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الجزء -: 1

مسائل وتحدٌات اإلثبات اإللكترونً
فً المسائل المدنٌة والتجارٌة والمصرفٌة
تمهٌد -:
تناولنا فً دراستٌن سابقتٌن  -على مدد سدتا اعدداد مدن مالدا البندوال فدً ا ردن  -موضدوعً
التاددارا ا لرترونٌددا والبنددوال ا لرترونٌددا ا وفددً ا ار مدا تحدددانا عددن التحدددٌان القانونٌددا التددً
توااه ا عمال عبر ا نترنن وشبران المعلومان وا عمال ا لرترونٌا بواه عدا ا ومدن بدٌن
دددال التحددددٌان وفدددً مقددددمتبا مشدددرون ا ابدددان القدددانونً بوسدددا ا مسدددت راان الحاسدددو
والمراسون ا لرترونٌا والملفان الرقمٌا ا ومع تزاٌد ا عتماد ٌوما بعد ٌو على وسدالل تقنٌدا
المعلومان فً ادارا وانفاا ا عمال الم تلفا ا ومع حمى التواه نحو عال الرقمٌان ربدٌل لعال
المحسوسان ا عال البٌاندان والملفدان الم زندا فدً انامدا المعلومدان ربددٌل للبٌاندان المحدررا
على الورق وحوافا الملفان التقلٌدٌا ا ٌزداد ا تما بمد حاٌا وقوا وسدالل الت دزٌن التقندً
للمعلومان فً ا ابان ومد حاٌا مست راان الحاسو ومد امران الناا القانونً لوابدان
استٌعا ال ا نما المستادا من وسالل اابان التصرفان التعاقدٌا  .و ٌقؾ التساإل عند حد
التصرفان القانونٌا المدنٌدا والتاارٌدا والمصدرفٌا ا بدل ٌتعددال الدى التسداإل حدول قدوا وحاٌدا
الدلٌل اي ال بٌعا ا لرترونٌا فً المواد الانالٌا ا وفً اا العدد من مالدا البندوال فدً ا ردن
نقؾ على مسالل وتحدٌان اإلابان اإللرترونً فً المسالل المدنٌا والتاارٌا والمصرفٌا ا وفً
ا عداد القادما باان هللا نتناول المشرون العملٌا الماارا بشان ا ابان ا لرترونً فدً الددعاو
المصددرفٌا ونتندداول اٌضددا مسددالل اإلابددان اإللرترونددً فددً المددواد الانالٌددا ومددا ٌتصددل ببددا مددن
مسالل اارالٌا تتعلق بامن المعلومان .
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فً االثبات بوجه عام .

اابان الحدق دو اقامدا الحادا علٌده ا وقدد تاسسدن نارٌدان ا ابدان علدى حقٌقدا اساسدٌا  -ردان
للرومان قص السبق فً التعبٌر عنبا  -و ً ان الحدق المادرد عدن الددلٌل وادود لده وٌعددو
عدما عند حصول المنازعا .
وقد احتلن الرتابا من بٌن ا دلا القانونٌا منزلا متقدما وتحدٌدا فً المسالل المدنٌا والتصدرفان
العقدٌدا ا ففدً النادا الوتٌندً  -ونموااٌده القددانونٌن الفرنسدً والمصدري  -تمادل الرتابدا اقددو
ا دلا ا فً حٌن بقدً للشدبادا منزلدا متقدمدا فدً النادا ا نالدو امرٌردً  -ونموااٌده القدانونٌن
ا مرٌرددً والبرٌ ددانً  -مددع اتاددال فٌبمددا  -بدددراان متفاوتددا بٌنبمددا  -الددى اعددون شددان الرتابددا
والتضٌٌق من شان الشبادا او ما ٌعبر عنه بالبٌنا الش صٌا .
ووفقا للناا القانونً ا ردنً فان ادلا ا ابان او البٌنان على ستا انواع  . 1 -:ا دلا الرتابٌا
ا  . 2الشبادا ا  . 3القرالن ا  . 4ا قدرار ا  . 5الٌمدٌن ا  . 6المعاٌندا وال بدرا .م 2
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من قانون البٌنان ا ردنً لعا  ) 1952ا اما ا دلدا الرتابٌدا ا و دً مدا ٌعنٌندا فدً داا المقدا ا
فبً وفقا للمادا  5من القانون المارور  . 1 -:ا سناد الرسدمٌا ا  . 2ا سدناد العادٌدا ا . 3
ا وراق ؼٌر الموقعا .
امددا ا سددناد الرسددمٌا فتشددمل السددندان التددً ٌنامبددا الموافددون الم تصددون بتناٌمبددا ا وتسددبػ
الرسمٌ ا علدى محتوا دا رلده و ٌ عدن فٌبدا ا بدالتزوٌر ا وتشدمل اٌضدا السدندان التدً ٌنامبدا
اصحاببا وٌصدقبا الموافون الداٌن مدن ا تصاصدب تصددٌقبا ا وتردون الرسدمٌا بالنسدبا لبداا
النوع محصورا فً التدارٌ والتوقٌدع فقد م  6مدن قدانون البٌندان )  .امدا ا سدناد العادٌدا او
العرفٌا ف تشمل أي سند ٌتضمن توقٌع من صدر عنه او اتمه او بصما اصبعه و ٌن بق علٌبا
وصؾ السند الرسمً م  11بٌنان )  .اما ا وراق ؼٌر الموقعا ا فانبا لٌسن حاا بواه عدا
ا ا ان قانون ا ابان حدد الفا حصرٌا منبا ترون حاا فً اوضاع وضمن احردا اصدا ا
وتشمل ا وراق ؼٌر الموقعا فً قانون البٌنان .1 -:البرقٌان بشر ان ٌرون اصلبا مودعا فً
دالرا البرٌد وموقعا ً علٌه من مرسلبا م  2/13بٌنان )  .2 .والدفاتر التاارٌا و ً حاا على
التاار فق ا و ترون حاا على ؼٌر التاار ا فً حدود صوحٌتبا لتواٌده الٌمدٌن المتممدا م
 ) 15ا و ً حاا على صاحببا سوان ارانن مناما ا ولٌسن حاا له ا ااا رانن مناما
وفً حدود نزاعه مع تاار آ ر م  .3 . ) 16الدفاتر وا وراق المنزلٌا ا و ال ترون حاا
لصاحببا وانما حاا علٌه فٌمدا تضدمنته مدن بٌاندان تفٌدد اسدتٌفاله للددٌن او اابدان حدق لمصدلحا
الؽٌر ا م  . 4 . ) 18التؤشٌر من قبل الدالن على سند ولو دون توقٌع بما ٌفٌد برانا اما المدٌن
م . ) 19
شر عد روج السند من حوزا الدالن
وعلٌه ا ووفقا لبال ا حرا ا فان القواعد العاما فً ا ابان فً الناا القانونً ا ردنً تقبدل
اٌا مستندان او محرران ؼٌر موقعا من منامبا ا و تقبل ا حتااج بالسندان العادٌا  -ما لد
ٌقر ال ص ببا  -ا عن رٌق ابراز ا من قبدل منامبدا ا وتنحصدر ا سدناد ؼٌدر الموقعدا بمدا
حددل حصرا قانون البٌنان وفً حدود ما قررل لبا من احرا ا وعلى الال فان رشوؾ الحسابان
ؼٌر الموقعا وؼٌر المبرزا مدن منامبدا لٌسدن حادا ورداا الفدواتٌر او المسدتندان المحاسدبٌا او
ؼٌر ا ا وفً الال قضن محرما التمٌز ا ردنٌدا (( ان الفوواتٌر التوً تخلوو مون التواٌوع او لوم
تعزز باارار او بٌنة ال تصلح حجة علوى الخصوم و ولوذلك ال ٌ خوذ بالودفع المجورد مون الودلٌل
(( االسناد العادٌة هً التً
من ح  85 / 619ص  1884سنا  ) 1987وقضن اٌضا بان
تشووتمل علووى تواٌووع موون صوودرت عنووه او علووى خاتمووه او بصوومة اصووبعه عمووال بالموواد  11موون
اانون البٌنات وعلٌه فان سندي االارار بتعٌٌن محكم وارار التحكٌم غٌر المواعٌن مون الممٌوز
وال ٌحمالن تواٌعا ٌمكن نسبته الٌه ٌجعل من االحتجاج ضد الممٌوز بهوذٌن السوندٌن غٌور اوائم
على اساس طالما انهما جاءا خالٌٌن من اي تواٌع منسوب له .من ح  96/ 831ص 1253
سنا . ) 1997
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فً اإلثبات بالوسائل اإللكترونٌة واالتجاه التشرٌعً للتعامل معها .

 1-2-1اثر تقنٌة المعلومات على وسائل التعاادات المدنٌة والمصرفٌة ووسائل اثباتها
لقد امرن استؽول وسالل تقنٌا المعلومان فً إبرا العقود الم تلفا وتبدادل البٌاندان التدً تتصدل
بالاما المالٌا ا واتٌح بفضدل ربد الحواسدٌ وشدبرا ا نترندن ا التعاقدد الفدوري بدٌن ش صدٌن
ؼالبٌن مرانا وااران م تلؾ التصرفان القانونٌا ا وااا رانن التشرٌعان المدنٌا والتاارٌدا قدد
وقفن فٌما سبق اما فررا التعاقد بواسد ا الدتلرا اوالبداتؾ ا فانبدا مدن ادٌدد تقدؾ امدا مسدالا
اسددت دا نا د الرمبٌددوتر و شددبران المعلومددان فددً التعاقددد وامددا مسددالل اإلابددان فٌمددا انتاتدده
الحواسدددٌ والشدددبران مدددن م رادددان ا وبحدددر مدددد حاٌدددا مسدددت راان الحاسدددو والبرٌدددد
اإللرترونً وقواعد البٌانان الم زنا دا دل الدنا وؼٌر دا  .واسدت دا وسدالل تقنٌدا المعلومدان
برا العقود والتصرفان القانونٌا وتبادل البٌانان واادران عملٌدان تتصدل بالامدا المالٌدا اادار
وٌاٌر العدٌد من ا شرا ن حول مد اعتراؾ القانون ا وتحدٌددا قواعدد التعاقدد ا ببدال ا لٌدان
2

الادٌدا للتعبٌر عدن ا ٌادا والقبدول وبندان عناصدر التعاقدد ا رمدا اادارن وتاٌدر اشدرا ن فدً
مٌدددان ا ابددان برددون الددنا القانونٌددا قددد حددددن ا دلددا المقبولددا وحددددن قواعددد ا حتادداج ببددا
وسوما ا ستد ل منبا على نحو ما اوضحنا اعول بشان الناا القانونً ا ردنً  .وفدً ضد
البحر فً قانونٌا التعاقد بال رق ا لرترونٌا وحاٌا مست راان الوسالل التقنٌدا فدً ا ابدان ا
ابرن التاارا ا لرترونٌا رنم ادٌد من انما التعامل التااري ا فً مٌدان البٌع والشدران
وانما فً مٌادٌن التعاقد رافدا رعقدود التدؤمٌن وال ددمان وؼٌر دا  .واادارن وتاٌدر التقنٌدا العالٌدا
وتحدٌدددا محتوا ددا الفنددً والمعرفددً تحدددٌان ربٌددرا فددً مٌدددان نقددل الترنولواٌددا والتبددادل الفنددً
والمعرفً والتزا مورد الترنولوابا ومتلقٌبا ا واابرن التقنٌا تحدٌان قانونٌدا تسدتلز التنادٌ
بالنسددبا لعقددود تقنٌددا المعلومددان ا التورٌددد والبٌددع والصددٌانا والت ددوٌر ور ددص ا سددت دا ا
وبالنسبا لعقود الورا ن التاارٌا والتوزٌع ا وعقود اشتراران المعلوماتٌا و دمان ا تصدال ا
وران  -وسٌبقى الى حٌن  -اوسع اار لبا فً حقل التاارا ا لرترونٌا والتعاقد ا لرترونً.
ول ٌتوقؾ تؤاٌر تقنٌا المعلومان على قواعد التعاقد وا ابان ا بل امتد الى رل ما ٌتصل بآلٌان
الوفان ٌا لتزامان العقدٌا وفً مقدمتبا آلٌان الدفع النقدي وادان ا لتزامان المالٌدا محدل التعاقدد
ا وفً اا ا ار آفرزن تقنٌا المعلومان وسالل حدٌاا لتقدٌ ال دمان المصرفٌا وادارا العمل
البنرً ا ابرز ا ابر فً حقل اناما الدفع ا لرترونً والدفع على ال د وادارا الحسدابان عدن
بعد ا رما حدر بفعل التقنٌا شٌوع ب اقان الدفع وا لتمان المالٌا ا وٌشٌع ا ن مفبو المحفادا
والب اقا الما را التً تمبد الدى انتبدان مفبدو النقدد الدورقً والمعددنً وتفدتح البدا امدا مفبدو
النقد ا لرترونً او الرقمً او القٌددي  .الدى ااند الدال ت دورن وسدالل تدداول ا وراق المالٌدا
و دماتبا ا فابرن فررا التعاقد ا لرترونً والتبدادل ا لرتروندً لدووراق الدى ااند ا عتمداد
شددبه الرلددً فددً اسددواق المددال علددى تقنٌددان الحوسددبا وا تصددال فددً ادارا التددداول وقٌدددل واابددان
عوقاته القانونٌا  .وٌشٌع ا ن مص لح البندوال ا لرترونٌدا التدً تنفدا ددماتبا المصدرفٌا  -بدل
و دمان اان محتو ؼٌر مصرفً ضمن تواه نحو الشمولٌا .
 2-2-1االتجاه التشرٌعً بشان ادلة اإلثبات الحدٌثة وحجٌتها وتحدٌاتها
لقد اتابن النا القانونٌا والقضالٌا والفقبٌا بواه عا الى قبول وسالل ا ابان التً توفر من
حٌر بٌعتبا موثواٌة فً اابان الواقعدا وصوالحٌة للددلٌل محدل ا حتاداج ا وتحقدق فدوق الدال
واٌفتدٌن  -:امكوان حفوا المعلومووات لتاٌوات المراجعوة عنود التنوواز ا التوسوط فوً االثبوات عوون
م
طرٌو جهووات الموثواٌوة الوسووٌطة او سوولطات الشوهادات التعاادٌووة ا ومددن ندا قبددل ناددا
سوٌفن ) التقنً لؽاٌان الحوا ن البنرٌا  -وراا ناامً شدٌبا وشدابا ونحو مدا  -وردالال قبدل
التلرا لتحقٌقبما ال ال بٌعا والواالؾا فً حٌن بقً الفارا ارج اا ا ار ومادرد دلٌدل
ابددون بالرتابددا او بٌنددا مقبولددا ضددمن شددرال اصددا ا ومددن نددا اٌضددا ااددارن وتاٌددر الرسددالل
ا لرترونٌدا عبددر شد بران المعلومدان را نترنددن والرسددالل المتبادلدا عبددر الشددبران ال اصددا م
ا نترانددن ) والبرٌددد ا لرترونددً مشددرلا عددد تحقٌددق ددال الواددالؾ فددً اددل ؼٌددا المعدداٌٌر
والمواصفان والتناٌ القانونً الاي ٌتٌح توفٌر ال بٌعا المقبولا للبٌنان وتحقٌق الوادالؾ التدً
تاٌز قبولبا فً ا ابان .
وقد ضدعن القواعدد القانونٌدا للتعاقدد وا ابدان فدً الدنا المقارندا الدى عملٌدا تقٌدٌ فدً ضدون
مفرزان تقنٌا المعلومان وتحدٌاتبا ا والال من اادل تبدٌن مدد تدوال النصدوص القالمدا مدع مدا
افرزتدده وسددالل ا تصددال الحدٌاددا وتحدٌدددا شددبران المعلومددان بانواعبددا م انترنددن ا انترانددن ا
ارسترانن ) ا باعتبار ان القواعد القالما فً ن اق التشرٌعان عموما وفً ؼٌر فرع من فروع
القددانون تتعامددل مددع عناصددر الرتابددا والمحددرر والتوقٌددع والصددورا بددق ا صددل و … الد مددن
مفا ٌ اان مدلول مادي  .وقد ادن عملٌدا التقٌدٌ دال الدى ات داا تددابٌر تشدرٌعٌا فدً ارادر مدن
دولا ا فعلى الصعٌد العالمً ران للانا الٌونسترال فً ا م المتحددا وقفدا مبردرا حٌدر انادزن
القانون النموااً للتاارا ا لرترونٌا لعا  1996الاي عدال مدن بدٌن مدا عدال مسدالل التواقٌدع
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ا لرترونٌا وقرر واو النص على قبول التوقٌع ا لرترونً روسٌلا للتعاقد واابدان ا نعقداد ا
ول ٌحدد قانون الٌونسترال معندى معٌندا للتوقٌدع ا لرتروندً او معٌدارا معٌندا لمسدالله اإلارالٌدا
وارتفى بالمبادئ العاما القالما على فررا إٌااد وسٌلا ترنولواٌا تحقق نفا المفبو والؽرض
الدداي تحققدده التواقٌددع العادٌددا  .وضددمن دداا التوادده سددارن العدٌددد مددن التشددرٌعان فددً اوروبددا
وامرٌرا وشرق اسٌا .
اما عن ا تادال التشدرٌعً العربدً للتعامدل مدع تحددٌان الوسدالل ا لرترونٌدا فدً ا ابدان ا فدان
البندددان القدددانونً للتشدددرٌعان العربٌدددا عمومدددا فدددً حقلدددً التعاقدددد وا ابدددان لددد ٌعدددرؾ الوسدددالل
ا لرترونٌا وتحدٌدا تلال التً تن وي على م راان مادٌا رالورق ا واان مبنال قالما  -بواه
عا مع عدد مدن ا سدتانانان  -علدى فردرا الرتابدا ا المحدرر ا التوقٌدع ا الصدورا ا التواٌدق ا
التصدٌق ا الساون ا المستندان ا ا وراق … ..ال ا وامٌعبا عناصر اان مدلول مادي وان
سعى البعض الى توسٌع مفبومبدا لتشدمل الوسدالل التقنٌدا ا و دً وان ردان مدن الممردن شدمولبا
الوسالل التقنٌا اان المست راان التً تتوفر لبا الحاٌا ا فانبا تشمل الوسالل اان المحتدو
ا لرترونددً البحددن م بعددا بشددرل ماددرد بعٌدددا عددن الحلددول المقددررا تقنٌددا وتشددرٌعٌا فددً الددنا
المقارنا التً نامن اا الحقل ) .
ّإال حول مدا ااا راندن قدوانٌن ا ابدان العربٌدا
والتحدٌد القانونًِ ّ
للرسائل اإللكترونٌة ٌاٌر الس ِ
القالمددا تددنا وتحر د المعلومددان المتبادلددا الرترونٌددا م  ) electronicallyمالمددا تددنا وتحر د
دالل الورقٌ د ِا ال ّتقلٌدٌ د ِا  .فتعبٌددر
المسددتندان والرسددالل والم ا بددان الصددادرا عددن رٌددق الوسد ِ
رسدددالا إلرترونٌدددا ٌَعْ ندددً المعلومد َ
ددالل
ددان المد لدددا ا المرسدددلَا ا المسدددتلما أو الم َ زنددد َا بالوسد ِ
اإللرترونٌاِا وٌشدمل الدال  -بشدرل حصدري  -البٌاندان إلرترونٌدا المتبادلدا ا برٌدد إلرتروندًا
برقٌاا تلرا . .وناد العدٌد من ال ّتشرٌعِان تنا وتست د وتشٌر الى تعبٌران مال رِتا َبدا ا
توقٌ ع ا واٌقا ا أصلً ا نس ا م ابقا ا نشر ا ت ا سدال ا ملدؾ ا
سدددال ا ٌسدددلّ ا الددد  .ومدددن المبددد ابتددددان التنبددده الدددى ان المقصدددود بالرسدددالل
بعدددا
دورقً الوحد َ
دق حٌنمددا ٌددت اسددت راج
دٌا ال ّشددر َل الد
َ
اإللرترونٌ د ِا الشددرل إلرترونددً أو الرقمددً ولَد َ
الرسددا لل اإللرترونٌددا م باعتبددا ) علددى الددورق  .فددااا ا ضددعنا ددال الحقددالق للتحلٌددل ناددد ان
التعارٌؾ المستقرا بالمفا ٌ القانونٌا والعرفٌا والقضالٌا تعرؾ الكتا َبة بما ٌفٌد انبا ٌَ ِا أَنْ
دل
ص أو بال ّ باعداِ .وتعدرؾ الطباعووة بانبدا ٌَ ِاد أَنْ تر َ
َتر َ
فعدل ٌددد شد ِ
دون نتٌاد َا الفعد ِ
دون نتٌاد َا ِ
بافراغ الرسال ِا على ورقا  .من نا ٌشمل الال الرسالل إ رترونٌا .وتعرؾ التواٌع بانه
ص بفعددل التو ّقٌدع أي وضددع الرمددز الرتدابً الدددال علدى ش صددٌته ا و دداا
ٌَتضدمّن قٌددا شد ِ
الفعل ٌشمل التحدٌد الرقمً الدال على الش ص فً بٌلا التاارا وا عمال ا لرترونٌدا  .رمدا
بالوادالق الورقٌداِ .وبالتدالً فدان
ان مفبو الوثٌقة ٌتعلق بالرتا َبا ومن نا َتردون َمحْ صدورا
ِ
ٌشمل الرسالل إلرترونٌاِ .و اا ٌن بق على التعابٌر ا ر ا مال واٌقا ا
ّتعبٌر رِتا َبا
ٌوادد فدً
توقٌع ا ال  .باعتبار ا محصورا بالماا ر المادٌا الورقٌا  .ومن ابا ا در
َ
َ
التعدابٌر أنْ تتضدم َّن
القداموا المرافلد ِا مدا ٌتددٌح م وان ردان ٌمندع فددً بعضدبا ) لبددال
تعدارٌؾِ
ِ
ِ
مفبو الرسالل إ رترونٌا والتواقٌع الرقمٌا .ور وصا لباا التحلٌدل فانده ٌتعدٌن إزالد ِا التنداقض
وعد الموالما بٌن الرّ سالل اإللرترونٌ ِا وناٌراتبا فً البٌلا الورقا او المادٌا ا و و ما ٌتررندا
امددا ال ٌدداران التالٌددا  -:امددا تددرال ا مددر للقضددان ا وااددر الددال احتمددال صدددور قددراران قضددالٌا
متناقضا وفوان وقن وٌل ٌ -نسا وعصر المعلومان فالق السرعا  -قبل استقرار ا تاال
القضددالً مددع م ددا ر اع تبددار بعددض القددراران عددد واددود حلددول تشددرٌعٌا مددن قبٌددل الددنقص
التشددرٌعً  .و دداا قددد ٌددإار علددى مسددتقبل التناددٌ القددانونً للتاددارا وا عمددال ا لرترونٌددا بددل
ومستو ت ور ا  .او ٌار تعدٌل التشرٌعان القالمدا ا لابدا اعتبدار تعبٌدران الرتابدا والواٌقدا
والتوقٌددع و… .الددد شددداملا للرسدددالل والتواقٌدددع اإللرترونٌددا ومشدددرلا الدددال سدددعا ن ددداق التعددددٌل
حااتده الدى دراسدا شداملا لرافدا تشدرٌعان النادا القدانونً  .او ٌدار اصددار
وصعوبته وا
تشرٌع اص بمفبدو الرسدالل ا لرترونٌدا و دً رٌقدا احالدا الدى سدالر التشدرٌعان ا در
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بحٌددر ٌددنص علددى ان مفبددو الرتابددا والواٌقددا والتوقٌددع وؼٌر ددا باندده ٌشددمل الرسددالل والتواقٌددع
ا لرترونٌددا اٌنمددا وردن ا و دداا ال ٌددار ٌماددل مددا ٌمرددن تسددمٌته بتشددرٌع اولددً ٌعددال مسددالل
التاددارا وا عمددال ا لرترونٌددا بشددرل شددامل وانمددا احددد تحدددٌاتبا  .وال ٌددار ا ٌددر الدداي نتبنددال
اصدددار تشددرٌع دداص بالتاددارا وا عمددال ا لرترونٌددا ٌددنا مددن بددٌن مددا ٌددنا مفبددو الرسددالل
اإللرترونٌا والتواقٌدع اإللرترونٌدا وؼٌر دا ا و داا ال ٌدار او المسدلال دو مدا تتاده الٌده م تلدؾ
النا القانونٌا القالما فً تعاملبا مع تحدٌان التاارا اإللرترونٌا .

 3-1فوً مواوا المشور االردنوً موون الوسوائل الحدٌثوة لالثبوات ومواوا اووانون
البنوك الجدٌد .
 1-3-1اتجاه  -غٌر شامل  -نحو االعتراا بحجٌة الوسائل االلكترونٌة -:
تمشٌا مع اتاا ان ا عتراؾ بحاٌا مست راان الحاسو والمراسون ا لرترونٌا ابرن فً
ا ردن دعوان عدٌدا الى واو التناٌ التشرٌعً لوسالل ا ابدان ا لرترونٌدا واعدادا النادر
بقددانون البٌنددان وؼٌددرل مددن التشددرٌعان اان العوقددا لتحقٌددق دداا الؽددرض ا ؼٌددر ان المشددرع
ا ردنً ل ٌتٌسر له الوقوؾ بشرل شمولً اما ال المسالا ا واانن اسدتااباته لبدال الددعوان
ازلٌددا فددً حدددود عدددد ضددٌق مددن التشددرٌعان الحدٌاددا التددً اسددتلزمتبا اددروؾ تحرٌددر التاددارا
واستحقاقان عضوٌا مناما التاارا الدولٌا ا ومن ول استقران التشدرٌعان ا ردنٌدا الادٌددا
وا ضاعبا لعملٌا المسح من زاوٌدا تبدٌن احرامبدا المسدتحداا فدً حقدل ا ابدان ا ٌلحدا ان امدا
اتاال تشرٌعً لقبول حاٌا المست راان ا لرترونٌا فً ا ابان بالنسبا ل الفتٌن من التشرٌعان
ا تشرٌعان ال ددمان المالٌدا م ان اداز الوصدؾ ) ا وتشدرٌعان الملرٌدا الفررٌدا ا ففدً ال الفدا
ا ولددى ا نددص المشددرع ا ردنددً فددً المددادا  / 72ج مددن قددانون ا وراق المالٌددا رق د  23لسددنا
 1997على انه ((على الورغم مموا ورد فوً اي تشورٌع يخور ٌجووز االثبوات فوً اضواٌا االورا
المالٌووة بجمٌووع طوور االثبووات بمووا ف وً ذلووك البٌانووات االلكترونٌووة او الصووادر عوون الحاسوووب
وتسجٌالت الهاتا ومراسوالت اجهوز الوتلكس والفاكسومٌلً ا رمدا نصدن المدادا / 92
من مشروع قانون البنوال الادٌدد علدى انده (( علوى الورغم مموا ورد فوً أي تشورٌع اخور ٌجووز
االثبات فً القضاٌا المصرفٌة بجمٌع طر االثبات بما فً ذلك البٌانات االلكترونٌة او البٌانوات
الصادر عن اجهز الحاسوب او مراسالت اجهز التلكس  .ونصن الفقرا ج من اان المدادا
على ان (( للبنوك ان تحتفا للمد المقرر فً القانون بصور مصتر ( مٌكروفٌلم او غٌور
مووون اجهوووز التقنٌوووة الحدٌثوووة بووودال مووون اصووول الووودفاتر والسوووجالت والكشووووفات والوثوووائ
والمراسووالت والبراٌووات واالشووعارات وغٌرهووا موون االورا المتصوولة باعمالهووا المالٌووة وتكووون
لهذه الصور المصتر حجٌة االصل فً االثبات  .ونصن الفقرا د .من المادا نفسبا على ان
(( تعفى البنوك التً تسوتخدم فوً تناوٌم عملٌاتهوا المالٌوة الحاسوب االلوً او غٌور مون اجهوز
التقنٌة الحدٌثة من تناوٌم دفواتر التجوار التوً ٌقتضوٌها اوانون التجوار النافوذ المفعوول وتعتبور
المعلومات المستفاد من تلك االجهز او غٌرها من االسالٌب الحدٌثة بمثابة دفاتر تجارٌة )) .
وقررن الفقدرا دم مدن دال المدادا انده (( تعتبور جمٌوع االعموال المصورفٌة والنشواطات المالٌوة
تجارٌة بحكم ماهٌتها الذاتٌة بتض النار عن صفة العمٌل المتعااد او المتعامل مع البنك سواء
كووان موودنٌا او تجارٌووا ووتسووري علٌهووا احكووام اووانون التجووار السوواري المفعووول كمووا ال تخضووع
الحكام ناام المرابحة .
اما فً مٌددان تشدرٌعان الملرٌدا الفررٌدا فقدد نصدن المدادا  / 3ج مدن قدانون الرسدو والنمدااج
الصناعٌا رق  14لسنا  2111علدى انده (( ٌجووز اسوتعمال الحاسووب االلوً لتسوجٌل الرسووم
الصناعٌة والنماذج الصناعٌة والبٌانات المتعلقة بها وتكون البٌانات والوثائ المستخرجة منه
المصداة من المسجل حجة على الكافة ما لم ٌثبت صاحب الشان عكسها  )).واان الدنص ورد
فً المادا /3ج من قانون حماٌا التصامٌ للدوالر المتراملدا رقد  11لسدنا  2111ا رمدا نصدن
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المادا  3/ /3من قانون العومان التاارٌا رق  33لسنا  1952المعدل بالقانون رق  34لسدنا
 1999على انه (( ٌجوز استعمال الحاسوب االلً لتسجٌل العالمات التجارٌة وبٌاناتهوا وتكوون
البٌنات والوثائ المستخرجة منه المصداة من المسجل حجة على الكافوة واان الدنص ورد
فً المادا /7ج من فانون برانان ا تراع رق  32لسنا . 1999
 2-3-1تحدٌات االثبات االلكترونً فً مٌدان االعمال المصرفٌة .
بالراوع الى نص المادا  92من مشروع قدانون البندوال ا نادد ا تقدرر املدا احردا تتعلدق بمدا
واابته المصارؾ من مشرون دول عملٌدان التقاضدً ا وٌسدال فدً داا المٌددان ابدد ممٌدز
لامعٌددا البنددوال فددً ا ردن فددً تبددٌن ددال المشددرون وعقددد عدددد مددن الندددوان العلمٌددا برا ددا
والنقاش حولبا رما ٌسال لبا دور دا الممٌدز فدً اٌاداد دال المدادا ا وفدً داا ا دار فدان دال
المادا تنشئ احرا ادٌدا او تعددل احرامدا قالمدا فدً حقدول نادا التقداص وا ابدان والتواٌقدان
العٌنٌا ا وحوالا الحق والشٌران  .وحٌدر ان المقدا محصدور بالبحدر فدً ا ابدان فانندا نتنداول
تالٌا احرا ال المادا بباا ال ص وص اما ما ورد فدً الفقدران م أ ا و ا ز ) فانبدا موضدوعان
تت ل دراسان مستقلا ا و نشٌر نا الى ال الفقران ا فً حدود اتصالبا با ابان ا ونرتفً
فً اا المقا بعرض ا حرا العاما المسدتحداا وبعدض تحددٌاتبا علدى ان تردون محدو للدراسدا
التفصٌلٌا ال اصا من ناحٌا المشرون العملٌا الماارا بشانبا .
واول ما ٌتعٌن شارا الٌه ا ان الدنص المسدتحدر فدً قدانون البندوال بشدان ا ابدان ٌمردن ان
ٌسري باار راعدً علدى مدا سدبقه مدن حدا ن او دعداو ا الدال ان القدانون ٌسدري بداار فدوري
وللحا ن المستقبلٌا ما ل ٌنص صراحا على ؼٌر الال ا و و ما ل ٌحصل فً مشروع القانون
مدار البحر ا رما ان القضدان ا ردندً مسدتقر علدى ان مسدالل ا ابدان محرومدا بالقدانون النافدا
وقددددن التصددددرؾ او العقددددد بحسدددد الحالددددا ا وفددددً الددددال تقددددول محرمددددا التمٌٌددددز ا ردنٌددددا -:
(( استقر الفقه والقضاء على ان القانون الذي ٌفصل فً طر االثبوات هوو القوانون الوذي كوان
معموال به وات العقد حتى لو كان القانون الجدٌد ادخل تتٌٌورا علوى ذلوك .ومبنوى هوذه القاعود
هو ان الناس لهم ح مكتسب فً ان ٌبقى صحٌحا بمقتضى القوانون الوذي كوان موجوودا واوت
العقد .من ح  1959/322ص  371سنا . ) 1959
اما المسالا الاانٌا المتعٌن ا شارا الٌبا ا ان ا حردا الدواردا فدً المدادا  92ب صدوص ا ابدان
شانبا شان ا حرا الواردا فً الفا التشرٌعان المشار الٌبا اعول ا ً احرا اصا ٌنحصدر
قبولبا واعمال مفاعٌلبا على الحا ن التدً ت بدق علٌبدا دال القدوانٌن و تمتدد الدى نزاعدان او
دعاو ا ر ا نبا احرا اصا تقٌد القواعد العاما فً ا ابان بالنسبا لما تنامه ا فالبٌانان
ا لرترونٌا حاا فً حقل دعداو ا وراق المالٌدا سدندا لدنص المدادا /72ج مدن قدانون ا وراق
المالٌددا واان القددول ٌددرد بالنسددبا للدددعاو المصددرفٌا لرددن سددندا لددنص المددادا  92مددن مشددروع
قانون البنوال  .وسنر ان ال الحقٌقا تا ٌر اشدرا امدا وربٌدرا ا الدال ان تحدٌدد ن داق الندزاع
الدداي ت بددق فٌدده المددادا المتضددمنا لقاعدددا اصددا لددٌا دالمددا امددر سددبل رمددا سددنر لددد بحددر
المشرون العملٌا لت بٌق النصوص المتقد ا شارا الٌبا .
اما عن ا حرا الادٌددا المقدررا فدً المدادا  92مددار البحدر ا فبدً ا عتدراؾ بحاٌدا البٌاندان
ا لرترونٌا او البٌانان الصادرا عن اابزا الحاسدو او مراسدون اابدزا الدتلرا م ) /92
وا عتددراؾ بحاٌددا المٌرددروفٌل او الصددور المصددؽرا عددن البرقٌددان وا شددعاران والمراسددون
والساون والرشوؾ وحسد الاددل حدول بٌعتبدا بانزالبدا منزلدا ا صدل باعتبار دا صدورا
مستنس ا عن ا صل المد ل او المعال ب رٌقدا المٌردروفٌش  .م  / 92ج ) ا وردالال اندزال
البٌاندددان الم زندددا فدددً ناددد المعلومدددان منزلدددا الددددفاتر التاارٌدددا وا عفدددان مدددن مسدددال الددددفاتر
والساون التاارٌا التقلٌدٌا م / 92د ) ا وا ٌرا اعتبار اٌدا عوقدا مدع البندال تاارٌدا لٌتحقدق
م
مبدأ اواز ا ابان فٌبا برافا رق ا ابان بما فٌبا الوسالل ا لرترونٌا لوابان .
 /92م ) .
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وٌوحددا ان الفقددرا مددن المددادا  92ارددرن صددراحا البٌانووات االلكترونٌووة و ومسووتخرجات
الحاسوب و ومراسالت التلكس ا لرنبا ل تارر الفارا وتسداٌون البداتؾ علدى دوؾ قدانون
ا وراق المالٌا المشار الٌه فٌما تقد ا و و ما ٌاٌر التساإل عن مد اعتبار الفارسان حاا فً
الددعاو المصدرفٌا وبدالراوع الدى الدنص المدارور نادددل قدد قدرر ابتددان ادواز ا ابدان فددً
الدعاو المصرفٌا برافا رق ا ابان واست د بعد اا الحر عبارا م بما فٌبا … ال ) و و
ما ٌدفع الى القول ان ما اوردل النص لٌا ارار من امالا مارورا علدى سدبٌل المادال ا ؼٌدر انندا
ناد ان فً ال الصٌاؼا القانونٌا ما ٌمردن ان ٌاٌدر اشدرا ن حقٌقٌدا فدً الواقدع العملدً بشدان
ت بٌق اا الحر ا الال ان ناامنا القانونً ٌقرر الحق فً ا ابان برافا رق ا ابدان فدً عددد
من المنازعان ا رالتاارٌدا والازالٌدا والعمالٌدا ا ورؼد الدال فدان احردا القضدان لد تتاده الدى
قبول ا دلا التً ت رج عن ن اق البٌندان السدتا المقدررا فدً قدانون البٌندان بسدند مدن القدول ان
المقصود برافا رق ا ابان ا ال رق التً اقدر ببدا القدانون ونامبدا واعتدرؾ لبدا ببدال الصدفا
ولددٌا أي رٌددق ٌعرفدده الناددا القددانونً ا ومددن نددا مدداو ل د ٌقبددل القضددان فددً المنازعددان
التاارٌا الفارا حاا فً ا ابان فً رل الحا ن مع ان النزاعان التاارٌا ادالز ااباتبدا برداؾ
رق ا ابان ا وبالتالً وحسما لرل اددل ردان ٌتعدٌن ان ٌدورد المشدرع فدً المدادا  92الفدارا
والتساٌون الباتفٌا على نحو ما اورد ا فً قدانون ا وراق المالٌدا  .سدٌما وان الرمبٌدوتر ااتده
ٌست د حالٌا راباز مراسون بل ان من المراسون الصادرا عنه البرٌدد ا لرتروندً والفدارا
بددالمعنى المعددروؾ ا فرسددالا الفددارا ل د تعددد حرددرا علددى ابدداز الفارسددمٌلً وترسددل بواس د ا
برم اٌان الفارا الم زنا دا ل نا الرمبٌوتر اا فبدل نعدد مادل دال المراسدون الصدادرا عدن
الرمبٌددوتر حاددا باعتبار ددا مسددت راان للحاسددو ا انبددا لٌسددن رددالال نبددا مروسددا بعبددارا م
رسالا فارسمٌلً )) ااا ما سرنا على ما و مستقر قضالٌا من واو النص صراحا على البٌنا
التً تعد مقبولا فً ا ابان .
وقد تناولن لمادا  92مدار البحر و ول مرا فً القانون ا ردندً حاٌدا المصدؽران الفلمٌدا او
ما ٌعرؾ بالمٌرروفٌل او المٌرروفٌش ا فقررن ان للبنوك الح فً ان تحتفا بصور مصتر
( مٌكوووروفٌلم او غٌووور مووون اجهوووز التقنٌوووة الحدٌثوووة بووودال مووون اصووول الووودفاتر والسوووجالت
والكشووووفات والوثوووائ والمراسوووالت والبراٌوووات واالشوووعارات وغٌرهوووا مووون االورا المتصووولة
باعمالها المالٌة وتكون لهذه الصور المصتر حجٌة االصل فً االثبات .
والمصؽران الفلمٌا باشرالبا الم تلفا تقدو علدى فردرا اد دال المحدرر او الورقدا ا صدلٌا الدى
اابزا تستنس عنبا صورا وت زنبا بشرل مصؽر او مضؽو ٌتٌح استرااعبا واعادا باعدا
نس ا عنبا ا وتقنٌا فان الم زن فً الااررا الورترونٌا و صورا عن األصل والمست رج مدن
الاباز التقنً صورا عن ا صل اٌضا ا وقد تد اللادون مبردرا الدى دال الوسدالل لل دوص مدن
ا نان ا وراق المتامعا لد البنوال ا وت ورن فررا إد ال صدورا المسدتند الدى أنمدا ادٌددا
مدددن القدددرانا الضدددولٌا باسدددت دا الماسدددحان الضدددولٌا وبرماٌدددان ضدددؽ الملفدددان والوادددالق
والنصوص .
وٌتعٌن فً اا المقا تابٌن الحقالق التالٌا بشان اا النص ا اولبا ان النص من حٌر ا صل
حسد الادددل حدول مددا ااا راندن الحاٌددا فدً ا ابددان زمدا صددل المصدؽر الفلمددً ا للمصددؽر
الفلمً نفسه ا والال لابا منح الحاٌا للمصؽر الفلمً باعتبارل حرمدا را صدل ا لردن داا
ٌمنع ان ٌاار النزاع واقعا بشان صور المستندان المعالاا ببال ال رٌقا ا والال بالنسبا لحدا ن
انرار التوقٌع او حا ن التزوٌر او نحول وفً رل مدا ٌت لد عملٌدان المضدا اا ا و دو مدا ردان
ٌتعٌن معه اقرار صوحٌا المصؽر الفلمً للمضا اا عند النزاع ا مع ان ا شرال ٌبقى قالما من
حٌددر مددد صددوحٌا المصددؽر الفلمددً لعملٌددان المضددا اا مددن الوابددا التقنٌددا رمددا سددنر لددد
التعرض للمشرون العملٌا المتصلا بت بٌق النص  .رما ان تقدٌ المصؽر الفلمً ربٌندا ٌواابده
مشرلا تابن القضان من ان مدا قدد لده فعدو دو مسدت رج مدن نادا المعالادا العالدد للبندال وانده
حقٌقا م زن فٌه و و ما قد ٌستدعً اصدار شبادا من البندال بدالال لنعدود مدن ادٌدد الدى مشدرلا
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واددو ابددراز ددال الشددبادا مددن منامبددا ا وراننددا اسددتبدلنا اشددرا ن حفددا ا وراق باشددرا ن
الشبود على صدحا الحفدا وسدومته ا مدع ان ا شدرا ن ا ٌدرا تادل اقدل ضدررا واعاقدا مدن
مشرون حفا ا وراق .
اما الحقٌقا الاانٌا فبً ان قبول اا الدلٌل منو حقٌقا باقا القضان به ا و و ما ران ٌستوا -
شانه شدان مسدت راان الحاسدو والبٌاندان ا لرترونٌدا  -ان ٌترافدق مدع اعتمداد معداٌٌر تقنٌدا
موحددا لددد سددالر البنددوال واعتمدداد مواصددفان ناامٌددا تعددزز الاقددا بددامن ناد المعلومددان وعددد
امران العبر ببٌاناتبا وتحوٌر ا ا و ال المسالا رانن محل ا تمدا الدنا القانونٌدا المقارندا ا اا
توقى اقرار حاٌا البٌانان المحوسبا والمنقولدا الرترونٌدا باعتمداد معداٌٌر تقنٌدا وناامٌدا ا مبدا
اتاحا ا شراؾ والرقابا على سوما النا التقنٌا لد البنوال وامنبا من قبل ابدان ا شدراؾ ا
و دداا موضددوع متشددع وٌاٌددر مسددالل عدٌدددا ناددد مددن المناسد تررده لدراسددا تفصددٌلٌا مسددتقلا
مرتفٌن بالقول ان احد ا عوامل قبول أي دلٌل فً ا ابان اقا المتعاملٌن معه والقضان بصحته
وسددومته الددى مددد ٌرفددل عددد امرددان العبددر بدده او تحددوٌرل و ددو مددا ٌعددرؾ بمبدددا المواوقٌددا
والصوحٌا فً ا حتااج .
وتاٌر المادا  92تساإ اما حول مد حق ال صو فدً الددعاو المصدرفٌا تقددٌ بٌندان لبدا
نفدا ال بٌعدا التدً قبلبدا القددانون مدن البندال ا وبتددقٌق الددنص نادد ان قبدول البٌندان ا لرترونٌددا
والددتلرا ومسددت راان الحاسددو اددان م لقددا بحٌددر ٌتددٌح لو ددراؾ فددً الدددعاو المصددرفٌا
ا حتااج ببا ا اما عن المصؽران الفلمٌا فان النص ٌشٌر الى حق البنال فً ا حتفاا بمال ال
المصؽران مما ٌاعلبا واقعا من البٌندان التدً ٌسدت دمبا البندال فقد مدا لد ٌ لببدا ال صد عبدر
مإسسددا الددزا ال صد بتقدددٌ بٌنددا تحددن ٌدددل ا و ددو مددا ٌاٌددر تسدداإ حددول مددد مولمددا المددواد
المقررا فً قانون البٌنان بباا الشان لل بٌعا التقنٌا للمصؽران الفلمٌا
ال املا تساإ ن و ٌزال الراٌدر ممدا ٌقدال بالنسدبا لبداا الدنص المسدتحدر ا واسدترما لبدال
الدراسا فاننا سنتناول فً دراسا قادمدا المشدرون العملٌدا لت بٌدق ندص المدادا  92مدن مشدروع
قدانون البنددوال رمددا سددنعرض لمددا تاٌددرل مددن مشددرون فددً حقددل ا ابددان الانددالً وتحدٌددا قواعددد
تفتددٌش نا د الحاسددو واتصددال الددال بال صوصددٌا والسددرٌا المصددرفٌا الددى اان د البحددر فددً
المعاٌٌر المت لبا لضمان مواوقٌا وصوحٌا ا دلا اان ال بٌعا ا لرترونٌا .

الجزء -: 2
المشكالت العملٌة فً االثبات المصرفً بالوسائل االلكترونٌة
والدلٌل المعلوماتً فً المواد الجنائٌة
تناولنا فً الازن ا ول من ال الدراسا مسالل وتحدٌان اإلابان اإللرترونً فً المسالل المدنٌا
والتاارٌا والمصرفٌا ا واسترما لباا الموضع نعرض فً اا الازن من الدراسا للمشرون
العملٌا الماارا بشان ا ابان ا لرترونً فً الدعاو المصرفٌا ونتنداول اٌضدا مسدالل اإلابدان
اإللرترونً فً المواد الانالٌا وما ٌتصل ببا من مسالل اارالٌا تتعلق بامن المعلومان .

 1-2تحدٌد المشكالت العملٌة .
 1-1-2ابول الوسائل االلكترونٌة والثقة بها .
فً لقان ماموعا ال بران األوروبٌٌن القانونٌٌن المنا بب وضع التصور للدلٌل ا رشادي حول
حاٌا ساون الرمبٌوتر والرسدالل ا لرترونٌدا المنعقدد عدا  1997قٌدل ان الحلدول ا لرترونٌدا
فدً بٌلددا العمددل المصددرفً ٌتعددٌن ان ترددون عبلددا اضددافٌا للحلددول الورقٌددا القالمددا ا ولتوضددٌح
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الفررا ا فان اعتماد العمل المصرفً على التقنٌان الحدٌاا المتعددا المحتو وا دان والؽرض ا
ٌا ان ٌرون بحال من ا حوال وسٌلا مضافا لونما التقلٌدٌا للعمل تسٌر معبا لنردون فدً
الحقٌقا اما آلٌتٌن دارا العمل وتواٌقه ا إحدا ا تعتمد التقنٌا بما تتمٌز به من سرعا فً ا دان
ورفانا فً الم راان وربما ترالٌؾ اقل ا واانٌبا استمرار ا عتماد علدى الدورق وعلدى وسدالل
العمددل التقلٌدٌددا ؼٌددر المإتمتددا ا لٌبقددى م ددزون الددورق ددو الم ددزون ا سددتراتٌاً للعملٌددان
المصرفٌا تنفٌاا وااباتا وتقٌٌما .
ال الحقٌقا تضعنا امدا ا د مشدرون ا ابدان بالوسدالل التقنٌدا ا ا و دً مشدرلا مقبولٌدا دال
الوسالل مدن قبدل الق اعدان المتعاملدا با نشد ا التاارٌدا والمدالً سدوان ا فدراد م الزبدالن ) او
مإسسان ا عمال ا والقاعدا ا ساسٌا التً ٌمرن ا ن وق منه لتحقٌق ال المقبولٌا ا ً مد
ا ملنان لسوما الوسالل ا لرترونٌا فً التعاقد وا ابان ا و اا ٌعتمد بشرل رلٌا على اواا
عناصدددر اساسدددٌا ا ا ول -:الترنٌددد ال المسدددت د ومحتدددو التقنٌدددا والقددددرا علدددى تبسدددٌ الفردددرا
واٌصالبا للمتعاملٌن ا الاانً مد رفانا ناا التراسل ا لرترونً م البند  2-1أدنال ) ا واأل ٌر
ا الاقافا والتا ٌل للتعامل مع مشرون التراسل ا لرترونً .
ان تحقٌددق دراددا قبددول ممٌددزا لوسددالل التعاقددد واإلابددان ا لرترونٌددا ا ٌت لد برناماددا توعوٌددا
شامو ا للمتعاملٌن ومإسسان األعمال والابان القضالٌا والقانونٌا ا لٌا فق للدفع نحو قبول
وسالل التعاقد ا لرترونً ا ولرن إلٌاداد اقافدا عامدا تمادل األسداا للتعدا ً مدع رافدا افدرازان
عصر المعلومان اآل اا بالت ور السرٌع ا ال ا فرازان التً تقد ٌوما بعد ٌدو نمدااج ادٌددا
للعمل وا دان وتت لد تواٌفدا للمندت منبدا المتدوال مدع مسدتوٌان الاقافدا والمقبولٌدا ومت لبدان
حسن ادارا العمل  .وحتى ترون اما فادوا بدٌن قددرا المتعداملٌن مدع التقنٌدا وبدٌن الادٌدد مدن
فتوحبددا ا ولضددمان سددوما تواٌددؾ الترنولواٌددان المسددتادا بددد مددن اسدداا اقددافً عددا ٌاددد
محتددوال مددن ددول تددروٌ المعرفددا بالتقنٌددا ومت لبددان عصددر المعلومددان ا ابتدددان مددن المفددا ٌ
ا ساسدٌا ومدرورا بتعادٌ الفوالدد وا ٌاابٌدان وتاداوز السدلبٌان والمعٌقدان ا وانتبدانا بالقددرا
على متابعا رل ادٌد وا فادا منه والتعامل معه لرفانا واقتدار.

 2-1-2بناء النام التقنٌة القادر على اثبات الموثواٌة .
ان نا د التقنٌددا المإ لددا لبنددان الاقددا بالوسددالل ا لرترونٌددا الحدددٌر للتعاقددد وا ابددان فددً الحقددل
المصرفً او فً ؼٌرل من حقول النشا التااري والمالً ا ً النا بسٌ ا البنان ا المحصدنا
من ا عتدان على المحتو المعلوماتً سوان من دا ل المنشاا او ارابا ا المنساما من حٌر
رٌقدددا ا دان والم رادددان مدددع المسدددتقر والسدددالد مدددن معددداٌٌر ومواصدددفان تقنٌدددا ا المإ لدددا
لوستمرار فً العمل دالما دون انق اع او لل ا القالما علدى افتدراض حصدول ال لدل والحاادا
للبدالل ال ارلا لتسٌٌر العمل .
و ااا ران اما ا تما لدد المإسسدان المالٌدا بحداادا الدنا ودقتبدا ورفانتبدا مدن حٌدر السدرعا
وسعان الت دزٌن ا فدان ا تمدا بدامن الدنا وامدن المعلومدان ٌسدٌر بالقددر ااتده ا ربمدا لمدا
ٌشبدل ق اع امن المعلومان من ت ور بالػ وتؽٌران متتالٌدا لدٌا فدً الوسدالل المعتمددا لتدوفٌر
ام ن المعلومان فحس بل بالنارٌان التً ٌرتز علٌبا امن المعلومان .
ان تاربتنا البحاٌا المتواضعا ا والحا ن العملٌا التً تعاملندا معبدا اابدر ؼٌدا اسدتراتٌاٌان
شاملا ودقٌقدا للتعامدل مدع امدن ناد المعلومدان والبٌاندان المتبادلدا ا اا تن لدق راٌدر مدن د
حماٌدددا البٌاندددان ووسدددال ل تبادلبدددا مدددن نمدددااج مسدددتوردا قدددد تراعدددً صوصدددٌان المنشددداا
و صوصٌان القواعد المعلوماتٌا فٌبا و صوصٌان التواٌؾ ومحدداته والاقافا السدالدا ا لبداا
رانن اناح ا ستراتٌاٌان تلال القالما على ت وٌر وسالل ا مدن الدا لٌدا المراعٌدا لوعتبداران
المارورا ا و نبالػ ان قلنا ا ن احد ا اسبا فشدل وسدالل حماٌدا ناد وامدن المعلومدان حتدى
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فددً المنشددآن الربددر ٌراددع الددى عددد ادراال ا حتٌااددان الواقعٌددا للمنشددؤا وعددد مراعدداا تبدداٌن
النمااج الاا زا مع الواقع الفعلً للمإسسا .
وٌرتب برفانا النا رفانا المتعاملٌن معبا ورفانا مزودي ال دمان المتصلا ببدا دا لٌدٌن ردانوا
ا دداراٌٌن عددن المنشددؤا ا ومددن نددا ترمددن أ مٌددا واددالؾ مستشدداري الددنا ومراقبددً األدان
وواددالؾ م ددوري الددنا المنددا ببد التواصددل مددع رددل ادٌددد وا نفتدداح علددى احتمددا ن الفشددل
واإل فاق بنفا القدر من ا نفتاح على احتما ن النااح والتمٌز .
 3-1-2مشكالت التوث من شخص المتعااد .
عالانا فً ارادر مدن دراسدا مدن الدراسدان المنشدورا فدً ا عدداد السدابقا مدن مالدا البندوال فدً
ا ردن مسدددالل التوادددق مدددن ش صدددٌا المتعاقدددد ومشدددروتبا التقنٌدددا والقانونٌدددا ضدددمن معالاتندددا
لموضددوعان التاددارا ا لرترونٌددا والبنددوال ا لرترونٌددا ا و نرددرر فددً دداا المقددا مددا سددبق لنددا
اٌرادل ا لرننا نرتفً با شارا الى مسالل تتصل با ابان فً ا عمال المصرفٌا .
ان التواق من ش ص المتعاقد مرترز تقنٌان العمدل المصدرفً رافدا ا اا أدان ألٌدا عملٌدا و
مقبولٌددا نفدداا أي ل د دون تحقٌددق الددال ا وسددوان ا تٌددر الددرق السددري او التوقٌددع الرقمددً او
التشددفٌر ا او ا تٌددرن وسددالل إابددان الش صددٌا الفٌزٌالٌددا او البٌولواٌددا او الرقمٌددا او نحو ددا ا
ت ٌر وسٌلا
ودون ال وض فً أي من ال الوسالل ارار نااعا او رفانا او مواوقٌا ا فان ا
تقنٌا تفدً بدالؽرض ا تحقدق ا رتٌداح فدً ا سدت دا مدن درؾ المتعامدل ومدن درؾ القدالمٌن
بالعمل ا وتتون مع البنان القانونً السالد م البندٌن  4و 5ادنال ) .
 4-1-2مشكالت المعاٌٌر القانونٌة لإلٌجاب والقبول .
ان التعاقد ا لرترونً ٌت ل التزا معٌار قانونً معٌن لتحدٌد احرا ا ٌاا والقبول فً البٌلا
ا لرترونٌا وتوقٌن اعتبار ما رالال قانونا وتحدي المردان المعتبدر للتعاقدد ا و دال مسدالل علدى
قددر ربٌدر مددن ا مٌدا فدً حالددا المنازعدان ا نبدا تتعلددق بمدد قبدول الناددا القدانونً لواددود
التعاقد ابتدان وموقفه من الزامٌا ا ٌاا وما اا ران القبول قد صدر صحٌحا ا ا الى اان
تحدٌد القدانون الم بدق علدى الندزاع والمحرمدا الم تصدا بنادرل تبعدا لعناصدر التندازع الزمدانً
والمرددانً  .ان التعاقددد ا لرترونددً ومسددالل ا ٌاددا والقبددول ا ومعدداٌٌر اعتبار ددا فددً حقددل
المراسون ا لرترونٌا والعقدود علدى ال د والعقدود النموااٌدا ؼٌدر الموقعدا ردر ص البدرام
وؼٌر ا ا ارار مسالل البحر القانونً ااارا للادل دول العشدرا اعدوا ا ٌدرا لدد البٌلدان
والمنامان الدولٌا وا قلٌمٌا الساعٌا لتناٌ ا عمال ا لرترونٌدا ا والتواده العدا الداي عرسده
القددانون النمددوااً لمنامددا الٌونسددترال م ا م د المتحدددا ) لددٌا ا قاعدددا عرٌضددا ٌبنددى علٌبددا
التدبٌر القانونً المناس للناا القانونً المعنً ا ال القاعدا تقو على اساا احدار تساو فدً
القٌمددا بددٌن العقددود التقلٌدٌددا والعقددود ا لرترونٌددا ا بددٌن وسددالل ا ابددان المإسسددا علددى الرتابددا
والتوقٌع المادي وبٌن المراسون ا لرترونٌا والتواقٌع الرقمٌا ا لرن ال القاعدا ل تمنع الراٌر
من ال وفان والتناقض ا و ن المقا لٌا استعراض ا تاا ان الدولٌا ا وانما التارٌد على ان
بٌلدددا التعاقددددان وا عمدددال ا لرترونٌدددا  -وٌدددرتب ببدددا مسدددالل ا ابدددان بالرسدددالل والوسدددال
ا لرترونٌا ٌ -مرن ان تتحقق دون توفر معاٌٌر قانونٌا واضدحا والٌدا والدى ان ٌتحقدق الدال
تابر ا مٌا الربٌرا لبنان الواالق العقدٌا لوعمال المصرفٌا ا اا ٌتعٌن ان تراعً ال الواالق
ؼٌا المعاٌٌر فتتحول بااتبا الى قانون المتعاقدٌن وان تراعً عناصر اساسٌا تتااوز المشدرلا
ا مبا تحدٌد القانون الم بق وابا ا تصاص القضالً  .وتررز ضمن ا ما ٌتعٌن ان تررز
علٌه على التواه نحو رق التقاضً البدٌلدا التد ً تاٌدز التحدرر مدن راٌدر مدن القٌدود القانونٌدا
القالمددا ا ولعددل التحرددٌ والمفاوضددان والوسددا ا وؼٌر ددا مددن ددرق فددض المنازعددان ددارج
المحار ا نس للنشدا المصدرفً وتعددو ضدرورٌا لوعمدال المتصدلا بالعوقدان القانونٌدا فدً
البٌلا ا لرترونٌا والمعلوماتٌا .
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 5-1-2مشكالت اإلارار بحجٌة الوسائل االلكترونٌة فً اإلثبات .
اتاال دولً عرٌض نحو ا عتراؾ بحاٌا المراسون ا لرترونٌا بم تلؾ انواعبدا وا عتدراؾ
بحاٌددا الملفددان الم زنددا فددً الددنا ومسددت راان الحاسددو والبٌانددان المسددتراعا مددن نادد
المٌرددروفٌل والمٌرددروفٌش ا وحاٌددا الملفددان اان المدددلول التقنددً البحددن ا وا قددرار بصددحا
التوقٌع ا لرترونً وتساوٌه فً الحاا مع التوقٌع الفٌزٌالً والت لً شٌلا فشٌلا عن اٌا قٌود تحد
من ا ابان فً البٌلا التقنٌا ا والسنوان القلٌلا القادما ستشبد ت ورا اٌضا فً ا تاال نحو قبول
الملفان الصوتٌا والتناارٌا والملفان اان المحتو المرلً وؼٌر ا .
فً ض ال البٌلا المفعما بالتؽٌر اتاه المشرع ا ردنً نحو قبول الوسالل ا لرترونٌدا ربٌندا
فً الدعاو المصرفٌا ا وقد عالانا فً العدد السابق موقؾ قانون البنوال الادٌد ومدا قدررل فدً
دداا الصدددد ا و نرددرر مددا قلنددال مرتفددٌن با شددارا الددى ان المشددرلا تددزال ترمددن فددً التعددا ً
الازلً مع تدابٌر عصر المعلومان التشرٌعٌا ا ومع التؤرٌد على تفبمنا للواقدع وتقددٌرنا العدالً
لما ٌناز ا ان قانون البٌنان واحرا التعاقدد المددنً والتاداري تادل حادر اسداا تعردا مدد
تفبمنا لمت لبان عصر المعلومان .

 2-2اتجاهووات الحلووول والتوودابٌر القانونٌووة المقارنووة والتجربووة االردنٌووة للتعاموول
معها .
حٌن نعل ان لانا ا م المتحدا لتوحٌد القانون التااري قد بدان اعمالبا منا عا  1985لتؽ ٌا
مسالل المراسون ا لرترونٌا والتعاقددان ا لرترونٌدا وحاٌدا مسدت راان الحاسدو والتادارا
ا لرترونٌا والتواقٌع الرقمٌا ا وانبا حتى الوقن الحاضر تزال فً ض المعررا ولد تنادز
ا ازنا من الم لو اناازل للتعا ً مدع مشدرون ا عمدال ا لرترونٌدا ا فانندا سدندرال حاد
العمل الم لو اناازل .
ولٌا مدن بدا التقٌدٌ ا سدوان لابدا المددح او ا نتقداد ا نقدول ان التاربدا ا ردنٌدا فدً اعقدا
ا دوق مبدادرا م  ) Reachال اصدا بق داع تقنٌدا المعلومدان ا ردندً ا اابدرن اصدرارا نحدو
تبنً استراتٌاٌا سلٌما فً التعامل مدع تحددٌان القدانون فدً عصدر التقنٌدا ومدن ضدمنبا البندوال
ا لرترونٌا والتاارا ا لرترونٌا وؼٌر ا ا اا ٌشبد المتابع انه قد اارٌن ضمن انشد ا برندام
امٌددر وانش د ا امعٌددا انتددا ج وضددمن ددا المبددادرا المشددار الٌبددا دراسددان قانونٌددا لعدددد مددن
التشددرٌعان ا ردنٌددا اان العوقددا واددر تحلٌددل موقفبددا مددن تحدددٌان ا عمددال ا لرترونٌددا ا
واقترحن التوصٌان الوزما للتعا ً معبا ا و و ابد مامن ومقدر عالٌا سوان للابا المشدرفا
او المنفاا ا لرن التعا ً مع نتال ال الدراسا ٌزال فً اضٌق من ا ارل الم لو ا رما ان
الابد بد ان ٌترامل بمزٌد مدن الدراسدان البحاٌدا ا وااا راندن التوابدان لدد الفرٌدق العامدل
ب صوص المسالل القانونٌا اعتماد الدلٌل التواٌبً لوتحاد ا وربدً بشدان التادارا ا لرترونٌدا
واعتماد القانون النموااً لل ٌونسدترال اساسدا لسدن تشدرٌع اردندً فدً حقدل التادارا ا لرترونٌدا
موقؾ متصدور فدً ضدون اتادال عددد مدن الددول المتقدمدا والنامٌدا ا در ا لرنده ٌمردن ان
ٌرددون موقفددا مرددتمو دون تقدددٌر الحااددا الددى نصددوص وقواعددد تتفددق مددع مع ٌددان ال صوصددٌا
ا ردنٌا وربما نقول ال صوصٌا العربٌا من حٌر مرترزان وقواعدد الدنا القانونٌدا العربٌدا ا
ولنددا فددً تاربددا انددو افرٌقددا مدداو نموااددا ٌحتددا فددً التعامددل مددع المسددالل القانونٌددا للتاددارا
والبنوال والحروما ا لرترونٌدا ا فبدً وان ات دان مدن النمدااج الدولٌدا وا قلٌمٌدا اساسدا للعمدل
لرنه ترافق مع انش ا بحاٌا واعمدال للادان مت صصدا ردل فدً حقلبدا اقلده ن النمدااج الدولٌدا
وا قلٌمٌا تؽ ً ردل الموضدوعان القانونٌدا ا اا تؽ دً النمدااج مداو مسدالل ال صوصدٌا
والملرٌا الفررٌا ومن البٌانان وا تصاص القضالً وؼٌر ا .
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 3-2االدلة المعلوماتٌة فً المواد الجنائٌة .
مع ازدٌاد ا عتماد على نا الرمبٌوتر والشبران فً ا عمال ااٌرن و تزال تاار مشدرلا امدن
المعلومددان ا أي حماٌددا محتوا ددا مددن انشد ا ا عتدددان علٌبددا ا سددوان مددن دا ددل المنشدداا او مددن
ارابا ا وانما ا عتدان عدٌدا تبدأ من الد ول ؼٌر المصرح به لملفدان البٌاندان الدى احددار
تؽٌٌر فٌبا وتحوٌر بمحتوا ا او اصدناع بٌاندان وملفدان و مٌدا ا او اعتراضدبا ااندان نقلبدا ا او
تع ٌل عمل النادا ا او ا سدتٌون علدى البٌاندان ؼدراض م تلفدا او احددار تددمٌر او احتٌدال
للحصول على منافع ومراس مادٌا او لمارد ا ضرار با رٌن وحتى ابدان القددرا واحٌاندا
مارد انش ا تستبدؾ المزاح الاي سرعان ما ٌرون عمو مإاٌا ٌتااوز المزاح.
والحماٌا من ال ا عتدانان واابان قدرا الناا على التعامل اآلمن مع البٌاندان ٌاٌدر مشدرون
اارالٌا عدٌدا فً معرض تفتٌش نا الحاسو او تقدٌ الدلٌل فً الدعو الازالٌا ا بعا فدً
النا القانونٌا التً تدنص علدى تادرٌ افعدال ا عتددان علدى المعلومدان  -انادر دراسدتنا ادرال
الرمبٌوتر المنشورا فً مالا البندوال فدً ا ردن دول عدا  - 1999ا وحٌدر ان دال الدراسدا
تتناول ا ابان ا فان من مقتضى وموابان الموضوع التعرض لوابدان فدً الددعاو الازالٌدا
باسددت دا ا دلددا اان ال بٌعددا التقنٌددا بعددا فددً حدددود المسدداحا المتاحددا مددع ا شددارا الددى حااددا
الموضوع لدراسا شاملا ارار ت صصا .
 1-3-2الطبٌعة الخاصة باالدلة فً جرائم المعلوماتٌة .
القاعددا فددً الدددعاو الازالٌددا اددواز ا ابددان برافددا ددرق ا ابددان القانونٌددا ا والقٌددد علددى ددال
القاعدا ان الدلٌل ٌتعٌن ان ٌرون من ا دلا التً ٌقبلبا القدانون ا وبالتدالً تابدر ا مٌدا اعتدراؾ
القانون با دلا اان ال بٌعا ا لرترونٌا ا اصدا مدع احتمدال ابدور انشد ا ارمٌدا عدٌددا فدً
بٌلا ا عمال والتاارا والبنوال ا لرترونٌا .
والمعلومان ا وان رانن قٌمتبدا تتاداوز شدٌلا فشدٌلا الموادودان وال اقدا ا فانبدا لٌسدن مادٌدان
لتقبددل بٌنددا فددً ا ابددان ا ووسددال ت زٌنبددا  -ؼٌددر الددورق رم راددان  -تحاددى م مددن حٌددر
محتوا ددا ) بقبولبددا دلددٌو مادٌددا ا مددن نددا رددان البحددر القددانونً فددً العدٌددد مددن الدددول ٌتادده الددى
ا عتدددراؾ بالحاٌدددا القانونٌدددا لملفدددان الرمبٌدددوتر ومسسدددت رااته والرسدددالل ا لرترونٌدددا اان
المحتو المعلوماتً لٌا ب صورتبا الموضوعا ضمن وعدان مدادي ولردن ب بٌعتبدا ا لرترونٌدا
المحضا .
المشرلا ترمن فً القواعد الم زنا ا فً صفحان الفضان ا لرترونً ا فً الواٌقا ا لرترونٌا اا
ما تحتوٌه من بٌانان قد ٌرون الدلٌل على حصول تحرٌؾ او د ول ؼٌر مصرح بده او توعد
او … ال ا فرٌؾ ٌقبلبا القضان و ً لٌسن دلٌو مادٌا ٌضاؾ الى الملؾ رالمبرز ال دً او م
محضر ) اقوال الشا د او تقرٌر ال برا ا ولتااوز ال المشرلا ٌلاا القضان الى انتدا ال بران
اران عملٌان الرشؾ والتابن من محتو الواالق ا لرترونٌا ومن ا تقدٌ التقرٌدر الداي ٌعدد
و البٌنا والدلٌل ولٌا الواالق ا لرترونٌا ا لرنه مسلال تؤبال بعض النا القانونٌدا عوضدا عدن
معارضته سا واؼراض ااران ال برا و بٌعتبا ربٌنا ت ضع للمناقشا وا عتراض والرفض
والقبول .
لقد اتاه ا تحاد ا وروبً منا منتصؾ الامانٌنان الى تواٌه مشرعً دول اوروبا قرار حاٌا
الواالق ا لرترونٌا ومساواتبا بالواالق الرتابٌا من حٌر الحر ا وا د مدن الدال التواٌده بعدد
اشترا ان تبرز من قبل منامٌبا وا ستعاضدا عدن الدال بشدبادان ٌدا صدادرا عدن الابدان
مالرا النا او ابان وسٌ ا ا لما ابر عملٌا من مشرون أبرز ا ان اانبدا مدن المعلومدان
ٌد لبا او ٌنامبا األش اص وانما ٌ لقبا الاباز نفسه ضمن عملٌان المعالاا وفً ا ار تقنٌان
البرماٌان القالما على الاران الصناعً .
 2-3-2مشكالت التفتٌش والضبط .
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ان تفتٌش مسرح الارٌما وما ٌتصل به من امارن وضب المحرزان اان العوقا بالار امدور
نامتبا قوانٌن ا صول ا وٌاور التساإل حول مد ان باق القواعد القالما على حالا تفتٌش نا
الرمبٌوتر وقواعد البٌانان ا لٌا الال فحس ا بل تاٌر ا مٌا ال برا فً اا الحقل اا رما ٌدر
احد اشبر محققً التحقٌقان الفدرالٌا ا مرٌرٌا ان ال ا فً تفتٌش وضب الدلٌل قد ٌدإدي الدى
فوان فرصا رشؾ الارٌما او فوان فرصا ا دانا حتى مع معرفا الاانً
ان تفتٌش نا الحواسٌ تفتٌش للفضان ا فتراضً واوعٌا الت دزٌن ا تفتدٌش لوادرانان التدً
ٌحفابا الاباز ان ردان مدزودا بحافادان الرترونٌدا للعملٌدان المنادزا عبدرل ا و دو امدر ٌتعلدق
بالقدرا على تحدٌد الم لو مسبقا ولٌا مادرد سدبر ؼدور نادا الرتروندً ا ن التعامدل وفدق
المسدلال ا ٌددر قددد ٌرددون لده عواقد قانونٌددا ا مبددا ب ددون ا ادرانان نبددا ددارج ن دداق امددر
التفتٌش والضب او قد تن وي ا ارانان على رشؾ صوصٌا البٌانان الم زنا فدً النادا م
بند  3تالٌا ) .
مراعا الخصوصٌة والقواعد الدستورٌة لضمانات المتهم المعلوماتً .
3-3-2
البٌاندان الم زندا دا دل الدنا لدٌا امٌعدا تتصددل بارٌمدا ا عتددان علدى النادا ا منبدا بٌانددان
اصدا وا ددر اان قٌمدا اسددتراتٌاٌا ا لبداا ا ددت ال بدران القددانونٌون بم دا ر ا عتدددان علددى
ال صوصٌا او الحٌاا ال اصا فً معرض الرشؾ عن الددلٌل او فدً معدرض ا قدرار باسدت دا
دلٌل اي بٌعا الرترونٌا .
وفً دولا لٌا اما بعد قواعد لحماٌا ال صوصٌا سدوان مدن حٌدر تنادٌ اعمدال امدع وت دزٌن
ومعالاا ونقل البٌاندان ا او مدن حٌدر حقدوق الدد ول الٌبدا وحدق اصدحاببا بسدومتبا وصدحتبا
وتعدٌلبا ا او من حٌدر اقدرار الحماٌدان ا دارٌدا التناٌمٌدا والمدنٌدا والازالٌدا لبدال البٌاندان ا
ٌرون اما صعوبا فً حماٌا ال صوصٌا وٌرون اما احتما ن اربر دار ا دلا ؼٌر القانونٌا
ونشون نزاعان فً اا الحقل .
ان النا القانونٌا المقارنا وفً الوقن الداي تحرردن فٌده نحدو حماٌدا المعلومدان واقدرار حاٌدا
ا دلددا اان ال بٌعددا التقنٌددا اتا بددن اٌضددا مددن زاوٌددا ا ددر قددرار ضددمانان دسددتورٌا للمددتب
المعلوماتً وضمانان اارالٌا لرفالا سدوما اادرانن الموحقدا الازالٌدا فدً الددعاو المتصدلا
بالمعلومان ونا الرمبٌوتر  .ابرز ا الحق بال برا المقابلا لل برا الماراا مدن النٌابدا ا والحدق
بعد ااران اٌا عملٌدان ضدب وتفتد ٌش علدى ناد الرمبٌدوتر دون حضدور المعندً او مدن ٌمالده
قانونا .
وااا رانن ال صوصٌا وسرٌا البٌانان امر او ا مٌدا بالؽدا فدً شدتى المواقدع والق اعدان فانبدا
ترتسً ا مٌا اوسع فً الق اع المصرفً ا مرد الال التزا البنال القانونً بالحفداا علدى السدرٌا
واحترا ال صوصٌا وتحمله مسإولٌان اإلفشان بالسر المصرفً .
نطا االفشاء وصالحٌات االستشهاد فً دعاوى المعلوماتٌة .
4-3-2
ان من ارار المسالل ادا فدً حقدل ا بعداد ا ارالٌدا لددعاو المعلوماتٌدا فدً ن اقٌبدا الحقدوقً
والازالً ا مسالا ن اق ا فشان بالمعلومدان الم لدو او الادالز للشدا د المعلومداتً  -ان اداز
التعبٌر ا فالشا د ٌشبد فٌما شبد بااته او قال او عل ا لرن ا مر فً دعاو المعلوماتٌا م تلؾ
ا اا امددا ناددا معددٌن للمنشددؤا وامددا اعمددال تتصددل بالشددا د بااتدده بددل ربمددا تتصددل بشد ص
بٌعً وقد ترون متصلا بناا الرترونً او نحول ا رما ان الشا د ٌعل الراٌدر وادزن ممدا ٌعلد
واقع ضمن ا ار ال صوصٌا والسرٌا .
ان التناددٌ القددانونً للواعددد ا ارالٌددا وا اباتٌددا فددً الدددعاو المعتمدددا علددى ادلددا معلوماتٌددا او
تتصددل بعددوال التقنٌددا وا لرترونٌددان ٌاد اعددادا توصددٌفبا قانونددا بددل وتناٌمبددا بشددرل ٌضددع
الشا د موضع المسانلا و ٌحر القضان فرصا ا فادا من شبادا الشا د فً سبر ؼور الحقٌقا
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التً تتوقؾ فً احٌان راٌرا على ما ٌعلمه الشا د بال برا النارٌا
رآ ا او سمعبا او نقلن له .

ما ٌعلمه بالواقع من حقالق

الخالصة -:
فً العاالا المتقدما سعٌنا اارا املا من التساإ ن بشان ما ٌمرن تسمٌته ا ابان ا لرتروندً
ا و ددو فددً الحقٌقددا ا ابددان بالوسددالل ا لرترونٌددا مددن رسددالل الرترونٌددا وتعاقدددان الرترونٌددا
ومست راان الحاسو وبٌنان وادلا اان بٌعا تقنٌا .
فً عال ٌعلدً قدٌ المعلوماتٌدا وٌسدعى لوفدادا منبدا ا ٌتعدٌن ان نادل متٌقادٌن لمدا ٌتعدٌن علٌندا
التعامل معه ا اننا ا ن مض رٌن  -رما ٌبدو  -ان نتعامل مع النمااج التشرٌعٌا القالمدا او لنقدل
الاا زا رما حصدل فدً حقدل تشدرٌعان الملرٌدا الفررٌدا ا فدً حدٌن راندن الفرصدا اماندا نتداج
معارفنددا ال اصددا ا و ننددا  -ردداردن  -بدددانا بداٌددا موفقددا فددً حصددر الواقددع التشددرٌعً المتصددل
بالتاارا ا لرترونٌا والبنوال ا لرترونٌا والحروما ا لرترونٌا حٌن اسندن المبما لفرٌق عمدل
حقق اناازا ٌبا ا فان ال وا التالٌا انتاج تشرٌعان توافق احتٌاااتنا تعرا تعامو موضدوعٌا
ومعمقا مع افرازان عصر التقنٌا .
..............................................................................................انتهت الوثٌقة
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