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 د. مهنذ إبراهيم عهي فنذي  حممذ يىنس حممذ انعبيذي   انباحث 
 أستار انقانىن انتجاري ادلساعذ                                                           

 احلقىق/ جامعة ادلىصمكهية                                                              
 ادلستخهص

تعسٜـ يٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ ا٫يهرتْٚٞ إ٫ أْٓا  ع٢ً ايسغِ َٔ خًٛ ايكٛاْني املكاز١ْ َٔ      
ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ ا٫يهرتْٚٞ : ٖٞ احملسز )ْٚتٝذ١ ايبشح متهٓا َٔ صٝاغ١ ايتعسٜـ اٯتٞ 

 ،أٚ َعد٠ يًٓكٌ بني دٚيتني أٚ أنجساإليهرتْٚٞ يعكد ايبٝع ايرٟ ٜهٕٛ قً٘ بطاع١ َٓكٛي١ 
. (ٜٚٓػأ ٖرا احملسز أٚ ٜدَر أٚ ىصٕ أٚ ٜسضٌ أٚ ٜطتكبٌ نًًٝا أٚ دص٥ًٝا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ

إذا َا نإ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٜتٛشع بني قٛاْني املعا٬َت ٚ
إٕ امل٬سغ إٔ قٛاْني املعا٬َت ؾ ،اإليهرت١ْٝٚ َٔ د١ٗ ٚقٛاْني ايتذاز٠ َٔ د١ٗ أخس٣

قد دا٤ت َطتكا٠ َٔ قٛاْني ا٭ْٚٝطرتاٍ ايُٓٛذد١ٝ يًتٛاقٝع  -املكاز١ْ–اإليهرت١ْٝٚ 
 بديٌٝ تطابل ْصٛصٗا ٚأسهاَٗا َعٗا.  ،اإليهرت١ْٝٚ ٚيًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

هرتْٚٞ يٝطت َٚٔ خ٬ٍ ايبشح تبني يٓا إٔ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ يف عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإلي      
ؾبدٕٚ ايهتاب١  ٫ْعكادٙ،ٚإمنا ٖٞ قبٌ ذيو زنٔ غهًٞ  ،غسطًا إلثبات ايعكد ؾكط

تصاف عكد ايبٝع ا، ذيو إٔ اإليهرت١ْٝٚ ٫ ميهٔ اؿدٜح عٔ ٚدٛد ٚثٝك١ عكد إيهرتْٚٞ
ايدٚيٞ بايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ٜعين ؼسٜسٙ إيهرتًْٚٝا ع٢ً دعا١َ إيهرت١ْٝٚ، ٚبايتايٞ ؾ٬ ميهٔ 

 ٍ بٛدٛد عكد إيهرتْٚٞ َا مل ٜهٔ ايعكد ق٬ًُ بتًو ايصٝػ١.  ايكٛ
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: بٝع إيهرتْٚٞ، ػاز٠ إيهرت١ْٝٚ، عكد ايبٝع ايدٚيٞ

Absract 
Although comparative laws are devoid of a definition 

of an electronic international sale document،yet we،through 

investigation،have arrived at the following definition"It is an 

electronic written act of a sale contact whose object is 
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movable goods or goods which are ready to be transferred 

between two states or more. 

 This written act is established،merged،stored ،sent or 

received totally or partially through electronic means".If the 

legal regulation of the electronic international sale document 

is distributed among the laws of electronic transactions on 

the one hand and the laws of business on the other hand،then 

the laws of comparative electronic transactions are derived 

from the laws of typical Onestrol of electronic signatures 

and electronic business and the proof is the identity of their 

provisions with them.  

Through investigation it is evident that electronic 

writing in the electronic international sale contract is not a 

condition for proving contract only،but it is also،above all،a 

formal element for concluding it ،for without electronic 

writing we cannot speak about the existence of an electronic 

contract document،since that the international sale contract 

is characterised by an electronic attribute means that it is 

electronically written on an electronic prop .Consequently،it 

cannot be said that there is an electronic contract unless the 

contract is conveyed by this formula. 

Keywords: electronic sale, e-commerce, international sales 

contract 

 ةـقذمادل
ضتأثس بأ١ُٖٝ بايػ١ يف ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ إ٫ أْ٘ َصطًح ا ع٢ً ايسغِ َٔ سداث١       

ذيو إٔ ٖرا ايعكد ٜتِ  ،عامل ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚيف ْطام ايدزاضات ايؿك١ٝٗ ع٢ً سد ضٛا٤
ٚوسز ٖرا ايعكد يف ٚثٝك١ إيهرت١ْٝٚ بد٫ً َٔ  ،بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ يتداٍٚ ا٭َٛاٍ عرب اؿدٚد

نؿاض تهايٝـ ايتٛاصٌ بني أطساف اس ايرٟ ٜهؿٌ ؼكٝل ضسع١ ٚضٗٛي١ ٚا٭َ ،ق١ٝايٛز
 ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ. 

إدسا٤ ايدزاض١ املكاز١ْ يٛثٝك١ ٖرا يف ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٜٚطتٗدف ايبشح         
املتشد٠ ايبٝع يف َٓعٛز قإْٛ املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ يف نٌ َٔ ايعسام ٚاإلَازات ايعسب١ٝ 

ٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بايبٝٛع تؿاقٚيف َٓعٛز بعض ا٫ ،ٚنريو يف َٓعٛز ايؿك٘ ،ٚا٭زدٕ
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  ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝا١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ باتؿاقن ،ايدٚي١ٝ
ْٞ َٔ ؾط٬ً عٔ تٓاٍٚ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتٚ ،١ٝ2008 زٚتسداّ اتؿاقٚ ،2005يط١ٓ 

َٓعٛز ايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ املعد٠ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ا٭ْٚٝطرتاٍ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ 
 ٚايتٛقٝعات اإليهرت١ْٝٚ. 

 ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايبشح ضٝتٓاٍٚ ايتعسٜـ بٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ       
ِ ايبشح يف َد٣ قاب١ًٝ َٚٔ ث ،ٚدٛاْبٗا ايؿ١ٝٓ املتُج١ً بايطٛابط احملدد٠ قاًْْٛا يتشسٜسٖا

 ،املرتتب١ ع٢ً ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ ايتكًٝد١ٜايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ إلْتاز ذات اٯثاز ايكا١ْْٝٛ  
نُا ٜٚتطسم ايبشح إىل أِٖ ايٓتا٥ر  .ٚسذٝتٗا يف اإلثبات ،َٔ سٝح إيصاَٗا ٭طساؾٗا

 ٚايتٛصٝات اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا.

 خ َطاي  : عًٝ٘ ؾطٛف ٜتِ تٓاٍٚ ايبشح عرب ث٬

 املطً  ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ. 

 املطً  ايجاْٞ: ؼسٜس ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ. 

 املطً  ايجايح: سذ١ٝ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ يف اإلثبات.

 ادلطهب األول
 ماهية وثيقة انبيع انذويل اإلنكرتوني

أ٫ًٚ ايتعسٜـ بٛثٝك١ ايبٝع ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ  ٚثٝك١ َا١ٖٜٝتطً  ايبشح يف         
ٚايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ  ،ٝات ايدٚي١ٝتؿاقٚا٫ ،ٚايؿك٘ ،ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ يف ايكٛاْني املكاز١ْ

ثِ ًٜٞ ذيو بٝإ َعٝاز ايصؿ١ ايدٚي١ٝ يف عكد ايبٝع ايدٚيٞ  ،ذات ايص١ً بايبٝٛع ايدٚي١ٝ
  عٓاصس ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ.  َٚٔ ثِ ايبشح يف ،اإليهرتْٚٞ

 : ايتعسٜـ بٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ايؿسع ا٭ٍٚ

مل ٜٛزد املػسع ايعساقٞ ٫ٚ اإلَازاتٞ ٫ٚ ا٭زدْٞ تعسٜؿًا يٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ        
ايتعسٜـ بتدا٤ً اع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٜطتًصّ َٓا . يرا ؾإٕ ايتعسٜـ بٛثٝك١ ايبٝاإليهرتْٚٞ

 َٚٔ ثِ ايتعسٜـ بعكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ.  ،بايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ
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ضٝتِ تٓاٍٚ تعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ يف ايكٛاْني  :٫ًٚ: تعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚأ
 ٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بايبٝٛع ايدٚي١ٝ. تؿاقثِ يف ا٫ ،ثِ يف ايؿك٘ ،املكاز١ْ

عسف املػسع ايعساقٞ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ  يف ايكٛاْني املكاز١ْ:تعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ -1
احملسزات ٚايٛثا٥ل اييت تٓػأ أٚ ): يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚيف قإْٛ ايتٛقٝع اإل

تدَر أٚ ؽصٕ أٚ تسضٌ أٚ تطتكبٌ نًًٝا أٚ دص٥ًٝا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ مبا يف ذيو تبادٍ 
اإليهرتْٚٞ أٚ ايربم أٚ ايتًهظ أٚ ايٓطذ ايربقٞ ٚوٌُ تٛقٝعًا ايبٝاْات إيهرتًْٚٝا أٚ ايربٜد 

مبا يف ذيو تبادٍ ايبٝاْات إيهرتًْٚٝا )يهٔ ًٜشغ ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ إٔ عباز٠ . (1)(إيهرتًْٚٝا
ٚاييت تطُٓت أَج١ً ع٢ً  (أٚ ايربٜد اإليهرتْٚٞ أٚ ايربم أٚ ايتًهظ أٚ ايٓطذ ايربقٞ

 إذ يٝظ َٔ ١َُٗ املػسع إٜساد ا٭َج١ً. ،شا٥د٠قد ٚزدت  ،ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ

أَا املػسع اإلَازاتٞ ؾكد عسف ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ يف قإْٛ اإلثبات يف املعا٬َت       
. ثِ عاد ؾعسؾٗا يف (2)ؼت َط٢ُ : احملسز اإليهرتْٚٞاملعدٍ  املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ اإلَازاتٞ

َطتٓد ٜتِ  : ضذٌ أٌٚ أٚ َطتٓد إيهرتْٚٞضذ)قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ : 
ضت٬َ٘ بٛض١ًٝ اأٚ ْطد٘ أٚ إزضاي٘ أٚ إب٬غ٘ أٚ ضتدساد٘ اإْػا٩ٙ أٚ ؽصٜٓ٘ أٚ 

ضرتداع ٜٚهٕٛ قاب٬ً ي٬ ،ع٢ً ٚضٝط ًَُٛع أٚ ع٢ً أٟ ٚضٝط إيهرتْٚٞ آخس ،إيهرت١ْٝٚ
: دْٞ ؼت َط٢ُت اإليهرت١ْٝٚ ا٭ز. يف سني عسؾٗا قإْٛ املعا٬َ(3)(بػهٌ ٜطٌٗ ؾُٗ٘
 . (4)ايطذٌ اإليهرتْٚٞ

                          

( 78ونية العراقي رقـ )مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكتر  (تاسعاً  -0) ـ/ (0)
 . 5105لسنة 

والتجارية اإلماراتي المعدؿ:  ( مف قانوف اإلثبات في المعامالت المدنية07نصت )ـ/ (5)
ستقباؿ أو تخزيف لرموز أو إشارات أو انتقاؿ أو إرساؿ أو ا)يعتبر محررًا إلكترونيًا كؿ 

خالؿ وسيمة تقنية  كتابة أو صور أو أصوات أو معمومات أيًا كانت طبيعتيا تجري مف
 .  (معمومات

 ( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي. 0) ـ/ (3)
: 5110( لسنة 85األردني رقـ ) ( مف قانوف المعامالت اإللكترونية0نصت ) ـ/ (4)

: القيد أو العقد أو رسالة المعمومات التي يتـ إنشاؤىا أو إرساليا أو )السجؿ اإللكتروني
 . (أو تخزينيا بوسائؿ إلكترونية ،اتسممي
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ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ بأْٗا: ضٓد  (1): عسف بعض ايؿك٘ تعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ يف ايؿك٘ -2
زضاي٘ ٜتِ إْتاد٘ ٚسؿع٘ َٔ خ٬ٍ اؿاض ، َجٌ ايسضاي١ أٚ ايعكد أٚ ايصٛز٠، ٚقد ٜتِ إ

 عٔ طسٜل ايتًهظ أٚ ايؿانظ.  ضطٛاْات ض١ٝ٥ٛ أٚ قؿٛظ١ أٚاعرب اإلْرتْت أٚ سؿع٘ ع٢ً 

بأْٗا ٚثٝك١ تٓػأ ٚتطتددّ يف املكاّ ا٭ٍٚ إلثبات ايتصسؾات  (2)ٚعسؾٗا ايبعض اٯخس       
 ؾٗٞ ايكٝد هلرٙ ايتصسؾات.  ،اييت ػسٟ بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ ٚعرب غبه١ اإلْرتْت خصٛصًا

١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ اتؿاقعسؾت  :ٝات ايدٚي١ٝتؿاقتعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ يف ا٫ -3
ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ؼت  2005يط١ٓ   ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝاب

ٜكصد بتعبري اـطاب اإليهرتْٚٞ أٟ خطاب تٛدٗ٘ ا٭طساف )َط٢ُ : اـطاب اإليهرتْٚٞ 
٠ أٚ املسض١ً بٛاضط١ زضا٥ٌ بٝاْات ؛ ز : ٜكصد بتعبري زضاي١ ايبٝاْات املعًَٛات املٓػأ

أٚ املتًكا٠ أٚ املدص١ْ بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ أٚ َػٓطٝط١ٝ أٚ بصس١ٜ أٚ بٛضا٥ٌ َػاب١ٗ تػٌُ 
ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصس ايتبادٍ اإليهرتْٚٞ يًبٝاْات أٚ ايربٜد اإليهرتْٚٞ أٚ ايربم أٚ 

 .(3)ايتًهظ ٚايٓطذ ايربقٞ(

اـطاب اإليهرتْٚٞ ٜعين )يهرت١ْٝٚ ايٛثٝك١ اإل (4)١ٝ2008 زٚتسداّ اتؿاق ٚعسؾت        
املعًَٛات املعد٠ أٚ املسض١ً أٚ املتًكا٠ أٚ املدص١ْ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ أٚ بصس١ٜ أٚ زق١ُٝ 

                          

اإلسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ،اإلثبات التقميدي واإللكتروني ،حمد حسيف منصور د. (0)
 .  575ص ،5116

دار الثقافة  ،0ط ،اإلطار القانوني لمعقد المبـر عبر شبكة االنترنت ،بشار محمود دوديف (5)
 .558ص ،5116عماف  ،لمنشر والتوزيع

ستخداـ الخطابات اإللكترونية في العقود اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باب( مف  -4ـ/)  (3)
 . 5115الدولية  لسنة 

سـ غير الرسمي التفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بعقود النقؿ تفاقية روترداـ: ىو االا (4)
يضّمف : )( منيا5 -38)ـ/صت الدولي لمبضائع عف طريؽ البحر كميًا أو جزئيًا. وقد ن

سجؿ النقؿ اإللكتروني التوقيع اإللكتروني لمناقؿ أو الشخص الذي يتصرؼ نيابة عنو. 
ويحدد ذلؾ التوقيع اإللكتروني ىوية الموقع مف حيث صمتو بسجؿ النقؿ اإللكتروني، 

 . ؿ قد أذف بسجؿ النقؿ اإللكتروني(ويبيف أف الناق
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أٚ بٛض١ًٝ َػاب١ٗ، مبا ٜ٪دٟ إىل دعٌ املعًَٛات ايٛازد٠ يف اـطاب َٝطٛز٠ املٓاٍ عٝح 
 .(1)(ميهٔ ايسدٛع إيٝٗا ٫سكًا

 : اإليهرتْٚٞتعسٜـ عكد ايبٝع  -ثاًْٝا

ثِ يف  ،ثِ يف ايؿك٘ ،ضٝتِ تٓاٍٚ تعسٜـ عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ يف ايكٛاْني املكاز١ْ       
 ٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بايبٝٛع ايدٚي١ٝ. تؿاقا٫

ًٜشغ إٔ ايكٛاْني املكاز١ْ مل تٛزد  :يف ايكٛاْني املكاز١ْ تعسٜـ عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ -1
ٖٚرا ميهٔ إٔ ٜؿطس بسغب١ املػسع يف  ،رتْٚٞ ع٢ً ٚد٘ اـصٛصتعسٜؿًا يعكد ايبٝع اإليه

. ْتؿا٤ اؿاد١ إىل إؾسادٙ بأسهاّ خاص١ ب٘اٚ ،إخطاع عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ يًكٛاعد ايعا١َ
: ١ٝ ايعساقٞ عسف ايعكد اإليهرتْٚٞيهٔ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرتْٚ

تعاقدٜٔ بكبٍٛ اٯخس ع٢ً ٚد٘ ٜجبت أثسٙ يف املعكٛد زتباط اإلهاب ايصادز َٔ أسد املا)
هٛش إٔ ٜتِ اإلهاب ٚايكبٍٛ يف ): ثِ عاد ْٚص ،(2)(عًٝ٘ ٚايرٟ ٜتِ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ

قد دا٤ تهسازًا يف غري  -ا٭خري -إ٫ إٔ َٔ ايٛاضح إٔ ايٓص ،(3)(ايعكد بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ
د ٚؾس ايػطا٤ ايكاْْٛٞ إلدسا٤ اإلهاب ذيو إٔ تعسٜـ ايعكد اإليهرتْٚٞ ق ،ساد١ إيٝ٘

 .  ٚايكبٍٛ يف ايعكد بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ

نتؿ٢ قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ بتعسٜـ املعا١ًَ اإليهرت١ْٝٚ اٚ      
ٚأداش ٭غساض ايتعاقد ايتعبري عٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ  ،(4)بٓص عاّ مشٌ ايعكد اإليهرتْٚٞ

. أَا قإْٛ املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ا٭زدْٞ ؾكد (5)ًا بٛاضط١ املساض١ً اإليهرت١ْٝٚدص٥ًٝا أٚ نًٝ

                          

 . 5118إتفاقية روترداـ ( مف 07 -0) ـ/ (0)

 عاشرًا( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.  -0) ـ/ (5)
 أواًل( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي. -08) ـ/ (3)
المعاممة اإللكترونية: إلماراتي )( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية ا0نصت )ـ/ (4)

تفاقية يتـ إبراميا أو تنفيذىا بشكؿ كمي أو جزئي بواسطة اد أو أي تعامؿ أو عق
 . (المراسالت اإللكترونية

 ( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي.0 -00: ) ـ/ينظر (5)
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يهٔ  .(1)(ْعكادٙ بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ نًًٝا أٚ دص٥ًٝااايرٟ ٜتِ  تؿاما٫): عسف ايعكد اإليهرتْٚٞ
 :  ْٞ يف ايكٛاْني املكاز١ْ َا ٜأتًٜٞشغ ع٢ً تعسٜـ ايعكد اإليهرتٚ

َع تعسٜؿ٘ يًعكد ايتكًٝدٟ  (2)املػسع ايعساقٞ يًعكد اإليهرتْٚٞ َٔ خ٬ٍ َكاز١ْ تعسٜـ -1
خت٬ف بني ايعكد اإليهرتْٚٞ كٍٛ إٔ املػسع ايعساقٞ قد عّد ا٫ميهٔ اي (3)يف ايكإْٛ املدْٞ

ض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ سصسًا، أٟ مبع٢ٓ ٚايعكد ايتكًٝدٟ ٖٛ َٔ ْاس١ٝ إبساّ ايعكد اإليهرتْٚٞ بٛ
 ٖٚرا املٛقـ قد دا٤ غ٬ف َٛقـ قإْٛ املعا٬َت ،يهرتًْٚٝازتباط اإلهاب بايكبٍٛ إا

٭غساض ايتعاقد هٛش ايتعبري عٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ دص٥ًٝا أٚ ): ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ
ٕ املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ٚأٜطًا غ٬ف َٛقـ قاْٛ ،(4)(نًًٝا بٛاضط١ املساض١ً اإليهرت١ْٝٚ

نًًٝا أٚ  ،ْعكادٙ بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚاايرٟ ٜتِ  تؿام: ا٫ْٞايعكد اإليهرتٚ): ا٭زدْٞ
سٝح عّد نٌ َٔ املػسع اإلَازاتٞ ٚا٭زدْٞ ايعكد إيهرتًْٚٝا جملسد ايتعبري عٔ ،(5)(دص٥ًٝا

٢ إٔ أًٜا َُٓٗا مل مبعٓ ،اإلهاب ٚايكبٍٛ دص٥ًٝا أٚ نًًٝا بٛاضط١ املساض١ً اإليهرت١ْٝٚ
ٚإمنا  ،بٍٛ إيهرتًْٚٝا إلضباؽ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكدزتباط اإلهاب بايكاٜػرتط إمتاّ 

عد فسد ايتعبري اؾص٥ٞ عٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ بٛاضط١ املساض١ً اإليهرت١ْٝٚ ضببًا ناؾًٝا 
 إلضباؽ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكد. 

ًعكد ًٜشغ َٔ خ٬ٍ تعسٜـ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ ي -2
إبساَ٘ بٛض١ًٝ )إٔ املػسع ايعساقٞ قد قسٕ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ يًعكد بٛاقع١  ،(6)اإليهرتْٚٞ
قد زبطا إضباؽ ايصؿ١  ٚا٭زدْٞ سصسًا، يف سني إٔ ن٬ً َٔ املػسع اإلَازاتٞ (إيهرت١ْٝٚ

                          

 ( مف قانوف المعامالت اإللكترونية األردني. 0)ـ/ (0)
 المعامالت اإللكترونية العراقي. عاشرًا( مف قانوف التوقيع اإللكتروني و  -0) ـ/ (5)
اإليجاب الصادر مف أحد  ارتباطالعقد، القانوف المدني العراقي: ) (73ـ/) نصت (3)

 .  (المتعاقديف بقبوؿ اآلخر عمى وجو يثبت اثره في المعقود عميو
 ( مف قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية االماراتي.  0-00) ـ/ (4)
 المعامالت االلكترونية األردني.  ( مف قانوف 0) ـ/ (5)
معامالت اإللكترونية العراقي : عاشرًا( مف قانوف التوقيع اإللكتروني وال -0: ) ـ/نصت (6)

اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبوؿ اآلخر عمى وجو  ارتباط: )العقد اإللكتروني
 . (يثبت أثره في المعقود عميو والذي يتـ بوسيمة إلكترونية
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تٓؿٝر -إبساّ ايعكد إيهرتًْٚٝا نًًٝا أٚ دص٥ًٝا؛ ب-اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكد بإسد٣ ايٛاقعتني: أ
ايعكد إيهرتًْٚٝا نًًٝا أٚ دص٥ًٝا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايتبأٜ يف املٛقـ بني املػسع ايعساقٞ 

َصطًح َٔ د١ٗ ٚاملػسع اإلَازاتٞ ٚا٭زدْٞ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ ٜست  تبآًٜا َٔ سٝح ْطام 
٘ عتباز إٔ ايعكد قد مت إبساَاعتُاد املعٝاز ا٭ٍٚ ٜطتٓد إىل اايعكد اإليهرتْٚٞ. ذيو إٔ 

بػهٌ نًٞ أٚ دص٥ٞ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜعد عكدًا إيهرتًْٚٝا ٚعط  تٛاؾل 
 تعسٜـ ايكٛاْني املكاز١ْ يًعكد اإليهرتْٚٞ. 

ٝكًا َٔ َٛقـ املػسع يهٔ ميهٔ ايكٍٛ إٔ َٛقـ املػسع اإلَازاتٞ ٜبدٚ يٓا أنجس تٛؾ       
إذ أْ٘  ،إضباؽ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكد (تٓؿٝر ايعكد إيهرتًْٚٝا)عتُاد َعٝاز اايعساقٞ يف 

َٛقـ ي٘ َطٛغات٘ املٓطك١ٝ ٚاملكبٛي١. ذيو إٔ إضباؽ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكد ْعسًا 
ذيو إٔ  ،يتٓؿٝرٙ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ ٜعد إعُا٫ً َٔ املػسع يإلزاد٠ املػرتن١ يطسيف ايعكد

املعا٬َت ع٢ً إدسا٤ َعا٬َتِٗ أطساف  ايصسٜح بني تؿاماملػسع اإلَازاتٞ مل ٜػرتط ا٫
ٚإمنا أداش اضتٓتاز َٛاؾك١ ايػدص ع٢ً ذيو َٔ ضًٛن٘  ،تصا٫ت اإليهرت١ْٝٚضتدداّ ا٫اب

بني أطساف املعا١ًَ ع٢ً  اتؿام. يف سني إٔ املػسع ايعساقٞ اغرتط ٚدٛد (1)اإلهابٞ
يف َعا١ًَ َا إيهرتًْٚٝا مبع٢ٓ إٔ تعاٌَ ايػدص أٚ تساضً٘  ،(2)تٓؿٝرٖا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ

ٚبايتايٞ ؾإٕ تٓؿٝر  ،ميهٔ عدٙ قب٫ًٛ ضًُٓٝا ميهٔ ايتعٌٜٛ عًٝ٘ يف عد املعا١ًَ ايهرت١ْٝٚ
بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ َٔ غأْ٘ إٔ ٜطبؼ عًٝ٘ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ. ٖرا َٔ  –ايتكًٝدٟ  –ايعكد 
أطساف ايعكد  َٔ غأْ٘ إٔ هٓ  َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾإ َٛقـ املػسع اإلَازاتٞ ،ْاس١ٝ
شدٚاز َٚٔ ثِ ايتعازض يف اإلثبات بطب  ايتٓاقض بني ساي١ نٕٛ ايعكد تكًٝدًٜا قاب٬ً ا٫

ٚبني املباغس٠ بتٓؿٝرٙ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ َٔ ْاس١ٝ  ،يإلثبات بٛضا٥ٌ تكًٝد١ٜ َٔ ْاس١ٝ
 أخس٣. 

اإليهرتْٚٞ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ َٔ ايطسٚزٟ ددًا ٫ضتكساز املعا٬َت إٔ ٜتذ٘ قإْٛ ايتٛقٝع      
ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ إىل ضش  ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ يإلدسا٤ات ايتٓؿٝر١ٜ ع٢ً ايعكد 

ٚنريو ٜعد ): ٚإضاؾ١ عباز٠ (عاغسًا -1ّ/)ايتكًٝدٟ ؾٝػدٚ إيهرتًْٚٝا. ٚذيو عرب تعدٌٜ 
 . (ايعكد إيهرتًْٚٝا إذ ْؿر نًًٝا أٚ دص٥ًٝا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ

                          

 ( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي.  0-6ينظر : ) ـ/ (0)
 ب( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.-أوالً -3) ـ/ (5)
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: ايعكد يهرتْٚٞ بأْ٘ايعكد اإل  (1)عسف بعض ايؿك٘ :عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞتعسٜـ ايؿك٘ ي -2
َٔ خ٬ٍ بني طسيف ايعكد  اتؿامبأْ٘  (2)ٚعسؾ٘ آخس ،ْعكادٙ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚاايرٟ ٜتِ 

 ،ضٛا٤ً يف املؿاٚضات ايعكد١ٜ on lineضتدداّ غبه١ املعًَٛات ات٬قٞ اإلهاب ٚايكبٍٛ ب
 أّ يف تٛقٝع ٚثٝك١ ايعكد اإليهرتْٚٞ.  ،أّ يف ازتباط اإلزادتني

ات ٝات ايدٚي١ٝ ذتؿاقًٜشغ ع٢ً ا٫ ٝات ايدٚي١ٝ يعكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ :تؿاقتعسٜـ ا٫ -3
ضتدداّ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ يف ايبٝٛع ايدٚي١ٝ عدّ إٜسادٖا تعسٜؿًا يعكد ايبٝع اايص١ً ب
ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف اك١ باتؿاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًنتؿت اسٝح  ،اإليهرتْٚٞ
دٕٚ إٜساد  ،سذ١ٝ َجًٝ٘ ايتكًٝدٟ -عًَُٛا–ي١ٝ بإٔ قسزت يًعكد اإليهرتْٚٞ ايعكٛد ايدٚ
 . (3)تعسٜـ ي٘

بأْٗا :  عًٝ٘ ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكدّ ميهٓٓا تعسٜـ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ     
ٜٚهٕٛ قً٘  ،أٚ دص٥ًٝا بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ يهرتْٚٞ يعكد ايبٝع ايرٟ ٜربّ نًًٝا٫ااحملسز 

 بطاع١ َٓكٛي١ أٚ َعد٠ يًٓكٌ بني دٚيتني أٚ أنجس. 

 َعٝاز ايصؿ١ ايدٚي١ٝ يف ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ : ايؿسع ايجاْٞ

ؾايبٝع ايدٚيٞ  ،ميتاش ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ عٔ ايبٝع ايتكًٝدٟ بطُات عد٠      
يرا ؾٗٛ ٜٓعكد يف  ،ٖٛ َٔ ايعكٛد اييت تربّ عٔ بعد (4)ايؿك٘اإليهرتْٚٞ عط  تعبري بعض 

غٝاب فًظ ايعكد ايتكًٝدٟ ٚسطٛز فًظ ايعكد اإليهرتْٚٞ. َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾػايبًا َا 
 ٚذيو يتٛشع أطساؾ٘ بني ايدٍٚ.  ،ٜتطِ عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ بايط١ُ ايدٚي١ٝ

                          

الجوانب القانونية لعقد  –إبراـ العقد اإللكتروني واثباتو ،د. إيماف مأموف احمد سميماف (0)
 .58ص ،5118االسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،0ط ،التجارة اإللكتروني

دار  ،الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية ،المحامي د. محمد فواز محمد المطالقة (5)
 .58ص ،5116، عماف 0ط ،الثقافة

ستخداـ الخطابات اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة با( مف 5-9( و) ـ/0-8ينظر : ) ـ/ (3)
 . 5115في العقود الدولية  لسنة اإللكترونية 

 –مكتبة الرشد ،5119الرياض  ،العقد اإللكتروني ،د. ماجد محمد سميماف ابا الخيؿ (4)
د. محمد فواز ؛ 77، صمصدر سابؽ ،د. خالد ممدوح إبراىيـ؛  70ص ،0ط ،ناشروف

 .59ص ،مصدر سابؽ ،محمد المطالقة
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 (صؿ١ ايدٚي١ٝ)إذ إٔ  ،يبٝع أ١ُٖٝ بايػ١ٚايٛاقع إٔ إلضباؽ ايصؿ١ ايدٚي١ٝ ع٢ً عكد ا      
ؽسز عكد ايبٝع َٔ ؾًو قٛاعد ايكإْٛ ايٛطين إىل ؾًو قإْٛ اإلزاد٠ ٚايرٟ ٜتشهِ يف ؼدٜد 
ايكإْٛ ايرٟ وهِ ايعكد. َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾإٕ عكد ايبٝع ايدٚيٞ ىطع يعادات ٚأعساف 

ْكطِ بني ث٬ث١ اًٜشغ إٔ ايؿك٘ قد ايدٚي١ٝ. يهٔ  ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚاييت تتٛاؾل َع طبٝعت٘
 :باؽ ايصؿ١ ايدٚي١ٝ ع٢ً عكد ايبٝعَعاٜري إلض

ايبٝع )ٜعسف أْصاز ٖرا املعٝاز ايبٝع ايدٚيٞ بأْ٘ : (أٚ ا٫قتصادٟ)أ٫ًٚ : املعٝاز املادٟ 
ْتكاٍ ايبطا٥ع عرب اأٟ ٖٛ ايبٝع ايرٟ ٜصشب٘  ،(1)(ايرٟ ٜػسى َصاحل ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

َتدادًا يؿهس٠ املد ٚاؾصز بني ايبطا٥ع ٚقُٝتٗا اأنجس. ٜٚعد ٖرا املعٝاز  يتني أٚسدٚد دٚ
. يهٔ ٖرا (2)1927ٚاييت أخر بٗا ايكطا٤ ايؿسْطٞ يف سهِ ي٘ ض١ٓ  ،عرب اؿدٚد ايدٚي١ٝ

ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜست   ،نْٛ٘ ٜٛضع َٔ ْطام ايبٝٛع اييت تٛصـ بايدٚي١ٝ ،املعٝاز َٓتكد
 ١ ٚاضع١ َٔ ايبٝٛع يتػدٚ بٝٛعا دٚي١ٝ.ضسٜإ أسهاّ ايكإْٛ ع٢ً غسو

ايبٝع ): بأْ٘ امل٪ٜد هلرا املعٝاز ايبٝع ايدٚيٞ (3)عسف داْ  ايؿك٘: ثاًْٝا: املعٝاز ايكاْْٛٞ
املستبط بأنجس َٔ ْعاّ قاْْٛٞ ٚاسد ؾُٝا ٜتعًل بإبساَ٘، أٚ بتٓؿٝرٙ، أٚ بايٓطب١ ٭طساؾ٘ 

. ٚبعباز٠ أخس٣ ٜس٣ ٖرا (َٛضٛع ايعكد َٔ سٝح اؾٓط١ٝ أٚ املٛطٔ، أٚ بايٓطب١ يتُسنص
عٝح  ،زتباط َع أْع١ُ قا١ْْٝٛ كتًؿ١اعد دٚيًٝا عٓدَا ٜػتٌُ ع٢ً ْكاط ايؿك٘ إٔ ايبٝع ٜ

                          

المؤسسة الجامعية لمدراسات  ،0ط ،الدولي بيع السمع –المطوؿ في العقود ،فانساف ىوزيو (0)
 .00ص ،5115بيروت  ،والنشر والتوزيع

نعقاده أف يحقؽ دفعًا اع يكوف دوليًا ألنو مف شأنو منذ عقد البينص قرار الحكـ: ) (5)
: 0964قرر في حكـ آخر في سنة  كما ،(لمبضاعة إلى ما وراء الحدود ثـ ارتدادًا بقيمتيا

ف دولة إلى وز بالبضائع ماف ينقؿ أو يتجيعد عقدًا دوليًا إذا كا إف عقد البيع التجاري)
أشار إليو . (نتقاؿ الثمف مف الدولة الثانية إلى الدولة األولىاأخرى ويترتب عمى ذلؾ 

اإلسكندرية  ،دار الفكر والقانوف ،0ط ،وائؿ حمدي أحمد، حسف النية في البيوع الدوليةد.
 .07ص ،5101

 .7ص ،المصدر نفسو ،دد. وائؿ حمدي أحم (3)
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َٔ (2)يف سني ذٖ  داْ  آخس َٔ ايؿك٘ .(1)ٜ٪دٟ ذيو إىل قٝاّ ساي١ ايتٓاشع بني ايكٛاْني
يًٝا عٓدَا تكع املٓػأتإ إىل ايكٍٛ بإٔ عكد ايبٝع ٜهٕٛ دٚ َ٪ٜدٟ املعٝاز ايكاْْٛٞ
 . ٥ع ٚاملػرتٟ يف أزاضٞ دٍٚ كتًؿ١ايتذازٜتإ يهٌ َٔ ايبا

: إٕ َٛضٛع بايكٍٛ  (3)ْتكد املعٝاز ايكاْْٛٞ َٔ قبٌ بعض ايؿك٘ا: ثايجًا : املعٝاز املصدٚز
يٛضع َا يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص ٫ هطد مبذسد ايتجبت َٔ تبعجس عٓاصس َٛضٛع١ٝ 

بٌ ه  إٔ ٜ٪خر يف اؿطبإ ازتباط أٟ َٔ تًو ايعٓاصس مبصاحل  ،قا١ْْٝٛ تعدد١ٜ أْع١ُ
ػ٘ اَٛضٛع٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖرا ايؿك٘ قد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َٚتطًباتٗا اييت تتٛاد٘ سٍٛ 

 .   املعٝازٜٔ ا٫قتصادٟ ٚايكاْْٛٞيًذُع بني

بٝع ٜهٕٛ قً٘  ايبٝع ايدٚيٞ ٖٛ): ٕٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ ايبٝع ايدٚيٞٚقد عسف قاْ      
َٚكتط٢ ذيو أْ٘ قد أخر باملعٝاز  ،(4)بطاع١ َٓكٛي١ أٚ َعد٠ يًٓكٌ بني دٚيتني أٚ أنجس(

قإْٛ املعا٬َت ايتذاز١ٜ اإلَازاتٞ ٚقإْٛ ايتذاز٠ يف سني مل ٜٛزد قتصادٟ. ا٫ املادٟ أٚ
 ا٭زدْٞ تعسٜؿًا يًبٝع ايدٚيٞ.

 هرتْٚٞ: عٓاصس ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليايؿسع ايجايح

تعتُد قاب١ًٝ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ يًتداٍٚ ع٢ً َد٣ تطابل تًو ايٛثٝك١ َع        
أٟ مبع٢ٓ تٛؾس ايعٓاصس اييت اغرتطٗا ايكإْٛ يف تًو ايٛثٝك١ ٚاييت  ،ايُٓٛذز احملدد قاًْْٛا

 ٚايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ.  ،تتُجٌ بهٌ َٔ : ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ

 

 

                          

 ،منشأة المعارؼ ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة الدولية ،ىشاـ عمي صادؽ (0)
 .  64ص ،0995مصر 

(2)  P.Kahen "La vente commercial. internationai"، 1961،p. 5. 
 . 6ص ،مشار إليو: د. وائؿ حمدي أحمد، مصدر سابؽ     
 .00ص ،ابؽمصدر س ،فانساف ىوزيو (3)

 . 0984( لسنة 31( مف قانوف التجارة العراقي رقـ )594) ـ/ (4)
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 : ١ اإليهرت١ْٝٚ أ٫ًٚ : ايهتاب

 تعسٜـ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ :  -أ

نٌ ): يهتاب١ اإليهرت١ْٝٚايعساقٞ ا : عسف املػسعسٜـ ايكإْٛ يًهتاب١ اإليهرت١ْٝٚتع -1
سسف أٚ زقِ أٚ زَص أٚ أ١ٜ ع١َ٬ أخس٣ تجبت ع٢ً ٚض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ أٚ زق١ُٝ أٚ ض١ٝ٥ٛ أٚ 

أَا قإْٛ املعا٬َت  ،(1)(دزاى ٚايؿِٗأ١ٜ ٚض١ًٝ أخس٣ َػاب١ٗ ٚتعطٞ د٫ي١ قاب١ً يإل
ٚقإْٛ املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ا٭زدْٞ ؾًِ ٜٛزدا تعسٜؿًا يًهتاب١  ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ

 اإليهرت١ْٝٚ. 

: فُٛع١ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ بأْٗا (2): عسف بعض ايؿك٘تعسٜـ ايؿك٘ يًهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ -2
ست٢ ايهًُات أٚ ست٢ ايسَٛش، تعرب عٔ َع٢ٓ قدد دقٝل، أًٜا َٔ ا٭سسف أٚ ا٭زقاّ أٚ 

١ ناْت زنٝصتٗا، ٚأًٜا نإ غهًٗا، ٚأًٜا ناْت ٚض١ًٝ ْكًٗا، ست٢ ٚيٛ مل تعٗس بصٛز٠ َادٜ
  .ضتعا١ْ بٛضا٥ط أخس٣قطٛض١ أٚ فسد٠ يًكاز٨ دٕٚ ا٫

ٝات ايدٚي١ٝ ذات تؿاقٝات ايدٚي١ٝ يًهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ : ًٜشغ إٔ َععِ ا٫تؿاق٫تعسٜـ ا -3
بػ١ٝ إدَاز بٝاْات  ،ايص١ً بايبٝٛع ايدٚي١ٝ قد تٛضع يف ْطام ايػهٌ ايرٟ تسد ؾٝ٘ ايهتاب١

دٕٚ ايتطسم  ،(3)ضُٔ ٚثا٥ل ايبٝٛع ايدٚي١ٝ -نايربق١ٝ ٚايتًهظ  –تصاٍ ض ٚضا٥ٌ ا٫بع
ضتدداّ اـطابات ١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ بااتؿاقباضتجٓا٤  ،إىل تعسٜـ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ

: زضاي١ ايبٝاْات ؾت ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ ؼت َط٢ُاإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ اييت عس

                          

 خامسًا( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.  -0) ـ/ (0)
دار الثقافة لمنشر  ،0ط ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني ،د. عيسى غساف ربضي (5)

 .067ص ،5119عماف  ،والتوزيع
تفاقية امف  8 -0ـ/ -شمؿ البرقية والتمكسيشمؿ مصطمح "كتابة" فيما يذلؾ: ) مثاؿ (3)

تفاقية الرسائؿ البرقية شمؿ مصطمح "كتابة" في حكـ ىذه االي( و)0978ىامبورغ 
يجوز إذا وافؽ المرسؿ عمى ذلؾ إصدار )و (0981تفاقية فينا امف  03ـ/ -والتمكس
ستخداـ أي وسيمة ميكانيكية أو وسيمة اوؿ باؿ لمتدنقؿ متعدد الوسائط غير قابمستند 

عمى أف يحتوي عمييا مستند النقؿ متعدد  8أخرى تحفظ سجال لمبيانات التي تنص المادة 
 . (0981تفاقية األمـ المتحدة لمنقؿ الدولي متعدد الوسائط امف  4-5ـ/ الوسائط
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ٜكصد بتعبري زضاي١ ايبٝاْات املعًَٛات املٓػأ٠ أٚ املسض١ً أٚ املتًكا٠ أٚ املدص١ْ بٛضا٥ٌ )
 . (1)(إيهرت١ْٝٚ أٚ َػٓاطٝط١ٝ أٚ بصس١ٜ أٚ بٛضا٥ٌ َػاب١ٗ ..

 هتاب١ اإليهرت١ْٝٚ:ضٛابط اي-ب

طٛابط ايؿ١ٝٓ اييت اي (4)ٚا٭زدْٞ (3)اإلَازاتٞٚ (2)سدد نٌ َٔ املػسع ايعساقٞ
يف ايٛثٝك١  ،يهٞ ؼٛش ذات اؿذ١ٝ املكسز٠ يًهتاب١ ايتكًٝد١ٜ ،ؽطع هلا ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ

 : إٔ ضٛابط ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ ٖٞٚبايسدٛع إىل تًو ايٓصٛص ميهٔ ايكٍٛ  ،ايٛزق١ٝ

ٖرا ايػسط  (5)قاب١ًٝ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ يًكسا٠٤ ٚايؿِٗ ٚا٫ضرتداع : ؾطس بعض ايؿك٘ -1
َٔ خ٬ٍ نتابتٗا عسٚف أٚ زَٛش أٚ أزقاّ أٚ  ،بإٔ تهٕٛ ايٛثٝك١ ْاطك١ مبا ؾٝٗا َٔ نتاب١

ٚأٜطًا إَها١ْٝ  ،ضتٝعاب ٚإدزاى قتٛاٖاتهٕٛ قاب١ً يًؿِٗ ٚا٫ ،أ١ٜ صٝػ١ أخس٣ يًبٝاْات
 ضرتداعٗا.ا

                          

الخطابات اإللكترونية في العقود  تفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـاج( مف  -4) ـ/ (0)
 الدولية. 

: معامالت اإللكترونية العراقيأواًل( مف قانوف التوقيع اإللكتروني وال -03نصت ) ـ/ (5)
تكوف لممستندات اإللكترونية والكتابة اإللكترونية والعقود اإللكترونية ذوات الحجية )

أف تكوف المعمومات الواردة  –: أاآلتيةة إذا توافرت فييا الشروط القانونية لمثيمتيا الورقي
حتفاظ إمكانية اال –ب سترجاعيا في أي وقت .اقابمة لمحفظ والتخزيف بحيث يمكف فييا 

بيا بالشكؿ الذي تـ إنشاؤىا أو إرساليا أو تسمميا بو أو بأي شكؿ يسيؿ بو إثبات دقة 
ال يقبؿ التعديؿ  المعمومات التي وردت فييا عند إنشائيا أو إرساليا أو تسمميا بما

يا أو ئ  نش  ات الواردة فييا دالة عمى مف ي  أف تكوف المعموم –جػ باإلضافة أو الحذؼ.
 .(يتسمميا وتأريخ ووقت إرساليا وتسمميا

 ( مف قانوف التوقيع االلكتروني والتجارة االلكترونية اإلماراتي. 5: ) ـ/ينظر (3)

 . يترونية األردنمف قانوف المعامالت االلك (أ -8) ـ/ :ينظر (4)
مصدر  ،؛ إيماف مأموف أحمد سميماف 578ص ،مصدر سابؽ ،د. حمودي محمد ناصر (5)

 . 095سابؽ
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ضتُساز ٚدٛد ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ اذيو ب (1)دمي١َٛ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ : ؾطس بعض ايؿك٘ -2
بايػهٌ ايرٟ مت  ،ستؿاظ بايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚٚذيو عرب ا٫ ،اإليهرت١ْٝٚ َد٠ َٔ ايصَٔ

إْػا٩ٖا أٚ إزضاهلا أٚ تطًُٗا ب٘ أٚ بأٟ غهٌ، عٝح تبك٢ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ قتؿع١ 
١ٝ ا٭َِ اتؿاقعتُدت ا. ٚقد (2)عٓد إْػا٥ٗا أٚ إزضاهلا أٚ تطًُٗا ،اييت ٚزدت ؾٝٗا ببٝاْاتٗا

إذ ْصت :  ،ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ ٖرا ايػسطااملتشد٠ املتعًك١ ب
  يعدّ ٚدٛد سٝجُا ٜػرتط ايكإْٛ إٔ ٜهٕٛ اـطاب أٚ ايعكد نتابًٝا، أٚ ٜٓص ع٢ً عٛاق)

غرتاط قد اضتٛيف باـطاب اإليهرتْٚٞ إذا نإ ايٛصٍٛ إىل املعًَٛات  ذيو ا٫نتاب١، ٜعترب
. ٚقد أٚزد قإْٛ (3)(ضتدداَٗا يف ايسدٛع إيٝٗا ٫سكًااايٛازد٠ ؾٝ٘ َتٝطسًا ع٢ً مٛ ٜتٝح 

 .(4)ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ذات ايٓص

 َٝصتني: –أٚ ن٬–إٔ متتاش ٖرٙ ايٛثٝك١ بإسد٣  ثبات ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ : ٜٚكصد ب٘ -3

عتداد أٚ تػٝري يٝتط٢ٓ ا٫ايكدز٠ ع٢ً سؿغ احملسز ايهتابٞ دٕٚ أد٢ْ تعدٌٜ  املٝص٠ ا٭ٚىل :
، ذيو إٔ ق١ُٝ احملسز يف اإلثبات تستبط مبد٣ ض٬َت٘ َٔ أٟ عٝ  قد  باحملسز املهتٛب

١ٝ ا٭َِ املتشد٠ اتؿاقًا َٔ قبٌ . ٖٚرا ايػسط َعتُد َطبك(5)ٜ٪ثس يف غهً٘ اـازدٞ

                          

 . 094ص ،مصدر سابؽ ،د. إيماف مأموف أحمد سميماف (0)
مصدر  ،؛ د. ممدوح محمد عمي مبروؾ95ص ،مصدر سابؽ ،داديار حميد سميماف  (5)

 . 505ص ،مصدر سابؽ ،ياطي؛ د. ثامر محمد سميماف الدم 54ص ،سابؽ
ستخداـ الخطابات اإللكترونية في العقود اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة با( مف 5 -9) ـ/ (3)

 الدولية .  
  ،مف قانوف األونسيتراؿ النموذجي بشأف التجارة اإللكترونية (0 -6ينظر : ) ـ/  (4)
 . 503ص ،مصدر سابؽ ،د. ثامر محمد سميماف الدمياطي (5)
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ٚأٜطًا َٔ قبٌ قإْٛ  ،(1)ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝااملتعًك١ ب
 . (2)ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ

ايكدز٠ ع٢ً نػـ أٟ تعدٌٜ أٚ تبدٌٜ يف بٝاْات ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ، ٖٚرا  املٝص٠ ايجا١ْٝ :
ٚبايتايٞ قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ يف  ،مبٛثٛق١ٝ َٚصداق١ٝ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ايػسط ٜتعًل

ضتدداّ ا١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ باتؿاقعتُد ٖرا ايػسط َٔ قبٌ ا. ٚقد (3)اإلثبات
تهٕٛ َعاٜري تكِٝٝ ض١َ٬ املعًَٛات ٖٞ َا إذا )اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ: 

 .(4)(ًت نا١ًَ ٚدٕٚ ؼٜٛسناْت تًو املعًَٛات قد ظ

د٫ي١ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ : ٜكصد بٗرا ايػسط : اإلدسا٤ات اييت تٗدف إىل ايتشكل َٔ إٔ  -4
ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ قد صدزت عٔ غدص َعني ٚايهػـ عٔ أٟ خطأ أٚ تعدٌٜ يف 

ٖرا أخس٣ ؾإ إعُاٍ ٚبعباز٠  قتٜٛاتٗا أٚ ْكًٗا أٚ ؽصٜٓٗا خ٬ٍ ؾرت٠ ش١َٝٓ قدد٠.
ايبٝاْات ايهؿ١ًٝ  -غتُاٍ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ْٛعني َٔ ايبٝاْات : أاايػسط ٜتطً  

براتٗا نتأزٜذ  –إٕ صح ايتعبري-بايتشكل َٔ ايبطاق١ ايػدص١ٝ يًٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ 
يػدص املصدز يًٛثٝك١ إْػا٥ٗا، ٚد١ٗ ٚتأزٜذ إزضاهلا، ٚد١ٗ ٚتأزٜذ تطًُٗا، ١ٜٖٛٚ ا

ايبٝاْات اييت تؿصح عُا إذا ناْت ايٛثٝك١ قتؿع١ بٓؿظ ايػهٌ  -. باإليهرت١ْٝٚ
ٚاملطُٕٛ ايرٟ أْػ٦ت عًٝ٘ أّ أْٗا قد تعسضت يًتعدٌٜ يف َطُْٛٗا أٚ ايتػٝري يف 

 غهًٗا. 

 

                          

ستخداـ الخطابات اإللكترونية اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة باأ( مف -4-9نصت ) ـ/ (0)
في العقود الدولية : )وجدت وسيمة موثوؽ بيا تؤكد سالمة المعمومات الواردة فيو منذ 

 . (الوقت الذي أنشئ فيو أواًل في شكمو النيائي كخطاب إلكتروني أو غير ذلؾ
حتفاظ االبؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية انوف األونسيتراب( مف ق-0-01نصت ) ـ/ (5)

برسالة البيانات بالشكؿ الذي أنشئت أو أرسمت أو استممت بو، أو بشكؿ يمكف إثبات أنو 
 يمثؿ بدقة المعمومات التي أنشئت أو أرسمت أو استممت(.

 . 095ص ،مصدر سابؽ ،د. إيماف مأموف أحمد سميماف (3)
فاقية األمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات اإللكترونية في العقود ( مف ات5-9) ـ/ (4)

 الدولية. 
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 ثاًْٝا : ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ : 

 :  تعسٜـ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ -أ

ٛاْني اإلثبات املكاز١ْ تعسٜـ يًتٛقٝع : مل ٜسد يف قـ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ يف ايكإْٛتعسٜ -1
. (نتاب١، إَطا٤، بص١ُ إبٗاّ، ختِ)قتصس املػسع ع٢ً بٝإ صٝؼ ايتٛقٝع اإذ  ،ايتكًٝدٟ

ايتٛقٝع بأْ٘ : ايع١َ٬ اـط١ٝ اييت ٜطعٗا غدص ع٢ً ٚثٝك١  (1)يف سني عسف بعض ايؿك٘
 َهتٛب١ ٜعرب بٗا عٔ ٚدٛدٙ املادٟ يف ايتصسف. 

ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ  ٝع اإليهرتْٚٞ ؾكد عسؾ٘ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞأَا ايتٛق       
ع١َ٬ غدص١ٝ تتدر غهٌ سسٚف أٚ أزقاّ أٚ زَٛش أٚ إغازات أٚ أصٛات أٚ ): ايعساقٞ

 ،(2)(غريٖا ٚي٘ طابع َتؿسد ٜدٍ ع٢ً ْطبت٘ إىل املٛقع ٜٚهٕٛ َعتُدًا َٔ د١ٗ ايتصدٜل
تٛقٝع َهٕٛ َٔ سسٚف أٚ )از٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ : نُا عسؾ٘ قإْٛ املعا٬َت ٚايتذ

أزقاّ أٚ زَٛش أٚ صٛت أٚ ْعاّ َعاؾ١ ذٟ غهٌ إيهرتْٚٞ ًَٚشل أٚ َستبط َٓطكًٝا 
ٕ املعا٬َت ٚعسؾ٘ قاْٛ ،(3)(عتُاد تًو ايسضاي١اإيهرت١ْٝٚ ٚممٗس٠ ب١ٝٓ تٛثٝل أٚ بسضاي١ 

سسٚف أٚ أزقاّ أٚ زَٛش أٚ إغازات أٚ ايبٝاْات اييت تتدر ١٦ٖٝ ): اإليهرت١ْٝٚ ا٭زدْٞ
يف  ،ٚتهٕٛ َدزد١ بػهٌ ايهرتْٚٞ أٚ زقُٞ أٚ ض٥ٛٞ أٚ أٟ ٚض١ًٝ أخس٣ مماث١ً ،غريٖا

ٚهلا طابع ٜطُح بتشدٜد ١ٜٖٛ ايػدص  ،زضاي١ َعًَٛات أٚ َطاؾ١ عًٝٗا أٚ َستبط١ بٗا
 . (4)َٔ أدٌ تٛقٝع٘ ٚبػسض املٛاؾك١ ع٢ً َطُْٛ٘(ايرٟ ٚقعٗا ٚميٝصٙ عٔ غريٙ 

إذ مل  ،يهٔ ًٜشغ إٔ املػسع ايعساقٞ يف تعسٜؿ٘ يًتٛقٝع اإليهرتْٚٞ نإ غري َٛؾل       
يف سني إٔ ايٓص اإلَازاتٞ  ،ٜسد يف ْص ايتعسٜـ َا ٜػري إىل ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ يًتٛقٝع

َدزد١ بػهٌ )ٚاضتددّ ايٓص ا٭زدْٞ عباز٠  (،اضتددّ عباز٠ )ذٟ غهٌ إيهرتْٚٞ
ٚيسمبا ضٝهٕٛ َٔ  ،يبٝإ ايص١ً بني ايتٛقٝع ٚبني صؿت٘ اإليهرت١ْٝٚ (ٞايهرتْٚٞ أٚ زقُ

ع١َ٬ غدص١ٝ  -ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ )ا٭دم يٛ متت صٝاغ١ ايتعسٜـ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ : 

                          

 .309ص ،مصدر سابؽ ،د. حمودي محمد ناصر (0)
 رابعًا( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.  -0) ـ/ (5)
 راتي. ( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلما0) ـ/ (3)
 ( مف قانوف المعامالت اإللكترونية الكويتي.0) ـ/ (4)
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ذات صٝػ١ إيهرت١ْٝٚ تتدر غهٌ سسٚف أٚ أزقاّ أٚ زَٛش أٚ إغازات أٚ أصٛات أٚ غريٖا 
 . (املٛقع ٜٚهٕٛ َعتُدًا َٔ د١ٗ ايتصدٜلٚي٘ طابع َتؿسد ٜدٍ ع٢ً ْطبت٘ إىل 

: يهرتْٚٞ بأْ٘ايتٛقٝع اإل (1): عسف بعض ايؿك٘سٜـ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ يف ايؿك٘تع -2
فُٛع١ َٔ ايسَٛش أٚ ا٭زقاّ أٚ اؿسٚف أٚ اإلغازات أٚ ا٭صٛات، َ٪يؿ١ ع٢ً غهٌ بٝاْات 

دٜد ١ٜٖٛ املٛقع ٚإعطا٤ ٖدؾٗا ؼ –قسز إيهرتْٚٞ –إيهرت١ْٝٚ تتصٌ بسضاي١ َعًَٛات 
: فُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات (2)ايٝكني مبٛاؾكت٘ ع٢ً َطُٕٛ ٖرٙ ايسضاي١. يف سني عسؾ٘ آخس

ايتك١ٝٓ اييت تطُح بتشدٜد غدص١ٝ َٔ تصدز عٓ٘ ٖرٙ اإلدسا٤ات ٚقبٛي٘ مبطُٕٛ 
 ايتصسف ايرٟ ٜصدز ايتٛقٝع مبٓاضبت٘. 

: ؾُٝا ىص ي١ٝ ٚايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝٝات ايدٚتؿاقتعسٜـ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ يف ا٫ -3
تشد٠ املتعًك١ ١ٝ ا٭َِ املاتؿاقًٜشغ إٔ  ،ٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بايبٝع ايدٚيٞتؿاقا٫
يهٓٗا  ،ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ مل تٛزد تعسٜؿًا يًتٛقٝع اإليهرتْٚٞاب

غرتطت يف ايتٛقٝع اإذ  ،(3)َٔ عدَ٘ ٚضعت  ضٛابط يتشدٜد َا ميهٔ عدٙ تٛقٝعًا إيهرتًْٚٝا
ٖٚٛ ايد٫ي١ ع٢ً  ،ٚإٔ ٜهٕٛ َٓاضبًا يًػسض ايرٟ أْػ٧ ٭دً٘ ،اإليهرتْٚٞ إٔ ٜهٕٛ َٛثٛقًا

غصٛص َا تطُٓ٘ ٚأٜطًا ١ْٝ ذيو ايطسف  ،١ٜٖٛ ايطسف املعين باـطاب اإليهرتْٚٞ
 . اـطاب َٔ بٝاْات

                          

دار الثقافة لمنشر  ،0ط ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني ،د. عيسى غساف ربضي  (0)
 .57ص ،5119عماف  ،والتوزيع

إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبراميا عف طريؽ  ،حسف عبدالباسط جميعي (5)
 . 35ص ،5111القاىرة  ،0ط ،لنيضة العربيةدار ا ،اإلنترنت

حيثما يشترط القانوف أف يكوف الخطاب أو العقد تفاقية: )الا( مف 3-9نصت ) ـ/ (3)
شتراط فيما لعدـ وجود توقيع، يستوفي ذلؾ اال بتوقيع طرؼ ما، أو ينص عمى عواقب

الطرؼ المعني ستخدمت طريقة ما لتعييف ىوية ا -يخص الخطاب اإللكتروني إذا: أ
 -وني. بوتبيف نية ذلؾ الطرؼ فيما يخص المعمومات الواردة في الخطاب اإللكتر 

موثوؽ بيا بقدر مناسب لمغرض الذي أنشئ الخطاب  -0: وكانت الطريقة المستخدمة
 ..(.تفاؽ ذي صمةاضوء كؿ المالبسات، بما فييا أي  اإللكتروني أو أرسؿ مف أجمو، في
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ٚظا٥ـ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚسصستٗا  ببٝإ ١ٝ2008 زٚتسداّ يط١ٓ اتؿاقنتؿت اٚ       
ٚأٜطًا َٔ سٝح قبٛي٘  ،بتشدٜد ١ٜٖٛ املٛقع َٔ سٝح صًت٘ بايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ

 . (1)مبطُْٛٗا

أَا ؾُٝا ٜتعًل بايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ املعد٠ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ا٭ْٚٝطرتاٍ يف ا٭َِ         
 2001تٛقٝعات اإليهرت١ْٝٚ يط١ٓ ؾًٝشغ إٔ قإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ اي ،املتشد٠

تٛقٝع إيهرتْٚٞ ٜعين بٝاْات يف غهٌ إيهرتْٚٞ َدزد١ يف زضاي١ بٝاْات، أٚ )قد عسف 
أٚ َستبط١ بٗا َٓطكًٝا، هٛش إٔ تطتددّ يتعٝني ١ٜٖٛ املٛقع بايٓطب١ إىل  ،َطاؾ١ إيٝٗا

. يف سني (2)ايبٝاْات( زضاي١ ايبٝاْات، ٚيبٝإ َٛاؾك١ املٛقع ع٢ً املعًَٛات ايٛازد٠ يف زضاي١
مل ٜٛزد تعسٜؿًا  (3)1996إٔ قإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ يط١ٓ 

 َهتؿًٝا بتشدٜد ضٛابط٘.  ،يًتٛقٝع اإليهرتْٚٞ

 ضتٓادًا إىل َا تكدّ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ميتاش باـصا٥ص اٯت١ٝ :اٚ       

ضٛا٤ً ناْت سسٚؾًا أّ  ،متٝصٙ عٔ غريٙ ،ْٚٞ ٜتػهٌ َٔ زَٛش َتؿسد٠إٕ ايتٛقٝع اإليهرت –1
 أزقاًَا أّ زَٛشًا أّ إغازات أّ أصٛات أّ غؿسات خاص١.

ٚميٝصٙ عٔ  ،إٕ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ودد غدص١ٝ املٛقع ع٢ً ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ –2
 غريٙ.

 أْ٘ تعبري عٔ زضا٤ املٛقع مبطُٕٛ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ.   -3

 أْ٘ ٜٛضع ع٢ً قسز إيهرتْٚٞ عرب ٚض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ. –4

 
                          

يضّمف سجؿ النقؿ اإللكتروني التوقيع قية روترداـ: )اتفا( مف 5 -38)ـ/ نصت (0)
اإللكتروني لمناقؿ أو الشخص الذي يتصرؼ نيابة عنو. ويحدد ذلؾ التوقيع اإللكتروني 

ؿ قد أذف بسجؿ ىوية الموقع مف حيث صمتو بسجؿ النقؿ اإللكتروني، ويبيف أف الناق
 . النقؿ اإللكتروني(

 : وذجي بشأف التوقيعات اإللكترونيةونسيتراؿ النمقانوف األ مف (أ -5نصت ) ـ/ (5)

 أ( مف قانوف األونيستراؿ النموذجي بشأف التجارة اإللكترونية.  -7ينظر : ) ـ/ (3)
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تتعدد ايصٝؼ اييت ٜتدرٖا صٝؼ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ يف ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ :  -ب
ٚيسمبا ٜعٛد ايطب  يف ذيو ايتعدد إىل  ،ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ يف ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ

ٚيعٌ َٔ أِٖ  ،١َ يف تؿعٌٝ َٓع١َٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞتعدد ٚاخت٬ف ايتكٓٝات املطتدد
 تًو ايصٝؼ اٯتٞ : 

بإَهاْ٘  ،ضتعا١ْ بكًِ ض٥ٛٞ خاصطً  ٖرٙ ايتك١ٝٓ ا٫ايتٛقٝع بايكًِ ا٫يهرتْٚٞ : تت -1
 (،أٚ غريٖا ،َٛباٌٜ ،دٗاش يٛسٞ ،٫بتٛب ،دضهتٛب)ايهتاب١ ع٢ً غاغ١ اؾٗاش ا٫يهرتْٚٞ 

سٝح ٜكّٛ املٛقع بايتٛقٝع  ،خاص بايهتاب١ ايط١ٝ٥ٛ -سْاَر ب –ٜٚتِ ذيو عرب تطبٝل 
يٝتِ اضت٬ّ َٚطابك١ ٚخصٕ ايتٛقٝع  ،ع٢ً ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ايعاٖس٠ ع٢ً غاغ١ اؾٗاش

 . (1)بٛاضط١ ايتطبٝل
ْطذ ايتٛقٝع اـطٞ ظٗاش املاضح ايط٥ٛٞ : ٜكّٛ دٗاش ايطهاْس بايتكاط ْٚكٌ ايصٛز  -2

إىل ايدعاَات اإليهرت١ْٝٚ املٛدٛد٠ يف دٗاش  –نُا ٖٞ  -ص١ًٝ ايط١ٝ٥ٛ يًٛثا٥ل ا٫
يهٞ ٜتِ  ،نُا ٜٚٓكٌ صٛز٠ ايتٛقٝع اـطٞ إىل ايٛثٝك١ املدص١ْ يف اؾٗاش ،اؿاضٛب
 .   (2)ؾٝهٕٛ ذيو مبجاب١ إقساز مبا اغتًُت عًٝ٘ تًو ايٛثٝك١ ،تٛقٝعٗا

 ،ّ ٜعسف بٓعاّ ايتػؿريايتٛقٝع ايسقُٞ : تعتُد طسٜك١ ايتٛقٝع ايسقُٞ ع٢ً ْعا -3
ؿؿغ أَٔ ٚض١َ٬ ايبٝاْات عرب تػؿري  (املؿاتٝح)ضتدداّ زَٛش خاص١ تدع٢ اٜٚكصد ب٘ 

ؾ٬ تطتددّ إ٫ َٔ قبٌ َٔ ٚدٗت إيٝ٘. ٜٚس٣ بعض  ،زضاي١ ايبٝاْات َٔ قبٌ َٓػ٦ٗا
١. إٔ ايتػؿري ٜعد َٔ أِٖ ٚضا٥ٌ سؿغ ضس١ٜ ايبٝاْات يف عامل ايتذاز٠ اإليهرتْٚٝ (3)ايؿك٘

ضتدداّ َؿتاح اب ،ٜٚتِ ايتػؿري عرب ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ايبٝاْات اإليهرت١ْٝٚ إىل زَٛش غري َؿ١َٛٗ
ا٫  ،ميهٔ ؾو ايػؿس٠ ٚا٫ط٬ع ع٢ً قت٣ٛ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ املػؿس٠ عٝح ٫ ،ايتػؿري

ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾل  ضتدداّ املؿتاح املدصص يؿو ٖرا ايتػؿري. ٜٚتِ تػؿرياب
ا٭ٍٚ ٖٛ ْعاّ ايتػؿري املتُاثٌ ٚايرٟ ٜعتُد ع٢ً َؿتاح َٛسد إلغ٬م بٝاْات  :ْعاَني

                          

حجية  ،؛ عالء محمد نصيرات 04ص ،مصدر سابؽ ،د. ممدوح محمد عمي مبروؾ (0)
 . 34ص ،5115عماف  ،0ط ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

اإلسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة ،0ط ،التوقيع اإللكتروني ،د. سعيد السيد قنديؿ (5)
 .  66ص ،،5116

 .  70ص ،مصدر سابؽ ،داديار حميد سميماف (3)
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ٚايرٟ ٜعتُد ع٢ً  (2). ٚايجاْٞ ٖٛ ْعاّ ايتػؿري ايػري َتُاثٌ(1)ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ٚؾتشٗا
 ،غ٬م ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ أٟ تػؿري بٝاْاتٗاإل ،ضتعُاٍ املسضٌ املؿتاح ايعاّ يًُسضٌ ايٝ٘ا

ثِ ٜكّٛ بتٛثٝل ايبٝاْات املدتصي١ بٛاضط١  ،اهلا إىل ضًط١ً َٔ ا٭زقاّ ايجٓا١ٝ٥بعد اختص
ٚعٓد اضت٬ّ  ،ٚايرٟ ٜعد مبجاب١ تٛقٝع٘ ايسقُٞ ع٢ً ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ،َؿتاس٘ اـاص

املسضٌ ايٝ٘ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ؾاْ٘ ٜطتددّ َؿتاس٘ اـاص ب٘ بػ١ٝ ا٫ط٬ع ع٢ً 
إٔ ٖرا ايٓعاّ ٖٛ ا٭نجس ؼكٝكا ٭َإ ٚخصٛص١ٝ ايٛثٝك١  (3)كَ٘طُْٛٗا. ٜٚس٣ بعض ايؿ
 اإليهرت١ْٝٚ ٚايبٝاْات. 

: ايبص١ُ اإليهرت١ْٝٚ ٖٞ بص١ُ زق١ُٝ َػتك١ ٚؾل ْعاّ اإليهرت١ْٝٚايتٛقٝع بايبص١ُ  -4
 ،َػه١ً ًَؿًا نا٬ًَ َٔ ايبٝاْات اإليهرت١ْٝٚ ،تطبل ع٢ً ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ،خٛازشَٝات
ٙ ايبٝاْات بايبص١ُ اإليهرت١ْٝٚ يًٛثٝك١. ٖٚرٙ ايبص١ُ هلا ايكدز٠ ع٢ً متٝٝص ٚتعسف ٖر

ٚاسد ضٝػدٚ  (bit)عٝح إ أٟ تػٝري يف بٝاْات ايٛثٝك١ ٚيٛ ست٢ ب  ،ايٛثٝك١ بدق١ َتٓا١ٖٝ
 ٭ْ٘ ضٝ٪دٟ إىل بص١ُ أخس٣ َػاٜس٠ متاًَا.   ،َهػٛؾًا

ٙ ايبطاقات يف ضش  املبايؼ عرب ايتٛقٝع املكرتٕ بايبطاق١ املُػٓط١ : تطتددّ ٖر -5
: إدخاٍ زقِ ايهٛد ساٌَ ايبطاق١ بعًُٝتني َتصآَتنيعرب قٝاّ  ،أدٗص٠ ايصساف اٯيٞ

ثِ إدخاٍ زقِ  ،ٚايرٟ ٜعد مبجاب١ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ،(.P.I.N)اـاص عاٌَ ايبطاق١ 
ٛم َٔ املبًؼ ايرٟ ٜساد ضشب٘. نُا تطتددّ ٖرٙ ايبطاقات يف تط١ٜٛ َدؾٛعات ايتط

َتصٌ باملصسف املصدز يًبطاق١ عرب غبه١  ٨يو بإَساز ايبطاق١ عرب دٗاش قازٚذ ،ايتذاز
 . (4)ضتكطاع٘ َٔ سطاب ايصبٕٛ ساٌَ ايبطاق١اسقِ املساد ٚتجبٝت اي ،ايٓت

                          

؛ د. عوض الحاج عمي احمد و د.  67ص ،مصدر سابؽ ،د. عيسى غساف ربضي (0)
 ،الحامد لمنشر والتوزيع ،0ط ،ات وتقنيات التشفيرامنية المعموم ،االمير خمؼ حسيف عبد

 . 37ص ،مصدر سابؽ ،؛ عالء محمد نصيرات 048ص ،5115عماف 
دار  ،0ط ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،المحامي د. محمد فواز محمد المطالقة (5)

 .  061ص ،5116عماف   ،الثقافة الجديدة
 . 046ص ،مصدر سابؽ ،االمير خمؼ حسيف د. عوض الحاج عمي احمد و د. عبد (3)
 .  67ص ،مصدر سابؽ ،د. سعيد السيد قنديؿ (4)
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ايتٛقٝع باعتُاد اـٛاص ايؿٝصٜا١ٝ٥ يٮغداص : ٜعتُد ٖرا ايتٛقٝع ع٢ً اـٛاص  -6
ٚايتعسف ع٢ً  ،ْٚرب٠ ايصٛت ،َٚطح ايعني ايبػس١ٜ ،٫بٗاّنبص١ُ ا ،ايؿٝصٜا١ٝ٥ يٮغداص

ٜٚتِ تؿعٌٝ ٖرٙ ايطسٜك١ عرب أخر  ،نُا ٜعتُد أٜطًا ع٢ً ايتٛقٝع ايػدصٞ ،ايٛد٘ ايبػسٟ
ٜٚتِ  ،صٛز٠ بايػ١ ايدق١ يسمس١ ايبص١ُ أٚ ايعني أٚ ايٛد٘ ايبػسٟ أٚ تطذٌٝ ْرب٠ ايصٛت

 .(1)ٛع ايٝٗا ٫سكًا يف املطابك١بػ١ٝ ايسد ،ؽصٜٓٗا يف ذانس٠ اؿاضٛب اٯيٞ
 ادلطهب انثاني

 حترير وثيقة انبيع انذويل اإلنكرتوني
فطد٠ يف  ،متجٌ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ اإلزاد٠ املػرتن١ يطسيف ايعكد        

ٚاحملسز٠ ع٢ً دعا١َ إيهرت١ْٝٚ، ٜٚتطً  ايبشح يف ؼسٜس ٚثٝك١ ايبٝع  ،َطُٕٛ ايٛثٝك١
 ١ْٝٚ تٓاٍٚ إبساّ ايٛثٝك١، ٚايبٝاْات اييت تػتٌُ عًٝٗا.ايدٚيٞ اإليهرت

 : إبساّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞايؿسع ا٭ٍٚ

 ،عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ اإليهرت١ْٝٚ ،ٜتِ إبساّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ برتاضٞ طسؾٝ٘ عٔ بعد       
إزاد٠ أسد وٌُ نٌ َٓٗا  ،بني ا٭طساف –زضا٥ٌ بٝاْات-ٚذيو بٛاضط١ خطابات َتبادي١ 

إىل ايطسف اٯخس، ضٛا٤ً ناْت تًو  ،بػإٔ إبساّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ ،أطساف ايتؿاٚض
اـطابات َكس٠٤ٚ أّ َطُٛع١ أّ َس١ٝ٥. ٚقد أداش قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت 

، نُا أداش املػسع (2)اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ إمتاّ اإلهاب ٚايكبٍٛ يف ايعكد بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ
أٟ  ،إمتاّ ٚثٝك١ ايعكد اإليهرتْٚٞ نًًٝا أٚ دص٥ًٝا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ (4)ٚا٭زدْٞ (3)اإلَازاتٞ

 بٛاضط١ َساض١ً إيهرت١ْٝٚ ٚاسد٠ أٚ أنجس. 

ضتدداّ ا١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ باتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ؾًٝشغ إٔ تؿاقأَا بايٓطب١ ي٬       
ٜكصد بتعبري "اـطاب" أٟ بٝإ أٚ إع٬ٕ ): يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ ْصت يهرت١ْٝٚاـطابات اإل

                          

 ،مصدر سابؽ ،عالء محمد نصيرات؛ 71ص ،المصدر نفسو ،د. سعيد السيد قنديؿ (0)
 . 35ص

 أواًل( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.-08)ـ/ :ينظر (5)
 ( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي. 5-00)ـ/: ينظر (3)
 ( قانوف المعامالت اإللكترونية األردني. 05) ـ: ينظر (4)
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أٚ َطً  أٚ إغعاز أٚ طً ، مبا يف ذيو أٟ عسض ٚقبٍٛ عسض، ٜتعني ع٢ً ا٭طساف 
 .(1)(تٛدٝٗ٘ أٚ ؽتاز تٛدٝٗ٘ يف ضٝام تهٜٛٔ ايعكد أٚ تٓؿٝرٙ

يف ضٝام ): ١ُْٝٚٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرتيف سني ْص قإْٛ ا٭ْٚٝطرتاٍ اي       
ضتدداّ زضا٥ٌ ايبٝاْات يًتعبري اٜتؿل ايطسؾإ ع٢ً غري ذيو، هٛش تهٜٛٔ ايعكٛد، َٚامل 

 ضتدداّ زضاي١ بٝاْات يف تهٜٛٔ ايعكد، ٫ ٜؿكد ذيو ايعكداٚقبٍٛ ايعسض، ٚعٓد  عٔ ايعسض
 . نُا ْصت(2)(ضتدداّ زضاي١ ايبٝاْات يريو ايػسضاصشت٘ أٚ قابًٝت٘ يًتٓؿٝر جملسد 

يف ايع٬ق١ بني َٓػ٧ زضاي١ يبٝاْات ٚاملسضٌ إيٝ٘، ٫ ٜؿكد )( َٔ ذات ايكإْٛ: 1 -12)ّ/
ايتعبري عٔ اإلزاد٠ أٚ غريٙ َٔ أٚد٘ ايتعبري َؿعٛي٘ ايكاْْٛٞ أٚ صشت٘ أٚ قابًٝت٘ يًتٓؿٝر 

 . (3)(جملسد أْ٘ ع٢ً غهٌ زضاي١ بٝاْات

ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٜٓعكد بإسد٣  ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ ميهٔ ايكٍٛ إٔ عكد ايبٝع       
 طسٜكتني : 

َر١ًٜ بايتٛقٝع  –َٗٝأ٠ َطبكًا  -إبساّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ بٛثٝك١ إيهرت١ْٝٚ ٚاسد٠  -أ
اإليهرتْٚٞ ملٓػ٦ٗا ؼٌُ إهاب املٛد  ٜعسضٗا ع٢ً ايطسف اٯخس يٝطًع ع٢ً َطُْٛٗا، 

ْٚٞ ٜ٪ٜد َٛاؾكت٘ ٖٛ اٯخس َٚت٢ َا سعٝت بكبٍٛ ايطسف اٯخس ؾإْٗا ترٌٜ بتٛقٝع إيهرت
 ع٢ً َطُْٛٗا.

إبساّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ عرب خطابات إيهرت١ْٝٚ َتعدد٠ ؼٌُ إسداٖا عسضًا يًعا١َ أٚ  -ب
اـاص١، ثِ ٜتبعٗا خطاب آخس وٌُ قب٫ًٛ ٜٓعكد ب٘ عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ. ٚايٛاقع 

ايدٚيٞ ضُٔ ٚثٝك١ ٚاسد٠ َر١ًٜ  أْ٘ يٝظ مث١ ْص ًٜصّ أطساف ايتعاقد بإبساّ عكد ايبٝع
                          

ستخداـ الخطابات اإللكترونية في اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة با( مف 0 -4: ) ـ/ينظر (0)
 العقود الدولية. 

لنموذجي بشأف التجارة اإللكترونية. وقد قانوف األونيستراؿ ا( مف 0 -00: ) ـ/ينظر (5)
يراد بمصطمح "رسالة القانوف المقصود برسالة البيانات: )أ( مف ىذا -5عرفت )ـ/

ستالميا أو تخزينيا بوسائؿ االتي يتـ إنشاؤىا أو إرساليا أو البيانات" المعمومات 
الحصر تبادؿ إلكترونية أو ضوئية أو بوسائؿ مشابية، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 . (البيانات اإللكترونية، أو البريد اإللكتروني، أو البرؽ، أو التمكس، أو النسخ البرقي
 قانوف األونيستراؿ النموذجي بشأف التجارة اإللكترونية. ( مف 0 -05ينظر : ) ـ/ (3)
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ٚإمنا ميهٔ إٔ ٜربّ ايعكد عرب صدٚز خطابات إيهرت١ْٝٚ  ،بايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ يه٬ ايطسؾني
ؽتتِ بايكبٍٛ ؾٝٓعكد ايعكد إيهرتًْٚٝا، ٚقد أداش املػسع اإلَازاتٞ ذيو ؾكسز :  ،َتعدد٠

أٚ نًًٝا بٛاضط١ املساض١ً  ٭غساض ايتعاقد هٛش ايتعبري عٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ دص٥ًٝا -1)
٫ ٜؿكد ايعكد صشت٘ أٚ قابًٝت٘ يًتٓؿٝر جملسد أْ٘ مت بٛاضط١ َساض١ً  -2اإليهرت١ْٝٚ، 

ستُا٫ت يف عتباز ناؾ١ ا٫أخس٣ ؾإٕ املػسع قد أخر بٓعس ا٫ إيهرت١ْٝٚ أٚ أنجس(. ٚبعباز٠
 ع١ًُٝ ايتؿاٚض ٚايتعاقد يف ايبٝع ايدٚيٞ. 

 ك١ عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞايؿسع ايجاْٞ: بٝاْات ٚثٝ

َت٢ َا أبسّ عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٚد  إٔ تتذطد يف َطُْٛ٘ اإلزاد٠        
أٟ َا تٛاؾل عًٝ٘ طسؾا ايتعاقد، ٚبايتايٞ ه  إٔ تتطُٔ ٚثٝك١ عكد  ،املػرتن١ يًعاقدٜٔ 

 :تٗاعًَٛات ٚايػسٚط ٜأتٞ يف َكدَايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ايعدٜد َٔ امل

يف  -ايبا٥ع –َكد١َ ايعكد : ٚتتطُٔ بٝإ أٖداف ايعكد َػري٠ إىل ؽصص املٛزد -1
إىل ذيو، نُا تػري إىل َكاصد املتعاقدٜٔ  -املػرتٟ–َٛضٛع ايعكد ٚساد١ املطتٛزد

ٜعد املكد١َ دص٤ً ٫ ٜتذصأ َٔ  (1)َٔ ايعكد املربّ بُٝٓٗا. ٚيرا لد إٔ بعض ايؿك٘
 ايعكد.

يطُإ ايؿِٗ  ،ـ احملدد٠ يًُصطًشات ايتذاز١ٜ ايٛازد٠ يف َنت ايعكدقا١ُ٥ ايتعازٜ -2
أٚ اـ٬ف َطتكب٬ً سٍٛ تؿطري أٟ  ،ٚدز٤ً ي٬يتباع ؿع١ ايتعاقد ،املػرتى يهٌ َٓٗا

 َٓٗا.
ٚصؿاتِٗ اييت ؽٛهلِ  ،بٝاْات تتعًل بطسيف ايعكد، نأمسا٥ِٗ، ٚعٓاِٜٚٓٗ املدتاز٠ -3

 ايتٛقٝع.
ؼدٜد ْٛع ايتعاقد املدتاز بني  ،ٚتتطُٔ ؼدٜد ٚقت إبساّ ايعكد ،دبٝاْات ذات١ٝ ايعك -4

ؼدٜد املبٝع  ،أّ غريٙ .C.& Fأّ  F.O.Bأّ   C.I.Fايطسؾني ٚؾُٝا إذا نإ
 عتبازٙ أسد أزنإ ايعكد ؼدٜدًا تؿصًًٝٝا دقٝكًا ْاؾًٝا يًذٗاي١ ٚايػب١ٗ.  اقٌ ايعكد ب

ذيو أْٗا زٖٔ مبا  ،يبٝع ايدٚيٞ ٫ سصس هلا: ميهٔ ايكٍٛ إٔ غسٚط عكد اغسٚط ايعكد -5
 ٫ٚ قٝد عًٝٗا إ٫ مبا ٜؿسض٘ ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯداب.  ،تتٛاؾل عًٝ٘ إزادات ا٭طساف

                          

 . 009ص ،مصدر سابؽ ،قانوف التجارة الدولية ،د. طالب حسف موسى  (0)
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ٚاييت غايبًا َا  ،ٚاييت تعد دص٤ً ٫ ٜتذصأ َٓ٘ ،امل٬سل املتص١ً مبٛضٛع ايعكد -6
 .ُٔ َعًَٛات ٚبٝاْات ذات طابع ؾينتتط

 يف عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ : ايػه١ًٝ ايؿسع ايجايح
، يهٔ ايكإْٛ ايػه١ًٝ -يف أٟ َٔ ايتػسٜعات املكاز١ْ-مل ٜعّسف ايكإْٛ املدْٞ        

)إذا ؾسض ايكإْٛ غه٬ً َعًٝٓا يًعكد ؾ٬ ٜٓعكد إ٫ باضتٝؿا٤ ٖرا : املدْٞ ايعساقٞ ْص
كٛد بأْٗا : ٚضع يهٔ ميهٔ تعسٜـ ايػه١ًٝ يف ايع ايػهٌ َامل ٜٛدد ْص غ٬ف ذيو(.

. أَا َا١ٖٝ ايػهٌ (1)ؾ٬ ٜتِ ايعكد ايػهًٞ إ٫ باضتٝؿا٥٘ ،قدد قاًْْٛا يرتاضٞ املتعاقدٜٔ
ايرٟ قد ٜؿسض يًعكد ؾكد سددت٘ ْصٛص عد٠ َٓؿسد٠ يف ايكإْٛ املدْٞ ٚيف قٛاْني 

 . (2)أخس٣

إليهرتْٚٞ مل ؽص٘ ٚقد ٜبدٚ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل إٔ ايكٛاعد املٓع١ُ يعكد ايبٝع ايدٚيٞ ا        
، ا٭َس ايرٟ ٜعين خطٛع٘ يًكاعد٠ ايعا١َ يف إبساّ ايعكٛد ٖٚٞ ٫ْعكادٙبػه١ًٝ َع١ٓٝ 

 (عاغسًا -1ّ/)ايسضا١ٝ٥، يهٓٓا ٚبايسدٛع إىل تعسٜـ املػسع ايعساقٞ يًعكد اإليهرتْٚٞ يف 
ٜتِ بٛض١ًٝ )َٔ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ ًْشغ إٔ عباز٠ 

مبع٢ٓ إٔ ايعكد اإليهرتْٚٞ ٫ ٜتِ إ٫  ،تتٓاٍٚ إمتاّ ايعكد اإليهرتْٚٞ أٟ إبساَ٘ (إيهرت١ْٝٚ
ٚبعباز٠ أخس٣ ؾإٕ ايصٝػ١ اإليهرت١ْٝٚ اييت ٜتِ بٗا ايعكد اإليهرتْٚٞ ٖٞ  ،بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ

ايصؿ١ تصاف ايعكد بابريو ْتٛصٌ إىل ْتٝذ١ َ٪داٖا إٔ زنٔ ايػهٌ يف ٖرا ايعكد. ٚ
أٟ إ ٜهٕٛ قسزًا بصٝػ١ نتاب١ إيهرت١ْٝٚ،  ،اإليهرت١ْٝٚ ٜعين ؼًُٝ٘ ع٢ً دعا١َ إيهرت١ْٝٚ

ٚبايتايٞ ؾ٬ ميهٔ ايكٍٛ بٛدٛد عكد إيهرتْٚٞ َا مل ٜهٔ ايعكد ق٬ًُ بتًو ايصٝػ١، 

                          

إذا فرض القانوف شكاًل معينًا لمعقد ): ( مف القانوف المدني العراقي0 -91نصت ) ـ/ (0)
وقد سمؾ قانوف  .(فال ينعقد إال باستيفاء ىذا الشكؿ مالـ يوجد نص بخالؼ ذلؾ

 .(031المعامالت المدنية اإلماراتي ذات الموقؼ في: ) ـ/

اطاًل إذا كاف غير ( مف القانوف المدني العراقي التي عدت العقد ب3-037: )ـ/مثاؿ ذلؾ (5)
( مف القانوف المدني العراقي التي 0056و )ـ/ ،مستوؼ لمشكؿ الذي فرضو القانوف

 (نصت: ) العقد الناقؿ لممكية عقار ال ينعقد إال إذا روعيت فيو الطريقة المقررة قانوناً 
ال ينعقد الرىف التأميني إال انوف المدني العراقي التي نصت: )( مف الق0586و)ـ/

 .(و في دائرة الطابوبتسجيم
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ت غسطًا يإلثبات ٚبعباز٠ أخس٣ ؾإٕ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ يف عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ ٖٞ يٝط
 ٚبدْٚٗا ٫ ميهٔ اؿدٜح عٔ ٚدٛد عكد ايبٝع اإليهرتْٚٞ.   ،ْعكادمنا ٖٞ زنٔ ي٬ٚإ

َٚا ٜ٪ٜد ٚد١ٗ ايٓعس ٖرٙ إٔ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ايعساقٞ قد قسز يًُطتٓدات        
ايكا١ْْٝٛ ملجًٝتٗا ايٛزق١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ ٚايعكٛد اإليهرت١ْٝٚ ذٚات اؿذ١ٝ 

تطُت بايدمي١َٛ ٚايجبات ٚد٫يتٗا ع٢ً اٗا يًكسا٠٤ ٚايؿِٗ ٚا٫ضرتداع، ٚبكابًٝتتطُت اإذا 
ٚسٝح إ نٌ ٖرٙ ايػسٚط ٚايطٛابط ٫  ،(1)ضتكباهلاا١ٗ ٚتأزٜذ إزضاهلا َٚٛقعٗا ٚع٢ً د

إىل ْتٝذ١  ؾإٕ ذيو ٜصٌ بٓا ،ميهٔ ايكٍٛ بٛدٛدٖا إ٫ بٛدٛد ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ يًعكد
 ٖٛ عكد غهًٞ.  –بٌ ٚنٌ ايعكٛد اإليهرت١ْٝٚ–ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ  َ٪داٖا إٔ عكد

يهٔ ايٓتٝذ١ ٖرٙ ٫ تعين بط٬ٕ عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ إذا َا غابت عٓ٘        
ٚإمنا ؾكط ؼٛي٘ َٔ عكد بٝع دٚيٞ إيهرتْٚٞ إىل عكد بٝع دٚيٞ  ،ايػه١ًٝ املػرتط١ قاًْْٛا

 ،تٝذ١ ٖرا ايتشٍٛ ميهٔ إثباتٗا بهٌ طسم اإلثبات املكسز٠ قاًْْٛاٚبايتايٞ ؾإٕ ْ ،)تكًٝدٟ(
 باضتجٓا٤ ايطسٜل اإليهرتْٚٞ طبعًا.

أَا قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ ؾكد عّد ايعكد اإليهرتْٚٞ َٔ صٛز        
اض٬ت اإليهرت١ْٝٚ، : املسب (2)املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ، ثِ سدد َتطًبات املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ

ٚسؿغ ايطذ٬ت اإليهرت١ْٝٚ، ٚقبٍٛ ايتعاٌَ اإليهرتْٚٞ، ٚايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ، ٚايتٛقٝع 
اييت ؾسضٗا املػسع اإلَازاتٞ يف ايعًُٝات املتعًك١  (اإليهرت١ْٝٚ)اإليهرتْٚٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

 ٞ ايدٚيٞ. بتهٜٛٔ ايعكد اإليهرتْٚٞ تعد غه٬ً ٫ بد َٓ٘ يكٝاّ عكد ايبٝع اإليهرتْٚ

 

 

 

 

                          

 أواًل( مف قانوف التوقيع اإللكتروني العراقي.  –03)ـ/: ينظر (0)
 (عاشراً  -0نص ) ـ/مف قانوف  (متطمبات المعامالت االلكترونيةينظر: الفصؿ الثالث ) (5)

 . (9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4المواد / تي: )مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية االمارا
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 ادلطهب انثانث
 حجية وثيقة انبيع انذويل اإلنكرتوني يف اإلثبات

ٜتطً  ايبشح يف سذ١ٝ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ يف اإلثبات ايسدٛع إىل تٓعِٝ        
 قإْٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ

يًشذ١ٝ  -ٚايكٛاْني املكاز١ْ –
 ضٛا٤ً ا٭ص١ًٝ َٓٗا أّ تًو املٓطٛخ١ عٓٗا.   ،ًٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚايكا١ْْٝٛ ي
 : سذ١ٝ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ا٭ص١ًٝ يف اإلثبات ايؿسع ا٭ٍٚ

ًٜشغ أْ٘  (1)يد٣ ايسدٛع إىل قإْٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ     
ٚايتٛقٝع  ،ٚايعكٛد اإليهرت١ْٝٚ ،١ْٝٚايهتاب١ اإليهرتٚ ،قد قسز يًُطتٓدات اإليهرت١ْٝٚ

اإليهرتْٚٞ ذات اؿذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ املكسز٠ ملجًٝتٗا ايٛزق١ٝ إذا تٛؾست ؾٝٗا ايػسٚط 
( َٔ ايكإْٛ. ٚقد دا٤ َٛقـ املػسع ايعساقٞ 5ّ/)ٚ  (أ٫ًٚ-13ّ/)املٓصٛص عًٝٗا يف 

ٔ ضبكاٙ يف َٓح ايٛثا٥ل ايًرٜ (3)ٚا٭زدْٞ (2)ٖرا َتٛاؾكًا َع َٛقـ نٌ َٔ املػسع اإلَازاتٞ
ضتٛؾت ايػسٚط ٚا٭سهاّ اَت٢ َا  ،اإليهرت١ْٝٚ ذات اؿذ١ٝ املكسز٠ ملجًٝتٗا ايتكًٝد١ٜ

أْ٘  (5). ٚيرا ٜس٣ بعض ايؿك٘(4)املكسز٠ بػأْٗا يف قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ
ات اإليهرت١ْٝٚ شدٚاد١ٝ يف أدي١ اإلثبات املعسٚض١ أَاّ ايكطا٤ بني احملسزاعٓدَا تٛدد 

ؾإٕ ايكاضٞ يٝظ ي٘ إٔ ٜعطٞ أٚي١ٜٛ َطًك١ ٭ٟ َُٓٗا ع٢ً اٯخس، ؾهٌ َُٓٗا  ،ٚايتكًٝد١ٜ
 ي٘ ْؿظ املستب١ ٚاؿذ١ٝ.

ٚبػ١ٝ إضباؽ املصٜد َٔ اؿذ١ٝ ع٢ً املطتٓدات اإليهرت١ْٝٚ يف اإلثبات ًٜشغ إٔ        
ظُٝع طسم اإلثبات املكسز٠  قد أداش إثبات صش١ املطتٓد اإليهرتْٚٞ (6)املػسع ايعساقٞ

                          

 أواًل( مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي.  -03ـ/ )ينظر:  (0)
( المعدلة مف قانوف اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية 4 -مكررا 07: ) ـ/ينظر (5)

 اإلماراتي. 
 ( المعدلة مف قانوف المعامالت التجارية األردني. 7: ) ـ/ينظر (3)
 قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي. مف  (3-01: ) ـ/ينظر (4)
 . 07ص ،مصدر سابؽ ،د. سعد السيد قنديؿ (5)
 مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي.  (ثالثاً  -03: ) ـ/ينظر (6)
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إذ عدٙ َٛثكًا َٓر تأزٜذ  ،(1)ٚقد أقاّ قس١ٜٓ قا١ْْٝٛ يصاحل املطتٓد اإليهرتْٚٞ ،قاًْْٛا
 َا مل ٜجبت خ٬ف ذيو.  ،ٚمل ٜتعسض إىل أٟ تعدٌٜ ،إْػا٥٘
إذ  (3)يصاحل ايطذٌ اإليهرتْٚٞ احملُٞ (2)نُا أقاّ املػسع اإلَازاتٞ قس١ٜٓ قا١ْْٝٛ      
ٚبايتايٞ ٜهٕٛ قد زؾع عٔ  ،ؾرتض أْ٘ َعتد ب٘انُا  ،أْ٘ مل ٜتػري َٓر إٔ أْػ٤ٞ اؾرتض

 ،إذ أقاّ قس١ٜٓ قا١ْْٝٛ يصاؿ٘ ،ناٌٖ املتُطو بايطذٌ ا٫يهرتْٚٞ احملُٞ ع ٤ اإلثبات
يهٓٗا قس١ٜٓ قا١ْْٝٛ عدٖا املػسع قاب١ً إلثبات ايعهظ. أَا املػسع ا٭زدْٞ قس١ٜٓ 

إذ اؾرتض أْ٘ مل ٜتػري أٚ ٜعدٍ َٓر تازٜذ  ،اإليهرتْٚٞ املٛثليصاحل ايطذٌ  (4)قا١ْْٝٛ
ؾرتض إٔ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ املٛثل صادز عٔ ايػدص املٓطٛب انُا  ،إدسا٤ات تٛثٝك٘

ٚأْ٘ قد ٚضع َٔ قبً٘ يًتديٌٝ ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً َطُٕٛ ايطٓد. أَا ايطذٌ  ،إيٝ٘
 ُٓٗا أ١ٜ سذ١ٝ.  اإليهرتْٚٞ ٚايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ؾكد ْؿ٢ املػسع ع

َٛثكًا َٓر  عتباز املطتٓد اإليهرتْٚٞأَ ْاس١ٝ -َٛقـ املػسع ايعساقٞ  ٚايٛاقع إٔ      
 ،قد ٜبدٚ يٓا قٌ ْعس -تأزٜذ إْػا٥٘ ٚمل ٜتعسض إىل أٟ تعدٌٜ َا مل ٜجبت خ٬ف ذيو

ػٞ ٚإمنا ٜٓب ،ذيو أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ َٓح ٖرٙ ايكس١ٜٓ يًُطتٓدات اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً إط٬قٗا
قصسٖا سصسًا ع٢ً املطتٓد اإليهرتْٚٞ املكرتٕ بتٛقٝع إيهرتْٚٞ َعتُد َٔ د١ٗ 

ٖٚرا ٖٛ متاَا املٛقـ ايرٟ تبٓاٙ املػسع اإلَازاتٞ يصاحل ايطذٌ اإليهرتْٚٞ  ،ايتصدٜل
ْدعٛ املػسع ٚعًٝ٘  .(6)ٚاملػسع ا٭زدْٞ يصاحل ايطذٌ اإليهرتْٚٞ املٛثل ،(5)احملُٞ

ثاًْٝا( َٔ قإْٛ ايتٛقٝع -17ّ/)ٚذيو َٔ خ٬ٍ تعدٌٜ  ،َٛقؿ٘ املػسع ايعساقٞ يتػٝري

                          

 راقي. مف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت االلكترونية الع (ثانياً -07: ) ـ/ينظر (0)
 ( مف قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي. 4 -01: ) ـ/ينظر (5)
السجؿ االلكتروني المحمي : ىو السجؿ االلكتروني الذي يتـ التحقؽ بشأنو مف تطبيؽ  (3)

ومتفؽ عمييا  ،أو معقولة تجارياً  ،منصوص عمييا في القانوف ،إجراءات توثيؽ محكمة
فيذا السجؿ يعامؿ  ،لتثبت مف عدـ تغييره منذ وقت معيف مف الزمفبغية ا ،بيف الطرفيف

 .(0-06منذ ذلؾ الوقت ولحيف الوقت الذي تـ فيو التحقؽ ) ـ/ ،عمى انو سجؿ محمي
 ( مف قانوف المعامالت االلكترونية األردني. 35: ) ـ/ينظر (4)
 ماراتي. ( مف قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية اإل4 -01ينظر: ) ـ/ (5)
 ( مف قانوف المعامالت االلكترونية األردني. 35: ) ـ/ينظر (6)
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ٜعد املطتٓد اإليهرتْٚٞ )يتػدٚ بايصٝػ١ ايتاي١ٝ  ،اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ايعساقٞ
 .(املعتُد َٔ د١ٗ ايتصدٜل َٛثكًا َٔ تازٜذ إْػا٥٘

 اإلثباتايؿسع ايجاْٞ : سذ١ٝ ايصٛز٠ املٓطٛخ١ عٔ املطتٓد اإليهرتْٚٞ يف 
عد قإْٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ ايصٛز٠ املٓطٛخ١ عٔ       

إذا تٛاؾست ؾٝٗا ايػسٚط اٯت١ٝ :  (1)املطتٓد اإليهرتْٚٞ سا٥ص٠ ع٢ً صؿ١ ايٓطد١ ا٭ص١ًٝ
ٚدٛد املطتٓد اإليهرتْٚٞ ٚايتٛقٝع  ،تطابل ايصٛز٠ املٓطٛخ١ َع ايٓطد١ ا٭ص١ًٝ

إَها١ْٝ سؿغ ٚخصٕ َعًَٛات ٚبٝاْات ايصٛز٠  ،ْٚٞ ع٢ً ايٛض١ًٝ اإليهرت١ْٝٚاإليهرت
إَها١ْٝ سؿغ ٚخصٕ ايصٛز٠ املٓطٛخ١ يف ايػهٌ  ،املٓطٛخ١ عٝح ميهٔ ايسدٛع إيٝٗا 

ستٛا٤ اٚ ،ايرٟ أْػ٦ت أٚ أزضًت أٚ تطًُت ب٘ ايٓطد١ ا٭ص١ًٝ يًُطتٓد اإليهرتْٚٞ
ع٢ً املٛقع ٚاملتطًِ ٚٚقت اإلزضاٍ ٚايتطًِ. ٚقد  ايصٛز٠ املٓطٛخ١ ع٢ً املعًَٛات ايداي١

 غسٚطًا َكازب١ متاَا.   (2)تب٢ٓ املػسع اإلَازاتٞ
 ةـاخلامت
 َػؿٛع١ بايتٛصٝات:  ،يف ختاّ ايبشح ميهٓٓا عسض ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ ايٝٗا      
 : ايبشح مت ايتٛصٌ يًٓتا٥ر اٯت١ٝ َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ َٛضٛع :ايٓتا٥ر -أ٫ًٚ
يهٔ َٔ  ،مل ٜٛزد املػسع يف ايكٛاْني املكاز١ْ تعسٜؿًا يٛثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ -1

خ٬ٍ املٛا١َ٤ بني تعسٜـ ايٛثٝك١ اإليهرت١ْٝٚ ٚتعسٜـ ايبٝع ايدٚيٞ ميهٔ اـسٚز 
 بتعسٜـ ٥٬َِ.

ا ت غسطًا يإلثبات ٚإمنإٕ ايهتاب١ اإليهرت١ْٝٚ يف عكد ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ٖٞ يٝط -2
دٛد ٚثٝك١ عكد إيهرتْٚٞ. ذيو إٔ ٚبدْٚٗا ٫ ميهٔ اؿدٜح عٔ ٚ ،ْعكادٖٞ زنٔ ي٬

تصاف عكد ايبٝع ايدٚيٞ بايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ٜعين ؼسٜسٙ بصٝػ١ نتاب١ إيهرت١ْٝٚ ا

                          

 ( مف قانوف التوقيع االلكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي. 04ينظر : ) ـ/ (0)
ال يحوؿ -0( مف قانوف المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي: )0-01نصت ) ـ/ (5)

اف تكوف الرسالة أو  -ة أو التوقيع االلكتروني كدليؿ إثبات :أدوف قبوؿ الرسالة اإللكتروني
اف تكوف الرسالة أو التوقيع ليس أصميًا أو في  -التوقيع قد جاء في شكؿ إلكتروني. ب

متى كانت ىذه الرسالة أو التوقيع اإللكتروني أفضؿ دليؿ يتوقع بدرجة  ،شكمو األصمي
 .يحصؿ عميو الشخص الذي يستشيد بو معقولة أف
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ع٢ً دعا١َ إيهرت١ْٝٚ، ٚبايتايٞ ؾ٬ ميهٔ ايكٍٛ بٛدٛد عكد إيهرتْٚٞ َا مل ٜهٔ ايعكد 
 ق٬ًُ بتًو ايصٝػ١.  

إٕ باإلَهإ إثبات صش١ ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ ظُٝع طسم اإلثبات املكسز٠  -3
ٚمل تتعسض  ،نُا إٔ ا٭صٌ يف ٖرٙ ايٛثٝك١ أْٗا تعد َٛثك١ َٓر تأزٜذ إْػا٥ٗا ،قاًْْٛا

 َا مل ٜجبت خ٬ف ذيو.  ،٭ٟ تعدٌٜ

عاغسًا( َٔ قإْٛ  -1ّ/)ًٜشغ َٔ خ٬ٍ تعسٜـ املػسع ايعساقٞ يًعكد اإليهرتْٚٞ يف  -4
ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ أْ٘ قد قسٕ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ يًعكد بٛاقع١ 

قد  ٚا٭زدْٞ سصسًا، يف سني إٔ ن٬ً َٔ املػسع اإلَازاتٞ (إبساَ٘ بٛض١ًٝ إيهرت١ْٝٚ)
 ،ًْٚٝاقسْا إضباؽ ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكد بإسد٣ ايٛاقعتني : إبساّ ايعكد إيهرت

تٓؿٝر ايعكد إيهرتًْٚٝا. ٚؾُٝا ٜبدٚ ؾإٕ َٛقـ املػسع اإلَازاتٞ ٚا٭زدْٞ نإ أنجس 
يهٓ٘ بايٓتٝذ١ ٜٛضع َٔ ْطام ايعكد  ،٭ضباب عد٠ ،تٛؾٝكًا َٔ َٛقـ املػسع ايعساقٞ

 اإليهرتْٚٞ. 

 :ٯت١ٝميهٓٓا ايتكدّ بايتٛصٝات ا ع٢ً َا مت تٓاٚي٘ َٔ خ٬ٍ ايبشح بٓا٤ً :ايتٛصٝات-ثاًْٝا 
ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تعدٌٜ ايؿصٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب اـاَظ َٔ قإْٛ ايتذاز٠ زقِ  -1

: ٚثٝك١ ايبٝع ايدٚيٞ اإليهرتْٚٞ):  294ٚإضاؾ١ ايٓص اٯتٞ يًُاد1984/٠( يط١ٓ 30)
ٚثٝك١ عكد ايبٝع اييت تٓػأ أٚ تدَر أٚ ؽصٕ أٚ تسضٌ أٚ تطتكبٌ نًًٝا أٚ دص٥ًٝا 

 ( .  ٜٚهٕٛ قًٗا بطاع١ َٓكٛي١ أٚ َعد٠ يًٓكٌ بني دٚيتني أٚ أنجس ،١ٝبٛضا٥ٌ إيهرتْٚ

٫ضتكساز املعا٬َت ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل َد ايصؿ١ اإليهرت١ْٝٚ يإلدسا٤ات ايتٓؿٝر١ٜ  -2
َٔ قإْٛ  (عاغسًا -1ّ/)ع٢ً ايعكد ايتكًٝدٟ يٝػدٚ إيهرتًْٚٝا. ٚذيو عرب تعدٌٜ 

ٚنريو ٜعد ايعكد )ٚإضاؾ١ عباز٠ :  ،ت اإليهرت١ْٝٚايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َ
 . (إيهرتًْٚٝا إذ ْؿر نًًٝا أٚ دص٥ًٝا بٛضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ

زابعًا( َٔ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت  -1ّ/)ْدعٛ املػسع ايعساقٞ يتعدٌٜ  -3
ايتٛقٝع )يٝػدٚ ْص املاد٠ :  (،ذات صٝػ١ إيهرت١ْٝٚ)ٚذيو بإضاؾ١ عباز٠  ،اإليهرت١ْٝٚ

تتدر غهٌ سسٚف أٚ أزقاّ أٚ زَٛش  ذات صٝػ١ إيهرت١ْٝٚاإليهرتْٚٞ ع١َ٬ غدص١ٝ 
أٚ إغازات أٚ أصٛات أٚ غريٖا ٚي٘ طابع َتؿسد ٜدٍ ع٢ً ْطبت٘ إىل املٛقع ٜٚهٕٛ 

 .(َعتُدًا َٔ د١ٗ ايتصدٜل
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 ْٚٞعتباز املطتٓد اإليهرتا -يعساقٞ يتػٝري َٛقؿ٘ َٔ ْاس١ٝ املػسع اْدعٛ املػسع  -4

ذيو أْ٘ ٫  -َٛثكًا َٓر تأزٜذ إْػا٥٘ ٚمل ٜتعسض إىل أٟ تعدٌٜ َا مل ٜجبت خ٬ؾ٘
ٚإمنا ٜٓبػٞ قصسٖا  ،ٜٓبػٞ َٓح ٖرٙ ايكس١ٜٓ يًُطتٓدات اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً إط٬قٗا

 ،سصسًا ع٢ً املطتٓد اإليهرتْٚٞ املكرتٕ بتٛقٝع إيهرتْٚٞ َعتُد َٔ د١ٗ ايتصدٜل
َٔ قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت  (ثاًْٝا-17ّ/)ٚذيو َٔ خ٬ٍ تعدٌٜ 

ٜعد املطتٓد اإليهرتْٚٞ املعتُد َٔ د١ٗ )ا٫يهرت١ْٝٚ ايعساقٞ يتػدٚ بايصٝػ١ ايتاي١ٝ : 
 . (ايتصدٜل َٛثكًا َٔ تازٜذ إْػا٥٘

 ادر ـادلص
 أ٫ًٚ : ايهت  ايكا١ْْٝٛ : 

اؾٛاْ  ايكا١ْْٝٛ يعكد  –اثبات٘إبساّ ايعكد اإليهرتْٚٞ ٚ ،د. إميإ َإَٔٛ امحد ضًُٝإ -1
 . 2008اإلضهٓدز١ٜ  ،1ط ،داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ يًٓػس ،ايتذاز٠ اإليهرتْٚٞ

داز ايجكاؾ١  ،اإلطاز ايكاْْٛٞ يًعكد املربّ عرب غبه١ ا٫ْرتْت ،بػاز قُٛد دٚدٜٔ -2
 .2006عُإ  ،1ط ،يًٓػس ٚايتٛشٜع

دزاض١  –اقد ا٫يهرتْٚٞ عرب ا٫ْرتْت اثبات ايتع ،د. ثاَس قُد ضًُٝإ ايدَٝاطٞ  -3
 .  2009ايكاٖس٠  ،بدٕٚ داز ْػس ،َكاز١ْ 

 ،داز ايؿهس اؾاَعٞ  ،دزاض١ َكاز١ْ  –ابساّ ايعكد ا٫يهرتْٚٞ  ،د. خايد ممدٚح ابساِٖٝ  -4
 .  2011ا٫ضهٓدز١ٜ  ،1ط

طا٥ٌ دٚز ايطٓدات املطتدسد١ عٔ طسٜل ا٫ْرتْت إلثبات امل ،دادٜاز محٝد ضًُٝإ -5
 . 2006ازبٌٝ (،ٜٛدد اضِ داز ايٓػس ٫) ،املد١ْٝ

اإلضهٓدز١ٜ  ،1ط ،داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ ،ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ،ضعٝد ايطٝد قٓدٌٜد.  -6
2006. 

داز ايجكاؾ١ يًٓػس  ،ايكٛاعد اـاص١ بايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ،عٝط٢ غطإ زبطٞ -7
 . 2009عُإ  ،1ط ،ٚايتٛشٜع

امل٪ضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضات  ،بٝع ايطًع ايدٚيٞ –طٍٛ يف ايعكٛدامل ،ؾاْطإ ٖٛشٜ٘ -8
 .  2005بريٚت  ،1ط ،ٚايٓػس ٚايتٛشٜع 

 ،1ط ،ْاغسٕٚ –َهتب١ ايسغد ،ايعكد اإليهرتْٚٞ ،َادد قُد ضًُٝإ ابا اـٌٝ د. -9
 .2009ايسٜاض 
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 ،ٞداز ايؿهس اؾاَع ،اإلثبات ايتكًٝدٟ ٚاإليهرتْٚٞ ،قُد سطني َٓصٛز د. -10
   2006ا٫ضهٓدز١ٜ 

 ،1ط ،داز ايجكاؾ١  ،ايٛدٝص يف عكٛد ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ،د. قُد ؾٛاش قُد املطايك١  -11
 . 2006عُإ 

داز ايٓٗط١  ،َد٣ سذ١ٝ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ يف اإلثبات ،د. ممدٚح قُد عًٞ َربٚى  -12
 . 2008ايكاٖس٠  ، 1ط ،ايعسب١ٝ 

 َٓػأ٠ ،كإْٛ ايٛاد  ايتطبٝل ع٢ً عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝاي ،د. ٖػاّ عًٞ صادم  -13
 . 1995َصس  ،املعازف

َصس  ،1ط ،داز ايؿهس ٚايكإْٛ ،سطٔ اي١ٝٓ يف ايبٝٛع ايدٚي١ٝ ،د. ٚا٥ٌ محدٟ أمحد -14
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داز ايجكاؾ١ يًٓػس  ،سذ١ٝ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ يف اإلثبات ،ع٤٬ قُد ْصريات -15
 . 2005عُإ  ،1ط ،ٚايتٛشٜع

 :ثاًْٝا: ايكٛاْني املكاز١ْ
 2012( يط١ٓ 78قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايعساقٞ زقِ ) -1
 2006( يط١ٓ 1قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ اإلَازاتٞ زقِ ) -2
 2001( يط١ٓ 85قإْٛ املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ا٭زدْٞ زقِ ) -3
 1979( يط١ٓ 107عساقٞ زقِ )قإْٛ اإلثبات اي -4
 1992( يط١ٓ 10قإْٛ اإلثبات يف املعا٬َت املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ اإلَازاتٞ زقِ ) -5
 1984( يط١ٓ 30قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ ) -6
 1993( يط١ٓ 18قإْٛ املعا٬َت ايتذاز١ٜ اإلَازاتٞ زقِ ) -7
 1966( يط١ٓ 12قإْٛ ايتذاز٠ ا٭زدْٞ زقِ ) -8

 ٝات ايدٚي١ٝ ٚقٛاْني ا٭ْٚٝطرتاٍ ايُٓٛذد١ٝ : تؿاقا٫ ثايجًا :
يط١ٓ   ضتدداّ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝا١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ باتؿاق -1

2005 
١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ بعكٛد ايٓكٌ ايدٚيٞ يًبطا٥ع عٔ طسٜل ايبشس نًًٝا أٚ اتؿاق -2

 . (2008زٚتسداّ )دص٥ًٝا 
 . 1996قإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ يط١ٓ  -1
 . 2001قإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتٛقٝعات اإليهرت١ْٝٚ يط١ٓ  -2


