط المرسؿ ،كلكنو غير مكقع ففي ىذه الحالة يمكف اعتبار الكتابة التي صدرت
مف المرسؿ مبدأ ثبكت بالكتابة(.)2

الغصن الثاني
حجية مكاتبات التمكس والفاكس والبريد االلكتروني غير الموقع عمييم في اإلثبات
نصت الفقرة الثانية مف المادة ( )19مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أف "تككف لمبرقيات

كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني ىذه القكة أيضا إذا كاف أصميا المكدع في مكتب

التصدير مكقعا عميو مف مرسميا " .

يتبيف مف ىذا النص أف مكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني يككف قكة السند العرفي

في اإلثبات إذا تـ التكقيع عمييا مف قبؿ مرسميا ،كأيضنا تـ االحتفاظ بأصميا في مكتب التصدير،

كبالتالي إذا لـ ت تكفر الشركط السابقة فال يحتج بيا أما إذا تكفرت الشركط فإنو يستطيع المرسؿ

كالمرسؿ إليو أيضان أف يتمسؾ بحجيتيا ،كال يجكز لمغير أف يتمسؾ بتمؾ الحجية إال إذا كصمت لو

مكاتبات التمكس أك الفاكس أك رسالة البريد االلكتركني بطريؽ مشركع ،باإلضافة لما سبؽ فإنو ال

يحتج برسالة الفاكس أك التمكس عمى الغير إال إذا كانت تمؾ الرسالة ثابتة التاريخ(.)3
كتككف ثابتة التاريخ في خمس حاالت كما ذكرتيا مسبقان خالؿ ىذا البحث.

( )1عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المدني ،مرجع سابؽ ،ص.171

( )2يحيػػى إسػػماعيؿ :المرشػػد ف ػي قػػانكف اإلثبػػات ،نصػػكص القػػانكف رقػػـ  25لسػػنة  68بإصػػدار قػػانكف اإلثبػػات فػػي الم ػكاد المدنيػػة
كالتجارية كتعديالتو معمقا عمييا بالمذكرات اإليضاحية كأحكاـ محكمة النقض ،كآراء الفقو ،ص .156

( )3عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم :مرجع سابؽ ،ص.85 ،84
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أما إذا تـ فقد أصؿ مراسالت الفاكس كالتمكس أك البريد اإللكتركني أك تـ إعدامو عند مكتب
التصدير فال يككف ليا حجة في اإلثبات ،إال انو قد يتـ األخذ بيا عمى سبيؿ االستئناس فميس ىناؾ
ما يمنع مف ذلؾ(.)1

كبناء عمى ما سبؽ نجد أف نص القانكف جاء صريحنا في إعطاء مكاتبات التمكس كالفاكس
ن
كالبريد االلكتركني المكقع عمييـ قكة السند العرفي في اإلثبات ،إال أف القانكف لـ ينص ىنا عمى حجية
مكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ ،إال أننا نستطيع القكؿ ىنا بأنو ليس
ىناؾ ما يمنع مف تطبيؽ مبدأ الثبكت بالكتابة خاصةن إذا كانت تمؾ المراسالت مكتكبة بخط مف ايحتج

عميو بيا لـ يحتكم عمى تكقيعو ،ككانت تمؾ المراسالت مف شأنيا أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب

االحتماؿ ،فيمكف أف تككف مبدأ ثبكت بالكتابة كبالتالي يجكز تكممتو بالبينة كالقرائف بشرط كجكد

أصميا(.)2

كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أنو ال تككف لصكرة رسائؿ الفاكس أك التمكس أك البريد

االلكتركني حجية في اإلثبات إذا كانت أصؿ تمؾ الرسائؿ غير مكقعة ممف يحتج عميو بيا ،ألنيا في

ىذه الحالة تعتبر صكرة كرقة عرفية كمف المعركؼ أف صكرة الكرقة العرفية ال يككف ليا حجية في

اإلثبات الف صكرة الكرقة العرفية تككف عرضة لمتغيير كالتحريؼ ( .)3إال بقدر مطابقة الصكرة مع

األصؿ ،كال يكجد ما يمنع مف اعتبار صكرة الفاكس كالتمكس مبدأ ثبكت بالكتابة إذا كجد أصميا في
مكتب التصدير إذا كانت غير مكقعة كتكفرت شركط مبدأ الثبكت بالكتابة كما ذكرت.

كسأتحدث عف مبدأ الثبكت بالكتابة فيما يخص تعريفو كشركطو كمدل إنطباقو عمى الرسائؿ

كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ في الفرع الثالث مف ىذا
المطمب.

وىنا يثور تساؤل حول مدى حجية وثائق نظم الحاسب اآللي في اإلثبات؟
نصت المادة ( )27مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "تسرل أحكاـ ىذا الفصؿ عمى

كثائؽ نظاـ الحاسب اآللي".

يظير لنا مف ىذا النص أف ىناؾ خمط فيو قد كقع بو المشرع الفمسطيني ألف األحكاـ التي

كردت في ىذا الفصؿ الذم تدؿ عميو المادة ليست مكحدة بؿ تكجد ثالث حاالت ،كلكؿ منيا حكميا

عمى حدا ،فالحالة األكلى الدفاتر التجارية كيكجد بيا أحكاـ متعددة ،كالحالة الثانية الدفاتر كاألكراؽ
( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.141
( )2سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ  ،ص.141
( )3عصاـ أنكر سميـ  :مرجع سابؽ  ،ص.250
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المنزلية كىذه أيضنا ليا أحكاـ خاصة بيا يختمؼ عف دفاتر التجار ،كالحالة الثالثة تتعمؽ بالتأشير
ببراءة الذمة كىذه ليا أيضنا أحاكـ خاصة بيا تختمؼ عف الحالتيف السابقتيف كجاء ىذا النص ككضع

حكما عامان كىذا الحكـ يفيد أف أحكاـ ىذا الفصؿ بكاممو تسرل عمى كثائؽ نظاـ الحاسب اآللي كمف

المعركؼ بأف المطمؽ يجرم عمى إطالقو مما يعني ذلؾ أف أحكاـ الحاالت الثالثة تسرم عمى كثائؽ
الحاسب اآللي كىذا خمط كاف عمى األجدر بالمشرع إال يقع فيو(.)1

كلذلؾ يقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني في ىذا الصدد أف يتالفى الخمط الذم كقع فيو

كذلؾ مف خالؿ قيامو بكضع نصكص تبيف حجية كثائؽ الحاسب اآللي ،بحيث تكضح تمؾ النصكص
كؿ األحكاـ التي تنظـ كثائؽ الحاسب اآللي كتبيف حجيتيا كذلؾ بشكؿ مستقؿ عف أحكاـ الفصؿ

المذككر في المادة ،نظ نار إلختالؼ األحكاـ المذككرة في ذلؾ الفصؿ مف حالة ألخرل كما ذكرت
مسبقنا.

الفرع الثالث
مدى إنطباق مبدأ الثبوت بالكتابة عمى الرسائل والبرقيات ومكاتبات التمكس
والفاكس والبريد االلكتروني غير الموقع عمييم.

نصت الفقرة األكلى مف المادة( )71مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "يجكز اإلثبات

بشيادة الشيكد فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة في الحاالت اآلتية  -1 :إذا كجد مبدأ الثبكت بالكتابة".

األصؿ كما ذكرت مسبقنا أف الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس أك البريد

االلكتركني المكقع عمييـ تككف حجيتيـ في اإلثبات كاضحة ألف القانكف منحيـ قكة السند العرفي في
اإلثبات ،أما إذا كانت الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس أك البريد االلكتركني غير
مكقع عمييـ فمـ ينص القانكف عمى حجيتيـ في ىذه الحالة إال أننا ال نجد ما يمنع مف أف يككف ليـ

قكة مبدأ الثبكت بالكتابة إذا تكفرت فييـ شركط ىذا المبدأ .فما ىك المقصكد بمبدأ الثبكت بالكتابة؟ كما

ىي شركطو؟ كما ىك األثر المترتب عمى كجكد ىذا المبدأ؟ ىذا ما سنتعرؼ عميو في ىذا الفرع في
ثالثة أغصف عمى النحك اآلتي:
 -الغصن األ ول /تعريف مبدأ الثبوت لمكتابة.

 -الغصن الثاني /شروط مبدأ الثبوت بالكتابة.

 -الغصن الثالث /أثر وجود مبدأ الثبوت بالكتابة.

( )1مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ  ،ص.114
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الغصن األول
تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة
يعرؼ مبدأ الثبكت بالكتابة بأنو عبارة عف كؿ كتابة تصدر مف الخصـ يككف مف شأف ىذه
الكتابة أف تجعؿ الحؽ المدعى بو أك التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ ،كبالتالي حتى يمكف اعتبار

الكرقة مبدأ ثبكت بالكتابة يجب أف تككف صادرة مف الخصـ الذم يحتج في مكاجيتو بتمؾ الكرقة أك أف
تككف صادرة ممف ينكب عنو الكلي كيجب أف تككف تمؾ الكتابة تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب

االحتماؿ(.)1

كىذا ما سأتحدث عنو في الغصف الثاني -شركط مبدأ الثبكت بالكتابة .-

الغصن الثاني
شروط مبدأ الثبوت بالكتابة
تتمثؿ شركط مبدأ الثبكت بالكتابة بثالث شركط ،أكليا كجكد كتابة ال تعد دليالن كامالن ،كثانييا

أف تككف ىذه الكتابة صادرة مف الخصـ ،كثالثيا أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ ،كتفصيؿ
الشركط السابقة عمى النحك اآلتي:

ال:
ال كام ً
أو ًال -وجود كتابة ال تعد دلي ً
يفيـ مف الفقرة األكلى مف المادة( )71مف قانكف البينات أف المقصكد بمبدأ الثبكت بالكتابة

كجكد كتابة ال تعتبر دليالن كامالن ،كىذه الكتابة ليا أىميتيا كلكنيا تكمؿ بشيادة الشيكد أك القرائف أيا
كانت قيمة التصرؼ المراد إثباتو فإذا تـ ذلؾ فإنو يقكـ دليؿ كامؿ عمى ما كاف يجب أف يتـ إثباتو

بالكتابة

()2

.

كمف ثـ فإف الكتابة المقصكدة في ىذا الشرط ىي الكتابة الخالية مف أم تكقيع ،كبالتالي إذا

كانت الكتابة كذلؾ فإ نو يجكز أف تككف أساسا ليذا المبدأ ألنو لك كجد التكقيع فإننا نككف أماـ سند
عرفي يككف لو حجية في اإلثبات متى تكفرت شركطو-أم شركط السند العرفي -كتقدير كجكد مبدأ
الثبكت بالكتابة مف عدمو يخضع لسمطة القاضي التقديرية .كمف الجدير ذكره ىنا أف الكتابة قد تككف

( )1ث ػػركت عب ػػد الحمي ػػد  :التكقي ػػع االلكتركن ػػي ،ماىيت ػػو – مخ ػػاطرة ،كيفي ػػة مكاجيتي ػػا  ،م ػػدل حجيت ػػو ف ػػي اإلثب ػػات  ،دار الجامع ػػة

الجديدة ،2007 ،ص.128

( )2باس ػػؿ عب ػػد الي ػػادم إبػ ػراىيـ احمي ػػد:الحاالت المس ػػتثناة م ػػف اإلثب ػػات بالكتاب ػػة ف ػػي المػ ػكاد المدني ػػة "د ارس ػػة تحميمي ػػة مقارنة"،رس ػػالة
ماجستير ،جامعة األزىر -غزة  1439،ىػ 2018-ـ ،ص.25
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ايجابية كالمذكرات أك الدفاتر المنزلية أك الرسائؿ كالبرقيات إذا لـ تكف مكقعة ممف يحتج عميو بيا ،كقد

تككف ىذه الكتابة سمبية مثؿ سككت الكرثة عف ديف لمكرثيـ عند تحرير التركة(.)1

كبالتالي عند نظرنا لمرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير

المكقع عمييـ نجد أف ىذا الشرط ينطبؽ عمييـ ألنيـ غير مكقعيف ممف صدركا منو ،كمف ثـ فإف
الكتابة في ىذه الحالة –أم كتابة الرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير
المكقع عمييـ -ىي كتابة خالية مف أم تكقيع ،كبالتالي فيـ – أم كتابة الرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات

التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ -يصمحكا ألف يطبؽ عمييـ مبدأ الثبكت بالكتابة

ألنيـ غير مكقعيف ألنيـ كانكا مكقعيف لكاف ليـ نفس قكة السند العرفي كما ذكرت.

كمف الجدير ذكره أف القانكف لـ يشترط طريقة معينة لمكتابة كلكف يشترط فييا أف تككف مقركءة

يقرىا ،كأيضان ال يشترط أف تككف كرقة كاحدة بؿ يمكف أف يتـ
بحيث يتـ فيـ مضمكنيا ممف أ

استخالصيا مف أكراؽ متعددة ،كمف الجدير ذكره أف كؿ كتابة أيا كاف شكميا أك الغرض منيا تصمح

ألف تككف مبدأ ثبكت بالكتابة(.)2

ثانياً -أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثمو قانوناً:
الكتابة قد تصدر مف الخصـ نفسو ،كقد ال تصدر مف الخصـ بؿ ممف يمثمو قانكنان ،كبالتالي

سأتناكؿ في البداية صدكر الكتابة مف الخصـ ثـ بعدىا صدكر الكتابة ممف يمثؿ الخصـ قانكنا كذلؾ
عمى النحك اآلتي:

 -1صدور الكتابة من الخصم:
صدكر الكتابة مف الخصـ نفسو قد تككف صادرة منو صدك انر ماديان ،كقد تككف صادرة صدك انر

معنكيان ،كتفصيؿ ما سبؽ عمى النحك اآلتي:

أ -الصدور المادي لمورقة عن الخصم:
نصت المادة ( )5مف قانكف المعامالت االلكتركنية الفمسطيني عمى أنو "تعتبر الرسالة صادرة
مف المنشئ في الحاالت اآلتية -1 :إذا كاف المنشئ ىك أصدرىا بنفسو".

( )1عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.164،165

( )2باسؿ عبد اليادم إبراىيـ احميد  :مرجع سابؽ  ،ص. 25،26
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يتبيف مف نص ىذه المادة أف الكرقة –التي قد تتمثؿ في رسالة أك برقية أك مكاتبة تمكس
أك فاكس أك رسالة بريد الكتركني -تككف صادرة صدك نار مادينا عف الخصـ إذا كانت صادرة مف

الخصـ شخصيان(.)1

كما لك كتب ىذه الكرقة بخطو دكف أف تشمؿ عمى تكقيعو ،كبالتالي إذا صدرت كرقة عف
شخص غير مكقع عمييا صدك نار مادينا أم أف تككف كتبت بخط يده فيذا يكفي العتبار ىذه الكرقة

صادرة عنو ،كمف ثـ تطبيؽ مبدأ الثبكت بالكتابة ،أما إذا أنكر الشخص صدكر ىذه الكرقة منو ففي
ىذه الحالة يجكز المطالبة بالمجكء إلى دعكل تحقيؽ الخطكط إلثبات صحة نسبة الكرقة إليو مف

عدمو(.)2

ب -الصدور المعنوي لمورقة عن الخصم:
تككف الكرقة صادرة صدك نار معنكينا إذا أممى الشخص عمى شخص آخر كقاـ ىذا الشخص

اآلخر بعممية الكتابة المادية(.)3

ال -أك كاف يعمـ الكتابة كأراد أف يممي
بمعنى أف يقكـ شخص يدعي انو ال يعرؼ القراءة مث ن

عمى شخص آخر -باإلمالء عمى شخص آخر ليكتب لو ما يريد أك أف مف احتج عميو بيذه الكرقة قد

تمسؾ بيا دكف أف تككف قد كتبت بخطة(.)4

عمى انو في جميع األحكاؿ السابقة يجب أ ال ينكر الخصـ خط ىذه الرسالة أك إمالئيا،

ابتداء كمف ثـ االحتجاج عميو بيا(.)5
كبالتالي يجب أف يتـ إثبات نسبتيا
ن

أما في حالة اإلنكار فيتـ الذىاب لدعكل تحقيؽ الخطكط كما ذكرت مسبقنا.
 -2صدور الكتابة ممن يمثل الخصم:
نصت الفقرة الثانية مف المادة ( ) 5مف قانكف المعامالت االلكتركنية الفمسطيني عمى أنو "فيما

بيف المنشئ كالمرسؿ إليو ،تعتبر الرسالة االلكتركنية صادرة عف المنشئ إذا تـ إرساليا بكاسطة:
أ.

شخص لو صالحية التصرؼ نيابة عف المنشئ فيماؿ يتعمؽ بالرسالة االلكتركنية المعينة.".

الكتابة قد تصدر مف الخصـ نفسو كمػا أكضػحت مسػبقنا كقػد تصػدر ممػف يمثػؿ الخصػـ -كىػذا
ما يستفاد مف ىذا النص -مثالن لػك كػاف ىنػاؾ ككػيالن يمثػؿ الخصػـ فػإف الكرقػة التػي تصػدر عػف الككيػؿ
( )1عبداهلل خميؿ الفرا ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم  :مرجع سابؽ  ،ص.97
( )2باسؿ عبد اليادم إبراىيـ احميد  :مرجع سابؽ ،ص.39
( )3ثركت عبد الحميد  :مرجع سابؽ  ،ص.130

( )4عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.165

( )5عبداهلل خميؿ الف ار  ،يكسؼ عبداهلل الغرباكم :مرجع سابؽ  ،ص.98
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في صكرة الككالة تعتبر ككأنيا صػادرة عػف المككػؿ ،كبالتػالي يػتـ االحتجػاج بيػا كمبػدأ الثبػكت بالكتابػة.
فمػثال المحػامي يعتبػر ككيػػؿ مػف الخصػـ الػذم يت ارفػػع منػو ،كبالتػالي فػاف البينػػات كاإلقػ اررات التػي يكتبيػػا

في مذكراتو إلى مككمو تعتبر صادرة مف المككؿ كتصمح ألف تككف مبػدأ ثبػكت بالكتابػة ،أمػا إذا لػـ تكػف

الكرقة صادرة مف الخصـ أف ممف يمثمو فإنيا ال تككف مبػدأ ثبػكت بالكتابػة كمػف ثػـ فػال يحػتج بيػا عمػى

الخصـ(.)1

كبناء عمى ما سبؽ نجد أف الشرط الثاني مف شركط مبدأ الثبكت بالكتابة ينطبؽ عمى الرسائؿ
ن
أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس أك البريد االلكتركني غير المكقع عمييـ ألنيـ صادريف عف

الخصـ ،كال يشترط فييـ صدكرىـ مف الخصـ شخصينا صدك نار مادينا بؿ يمكف أف تككف الكرقة –
المتمثمة في الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس أك البريد االلكتركني غير المكقع
عمييـ -صادرة صدك نار معنكينا عف الشخص صاحب السند كذلؾ إذا أممى الشخص عمى شخص آخر
كقاـ ىذا الشخص اآلخر بعممية الكتابة المادية كما ذكرت.
بؿ كيمكف تطبيؽ مبدأ الثبكت بالكتابة عمى الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك

الفاكس أك البريد االلكتركني غير المكقع عمييـ إذا كانكا صادريف ممف يمثؿ الشخص كليس منو
شخصيان كلكف بأمر منو.

كبالتالي إذا كانت الكرقة صادرة مف الشخص نفسو -سكاء أكاف صدك انر ماديان أك معنكيان -أك

صادرة ممف يمثؿ الخصـ فيمكف تطبيؽ مبدأ الثبكت بالكتابة أما إذا لـ تكف الكرقة صادرة عف الخصـ

أف عف مف يمثؿ الخصـ فإف الكرقة في ىذه الحالة ال تككف مبدأ ثبكت بالكتابة ،كبالتالي فال يحتج بيا
عمى الخصـ اآلخر باعتبارىا مبدأ ثبكت بالكتابة الختالؿ شرط مف شركط ىذا المبدأ.

ثالثا -أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل الحق المدعى بو قريب االحتمال:
يقصد بقرب االحتماؿ ىك "أف تجعؿ الكاقعة مرجحة الحصكؿ ال تى ىم يكنو الحصكؿ فحسب"(.)2
كال يشترط في الكتابة أف تجعؿ الحؽ المدعى بو يقينيان ألنو مبدأ الثبكت بالكتابة كحده ال يكفي

إلثبات الكاقعة المراد إثباتيا ،بؿ يجب تكممتو بالبينة أك القرائف أك كالىما .كىنا تجدر اإلشارة إلى أف

القاضي ليس مجب نار عند تكافر شركط مبدأ الثبكت بالكتابة أف يحيؿ الدعكل إلى التحقيؽ لتكممة الدليؿ
فقد يرل القاضي في ظركؼ القضية كمالبساتيا ما يكفي لتككينو قناعاتو لصحة أك عدـ صحة الكاقعة

المدعى بيا ،كيككف لمقاضي أف يستعمؿ القرائف القضائية متى أمكف ذلؾ لكي يستغني عف إحالة
الدعكل إلى التحقيؽ ،كبالتالي تككف القرائف القضائية في ىذه الحالة قد أكممت مبدأ الثبكت بالكتابة(.)3
( )1باسؿ عبد اليادم إبراىيـ احميد :مرجع سابؽ  ،ص.40
( )2عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.165

( )3باسؿ عبد اليادم إبراىيـ احميد  :مرجع سابؽ  ،ص.45،46
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كمف الجدير ذكره أف تقدير ما إذا كاف مبدأ الثبكت بالكتابة يجعؿ الكاقعة قريبة االحتماؿ مف
عدمو يعتبر مسألة كاقع تخضع لسمطة القاضي التقديرية ،كبالتالي إذا تحقؽ مبدأ الثبكت بالكتابة فال

يكفي ىذا المبدأ كحده إلثبات بؿ يجب تكممتو بشيادة الشيكد أك القرائف أك كمييما معان(.)1

كبالنظر ليذا الشرط نجد أف تكافر ىذا الشرط مف عدمو في الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات
التمكس أك الفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،فكما قمت

أف القاضي قد يرل ما يكفي مف ظركؼ القضية كمالبساتيا لتككينو قناعاتو بصحة أك عدـ صحة

الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ ،كبالتالي فإف
تقدير الرسائؿ أك البرقيات أك مكاتبات التمكس أك الفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ مف ىؿ

شأنيـ أف يجعمكا الحؽ المدعى قريب االحتماؿ مف عدمو يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي بالنظر لما
ىك مكجكد في الدعكل كمالبساتيا.

الغصن الثالث
أثر وجود مبدأ الثبوت بالكتابة – أثر توفر شروطو-
إذا تكا فرت الشركط الثالثة سابقة الذكر في الكرقة التي يتمسؾ بيا الخصـ –أيان كاف نكع تمؾ

الكرقة رسالة أك برقية أك مكاتبة التمكس أك الفاكس أك رسالة البريد االلكتركني ، -ففي ىذه الحالة
يجكز أف يتـ إعفاء ىذه الخصـ مف تقديـ الدليؿ الكتابي كاثبات حصكؿ التصرؼ القانكني كمضمكنو

بكؿ طرؽ اإلثبات كالبينة كالقرائف كالخبرة حتى كلك كاف القانكف يشترط الكتابة ،أك كانت الكتابة
مشترطة باتفاؽ األطراؼ أك حتى لك كاف المطمكب إثبات يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ

كتابي(.)2

كمف الجدير ذكره ىنا أف جكاز اإلثبات بالبينة أك القرائف أك أم كسيمة أخرل مف كسائؿ

اإلثبات أمر جكازم لمقاضي حتى كلك تكافرت الشركط السابقة الثالثة ،فإذا طمب الخصـ إثبات حقو
بشيادة الشيكد أك القرائف القضائية لكجكد مبدأ الثبكت بالكتابة كتحققت شركطو فإنو في ىذه الحالة

لمقاضي سمطة تقديرية في االستجابة لطمب الخصـ مف عدمو ،كلكف إذا قررت المحكمة رفض الطمب
فإنو يجب عمييا أف تسبب رفضيا كيعتبر التسبيب ىنا مف مسائؿ القانكف التي يخضع فييا القاضي

لرقابة محكمة النقض(.)3

( )1عفيؼ محمد أبك كمكب  :مرجع سابؽ  ،ص.165
( )2ثركت عبد الحميد  :مرجع سابؽ  ،ص.131

( )3عفيؼ محمد أبك كمكب :ـ رجع سابؽ ،ص.166
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المبحث الثاني
مدى انطباق قواعد الصحة عمى السندات غير الموقع عمييا
ال كىك ىؿ يمكف تطبيؽ قكاعد اإلنكار كاإلدعاء
تثير فكرة السندات غير المكقع عمييا سؤا ن

بالتزكير عمى ىذه المستندات؟ كلكي نعرؼ اإلجابة سأقكـ بتكضيح ذلؾ في مطمبيف سأتحدث في

المطمب األكؿ عف االدعاء باإلنكار في السندات غير المكقع عمييا كفي المطمب الثاني عف اإلدعاء
بالتزكير في السندات غير المكقع عمييا عمى النحك اآلتي:

 -المطمب األول /اإلدعاء باإلنكار في السندات غير الموقع عمييا.

 -المطمب الثاني /اإلدعاء بالتزوير في السندات غير الموقع عمييا.

المطمب األول
اإلدعاء باإلنكار في السندات غير الموقع عمييا
قد يتـ الدفع باإلنكار مف قبؿ الشخص الذم ينسب إليو السند في السندات غير المكقع عمييا،
كذلؾ مف خالؿ إنكاره نسبة السند إليو أك أف ينكر الخط – أم أف الخط المكجكد في السند ليس خطو

كلـ يأمر أحد بكتابتو أك أمر أحد بالكتابة عمى نحك يخالؼ ما تـ كتابتو فعالن -كمف ثـ فإف اإلنكار
كارد عمى جميع السندات غير المكقع عمييا مف دفاتر تجارية أك دفاتر كأكراؽ منزلية ككذلؾ التأشير

ببراءة الذمة كأخي نار الرسائؿ كالبرقيات ك مكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع
عمييـ.

فإذا كاف ىناؾ صاحب ألحد السندات غير المكقع عمييا كقاـ شخص آخر باالحتجاج عميو

كاستند ذلؾ الشخص عمى أحد السندات غير المكقع عمييا إلثبات حقنا لمصمحتو ،فإذا لـ يكف السند
ممؾ لمف ن سب إليو أك كاف السند لو كلكف ما ىك مدكف في السند لـ يقـ ىك بتدكينو أك انو أمر غيره

بالتدكيف فدكف عمى خالؼ ما أمره صاحب السند أف يدكف ،فيستطيع في ىذه الحالة مف ييدعى عميو
بيذا السند أف يدفع باإلنكار ،فيمكف أف ينكر صاحب السند نسبة السند أك الخط إليو.
ألف القانكف لـ يشترط أف تككف السندات غير المكقع عمييا قد تـ كتابتيا بخط صاحبيا نفسو،

فبالنسبة لمدفاتر التجارية نجد أف القانكف قد فرض التزاـ عمى عاتؽ التاجر بمسؾ الدفاتر التجارية كلـ
يميز بيف التاجر الذم يعرؼ القراءة كالكتابة كالتاجر األمي كبالتالي يجب عمى كؿ تاجر حتى كلك
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كاف أمينا أف يقكـ بمسؾ الدفاتر التجارية ،كمف ثـ يجب عميو أف يستعيف بمف يقكـ بتنظيميا كتدكيف

عممياتو فييا(.)1

ككذلؾ بالنسبة لمدفاتر كاألكراؽ المنزلية ال يشترط في الكتابة المكجكدة فييا أف تككف مكتكبة

بخط يد مالكيا بؿ يمكف أف تككف بخط أحد تابعيو أك شخص آخر قد كمفو مالؾ ىذه الدفاتر بالكتابة
كيمكف أف تككف الكتابة بخط المديف أيضنا .كما سبؽ يعني أنو يحتج بما في الدفتر كاألكراؽ المنزلية
حتى كلك لـ يكقع عمييا صاحبيا أك حتى لك لـ تكتب بخط يده كىذا فيو مخالفة لمقكاعد العامة التي

استثناء نص عميو المشرع(.)2
تشترط التكقيع عمى السندات لكي تككف حجة كبذلؾ أيعتبر ما سبؽ
ن

المطمب الثاني
اإلدعاء بالتزوير في السندات غير الموقع عمييا
مف المعركؼ أف الطعف باإلنكار يرد عمى السندات العرفية فقط كال يرد الطعف باإلنكار عمى

الرسمية مطمقا ،كىذا بعكس الطعف بالتزكير الذم قد يرد عمى السندات الرسمية كقد يرد عمى السندات

العرفية كذلؾ.

أما بالنسبة لمسندات غير المكقع عمييا – الدفاتر التجارية كالدفاتر كاألكراؽ المنزلية كالتأشير

ببراءة الذمة كالرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد اإللكتركني غير المكقع عمييـ -فانو

يتصكر أف يتـ الطعف فييا بالتزكير فمف يحتج عميو بسند غير مكقع عميو يستطيع أف ينكر الخط -

بناء عمى طمبو لـ يكتب كما أمره صاحب السند-
بأنو ليس بخطو أك أف الشخص الذم قاـ بالكتابة ن
فإذا تـ اإلنكار فإف حجية السند غير المكقع عميو في اإلثبات تزكؿ مؤقتان .كنجد بأف اإلنكار أكثر

عبء
استعماالن مف الطعف بالتزكير في السندات غير المكقع عمييا ألف اإلنكار يعفي المنكر مف
ي
عبء اإلثبات إلى الخصـ اآلخر كىذا عكس الطعف بالتزكير الذم يتحمؿ
إثبات صحة السند كينقؿ
ي

عبء اإلثبات مف يدعيو ،كبالرغـ مف صعكبة الطعف بالتزكير في السند غير المكقع عميو إال أف
فيو
ي
ذلؾ كارد بيدؼ قطع الشؾ باليقيف كدفع الضرر الذم قد يضر بمصمحة مف يحتج عميو بالسند غير

المكقع عميو(.)3

يفيـ مما سبؽ انو إذا تـ االحتجاج بسند غير مكقع عميو مف السندات غير المكقع عمييا عمى

شخص ما فإنو يككف أماـ ىذا الشخص إذا لـ يكف اإلدعاء صحيح طريقيف:

( )1عمي الباركدم :مرجع سابؽ ،ص.102
( )2مكسى سمماف أبك ممكح  :مرجع سابؽ ،ص.108
( )3سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ ،ص .203
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ال عند دفع
 الطريق األول /اإلنكار – كالذم قمت بتفصيمو مسبقنا -كىك األكثر استعما نعبء إثبات
االحتجاج بالسند غير المكقع عميو ألف اإلنكار كما ذكرت انو يعفي المنكر مف
ي
صحة السند كينقؿ عبء اإلثبات إلى الخصـ اآلخر.

 الطريق الثاني /ىي أف يقكـ المدعى عميو بسند غير مكقع عميو بالطعف بالتزكير مباشرة-عبء اإلثبات تزكير السند كبالتالي
دكف اإلنكار -مع العمـ أف مدعي التزكير ىك الذم يتحمؿ
ي
قد يككف إثبات التزكير مرىقنا عميو.
كىنا تجدر اإلشارة إلى أنو يككف بإمكاف المدعى عميو بأحد السندات غير المكقع عمييا-

ال دفاتر التجارية كالدفاتر كاألكراؽ المنزلية كالتأشير ببراءة الذمة كالرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس
كالفاكس كالبريد االلكتركني غير المكقع عمييـ -أف يطعف بالتزكير بعد الطعف باإلنكار ،كيككف ذلؾ
إذا تـ االحتجاج عمى شخص ما بسند مف السندات غير المكقع عمييا فقاـ ىذا الشخص بالدفع

باإلنكار فطمب المدعي مف المحكمة تحقيؽ الخطكط ،فحكمت المحكمة بصحة نسبة الخط إلى

المدعى عميو ،فيككف في ىذه الحالة لممدعى عميو أف يطعف بالتزكير ،فإذا تـ االعتراؼ بصحة

السندات غير المكقع عمييا أك صدر حكـ بصحة نسبة الخط فييا لممدعى عميو فيككف باستطاعة
المدعى عميو ىنا أف يطعف بتزكير ذلؾ السند.
كمف ثـ إذا أراد المدعى عميو بأحد السندات غير المكقع عمييا -الدفاتر التجارية كالدفاتر

كاألكراؽ المنزلية كالتأشير ببراءة الذمة كالرسائؿ كالبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني

غير المكقع عمييـ -أف يطعف بالتزكير فيجب عميو إتباع اإلجراءات التي حددىا القانكف لرفع دعكل

التزكير(.)1

( )1سامي محمكد مقداد :مرجع سابؽ ،ص.238،239،240
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الخاتمة:
في ختاـ ىذا البحث أريد أف أؤكد بػأف مكضكع السندات غير المكقع عمييا كدكرىا في

اإلثبات مف المكضكعات اليامة في قانكف البينات الفمسطيني رقـ ( )4لسنة  2001لما يثيره مف
إشكاليات عديدة ،كقد تكصمت في ختاـ بحثي لعدة نتائج كتكصيات عمى النحك اآلتي:

أوال /النتائج :
 -1أف السندات غير المكقع عمييا ىي عبارة عف دفاتر أك أكراؽ ال تحمؿ تكقيع مػف صػدرت منػو،
يككف إعدادىا إما بإلزاـ قانكني أك بدافع تنظيـ الشخص لمعامالتو كشؤكف حياتو ،كمػا قػد يقػكـ
الشخص بالتأشير عمى سندات مكجكدة لديو.

 -2تتمثػػؿ السػػندات غيػػر المكقػػع عمييػػا فػػي الػػدفاتر التجاريػػة ،كاألكراؽ كالػػدفاتر المنزليػػة ،كالتأشػػير
-3

ببراءة الذمة.

الممتزـ بمسؾ الدفاتر التجارية ىك كؿ تاجر قد تجاكز رأسمالو المستثمر في التجارة كعف عشػرة

آالؼ دينػػار أردنػػي أك مػػا يعادليػػا بالعممػػة المتداكلػػة ،س ػكاء أكػػاف التػػاجر فػػردنا أـ شػػرك نة كس ػكاء
أكاف التاجر كطنيان أـ تاجر أجنبيان.

 -4يشػترط فػػي الػػدفاتر التجاريػػة لألخػػذ بيػػا فػػي مجػػاؿ اإلثبػػات لكػػي تكػػكف منتظمػػة سػػالمة القيػػد ك
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الترقيـ.

فػػرض القػػانكف عمػػى التجػػار الػػذيف لػػـ يقكم ػكا بمسػػؾ الػػدفاتر التجاريػػة اإللزاميػػة ج ػزاءات مدنيػػة

كأخرل جنائية ،فالجزاءات المدنية تتمثؿ في عدـ األخػذ بالػدفاتر التجاريػة غيػر المنتظمػة كػدليؿ
مػػف أدلػػة اإلثبػػات أمػػاـ القضػػاء ،كيخضػػع التػػاجر الػػذم لػػـ يقػػـ بمسػػؾ الػػدفاتر التجاريػػة أك كانػػت
دفاتره غير منتظمة لمتقدير الج ازفي لمضريبة مػف جانػب مصػمحة الضػرائب ،أمػا الجػزاء الجنػائي

فيتمثؿ في الغرامة التي ال تقؿ عف 1000دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان.

 -6ال ػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػػة ى ػػي عبػػػارة ع ػػف مػػػا يكتب ػػو األشػػػخاص ف ػػي مػػػدكنات خاص ػػة تتعمػ ػػؽ
بمعامالتيـ كايراداتيـ كمصركفاتيـ كغير ذلؾ مف األمػكر التػي تخصػيـ ،كذلػؾ دكف أف يمػزميـ

القانكف بذلؾ كسكاء كانت ىذه المذكرات مجتمعة في دفاتر أك متنافرة في أكراؽ متفرقة.

 -7تتشػػابو الػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػة مػػع الػػدفاتر التجاريػػة فػػي أف الػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػة ككػػذلؾ

دفاتر التجار قد تحتكم عمػى الت ازمػات عمػى صػاحبيا أك قػد تحتػكم عمػى حقػكؽ لصػاحبيا ،كأف
كػػال مػػف الػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػة ككػػذلؾ الػػدفاتر التجاريػػة كالىمػػا يعتب ػراف مػػف السػػندات غيػػر

ال مػػف الػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػة كالػػدفاتر التجاريػػة قػػد مػػنحيـ القػػانكف قػػكة
المكقعػػة عمييػػا ،كأف كػ ن
في اإلثبات كاف كانت متفاكتة كقد تككف أحداىما أقكل مف األخرل في اإلثبات.
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 -8تختمؼ الػدفاتر كاألكراؽ المنزليػة عػف الػدفاتر التجاريػة فػي أف الػدفاتر التجاريػة كاألكراؽ المنزليػة
الش ػػخص غي ػػر مم ػػزـ بتنظيمي ػػا أك إتب ػػاع إجػ ػراءات مح ػػددة ف ػػي كتابتي ػػا ،كى ػػذا بعك ػػس ال ػػدفاتر

التجاريػػة التػػي يكجػػب القػػانكف عمػػى التػػاجر أف تكػػكف دفػػاتره منتظمػػة كيتبػػع إجػراءات محػػددة فػػي
كتابتيا ،كأيضا في الدفاتر كاألكراؽ المنزليػة لػـ يمػزـ القػانكف األشػخاص مسػؾ مثػؿ ىػذه الػدفاتر

كاألكراؽ لتػدكيف مػػا ليػػـ عنػػد النػاس كمػػا عمػػييـ لمنػػاس ،كىػػذا عمػى عكػػس الػػدفاتر التجاريػػة التػػي
يكجب القانكف عمػى التجػار مسػؾ ىػذه الػدفاتر ،كأخيػ نار أف الػدفاتر كاألكراؽ المنزليػة ليسػت حجػة
عمى مف صدرت منو إال في حػالتيف ذكرتيمػا خػالؿ البحػث كىػذا عمػى خػالؼ الػدفاتر التجاريػة

التي تعتبر حجة عمييـ سكاء أكانت منتظمة أك غير منتظمة.

 -9التأشػير ببػراءة الذمػة ىػػك عبػارة عػػف قيػػاـ الػدائف بالتأشػػير بخطػو دكف تكقيػػع عمػى السػػند المثبػػت
لمديف بما يفيد براءة ذمة المديف.

 -10التأشػػير عمػػى سػػند بمػػا كيفيػػد بػراءة ذمػػة المػػديف دكف تكقيػػع مػػف قبػػؿ الػػدائف يعتبػػر ذلػػؾ التأشػػير
قرينة عمى الكفاء كىذه القرينة قابمة إلثبات.

 -11الرسػػالة ىػػي عبػػارة عػػف خطػػاب مكتػػكب يرسػػؿ مػػف شػػخص آلخػػر بشػػأف معػػامالت أك تعيػػدات
تجارية بينيما أك بشأف أية مسألة أخػرل تيػـ الطػرفيف ،كيػتـ إرسػاؿ الرسػالة بكاسػطة دائػرة البريػد
كما ىك الغالب كقد يقكـ بذلؾ رسكؿ كقد يسمميا الشخص مباشرة إلى صاحبيا.

 -12أف ىناؾ حقكؽ التػي تتعمػؽ بالرسػائؿ تتمثػؿ فػي حػؽ الممكيػة الماديػة ،كالحػؽ فػي السػرية ،كحػؽ
المؤلؼ ،كأخي نار الحؽ في اإلثبات.

 -13يحػػؽ لممرسػػؿ ك المرسػػؿ إليػػو كالغيػػر كرثػػة المرسػػؿ إليػػو التمسػػؾ بالرسػػالة أمػػاـ القضػػاء ،إلثبػػات
إدعائيـ بشركط أكضحتيا خالؿ البحث.

 -14البرقيػػات ىػػي عبػػارة عػػف رسػػالة مختص ػرة يكجييػػا شػػخص إلػػى آخػػر بكاسػػطة دائ ػرة البريػػد التػػي
تحتفظ بأصميا كتعطي مف كجيت إليو صكرة عنيا.

 -15مكاتبػات الػػتمكس ىػػك نظػػاـ إلرسػػاؿ كاسػػتقباؿ الرسػػائؿ النصػػية مػػف خػػالؿ جيػػاز إرسػػاؿ السػػمكي
عبر صحف إرساؿ يستقبؿ بياناتو بصحف استقباؿ.

 -16مراسالت الفاكس تعني صػكرة طبػؽ األصػؿ يػتـ نقميػا مػف مكػاف آلخػر عبػر ذلػؾ الجيػاز الػذم
يعمؿ عف طريؽ شبكة الياتؼ.

 -17البريػػد االلكتركنػػي ىػػك عبػػارة عػػف نظػػاـ لمت ارسػػؿ اإللكتركنػػي بمعنػػى أنػػو يق ػكـ بإرسػػاؿ كاسػػتقباؿ
المكاتبات اإللكتركنية عبر شبكة االنترنت.

 -18تعتبر الدفاتر التجارية حجة في اإلثبات سػكاء لمتػاجر أك عمػى التػاجر كسػكاء فػي مكاجيػة تػاجر
آخر أك في مكاجية شخص مدني إذا تكفرت شركط معينة.
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 -19قػػد تكػػكف الػػدفاتر كاألكراؽ المنزليػػة حجػػة لصػػالحيا كقػػد تكػػكف حج ػة عمػػى صػػاحبيا إذا تػػكفرت
الشركط المطمكبة لذلؾ.

 -20السندات المؤشر عمييا تعتبػر حجػة فػي اإلثبػات كلكػف الشػركط المطمكبػة فييػا لكػي تكػكف حجػة
فػػي اإلثبػػات تختمػػؼ بػػإختالؼ كجػػكد السػػند بيػػد الػػدائف أـ كجػػكد السػػند بيػػد المػػديف .ففػػي حالػػة

كجػػكد السػػند فػػي حيػػازة الػػدائف فيشػػترط كجػػكد تأشػػير عم ػى سػػند الػػديف بب ػراءة ذمػػة المػػديف كبقػػاء

السػند فػي يػد الػػدائف .أمػا فػي حالػة كجػػكد السػند بحيػازة المػديف ،فيشػػترط أف يكػكف التأشػير بخػػط
الػػدائف عمػػى النسػػخة األصػػمية لمسػػند أك المخالصػػة بمػػا يفيػػد بػراءة ذمػػة المػػديف.كأف تكػػكف نسػػخة

السند األصمية أك المخالصة تحت يد المديف.

 -21الرسػػائؿ كالبرقيػػات غيػػر المكقػػع عمػػييـ كمكاتبػػات الػػتمكس كالفػػاكس كالبريػػد االلكتركنػػي يمكػػف أف
يتـ اعتبارىـ مبدأ ثبػكت بالكتابػة -إذا تػكفرت شػركطو مػف كتابػة تصػدر مػف الخصػـ كاف تجعػؿ
تمؾ الكتابة الحؽ المدعى بو قريب االحتمػاؿ -إذا تػـ كتػابتيـ مػف الشػخص المرسػؿ دكف تكقيػع

ككاف مف شأف ىذه الرسالة أك البرقية أف تجعؿ الحؽ المدعى بو قريب االحتماؿ.

 -22جميػػع السػػندات غيػػر المكقػػع عمييػػا -مػػف الػػدفاتر التجاريػػة كاألكراؽ كالػػدفاتر المنزليػػة كالتأشػػير
ببػراءة الذمػػة كالرسػػائؿ كالبرقيػػات كمكاتبػػات الػػتمكس كالفػػاكس كالبريػػد االلكتركنػػي -يمكػػف أف يػػتـ

العطف بيـ باإلنكار.

 -23السػػندات غيػػر المكقػػع عمييػػا  -مػػف الػػدفاتر التجاريػػة كاألكراؽ كالػػدفاتر المنزليػػة كالتأشػػير بب ػراءة
الذمػة كالرسػائؿ كالبرقيػات كمكاتبػات الػتمكس كالفػػاكس كالبريػد االلكتركنػي -يمكػف أف يػتـ الطعػػف
فييا بالتزكير كذلؾ إما بعد صدكر حكـ مف المحكمػة فػي دعػكل تحقيػؽ الخطػكط بصػحة نسػبة

السند لممنكر فيستطيع المنكر -المحككـ ضده في دعػكل تحقيػؽ الخطػكط -فػي ىػذه الحالػة أف
يطعػػف بػػالتزكير .كامػػا أف يػػتـ الطعػػف بػػالتزكير فػػي السػػند غيػػر المكقػػع عميػػو قبػػؿ الػػدخكؿ فػػي

دعكل تحقيؽ الخطكط بأف يقكـ المدعى عميو بسند غير مكقع عميػو بػالطعف بػالتزكير مباشػرة-

ػبء اإلثبػػات تزكيػػر السػػند كىػػذا
دكف اإلنكػار -مػػع العمػػـ أف مػػدعي التزكيػػر ىػػك الػػذم يتحمػػؿ عػ ي
بعكس الطعف باإلنكار الذم يتحمؿ فيو عبء اإلثبات المدعى عميو.
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ثانياً /التوصيات:
 -1أكصي المشرع الفمسطيني بإضافة فقرة ثانية لممادة ( )20مف القانكف التجارم الفمسطيني،
حيث يقكـ فييا بتحديد جية معينة كمتخصصة لمعرفة رأس ماؿ التاجر الحقيقي كالمستثمر

في التجارة كمدل صحة المعمكمات التي قدميا التاجر عف رأس مالو ،كأف يقكـ المشرع بكضع
عقكبات كغرامات عمى كؿ تاجر يتعمد إخفاء رأسمالو المستثمر في التجارة أك يقكـ بإدالء

معمكمات ليست صحيحة عف رأس مالو المست ثمر في التجارة مف اجؿ دفع التجار عمى القياـ

بإعطاء المعكمات الصحيحة كالسميمة عف رأس ماليـ المستثمر في التجارة.

 -2أكصي المشرع الفمسطيني بحذؼ الفقرة الثانية مف نص المادة ( )25مف القانكف التجارم
كاالكتفاء بالفقرة األكلى منيا ،ألف دفتر المراسالت مف الدفاتر اإلجبارية التي يجب عمى
التاجر مسكيا ،كبالتالي كاف عمى المشرع االكتفاء بالفقرة األكلى مف نص المادة ،ألف ىذه

الفقرة كافية لتكصيؿ المعمكمة التي تيدؼ الفقرة الثانية إليصاليا ،كلذلؾ أكصي المشرع أف

يقكـ بحذؼ الفقرة الثانية مف نص المادة ( )25مف القانكف التجارم ،كاإلكتفاء بالفقرة األكلى
منيا لتصبح كاآلتي" :يجب عمى التاجر أك كرثتو االحتفاظ بالدفاتر التجارية كالكثائؽ المؤيدة
لمقيكدات الكاردة بيا مدة خمس سنكات تبدأ مف تاريخ التأشير عمييا مف السجؿ التجارم

بإنتياء صفحاتيا أك إقفاؿ المتجر".

 -3أكصي المشرع الفمسطيني بتكحيد األحكاـ فيما يخص مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية ،بحيث

يكجب عمى التجار االحتفاظ بالدفاتر التجارية بغض النظر عف نكعيا -كرقية أـ محكسبة-

مدة خمس سنكات ،ألنو ليس ىناؾ حاجة لالستثناء الكارد في المادة ( )27مف القانكف
التجارم ،كلذلؾ أكصي المشرع بحذؼ المادة ( )27مف القانكف التجارم الفمسطيني كاالكتفاء
بالنص الكارد في المادة ( )25مف نفس القانكف.

 -4أكصي المشرع الفمسطيني بزيادة قيمة الغرامة عمى التاجر الذم لـ يمتزـ بمسؾ الدفاتر
التجارية بما ال يجاكز 5000دينار أردني بدالن مف الغرامة المذككرة كالتي ىي  1000دينار

أردني ،كلذلؾ أقترح عمى المشرع تعديؿ نص المادة ( )29مف القانكف التجارم الفمسطيني
لتصبح كاآلتي -1" :دكف اإلخالؿ بأم عقكبة اشد يقررىا أم قانكف آخر يعاقب عمى عدـ
مسؾ دفترم اليكمية كالجرد المذككر في المادة ( )20أك عمى عدـ إتباع اإلجراءات المتعمقة

بتنظيميا غرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا..

 -5أكصي المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ( )21مف قانكف البينات الفمسطيني كذلؾ
بإضافة إلييا عبارة "عمى أال تزيد قيمة التصرؼ عف مائتي دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة

المتداكلة قانكنا" حيث أف المشرع الفمسطيني إشترط لحجية الدفاتر التجارية في اإلثبات
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لمصمحة تاجر في مكاجية شخص مدني شرطيف :األكؿ :أف يككف محؿ االلتزاـ المقيد في
دفتر التاجر سمعة كردىا التاجر لممدني .كالثاني :أف يكمؿ القاضي الدليؿ بتكجيو اليميف

المتممة إلى أم مف الخصميف .لذلؾ اقترح أف يككف ىناؾ شرط ثالث كىك أال تزيد قيمة
التصرؼ عف مائتي دينار أردني ،لتصبح المادة كاآلتي "دفاتر التجار ال تككف حجة غير
التجار غير أف البيانات الكاردة فييا عما كرده التجار تصمح أساسا يجيز لمقاضي أف يكجو

اليميف المتممة ألم مف الطرفيف عمى أال تزيد قيمة التصرؼ عف مائتي دينار أردني أك ما
يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا".

 -6أكصي المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ( )27مف قانكف البينات الفمسطيني -التي
نصت عمى انو "تسرل أحكاـ ىذا الفصؿ عمى كثائؽ نظاـ الحاسب اآللي" -كذلؾ مف خالؿ
قيامو بكضع نصكص تبيف حجية كثائؽ الحاسب اآللي بشكؿ محدد كمنفصؿ عف أحكاـ

الفصؿ المذككر ،ألف األحكاـ التي كردت في ىذا الفصؿ الذم تدؿ عميو المادة ليست مكحدة

بؿ تكجد ثالث حاالت كلكؿ منيا حكـ يختمؼ عف األخرل ،فالحالة األكلى الدفاتر التجارية

كيكجد بيا أحكاـ متعددة ،كالحالة الثانية الدفاتر كاألكراؽ المنزلية كىذه أيضا ليا أحكاـ خاصة
بيا يختمؼ عف دفاتر التجار ،كالحالة الثالثة تتعمؽ بالتأشير ببراءة الذمة كىذه ليا أيضا أحاكـ

خاصة بيا تختمؼ عف الحالتيف السابقتيف.
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قائمة المراجع
أوال /كتب المغة:
 .1أحمد مختار عمر :معجـ المغة العربية المعاصرة ،المجمد األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار العمـ
لممالييف1429 ،ىػ.2008/

 .2جبراف مسعكد :الرائد  ،معجـ لغكم عصرم رتبت مفرداتو كفقا لحركفيا األكلى ،طبعة جديدة.

ثانيا /الكتب العممية:
 .1أحمػػد شػػكقي عبػػد الػػرحمف :النظريػػة العامػػة لاللت ػزاـ ،أحكػػاـ االلت ػزاـ كاإلثبػػات فػػي الفقػػو كقضػػاء
النقض.2004 ،

 .2أحمد عبد العاؿ أبك قريف :أحكاـ اإلثبػات فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة فػي ضػكء الفقػو كالتشػريع
كالفقيػػاء ،محػػؿ اإلثبػػات– عبػػئ اإلثبػػات– اإلق ػرار-اليمػػيف– شػػيادة الشػػيكد -الق ػرائف -المعاينػػة
كالخبػ ػرة ،م ػػع التعمي ػػؽ عم ػػى الق ػػانكف رق ػػـ 15لس ػػنة 2004بتنظ ػػيـ التكقي ػػع االلكتركن ػػي ،الطبع ػػة

الثالثة.2006 ،

 .3أحمػػد نشػػأت بػػؾ :رسػػالة اإلثبػػات فػػي التعيػػدات الكتابػػة ،شػػيادة الشػػيكد ،اإلق ػرار ،كفػػؽ القػػانكف
المدني الجديد في مكاد اإلثبات كفي جميع ما يتعمؽ في اإلثبات مػف مػكاد القػانكف اآلخػر ككفػؽ
قػانكف المرافعػات الجديػػد كقػانكف الشػير العقػػارم كقػانكف التكثيػؽ كالئحتػػو التنفيذيػة مػع المحافظػػة
عمػػى أحكػػاـ التشػريع السػػابؽ لتطبيقيػػا حيػػث يجػػب ذلػػؾ أمػػاـ محكمػػة المكضػػكع أك أمػػاـ محكمػػة

الػػنقض كىػػذه الطبعػػة مذيمػػة بخاتمػػة تتحػػدث عػػف إثبػػات مػػا لػػو اثػػر قػػانكني كااللت ازمػػات كالعقػػكد
كالحقػػكؽ المختمفػػة كػػؿ عمػػى حػػدة حسػػب ترتيػػب ذلػػؾ فػػي القػػانكف المػػدني الجديػػد ،اعػػداد كتقػػديـ

فتحي جاير العقيمي ،الجزء األكؿ.1996 ،

 .4آدـ كىيب النداكم :دكر الحاكـ المدني في اإلثبات "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير بتقػدير جيػد
جدا،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 .5آدـ كىيػػب النػػداكم :شػػرح قػػانكف البينػػات كاإلجػراء ،د ارسػػة مقارنػػة بػػيف الفقػػو اإلسػػالمي كالتشػريع
كالفقو كالقضاء العربي كالغربي ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1998 ،

 .6أكػػرـ يػػاممكي :القػػانكف التجػػارم "د ارسػػة مقارنػػة" فػػي األعمػػاؿ التجاريػػة كالتػػاجر كالمتجػػر كالعقػػكد
التجارية ،الجزء األكؿ ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1998 ،
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 .7بسػػاـ محمػػد الطراكنػػة ،باسػػـ محمػػد ممحػػـ :مبػػادئ القػػانكف التجػػارم ،النظريػػة العامػػة -األعمػػاؿ
التجاري ػػة كالتجػػػار كالػػػدفاتر التجاريػػػة -الس ػػجؿ التج ػػارم -المتجػػػر -العنػ ػكاف التجػػػارم -العقػػػكد
التجارية ،دار الميسرة.

 .8تكفيؽ حسف فرج :قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية.1977،1978 ،
 .9ثػػركت عبػػد الحميػػد :التكقيػػع االلكتركنػػي ،ماىيتػػو– مخػػاطره ،كيفيػػة مكاجيتيػػا ،مػػدل حجيتػػو فػػي
اإلثبات ،دار الجامعة الجديدة.2007 ،

 .10حم ػػدم محم ػػكد ب ػػاركد :أحك ػػاـ ق ػػانكف التجػػػارة "النظري ػػة العام ػػة" األعم ػػاؿ التجاري ػػة -الت ػػاجر-
المتجػ ػػر -اإلفػ ػػالس طبقػ ػػا ألحكػ ػػاـ قػ ػػانكف التجػ ػػارة الفمسػ ػػطيني رقػ ػػـ( )2لسػ ػػنة  ،2014الطبعػ ػػة
الخامسة2016 ،ـ1436-ىػ.

 .11خال ػػد إبػ ػراىيـ التالحم ػػة :الػػػكجيز فػػػي الق ػػانكف التجػػػارم ،مبػػػادئ الق ػػانكف التجػػػارم – الشػػػركات
التجارية -األكراؽ التجارية كالعمميات المصرفية ،الطبعة الثالثة ،دار كائؿ لمنشر.2012 ،

ػاء،
 .12سػػامي محمػػكد مقػػداد :طػػرؽ اإلثبػػات فػػي ضػػكء أحكػػاـ قػػانكف البينػػات الفمسػػطيني فقيػنا كقضػ ن
الطبعة الثانية2017- 2016 ،ـ.

 .13سػػمماف بػػك ذيػػاب :القػػانكف التجػػارم فػػي التجػػارة كالتػػاجر (الػػدفاتر التجاريػػة كالسػػجؿ التجػػارم)-
المؤسسػ ػػة التجاريػ ػػة كالعقػ ػػكد ال ػ ػكاردة عمييػ ػػا– النظريػ ػػة العامػ ػػة لمشػ ػػركات ،المؤسسػ ػػة الجامعيػ ػػة

لمدراسات كالنشر كالتكزيع.

 .14سػميماف مػػرقس :الػكافي فػػي شػرح القػػانكف المػػدني ،أصػػكؿ اإلثبػات كاجراءاتػػو فػػي المػكاد المدينػػة،
المجمد األكؿ ،األدلة المطمقة ،الجزء الخامس ،الطبعة الخامسة ،القاىرة.1991 ،

 .15سػػميحة القميػػكبي ،أبػػك زيػػد رض ػكاف ،فػػكزم عبػػد الظػػاىر :القػػانكف التجػػارم ،مكتبػػة عػػيف شػػمس،
.1997

 .16عػػادؿ عمػػي المقػػدادم :القػػانكف التجػػارم ،كفقػػا ألحكػػاـ قػػانكف التجػػارة رقػػـ55سػػنة ،1990مفيػػكـ
العمػػؿ التج ػػارم– مص ػػادر القػػانكف العم ػػاني– األعم ػػاؿ التجاريػػة -الت ػػاجر -المتج ػػر -العق ػػكد
التجارية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 1428 ،ىػ2007-ـ.

 .17عباس العبكدم :السندات العادية كدكرىا في اإلثبات المػدني ،د ارسػة مقارنػة بالتشػريعات العربيػة
كاألجنبيػ ػ ػػة كأحكػ ػ ػػاـ القضػ ػ ػػاء ،الػ ػ ػػدار العمميػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػػة كمكتبػ ػ ػػة دار الثقافػ ػ ػػة لمنشػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػػع،
عماف.2001،

 .18عبػػاس العبػػكدم :شػػرح أحكػػاـ قػػانكف اإلثبػػات المػػدني ،دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع 1432،ىػ ػ-
2001ـ.

 .19عبػػاس العبػػكدم :شػػرح أحكػػاـ قػػانكف البينػػات ،د ارسػػة مقارنػػة ،معػػززة بػػآخر التعػػديالت التشػريعية
كالمبادئ القانكنية ،دارالثقافة لمنشر كالتكزيع1433 ،ىػ2012-ـ.
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 .20عبد الحميـ عراجو ،سالـ القضاة :دار صنعاء لمنشر كالتكزيع – عماف1421-2001 ،ىػ.
 .21عب ػ ػػد الػ ػ ػرازؽ احم ػ ػػد الس ػ ػػنيكرم :ال ػ ػػكجيز ف ػ ػػي النظري ػ ػػة العام ػ ػػة لاللتػ ػ ػزاـ ،المص ػ ػػادر ،اإلثب ػ ػػات،
األكصػ ػػاؼ ،االنتقػ ػػاؿ ،االنقضػ ػػاء ،تنق ػ ػيح احمػ ػػد مػ ػػدحت الم ارغػ ػػي ،طبقػ ػػة تحتػ ػػكم عمػ ػػى آخػ ػػر
المستجدات في التشريع كالقضاء كالفقو  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.2004 ،

 .22عبد الرازؽ احمد السنيكرم :الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتػزاـ بكجػو عػاـ،
اإلثب ػػات -آث ػػار االلتػ ػزاـ ،الجػ ػزاء الث ػػاني ،الطبع ػػة الثالث ػػة الجدي ػػدة ،منش ػػكرات الحمب ػػي الحقكقي ػػة،
بيركت – لبناف.1998 ،

 .23عبػػد ال ػرازؽ حسػػيف يػػس :شػػرح قكاعػػد إثبػػات المعػػامالت المدنيػػة كالتجاريػػة كطرقػػو كفقػػا ألحكػػاـ
قػػانكف اإلثبػػات االتحػػادم رقػػـ10لسػػنة1992ـ ،كقػػانكف المعػػامالت المدنيػػة االتحػػادم رقػػـ5لسػػنة

 1985ـ بدكلة اإلمارات العربية المتحد ،الطبعة الثالثة1419 ،ىػ 1998-ـ.

 .24عبػػد الق ػػادر حسػػيف العط ػػر :الكسػػيط ف ػػي ش ػػرح القػػانكف التج ػػارم األردنػػي ،األعم ػػاؿ التجاري ػػة-
التجار -المحؿ التجارم العقكد التجارية ،الجزء األكؿ ،عماف.1993 ،

 .25عبداهلل خميؿ الفرا ،يكسؼ عبد اهلل الغربػاكم :الػكجيز فػي شػرح قػانكف البينػات فػي المػكاد المدنيػة
كالتجارية ،الطبعة األكلى 1435 ،ىػ2014-ـ.

 .26عز الديف الدناصكرل ،حامد عكاز :التعميؽ عمى قػانكف اإلثبػات متضػمنا تعػديالت القػانكف رقػـ
 18لسػػنة  1999كاحػػدث أحكػػاـ محكمػػة الػػنقض كالمحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا ،الطبعػػة العاشػرة،
.2002

 .27عزي ػػز العكيم ػػي :الكسػػػيط ف ػػي ش ػػرح التشػ ػريعات التجاري ػػة ،التعري ػػؼ بالق ػػانكف التج ػػارم كتطػػػكره

كمصػ ػػادره ،األعمػ ػػاؿ التجاريػ ػػة – التجػ ػػار -المتجػ ػػر -العقػ ػػكد التجاريػ ػػة – العمميػ ػػات المعرفيػ ػػة-

الشػػػركات التجاريػ ػػة -األكراؽ التجاريػػػة -اثػ ػػر الكسػ ػػائؿ االلكتركنيػػػة فػ ػػي إبػ ػراـ كاثبػ ػػات األعمػ ػػاؿ
كالعقكد التجارية(التجارة االلكتركنية) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1432 ،ىػ 2001-ـ.

 .28عزيػػز العكيمػػي :الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف التجػػارم ،األعمػػاؿ التجاريػػة -التجػػار -المتجػػر النقػػكد
التجارية ،الجزء األكؿ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1429 ،ىػ 2008-ـ.

 .29عص ػػاـ أن ػػكر س ػػميـ :النظري ػػة العام ػػة لإلثب ػػات ف ػػي المػ ػكاد المدني ػػة كالتجاري ػػة ،منشػ ػأة المع ػػارؼ
باإلسكندرية.2005 ،

 .30عفي ػػؼ محم ػػد أب ػػك كم ػػكب :أص ػػكؿ اإلثب ػػات ف ػػي المػ ػكاد المدني ػػة كالتجاري ػػة ،ش ػػرح م ػػكجز لق ػػانكف
البينات الفمسطيني رقـ 4لسنة  ،2001الطبعة األكلى2014 ،ـ1435 ،ىػ.

 .31عمي الباركدم :القانكف التجارم ،األعماؿ التجاريػة كالتجػار كالشػركات التجاريػة ،منشػأ المعػارؼ
باإلسكندرية.1986 ،

 .32عماد إبراىيـ الباز :القانكف التجارم ،الطبعة الثالثة ،مكتبة آفاؽ.2005 ،
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 .33فػرج بشػارة الصػراؼ ،دركيػش مػدحت الكحيػػدم :قكاعػد اإلثبات(البينػات) فػػي التشػريع الفمسػػطيني
(دراسة مقارنة) ،غزة.1992 ،

 .34فريػػد صػػبحي المكلػػك :شػػرح أحكػػاـ النظريػػة العامػػة لقػػانكف التجػػارة الفمسػػطيني كالشػػركات طبقػػا
لقانكف التجارة رقـ 2لسنة  2014ك قانكف الشركات رقـ 7لسنة 1430 ،2012ىػ 2014-ـ.

 .35فريد صبحي المكلك :شرح أحكاـ القانكف التجارم (النظرية العامة) المػدخؿ -األعمػاؿ التجاريػة-
التاجر المحؿ التجارم ،الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2018-ـ.

 .36فكزم محمد سامي :شرح القانكف التجارم ،مصادر القانكف التجػارم األعمػاؿ التجاريػة ،التػاجر،
المتجػػر ،العقػػكد التجاريػػة ،الجػػزء األكؿ ،مكتبػػة دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع  ،مكتبػػة دار الثقافػػة

لمنشر كالتكزيع ك دار مكتبة التربية.

 .37قػدرم عبػد الفتػاح الشػياكم :اإلثبػػات مناطػو كضػكابطو فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة فػي التشػريع

المصػػرية المق ػػارف ،ماىيتػػو– دعامت ػػو -ضػ ػكابطو -نظرياتػػو -طرق ػػو كأسػػاليبو -محم ػػو -عبئ ػػو-
تقسػػيماتو :الكتابػػة– الكرقػػة الرسػػمية -الكرقػػة العربيػػة كالػػدفاتر التجاريػػة– اليمػػيف -البينػػة -حجيػػة

األمر المقضي -نصكصا -فقيا -تحميال-قيكدا -أكصافا -تكزيع نشأة المعارؼ باإلسكندرية.

 .38محمػػد حسػػف قاسػػـ :قػػانكف اإلثبػػات فػػي المػكاد المدنيػػة كالتجاريػػة ،المبػػادئ العامػػة فػػي اإلثبػػات–
مح ػػؿ اإلثب ػػات -الحػ ػػؽ ف ػػي اإلثب ػػات -مبػػػدأ حي ػػازة القاض ػػي ،طػػػرؽ اإلثب ػػات :الكتاب ػػة (الكتابػػػة

االلكتركنية كالتكقيػع االلكتركنػي) ،شػيادة الشػيكد كالقػرائف– اإلقػرار -اليمػيف -المعاينػة -الخبػرة،
منشكرات الحمبي الحقكقية.

 .39محم ػػد حس ػػيف منص ػػكر :ق ػػانكف اإلثب ػػات ،مب ػػادئ اإلثب ػػات كطرق ػػو ،الكتاب ػػة– البين ػػة– القػ ػرائف –
اإلقرار -حجية األمر المقضي بو -اليمف -المعاينة -الخبرة ،اإلثبات االلكتركني.

 .40محمػػد صػػالح :شػػرح القػػانكف التجػػارم المصػػرم ،مطبعػػة االعتمػػاد بشػػارع حسػػف األكبػػر بمصػػر،
.1926-1344

 .41محمػػد محمػػكد :مكسػػكعة اإلثب ػػات كالبين ػػات ،قػػانكف اإلثبػػات المص ػػرم ،مقارنػػا بتقنينػػات أح ػػدل
عشرة دكلة عربية ،سكريا ،األردف ،لبناف ،المغػرب ،ليبيػا ،السػكداف ،العػراؽ ،الككيػت ،اإلمػارات،

البح ػريف ،قطػػر ،نصػػكص قانكنيػػة  .مػػذكرات إيضػػاحية  .مصػػادر القػػانكف مػػف الفقػػو اإلسػػالمي
مقنن ػػا ف ػػي مجم ػػة األحك ػػاـ العدلي ػػة كمص ػػادر فقيي ػػة أخ ػػرل  .ص ػػيغ كنم ػػاذج ألكراؽ اإلثب ػػات .

مكسكعة ألحكاـ النقض المصرم كالعربي ،الطبعة األكلى.2001 ،

 .42محمد مزيػد العرينػي ،جػالؿ كفػاء البػدرم محمػديف ،محمػد السػيد الفقػي :مبػادئ القػانكف التجػارم
دراسة في األدكات القانكنية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر.

 .43محمد يحيى مطر :اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،1987 ،الدار الجامعية.
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 .44محمػػكد الكيالن ػػي :قكاعػػد اإلثب ػػات كأحك ػػاـ التنفي ػػذ ،المجمػػد ال ارب ػػع ،دار الثقافػػة لمنش ػػر كالتكزي ػػع،
1431ىػ2010-ـ.

 .45محمػ ػػكد محمػ ػػد الكيالنػ ػػي :قكاعػ ػػد اإلثبػ ػػات كأحكػ ػػاـ التنفيػ ػػذ ،المجمػ ػػد ال اربػ ػػع ،دار الثقافػ ػػة لمنشػ ػػر
كالتكزيع2013-1434 ،ـ.

 .46مصػ ػػطفى كمػ ػػاؿ طػ ػػو :القػ ػػانكف التجػ ػػارم ،مقدمػ ػػة – األعمػ ػػاؿ التجاريػ ػػة كالتجػ ػػار – الش ػ ػػركات
التجارية -الممكية التجارية كالصناعية ،الدار الجامعية.

 .47مفمػػح عػػكاد القضػػاة :اإلثبػػات فػػي المػػكاد الدنيػػة كالتجاريػػة طبقػػا لقػػانكف اإلثبػػات االتحػػادم رقػػـ
10لسنة 1992ـ لدكلة اإلمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة".

 .48مفمػح عػكاد القضػاة :البينػػات فػي المػكاد المدنيػػة كالتجاريػة ،د ارسػة مقارنػػة ،الكتػاب عممػي كمحكػػـ
تنطبؽ عميو معايير البحث المنشكر ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1430 ،ق2009-ـ.

 .49مكس ػػى س ػػمماف أب ػػك مم ػػكح :ش ػػرح ق ػػانكف البين ػػات رق ػػـ4لس ػػنة 2001ـ ،الطبع ػػة الثالث ػػة-2011،
2012ـ.

 .50ناظـ محمد عكيضة :شرح قانكف البينات في المػكاد المدنيػة كالتجاريػة رقػـ4لسػنة ،2001غػزة –
فمسطيف.

 .51نبيػػؿ إب ػراىيـ سػػعد :اإلثبػػات فػػي الم ػكاد المدنيػػة كالتجاريػػة فػػي ضػػكء الفقػػو كالقضػػاء، 2000 ،
الناشر منشأة المعارؼ باإلسكندرية.

 .52نبيمة إسماعيؿ رسالف :اإلثبات.2001 ،

 .53نػػداء محمػػد الصػػكص :مبػػادئ القػػانكف التجػػارم ،الطبقػػة األكلػػى ،مكتبػػة المجتمػػع العربػػي لمنشػػر
كالتكزيع ،دار اجناديف لمنشر كالتكزيع2007 ،ـ1428 -ىػ.

 .54ن ػ ػزاؿ الكس ػ ػكاني :مبػ ػػادئ القػ ػػانكف التجػ ػػارم ،دار المسػ ػػتقبؿ لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع– عمػ ػػاف 11118
األردف.2002 ،

 .55ى ػػاني محم ػػد دكي ػػدار :الق ػػانكف التج ػػارم المبن ػػاني ،نظري ػػة األعم ػػاؿ التجاري ػػة– نظري ػػة الت ػػاجر-
الت ازمػػات التجػػار القانكنيػػة– المؤسسػػة التجاريػػة -الشػػركات التجاريػػة ،الجػػزء األكؿ ،دار النيضػػة
العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت.

 .56الياس أبك عيد :نظرية اإلثبات في أصكؿ المحاكمات المدنية كالجزائية ،الجزء األكؿ.2005 ،
 .57اليػػاس ناص ػػيؼ :المكس ػػكعة التجاريػػة الش ػػاممة ،المؤسس ػػة التجاريػػة ،الج ػػزء األكؿ ،طبع ػػة مزي ػػدة
منقحة ،عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت – لبناف.

 .58يحيى إسماعيؿ :المرشد في قانكف اإلثبات ،نصكص القانكف رقػـ  25لسػنة  68بإصػدار قػانكف
اإلثب ػػات ف ػػي المػ ػكاد المدني ػػة كالتجاري ػػة كتعديالت ػػو معمق ػػا عميي ػػا بالم ػػذكرات اإليض ػػاحية كأحك ػػاـ

محكمة النقض ،كآراء الفقو.
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 .59يحيى إسماعيؿ :المرشد في قانكف اإلثبات ،نصكص القانكف رقػـ  25لسػنة  68بإصػدار قػانكف
اإلثب ػػات ف ػػي المػ ػكاد المدني ػػة كالتجاري ػػة كتعديالتػ ػو معمق ػػا عميي ػػا بالم ػػذكرات اإليض ػػاحية كأحك ػػاـ
محكمة النقض ،كآراء الفقو.

 .60يكسػؼ احمػػد النكافمػة :حجيػػة المحػررات االلكتركنيػػة فػػي اإلثبػات فػػي القػانكف األردنػػي ،دار كائػػؿ
لمنشر.2007 ،

ثالثا /الرسائل العممية:
 .1باسؿ عبد اليادم إبراىيـ احميد:الحاالت المستثناة مف اإلثبات بالكتابة في المكاد المدنية
"دراسة تحميمية مقارنة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر -غزة 1439 ،ىػ 2018-ـ.
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