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الخالصة
ٌعد التوقٌع االلكترونً من احدث االسالٌب واكثرها تطوراً وتماشٌا ً مع
التقدم التكنولوجً الذي تشهده هذه الحقبة  ،اذ ان التوقٌع لم ٌعد ٌقتصر على
التوقٌع التقلٌدي الذي ٌتم بخط الٌد على دعامات ورقٌة وانما اصبح باإلمكان فً
الوقت الحاضر  ،وكنتٌجة للتطورات التكنولوجٌة التً ادت إلى استخدام
المحررات او المستندات االلكترونٌة محل المستندات الورقٌة التقلٌدٌة إلى ظهور
الحاجة إلى هذا النوع من التوقٌعات فلكل منهما مفاهٌم مغاٌرة .
وعلٌه فلم ٌ عد التوقٌع ٌنصرف إلى االسالٌب المعروفة فً التوقٌع كاإلمضاء
او الختم او بصمة االبهام  ،وانما شاعت االن اسالٌب جدٌدة للتوقٌع تتواءم مع
التطورات التقنٌة والوسابل المستخدمة فٌها منها التوقٌع البٌومتري ( signature
 )biomtriqueوٌمثل هذا التوقٌع بقٌام الكومبٌوتر بتدوٌن صفة جسدٌة للشخص
فً ذاكرته ( )memoryوفً االغلب تكون هذه الصفة من التوقٌعات  ،ولكل
منهما مفاهٌم مغاٌرة فقد ٌنصرف إلى قزحٌة العٌن ( )IRISاو بصمات الٌد او
بصمة الصوت والشفاه وتخزن هذه الصفات بصورة رقمٌة ومضغوطة .وكذلك
التوقٌع بالقلم االلكترونً والى جانب التوقٌع السري الكودي والتوقٌع الرقمً .
و تمثل هذه االسالٌب فً المرحلة الراهنة بما ٌعرف بالتوقٌع االلكترونً
الذي ٌتمثل بإحالل اسالٌب جدٌدة للتوقٌع تقوم على مقومات جدٌدة غٌر تلك
المستخدمة فً االسالٌب التقلٌدٌة للتوقٌع  ،اذ ان استخدام المستندات االلكترونٌة
استلزم وضع توقٌع طرفٌه علٌه مما شكل اساسا ً قانونٌا ً مقبوالً لتحدٌد هوٌة
الشخص وتؤكٌداً على نٌة الموقع فً االلتزام بمضمون السند الموقع واقراره
لمحتواه وبصدوره منه  ،مما ٌدل على اتخاذه سنداً واقعٌا ً إلثبات الروابط التعاقدٌة
بٌنهما ،اذ ان الشرط الوحٌد لشرعٌة المستند او صحته ان ٌكون موقعا ً ممن هو
حجة علٌه .
غٌر انه لما كان هذا النوع من التوقٌعات ٌقع على وسٌط غٌر مادي  ،هو
البرنامج فلن ٌكون هذا التوقٌع توقٌعا ً خطٌا ً وانما هو توقٌعا ً الكترونٌا ً ٌقوم على
اجراءات ترقٌم او ترمٌز او تشفٌر او تكوٌد (أي مفتاح خاص) وهذه تمثل مادة
التوقٌع ،وعلٌه فقد وجد بان الحاسبة االلكترونٌة ٌمكن ان تقدم بدٌالً مقبوالً لمسؤلة
التوقٌع بحٌث تعطً ضمانات اكٌدة فٌما ٌتعلق بشخصٌات االطراف المعنٌة ومن
ثم اضفاء الشرعٌة الالزمة على البٌانات المتبادلة  ،وٌتم ذلك عن طرٌق العمل
بنظام النداء العكسً ( )call backاو مفاتٌح االختبار ( )Test Keysاو شفرة
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إضفاء الشرعٌة ( )Authentication code Macro( )MACبهدف التؤكد
من هوٌة مصدر الرسالة .
لذا فالتوقٌع االلكترونً ٌعد طرٌق اكثر ضمانا ً وامنا ً من مجرد وضع
توقٌع على محرر ورقً ٌسهل تزوٌره اذ ان التوقٌع االلكترونً على السندات
االلكترونٌة ٌتضمن تواقٌع رقمٌة ( )digital signaturesوالتً هً رسابل
مشفرة الكترونٌا ً  ،وتحتوي ضمنا ً على تواقٌع رقمٌة وترفق مع نصوص الرسابل
العادٌة للتعرٌف بهوٌة اصل كل وثٌقة وبالتالً فهً تإمن صحة العقود والثقة
بالمصدر الذي ارسلت منه وتمكن المتعاقدٌن من االطالع على صحة البٌانات
دون تحرٌف وبطرٌقة ٌمكن ان ترجح على صدق البٌانات التً تتضمنها السندات
العادٌة.
لذا نؤمل ان ٌعالج قانون التوقٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة العراقً لعام
 8108المشكالت الناجمة عن التعاقدات عبر شبكة المعلومات لتوفٌر الحماٌة
القانونٌة فً هذا النوع من التعاقدات و التً ٌفتقر توفٌرها القانون المدنً  ،كما
ان بعض النصوص القانونٌة المبعثرة فً هذا القانون وذاك ال تكفً لتوفٌر حماٌة
فعالة  ،لذا فإن قانون التوقٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة العراقً ٌعد
خطوة جدٌدة ومهمة للتؤسٌس لحماٌة فعالة رصٌنة توفر الثقة واالمان فً
التعاقدات عبر شبكة المعلومات .
Conclusion
The electronic signature of the latest styles and most
sophisticated and in line with technological advances
witnessed in this era, as the sign is no longer limited to the
traditional signature which is handwritten on the pillars of
paper, but it was possible at the present time, and as a result of
technological developments that have led to the use of records
or documents E replaces the traditional paper documents to
the emergence of the need for this type of signatures each has
different concepts.
And it is no longer sign goes out to the methods known in
the signature Kalaamada or seal or thumbprint, but spread far
new styles to sign copes with technical developments and the
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means used by them to sign biometric (signature biomtrique)
This represents a signature by the computer write down the
recipe physical person in his memory (memory ), most often
this trait be of signatures, each with different concepts were
going out to the iris (IRIS) or fingerprints or voice and lip
imprint and stored these qualities in digital and compressed. as
well as the signing of a pen-mail, along with the secret signing
the code and digital signature.
And represent these methods at the current stage what is
known as the electronic sign, which is substituting new styles
for signature based on new elements other than those used in
traditional signature methods, as the use of electronic
documents necessitated the development of the signing of the
terminal upon which mainly form legally acceptable to
determine the identity of the person and the confirmation of
the intention Site to comply with the content of the site and
the bond approval for its content and its issuance thereof,
indicating the bond is actually taken to prove the contractual
ties, as the only condition for the legitimacy of the document
or health be signed who is the argument of it.
However, since this type of signatures is located on the
broker is a physical, is the program this signature will not be
hand-written signatures, but is electronic signatures based on
the numbering procedures or encoding or encryption or
encoding (ie private key) and this represents a material sign,
and it was found that Electronic Calculator can provide an
acceptable alternative to the issue of signing so give definite
guarantees in respect of the personalities concerned parties
and then legitimize the necessary data exchanged, and this is
done by doing a reverse call system (call back) or test keys
(Test Keys) or legitimize blade (MAC) (Macro Authentication
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code) in order to confirm the identity of the source of the
message.
So signing of mail is more secure and safer than just put
the signing of the editor and was promoted through easily
rigged as the electronic signature on the electronic bond
includes digital signatures (digital signatures) which is
encrypted electronic messages, and has implicitly digital
signatures and attached with the provisions of ordinary
messages to define the identity of origin each document and
therefore believes the health of contracts and trust the source,
who sent him and enables contractors to see the validity of the
data without distortion and in a manner that could suggest the
truth of the statements contained in regular bonds.
So we hope that handles the electronic signature and
electronic transactions Iraq for the year 2012 problems arising
from contracts through information to provide legal protection
in this type of contracts and a network that lacks provided
Civil Law Act, as some legal texts scattered in this law, and
that is not enough to provide effective protection, therefore,
the electronic signature and electronic transactions Iraqi law is
a new and important step for the establishment of effective
protection sober provides confidence and safety in contracts
through the information network.
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المقدمة
شهد العالم تقدما علمٌا فً مٌادٌن شتى ومن ضمنها مجال االنترنت  ،و ال
ٌستطٌع احد ان ٌنكر اهمٌة هذه الوسٌلة والتً توصف بكونها واحدة من المظاهر
الفذة للتقدم العلمً والتً من خاللها بات من السهل التواصل ما بٌن االفراد فً
أي مكان فً العالم  ،حٌث ازالت الحدود الجغرافٌة بٌن الدول وساعدت فً
تحوٌل العالم الى قرٌة صغٌرة  ،مما ساعد بدوره فً إمكانٌة ابرام العقود عن
طرٌق التبادل االلكترونً السرٌع للبٌانات من خالل الشبكة العالمٌة للمعلومات
)االنترنت) والذي كان له تؤثٌر جوهري على الطرٌقة التً تتم بها إبرام
المعامالت والصفقات التجارٌة  ،أذ بدأ التبادل االلكترونً للبٌانات عن طرٌق
المستندات االلكترونٌة ٌحل محل المستندات الورقٌة العادٌة واستطاع األفراد
بفضل ذلك وعبر استخدام هذه الشبكة من إجراء العدٌد من المعامالت عن بعد
عن طرٌق عقود أطلق علٌها العقود االلكترونٌة .
ولكً ٌكون العقد ذو قٌمة قانونٌة وٌنتج آثاره فال بد من التوقٌع علٌه  ،و
إن كان التوقٌع الٌدوي فً فترة من الفترات أفضل طرٌقة للتوقٌع فهو لم ٌعد
مالبما ً للصور الحدٌثة للتعامالت التً أخذت الشكل االلكترونً والتً ٌتعذر معها
التوقٌع التقلٌدي -الذي ٌتم بخط الٌد  -عن طرٌق استخدام اإلمضاء أو البصمة أو
الختم  ،الن العقد مبرم عبر وسابل الكترونٌة ٌتم التوقٌع علٌه عن طرٌق استخدام
توقٌعا الكترونٌا  ، ،لذا ظهر بدٌال عنه وهو التوقٌع االلكترونً ،محل بحثنا هذا .
لذا سنتناول الموضوع من خالل مبحثٌن  ،سنتطرق فً المبحث األول إلى
تحدٌد ماهٌة التوقٌع االلكترونً  ،أما المبحث الثانً فسنعقده لبٌان حجٌة التوقٌع
االلكترونً وتوثٌقه .
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المبحث األول
ماهٌة التوقٌع االلكترونً
أن تحدٌد ماهٌة التوقٌع االلكترونً تستلزم الوقوف على تحدٌد مفهوم
للتوقٌع االلكترونً فً المطلب االول  ،ومن ثم بٌان شروط التوقٌع االلكترونً
فً المطلب الثانً.
المطلب األول
مفهوم التوقٌع االلكترونً
ٌُثٌر مفهوم التوقٌع االلكترونً صعوبات السٌما فً الدول التً تخلو من
قانون خاص ٌنظم التوقٌع االلكترونً  ،فً حٌن إن أغلب القوانٌن ( ، )0عالجت
الموضوع بعد أن أدركت أهمٌته فً جانبه االٌجابً وخطورته فً جانبه السلبً.
مما تقدم فإنه ٌستلزم تحدٌد مفهوم التوقٌع االلكترونً كونه ٌثٌر إشكالٌة
نظرا ألهمٌته  ،لذا سنبٌن المقصود بالتوقٌع االلكترونً من خالل تحدٌد تعرٌفه
فً الفرع االول وبٌان صوره فً الفرع الثانً .
الفرع األول
التعرٌف بالتوقٌع االلكترونً
سنتناول فً هذا الفرع معنى التوقٌع االلكترونً قانونا فً المقصد االول
ومن ثم بٌان معناه اصطالحا فً المقصد الثانً .
المقصد األول  :معنى التوقٌع االلكترونً قانونا
()8
على الرغم من ان التوقٌع ٌمثل ركن الرضا فً انشاء المستندات  ،غٌر
ان اتفاقٌة األمم المتحدة واالتفاقٌات السابقة علٌها والتشرٌعات القانونٌة العربٌة لم
تتول تعرٌف التوقٌع تعرٌفا ً محدداً بل اكتفى االمر فٌها على وجوب تواجده لتمتع
المستند بالحجٌة القانونٌة فً اإلثبات( ، )2كما هو الحال بالنسبة للقانون النموذجً
بشؤن التجارة االلكترونٌة ( ، )4فلم ٌورد تعرٌفا للتوقٌع االلكترونً وإنما أشار
الى الشروط الواجب توافرها فً التوقٌع  ،وكذلك قانون االثبات العراقً رقم
 011السنة  0313حٌث نصت المادة ( /82اوالً) منه على انه " ٌعتبر السند
العادي صادراً ممن وقعه مالم ٌنكر صراحة ما هو منسوب الٌه من خط او
امضاء او بصمة إبهام" .
إال إن المشرع العراقً عرف المقصود بالتوقٌع االلكترونً فً المادة
(االولى  /رابعا) من قانون التوقٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة العراقً
لسنة  8108بؤنه " عالمة شخصٌة تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو
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إشارات او اصوات أو غٌرها وله طابع متفرد ٌدل على نسبته الى الموقع وٌكون
معتمداً من جهة التصدٌق " (.)2
وجاء تعرٌف القانون المصري للتوقٌع االلكترونً بؤنه " ما ٌوضع على
محرر الكترونً وٌتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غٌرها"(.)6
فً حٌن عرفت المادة ( /4/0206اوالً) من القانون المدنً الفرنسً فً
تعدٌلها المرقم ( )821لسنة  8111التوقٌع بؤنه (اإلجراء الذي ٌحدد هوٌة من هو
منسوب الٌه والذي ٌكشف به اطراف العمل القانونً عن موافقتهم على
االلتزامات المتولدة عنه (( . )1من ذلك ٌظهر ان المشرع الفرنسً عرف التوقٌع
بوظابفه وهً :أوالً  :التدلٌل على هوٌة صاحبه .ثانٌا ً :اقرار الموقع بمضمون
المحرر الموقع وارتباطه بااللتزامات الواردة فٌه(. )2
أما القانون النموذجً بشؤن التوقٌعات االلكترونٌة فقد عرفت المادة (/8أ)
منه التوقٌع االلكترونً بؤنه " بٌانات فً شكل الكترونً مدرجة فً رسالة
البٌانات و مضافة إلٌها أو مرتبطة بها منطقٌا ٌجوز أن تستخدم لتعٌٌن هوٌة
الموقع بالنسبة الى رسالة البٌانات  ،ولبٌان موافقة الموقع على المعلومات الواردة
فً رسالة البٌانات " .
والذي ٌبدو من خالل قراءة هذا النص بان االتفاقٌة قد عرفت التوقٌع
االلكترونً تعرٌفا ً واسعا ً دون حصره بشكل معٌن (حروف ،ارقام ،صوت،
رموز ،اشارة ...الخ)  ،فجمٌع هذه االشكال وغٌرها تصلح بان تكون محالً
للتوقٌع االلكترونً أي مادة للتوقٌع مادام ادراجها او اضافتها او ارتباطها
بالمستندات االلكترونٌة قد تم باتباع الوسابل االلكترونٌة الحدٌثة  ،إال ان هذا
وحده غٌر كا ٍ
ف بل ٌنبغً فضالً عن استخدام الوسابل االلكترونٌة الحدٌثة ان
ٌإدي هذا التوقٌع الوظابف التً ٌإدٌها التوقٌع باألسالٌب التقلٌدٌة وهً  :ان
ٌكون كافٌا ً فً التدلٌل على هوٌة الشخص صاحب التوقٌع  ،و ان ٌكون داالً على
موافقة الشخص بمضمون المحرر الموقع وااللتزام بما هو وارد فٌه.
كما جاء التوجٌه الصادر من االتحاد األوربً بتارٌخ  13/12/1999بؤنه "
التوقٌع الحاصل فً شكل رقمً مدمج أو ملتصق أو مرتبط منطقٌا ببٌانات
الكترونٌة أخرى والذي ٌستخدم كوسٌلة فً المصادقة " (. )3
اما لجنة إعمال التجارة الدولٌة التابعة لألمم المتحدة عام  1996فقد عرفته
بؤنه" عبارة عن مجموعة أرقام تمثل توقٌعا على رسالة معٌنة بحٌث ٌتحقق هذا
التوقٌع من خالل اإلجراءات الحسابٌة المرتبطة بمفتاح رقمً خاص بالشخص
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المرسل ومن خالل الضغط على هذه األرقام الخاصة لمستخدم الشبكة المعلوماتٌة
ٌتكون التوقٌع االلكترونً " (. )01
كما بٌنت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اتفاقٌة االمم المتحدة الكٌفٌة التً
ٌتم بها التوقٌع حٌث نصت (ٌ -2جوز ان ٌكون التوقٌع على مستند النقل المتعدد
الوسابط بخط الٌد  ،او مطبوعا ً بالفاكسٌمٌلً ،أو مبصوما ً بالتثقٌب او الختم ،او
على صورة رمز ،او ان ٌتم بؤي وسٌلة آلٌة او الكترونٌة اخرى ،ما لم ٌكن ذلك
مخالفا ً لقانون البلد الذي ٌصدر فٌه مستند النقل المتعدد الوسابط) ( . )00من هذا
النص ٌظهر واضحا ً ان االتفاقٌة قد حرصت على التماشً مع االسالٌب الحدٌثة
فً التوقٌع لمواكبة التقدم التكنولوجً فً مجاالت النقل الحدٌثة حٌث لم ٌعد
ٌقتصر التوقٌع فٌها على التوقٌع بالمفهوم المعاصر ،وانما اخذت بالمعنى الواسع
للتوقٌع الذي ال ٌقتصر على التوقٌع التقلٌدي بخط الٌد ()Hand writing
فحسب وانما اشتمل على اشكال اخرى من التواقٌع  ،وذلك نظراً الزدٌاد حركة
نقل البضابع المصدرة والمستوردة بٌن الدول وبشكل كبٌر حٌث اصبحت تصدر
ٌومٌا ً اعداداً كبٌر ًة من المستندات  ،مما ترتب علٌه ان اصبح التوقٌع بخط الٌد
التقلٌدي على كل هذه المستندات امراً مرهقاً ،لذلك وبغٌة مساٌرة كل تلك
التطورات عمدت الفقرة الثالثة -السالفة الذكر -إلى تعداد الطرق التً ٌتم بها
ا لتوقٌع على المستند وهً باإلضافة إلى التوقٌع بخط الٌد ،فقد اجازت االتفاقٌة ان
ٌكون التوقٌع مطبوعا ً بالفاكسٌمٌلً ( )printed in facsimile( ) 08او
مبصوما ً بالتثقٌب ( )perforatedاو بالختم ( )stampedاو على صورة
رموز ( )symbolsاو ان ٌتم باي وسٌلة آلٌة او الكترونٌة اخرى ( or made
. )03( )by any other mechanical or electronic means
اما على صعٌد التشرٌعات العربٌة فقد عرفه المشرع االردنً بؤنه "
البٌانات التً تتخذ هٌبة حروف أو أرقام أو رموز او اشارات او غٌرها وتكون
مدرجة بشكل الكترونً او رقمً او ضوبً او اٌة وسٌلة اخرى مماثلة فً
رسابل معلومات او مضافة علٌها او مرتبطة بها ولها طابع ٌسمح بتحدٌد هوٌة
الشخص الذي وقعها وٌمٌزه عن غٌره من اجل توقٌعه وبغرض الموافقة على
مضمونه " (. )04
اما على مستوى التشرٌعات الوطنٌة العراقٌة  ،فكما سبق ان بٌنا ان قانون
االثبات العراقً لم ٌتطرق لمسؤلة التوقٌع االلكترونً ،اما التشرٌعات المتعلقة
بالتجارة والنقل فنالحظ بان قانون النقل العراقً رقم  21لسنة  0322كانت له
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االسبقٌة فً هذا المضمار حٌث نصت الفقرة الرابعة من المادة ( )048على انه
(ٌكون توقٌع سند الشحن بخط الٌد او بؤٌة طرٌقة اخرى مقبولة) (. )02
المقصد الثانً  :معنى التوقٌع االلكترونً اصطالحا
عرف التوقٌع االلكترونً بتعارٌف عدة تبعا الختالف النظرة إلٌه  ،فقد عرفه
جانب من الفقه بنا ًء على الرسابل )  )06التً ٌتم بها بؤنه " الرمز المصدري أو
السري الذي ٌتم إدخاله فً جهاز الحاسب اآللً عن طرٌق رسابل اإلدخال لٌتم
من خالله انجاز بعض المعامالت بإتباع إجراءات محددة متفق علٌها بٌن إطراف
االلتزام وضمن الحدود التً تم االتفاق علٌها بٌن طرفً العالقة القانونٌة ). " (01
كما عرف بؤنه " تعبٌر شخص عن إرادته فً االلتزام بتصرف قانونً
معٌن عن طرٌق تكوٌنه لرموز سرٌة ٌعلمها هو وحده تسمح بتحدٌد هوٌته). " (02
اما االتجاه االخر من الفقه فقد عرفه من خالل الشكل الذي ٌؤخذه بؤنه " عبارة
عن حروف او ارقام او رموز او اشارات لها طابع منفرد تسمح بتحدٌد شخص
صاحب التوقٌع وتمٌزه عن غٌره وٌتم اعتماده من الجهة المختصة" (. )03
فً حٌن عرفه رأي آخر استنادا إلى الوظٌفة التً ٌإدٌها بؤنه " المعطٌات
التً تؤخذ الشكل االلكترونً والتً ترتبط بمعطٌات الكترونٌة أخرى تستخدم
إلثبات صحتها). " (81
كما وعرف بنا ًء على التطبٌقات العملٌة التً ٌتم بها بؤنه " مجموعة من
اإلجراءات التقنٌة التً تسمح بتحدٌد شخصٌة من تصدر عنه هذه اإلجراءات
وقبوله بمضمون التصرف الذي ٌصدر التوقٌع بمناسبته" ). (80
الفرع الثانً
صور التوقٌع االلكترونً
لما كان التوقٌع التقلٌدي ٌتم بعدة صور منها اإلمضاء و الختم و البصمة ،
فإن التوقٌع االلكترونً هو اآلخر تعددت صوره  ،وهذه األخٌرة تختلف فٌما بٌنها
من حٌث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان وذلك بحسب اإلجراءات
المتبعة فً إصدارها وتؤمٌنها والتقنٌات التً تنتجها وهذا ما سٌتبٌن لنا من خالل
المقاصد اآلتٌة .
المقصد األول  :التوقٌع البٌومتري
ٌعتمد علم البٌومترلوجً على المواصفات والخصابص الممٌزة لألشخاص ،
وٌقوم هذا التوقٌع على حقٌقة علمٌة مفادها إن لكل فرد صفاته الجسدٌة الخاصة
التً تختلف من شخص إلى آخر  ،والتً تتمٌز بالثبات النسبً الذي ٌجعل لها
قدرا كبٌرا من الحجٌة فً التوثٌق واإلثبات  ،لذا ٌعتمد هذا التوقٌع على الصفات
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والخصابص الجسدٌة والسلوكٌة للشخص  ،وهذه الصفات متعددة منها مسحة
العٌن البشرٌة (القزحٌة)  ، Iris Retina scanningوخواص الٌد البشرٌة
 ،Hand Geometryوبصمة الصوت  ،وبصمة الصوت  ،وبصمة الشفاه ،
والبصمة الشخصٌة أو بصمة اإلصبع  Finger Pritigوهً بصمة رقمٌة ٌتم
اشتقاقها بناء على معادالت خوارزمٌة تطبق حسابات رٌاضٌة على الرسالة
لتولٌد بصمة تمثل ملفا كامال أو رسالة وتدعى البٌانات الناتجة البصمة
االلكترونٌة للرسالة (. )88
إما كٌفٌة التحقق من شخصٌة المستخدم أو المتعامل مع هذه الطرق
البٌومترٌة فٌتم عن طرٌق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب اآللً مثل الفؤرة
ولوحة المفاتٌح التً تقوم بالتقاط صورة دقٌقة للصفة الجسدٌة للشخص الذي
ٌرٌد استعمال االمضاء البٌومتري كعٌن المستخدم أو صوته  ،أو ٌده  ،حٌث ٌتم
تخزٌنها بطرٌقة مشفرة فً ذاكرة الحاسب المخزنة حٌث تتم برمجته على اساس
اال ٌصدر اوامره بفتح القفل المغلق وال ٌسمح له بالتعامل أال فً حالة المطابقة
مع البصمة المبرمجة فً ذاكرة الحاسب (. )82
إال أن ما ٌعٌب على هذه الطرٌقة إمكان مهاجمتها أو نسخها من قراصنة
الحاسب اآللً عن طرٌق فك شفرتها  .كذلك ٌعٌبها االفتقار إلى األمن والسرٌة ،
حٌث تعمل الشركات المنتجة للطرق البٌومترٌة على توحٌد نظم عملها  ،فضال
عن أنها ال تقدم نتابج كاملة الصحة  ،كما إن هذه الطرٌقة وان تطورت
وأصبحت تتم بطرٌقة العلم االلكترونً بٌد إن هذه األخٌرة تحتاج إلى جهاز
حاسب آلً له مواصفات خاصة فضال عن احتٌاجه إلى جهة توثٌق إضافٌة (. )84
المقصد الثانً  :التوقٌع الرقمً
وهو التوقٌع الذي ٌتم إنتاجه باستخدام تقنٌات التشفٌر عن طرٌق قٌمة
عددٌة تصمم بها رسالة البٌانات بحٌث تجعل من الممكن باستخدام إجراء رٌاضً
معروف ٌقترن بمفتاح الترمٌز الخاص بمنشا الرسالة القطع بؤن هذه القٌمة
العددٌة قد تم الحصول علٌها باستخدام ذلك المفتاح ( ، )82ومن خالل أرقام
مطبوعة تسمى  Hashلمحتوى المعاملة التً ٌتم التوقٌع علٌها بالطرٌقة ذاتها
أي باستخدام األرقام  ،وتتم الكتابة الرقمٌة لمحتوى المعاملة عن طرٌق التشفٌر "
"  cryptographicleالذي ٌتم باستخدام مفاتٌح سرٌة وطرق حسابٌة معقدة ،
تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة إلى رسالة رقمٌة غٌر مفهومة ما لم
ٌتم فك شفرتها ممن ٌملك التشفٌر  ،وتسمى هذه الرسالة " " messeg digest
 ،وبعد أن كان التشفٌر وفكه ٌتم بمفتاح واحد  ،نظرا الن كال من مرسل المعاملة
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أو البٌان االلكترونً ومستلمه ٌملك نفس المفتاح  ،أصبح ٌتم بمفتاحٌن احدهما
للتشفٌر وٌسمى المفتاح الخاص  ،والثانً لفك التشفٌر وٌسمى المفتاح العام ولذلك
اصطلح على هذا النظام األخٌر بنظام المفتاح العام (. )86
وعلى من ٌرغب فً التعامل الكترونٌا ٌقوم بعد كتابة الرسالة بالتوقٌع
علٌها الكترونٌا باستخدام مفتاحه الخاص وتمرٌرها من خالل برنامج خاص
بالتشفٌر فً الحاسب اآللً حٌث تتحول إلى رسالة رقمٌة  ،ولكً ٌتمكن من
أرسلت إلٌه هذه الرسالة من قراءتها علٌه فك شفرتها عن طرٌق المفتاح العام
المرسل إلٌه من قبل المرسل وتحوٌلها من صورتها الرقمٌة إلى صورتها
األصلٌة المقروءة  ،أما إذا حدث تغٌٌر فً مضمونها أو تالعب فً توقٌع
المرسل فإن الحاسب اآللً ٌوضح ذلك على الفور  ،وبالتالً ال ٌستطٌع اي
شخص الدخول الى المعلومات او الحصول على برامج الكمبٌوتر اال اذا ادخل
رقم سري (كود( ( ، )81مما ٌعنً إن هذا النظام له وظابف كثٌرة منها:
أوال  :التوثٌق وذلك بالتحقق من هوٌة طرفً العقد تحدٌدا تاما وممٌزا وخاصة
الموقع  ،وان الرسالة الموقعة منه تنسب إلٌه  .ثانٌا  :السالمة حٌث ٌضمن إن
محتوى الرسالة الموقع علٌها الكترونٌا لم ٌتم تغٌٌره ولم ٌتم التالعب فً بٌاناتها ،
وعدم إمكانٌة تدخل أي من الطرفٌن أو أي شخص آخر على مضمون التوقٌع
وشكله أو مضمون المحرر االلكترونً المرتبط به  .ثالثا :السرٌة حٌث ٌوفر
التوقٌع الرقمً سرٌة تامة للرسالة فال ٌمكن الكشف عن محتواه إال باستخدام
تقنٌات فك التشفٌر) الكربتوجرافٌا ( ) ، (82فً ضوء األمان المفقود على الشبكة
العالمٌة المفتوحة االنترنت  .رابعا  :عدم اإلنكار وهو عدم إمكان الموقع
الكترونٌا إنكار الرسالة أو المعاملة الموقعة منه  ،وٌرجع ذلك إلى االرتباط التام
بٌن المفتاح العام والمفتاح الخاص (. )83
المقصد الثالث  :التوقٌع الكودي أو السري
حٌث ٌتم توثٌق المراسالت والتعامالت االلكترونٌة باستخدام مجموعة من
األرقام أو الحروف أو باستخدامهما معا  ،وٌختارها صاحب المراسلة أو التوقٌع
لتحدٌد شخصٌته  ،وال تكون معلومة إال منه هو فقط ومن ٌبلغه بها  ،وتسمى هذه
الطرٌقة باإلنكلٌزٌة " " Personal identification Numberواختصارا
)(P.I.Nوغالبا ما ٌرتبط هذا التوقٌع السري بالبطاقات البالستٌكٌة والبطاقات
الممغنطة وغٌرها من البطاقات الحدٌثة المشابهة والمزودة بذاكرة الكترونٌة .
ومثالها بطاقة فٌزا " " Visaوماستر كارد " "master cadوامٌركان
اكسبرس . )21( "American Express".
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كما أن القضاء الفرنسً اعترف فً احد إحكامه بهذا التوقٌع لكونه ٌحاط
بالضمانات ذاتها الموجودة فً التوقٌع الٌدوي التقلٌدي  .واستند فً اضفاء الحجٌة
القانونٌة للتوقٌع االلكترونً على االتفاقات التً تبرم بٌن ذوي الشؤن  ،والتً
تنص على ذلك صراحة (. )20
المقصد الرابع :التوقٌع بالقلم االلكترونً
ٌتم التوقٌع بالقلم االلكترونً من خالل نقل التوقٌع المحرر بخط الٌد بالماسح
الضوبً ثم تخزٌنه فً جهاز الحاسب اآللً ومن ثم نقل هذه الصورة إلى العقد
الذي ٌراد إضافة التوقٌع إلٌه إلعطابه الحجٌة الالزمة  ،وٌمتاز هذا التوقٌع
بمرونة وسهولة استعماله حٌث ٌتم من خاللها وبشكل بسٌط وٌسٌر تحوٌل التوقٌع
التقلٌدي إلى الشكل االلكترونً عبر أنظمة معالجة المعلومات(. )28
إال أن استعمال هذا التوقٌع ٌتسبب فً العدٌد من المشاكل مثل أثبات الصلة
بٌن التوقٌع والمحرر االلكترونً إذ ٌستطٌع المرسل إلٌه االحتفاظ بنسخة من
صورة التوقٌع التً وصلته على إحدى المحررات ثم ٌقوم الحقا بإعادة وضعها
على أي محرر وٌدعً إن وضعها على أي محرر وٌدعً إن واضعها هو
صاحب التوقٌع الفعلً  ،لذا فإن هذه الطرٌقة تخلو من أدنى درجات األمان
الواجب تحققها فً التوقٌع االلكترونً ( ، )22الى جانب ان هذه الصورة من
صور التوقٌع ال ٌمكن االعتداد بها فً ضوء النصوص المقررة ألحكام االثبات
،ألنها صورة لسند عادي لٌس لها اي قٌمة فً االثبات  ،ألنها ال تحمل التوقٌع
الخطً ممن صور عنه السند وال ٌمكن االحتجاج بها حتى لو فقد اصل السند  ،اذ
من الممكن ان تكون الصورة محرفة او ان ٌكون السند مزورا  ،فال ٌمكن مطابقة
الصورة علٌه  .وتطبٌقا لذلك ذهبت محكمة التمٌٌز العراقٌة بؤن " صورة السند
العادي لٌس لها اٌة قٌمة فً االثبات  ،اال بمقدار ما تهدي الى االصل اذا كان
موجودا فٌرجع الٌه وتكون الحجٌة لألصل ال للصورة " (. )24
المطلب الثانً
شروط صحة التوقٌع االلكترونً
لكً ٌعتد بالتوقٌع االلكترونً كدلٌل ٌلتزم به موقعه على رسالة البٌانات
االلكترونٌة البد من توافر جملة من الشروط لضمان صالحٌة التوقٌع واالعتداد
به قانونا ً  ،وهذا ما سنتناوله من خالل أربعة فروع متتالٌة وكما ٌلً -:
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الفرع األول
أن ٌدل التوقٌع على االلتزام بمضمون السند االلكترونً الموقع علٌه
التوقٌع تصرف ارادي ٌقصد به التعبٌر عن موافقة الموقع على مضمون
السند وانطباق ارادته الداخلٌة على االلتزامات الظاهرٌة الواردة فٌه والتزامه
بتنفٌذها  ،وهو الشرط الجوهري فً كٌان السند  ،وبما ان للتوقٌع وظٌفة مزدوجة
وهً اثبات وجود محتوى التصرف واقامة الدلٌل على التزام الخصم به بإثبات
شخصٌة موقع السند  ،وهو ما ٌقوم به التوقٌع االلكترونً اٌضا  ،اال ان الفقه
انقسم الى اتجاهٌن بصدد هذا االمر  ،االتجاه االول ذهب الى عدم جواز معادلة
التوقٌع االلكترونً بالتوقٌع الٌدوي( )22مطلقاً ،حٌث ٌتعذر فً التوقٌع االلكترونً
التثبت من حضور الموقع ومن وجوده المادي فعالً وقت التوقٌع وهذا ٌمثل
عنصراً أساسٌا ً فً التوقٌع الٌدوي االمر الذي ٌترتب علٌه عدم التؤكد من ان من
ٌوقع الكترونٌا ً عن بعد من وراء الحاسب اآللً هو بالفعل الشخص ذاته الذي
عرف او كشف عن هوٌته  ،وبالتالً عدم وجود تؤكٌد قاطع حول هوٌة الموقع
لعدم وجوده بشكل مادي وقت التوقٌع  ،كما ٌعتبرون التوقٌع االلكترونً غٌر
مالءم للقٌام بوظٌفة اإلثبات بتحدٌد هوٌة الشخص واإلفصاح أو التعبٌر عن
إرادته والتزامه بمضمون السند لمجرد قٌامه على وسٌط الكترونً غٌر
عادي(.)26
فً حٌن ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى تؤٌٌد فكرة التوقٌع االلكترونً  ،إذ ال
شًء ٌمنع من حصول معادلة بٌن التوقٌع االلكترونً والتوقٌع الٌدوي التقلٌدي
السٌما ان تقلٌد التوقٌع الٌدوي هو اسهل بكثٌر من اكتشاف الرمز السري لبطاقة
الدفع المصرفٌة او من فك رموز مفتاح تشفٌر عمومً او نقض شهادة الكترونٌة
صادرة عن مرجعٌة موثوق بها ،اذ كلما زاد عدد االرقام التً ٌتؤلف منها الرمز
السري او مفتاح التشفٌر كلما تطلب اختراقهما االستعانة بحاسبات آلٌة ذات
قدرات حسابٌة متفوقة ،كما ٌمكن إن ٌقوم بذات الدور الذي ٌقوم به التوقٌع
الٌدوي  ،بل ربما بدرجة أفضل  ،الن الرقم ٌعد كالتوقٌع تماما وسٌلة أكٌدة
إلقرار المعلومات التً ٌتضمنها السند من خالل رقم البطاقة وإتمام عملٌة السحب
هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى ٌوفر الرقم الثقة واألمان التً ٌوفرها التوقٌع
التقلٌدي  ،بل ربما بدرجة أحسن ). (21
كما وٌتفوق التوقٌع االلكترونً على التوقٌع التقلٌدي بالنظر إلى اإلستٌثاق
من شخصٌة صاحب التوقٌع بشكل روعً فً كل مرة ٌتم فٌها استخدام الرقم
السري او المفتاح الخاص  ،وبالتالً فال مجال لالنتظار حتى ٌحصل النزاع
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للبحث فً مدى صحة التوقٌع كما هو الشؤن فً اغلب األحوال بصدد السندات
الموقعة بخط الٌد). (22
علٌه وبغٌة حسم كل خالف قد ٌثور حول هذه المسابل فانه ٌتحتم على
االطراف المعنٌة ممن لدٌهم النٌة فً استخدام المستندات االلكترونٌة عن طرٌق
نظام تبادل البٌانات الكترونٌا ً ( )EDIان ٌتوصلوا الى اتفاق مسبق بشؤن الوسابل
التً ٌمكن استخدامها للتؤكد من صحة البٌانات المتبادلة وهوٌة الشخص الذي
ٌبغً استخدام التوقٌع االلكترونً واحاطة ذلك بضمانات عدٌدة ٌمنع حصول أي
شك او لبس حولها.
الفرع الثانً
أن ٌكون التوقٌع االلكترونً مقروءا وواضحا مستمرا ومباشرا
من السهل تطبٌق هذا الشرط على التوقٌع االلكترونً نظرا لدقة وسرعة
إتمام المعاملة من خالل الرقم السري الذي ٌبقى واضحا  ،ومقروءا  ،ومفهوما
من صاحب البطاقة والمصرف ). (23
كما ٌجب الحفاظ على التوقٌع االلكترونً بحٌث ٌبقى بالصورة ذاتها التً
صدر فٌه من مصدره ووصوله إلى المرسل إلٌه وتتم عملٌة الحفاظ على التوقٌع
االلكترونً باللجوء إلى عملٌة الضغط االلكترونً  condenseأو Hash
وهً تعنً ضغط البٌانات االلكترونٌة بحٌث تتحول إلى مجموعة من األرقام أو
الحروف تختلف فً شكلها عن البٌانات األصلٌة المضغوطة  ،لكنها تحتوي على
هذه البٌانات ذاتها  ،فإذا أعٌد فك الضغط االلكترونً نتج عنها البٌانات األصلٌة
فً شكلها السابق ذاته  ،وٌتم فك عملٌة الضغط االلكترونً بوساطة المفتاح العام
للمرسل والذي ٌمكن المرسل إلٌه من معرفته وال ٌمكن تغٌٌر البٌانات االلكترونٌة
إال من جانب المحتفظ بها (. )41
الفرع الثالث
أن ٌتصل التوقٌع االلكترونً بالسند االلكترونً
ٌندمج السند التقلٌدي بالتوقٌع الٌدوي على النحو الذي ال ٌمكن معه فصلهما
عن بعضهما البعض  .كما ال ٌمكن ألحد غٌر صاحب السند المدون التدخل
بالتعدٌل أو تغٌٌر مضمون السند  ،إذ ٌكون فً ٌد كل طرف من أطراف العقد
نسخة محررة وموقعة من الطرف اآلخر (. )40
أما فً السند االلكترونً فعلى الرغم من إمكانٌة الربط بٌن السند وبٌن
التوقٌع وتؤمٌنهما من التالعب فٌهما  ،فؤن هناك من ٌتحفظ على ذلك  ،بحجة إن
قبول السند االلكترونً بوساطة القاضً كدلٌل كتابً ٌقتضً فً بادئ األمر أن
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ٌقرر القاضً مدى كفاءة التقنٌة المستخدمة فً استٌفاء الشروط التً تإهل
التوقٌع للقٌام بدوره فً اإلثبات  ،وهو ما ٌضعف من قوة السند االلكترونً ،
وٌقترح هذا االتجاه أن ٌتدخل المشرع لتحدٌد التقنٌات التً إذا ما تم استخدامها
ٌكون التوقٌع االلكترونً صحٌحا  ،والتً ٌتحقق بموجبها االرتباط المادي بٌن
التوقٌع وبٌن السند االلكترونً ( . )48بٌنما نجد اغلب لتشرٌعات والتوجٌهات
التشرٌعٌة المنظمة للمعامالت االلكترونٌة قد نصت صراحة على جواز التعبٌر
عن االرادة من خالل استخدام الوسٌط االلكترونً  ،كما اعترفت صراحة بصحة
المعامالت االلكترونٌة عبرها بغٌة توفٌر المزٌد من الثقة والٌقٌن القانونً لدى
الشخص المتعاقد مع آخر عبر وسابط الكترونٌة (. )42
الفرع الرابع
سٌطرة الموقع وحده على وسٌلة التوقٌع االلكترونً
ٌشترط أن تكون وسابل التوقٌع االلكترونً تحت سٌطرة الموقع وحده دون
غٌره  ،ونجد بؤن هذا الشرط منطقً جدا وبخالفه ال ٌعتبر هذا التوقٌع حجة على
الموقع وال على الغٌر) ، )44وهو ما أشار الٌه قانون التوقٌع االلكترونً العراقً
فً المادة الخامسة  /ثانٌا بالقول " ان ٌكون الوسٌط االلكترونً تحت سٌطرة
الموقع وحده دون غٌره ".
كما اشترطت المادة (/0/3ج) من القانون النموذجً بشؤن التوقٌعات
االلكترونٌة على (ج -8 -ان الموقع المعٌنة هوٌته فً الشهادة كان ٌسٌطر على
بٌانات انشاء التوقٌع فً وقت اصدار الشهادة (.)42
كما حددت المادة ) (14من قانون التوقٌع االلكترونً المصري رقم )(15
لسنة  2004لصحة التوقٌع االلكترونً أن ٌكون تحت السٌطرة المباشرة للموقع
دون غٌره  ،وذلك على الوسٌط االلكترونً ( . )46كما أوضح قرار مجلس الدولة
الفرنسً الصادر فً  20/3/2001فً المادة ) (1/2بؤن التوقٌع االلكترونً
ٌكون صحٌحا إذا تم بوسٌلة تكون تحت السٌطرة المباشرة للموقع وحده دون
غٌره (. )41
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المبحث الثانً
حجٌة التوقٌع االلكترونً وتوثٌقه
من الٌسٌر القول بوجود اإلرادة إذا تم التعبٌر عنها كتابة  ،ولكن تثور
الصعوبة عند غٌاب الدلٌل الكتابً  .وقد ٌعتقد إن ذلك ٌنطبق على إثبات العقود
التً تبرم عبر شبكة االنترنت  ،بٌد ان ظهور التعامالت اإللكترونٌة وانتشارها
ادى الى تضافر الجهود الدولٌة والوطنٌة لتذلٌل ما ٌعترض التعامالت االلكترونٌة
بصفة عامة  ،والتجارة االلكترونٌة بصفة خاصة من صعوبات وعقبات والعمل
على تهٌبة البنٌة القانونٌة التً تتالءم وهذه التعامالت سواء من حٌث انجازها او
من حٌث توثٌقها واثباتها  ،وقد تركزت هذه الجهود الدولٌة فً اعتناق مفهوم
متطور للكتابة ال ٌقصرها على الكتابة الخطٌة التقلٌدٌة ـ بل ٌشمل الى جانبها
الكتابة االلكترونٌة التً تتخذ المستندات االلكترونٌة دعامة لها  ،وبما ان التوقٌع
أداة لتوثٌق التعامالت لذا سنبٌن من خالل هذا المبحث حجٌة التوقٌع االلكترونً
فً االثبات فً المطلب االول  .اما المطلب الثانً فسنعرض فٌه كٌفٌة توثٌقه.
المطلب األول
حجٌة التوقٌع االلكترونً
لقد سبق وان بٌنا إن التوقٌع الٌدوي كان أفضل طرٌقة للتوقٌع  ،إال انه لم
ٌعد مالبما للصور الحدٌثة للتعامالت التً أخذت الشكل االلكترونً والتً ٌتعذر
معها توافر التوقٌع لذلك ظهر بدٌال عنه وهو التوقٌع االلكترونً  ،والتوقٌع
بوصفه دلٌال تقلٌدٌا لإلثبات ارتبط بالكتابة ( ، ) 42لذا ٌتعٌن إلسباغ الحجٌة
القانونٌة على التوقٌع االلكترونً أن تتوافر فً الرسالة أو المستند المراد تصدٌقه
بالتوقٌع شروط الدلٌل المكتوب بوصفه وسٌلة للتوثٌق  ،هذه الشروط ٌمكن ردها
إلى ثالثة شروط نتناولها من خالل ثالثة فروع متتالٌة.
الفرع األول
أن ٌكون الدلٌل مقروءا معبرا عن محتواه
ٌتحقق هذا الشرط فً المستندات االلكترونٌة  ،إذ ال ٌشترط أن تتم قراءة
الدلٌل من اإلنسان مباشرة  ،بل ٌجوز إن تتحقق القراءة عن طرٌق غٌر مباشر ،
وذلك باستخدام الحاسب اآللً  .لذلك لم ٌعد دلٌل اإلثبات محصورا فً الكتابة
الخطٌة  ،بل امتد لٌشكل الكتابة االلكترونٌة ( ، )43تمشٌا مع التطور التقنً وما
افرزه من تعامالت إلكترونٌة استنادا لذلك .
لذا صدرت عدة تشرٌعات تعترف بالمستندات االلكترونٌة وتعادلها من
حٌث الحجٌة فً اإلثبات بالمحررات المكتوبة  ،منها قانون التوقٌع االلكترونً
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والمعامالت االلكترونٌة العراقً لسنة  8108والذي اشار فً الفصل الرابع منه
الى
المستندات االلكترونٌة فً المادة (  )02ـ اوالـ تكون للمستندات االلكترونٌة
والكتابة االلكترونٌة والعقـود االلكترونٌة ذات الحجٌة القانونٌة لمثٌلتها الورقٌة اذا
توافرت فٌها الشروط االتٌة -:أـ ان تكون المعلومات الواردة فٌها قابلة للحفظ
والتخزٌن بحٌث ٌمكن استرجاعها فً أي وقت  ،ب ـ امكانٌة االحتفاظ بها
بالشكل الذي تم انشاإها او ارسالها او تسلمها به او بؤي شكل ٌسهل به اثبات دقة
المعلومات التً وردت فٌها عند انشابها او ارسالها او تسلمها بما ال ٌقبل التعدٌل
باإلضافة او الحذف  .جـ ـ ان تكون المعلومات الواردة فٌها دالة على من ٌنشبها
او ٌتسلمها وتارٌخ ووقت ارسالها وتسلمه .
كما اشار الفصل الثانً المتعلق ببٌان اهداف هذا القانون وسرٌانه فً المادة
( )8منه على ٌ :هدف هذا القانون الى ما ٌؤتً  :-ثانٌاـ منح الحجٌة القانونٌة
للمعامالت االلكترونٌة والتوقٌع االلكترونً وتنظٌم احكامها.
كما اعترف قانون األونسترال النموذجً للتجارة االلكترونٌة لسنة 1996
بالتوقٌع االلكترونً فً المادة التاسعة منه وقبول المستندات االلكترونٌة
ومساواتها فً اإلثبات بالمحررات المكتوبة  ،حٌث طلبت لجنة األمم المتحدة
للقانون التجاري الدولً أن تولً جمٌع الدول اعتبارا لهذا القانون عندما تقوم
بسن قوانٌنها المتعلقة باستخدام بدابل لألشكال الورقٌة لالتصال وتحرٌر
المعلومات  ،أو عند تنقٌح هذه التشرٌعات هادفة من ذلك العمل على توحٌد
القوانٌن الواجبة التطبٌق على البدابل لألشكال الورقٌة لالتصال وتحرٌر
المعلومات (. )21
وفً نفس االتجاه التوجٌه األوربً الخاص بالتجارة االلكترونٌة (،)20
وقوانٌن المعامالت االلكترونٌة  ،وقوانٌن التجارة االلكترونٌة  ،كما اعترف
القانون الفرنسً رقم  821لسنة  8111الصادر بشؤن تطوٌع قانون االثبات
لتكنلوجٌات المعلومات والمتعلق بالتوقٌع االلكترونً بالمستندات االلكترونٌة
والتوقٌع االلكترونً كدلٌل لإلثبات ( ، )28إذ تتفق اغلب هذه التشرٌعات على
ضرورة توافر شروط معٌنة تعزز من هذا التوقٌع وتوفر فٌه الثقة حتى ٌتمتع
بالحجٌة وتدور هذه الشروط حول كون التوقٌع مقصورا على صاحبه وخاضعا
لسٌطرته الفعلٌة وقابلٌته للتحقق من صحته مع ارتباطه بالبٌانات التً ٌثبتها .
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الفرع الثانً
استمرارٌة الدلٌل أو الكتابة
وٌقصد بذلك قدرة الدلٌل على االحتفاظ بالمعلومات التً ٌتضمنها لفترة
طوٌلة من الزمن حتى ٌمكن الرجوع إلٌه  .وهذا الشرط متحقق أٌضا فً
المستندات والمعامالت االلكترونٌة منذ إن تم استخدام وسابط الكترونٌة متطورة
ٌتحقق فٌها عنصر الثبات واالستمرارٌة بالنسبة للمعلومات التً تحتوٌها  ،ولعل
كل هذا ٌصب فً النهاٌة فً مصلحة التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  ،الن
هذه التجارة عبارة عن معامالت الكترونٌة عبر الشبكة (. )22
الفرع الثالث
عدم قابلٌة الدلٌل للتعدٌل
ٌقصد بهذا الشرط إن ٌكون الدلٌل قادرا على مقاومة أي محاولة تعدٌل أو
تغٌٌر فً مضمونه  ،والعلة من هذا الشرط هو إضفاء الثقة واألمان على الدلٌل .
هذا الشرط أٌضا متحققا من المستندات االلكترونٌة بعد أن افرز التقدم العلمً
وسابط الكترونٌة تتمٌز بثبات محتوٌاتها وما تتضمنه من بٌانات ومعلومات لٌس
من السهل التالعب فٌها (. )24
المطلب الثانً
توثٌق التوقٌع االلكترونً
تعد الثقة واألمان بالنسبة للمتعاملٌن فً مقدمة الضمانات التً ٌتعٌن توافرها
الزدهار المعامالت االلكترونٌة  .فهذه األخٌرة تتم بٌن أشخاص عن بعد ال
ٌعرف بعضهم البعض  ،واألمر الذي ٌستوجب توفٌر الضمانات الكفٌلة بتحدٌد
هوٌة المتعاملٌن  ،وتحدٌد حقٌقة التعامل ومضمونه  .وذلك عن طرٌق تعٌٌن
الجهة المختصة بالتوثٌق فً الفرع األول  .وكٌفٌة ممارستها عملها فً الفرع
الثانً  .اما الفرع الثالث فسنعقده لبٌان حالة انكار الموقع للتوقٌع.
الفرع األول
جهات التوثٌق
ان وجود اإلرادة ٌرتبط بالتعبٌر عنها كتابة  ،ولكن تثور الصعوبة عند
غٌاب الدلٌل الكتابً  .اال ان ذلك قد ال ٌنطبق على إثبات العقود التً تبرم عبر
شبكة االنترنت  ،ومن اجل تحقٌق هذا الهدف استلزم األمر وجود طرف ثالث
محاٌد موثوق به ٌ ،تؤكد بطرقه الخاصة من صحة صدور اإلرادة التعاقدٌة
االلكترونٌة ممن تنسب إلٌه  ،ومن جدٌة هذه اإلرادة وبعدها عن الغش واالحتٌال
 ،باإلضافة إلى تحدٌد مضمون اإلرادة تحدٌدا دقٌقا تمكن المتعامل من االعتماد
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علٌها فً إثباته وفً تعامالته ( ، )22وقد تمثل هذا الطرف الثالث المحاٌد فً أفراد
أو شركات أو جهات مستقلة محاٌدة تقوم بدور الوسٌط بٌن المتعاملٌن لتوثٌق
تعامالتهم االلكترونٌة سمٌت بسلطات أو جهات التوثٌق(Certification )26
 ، Authorityهذه الجهات المحاٌدة تتولى مهمة تحدٌد هوٌة المتعاملٌن
وأهلٌتهم القانونٌة للتعاقد  ،والتحقٌق فً مضمون التعامل وسالمته  ،كذلك تقوم
بإصدار المفاتٌح االلكترونٌة  ،سواء المفتاح الخاص بالتشفٌر  ،أو العام المتعلق
بفك التشفٌر  ،كما تقوم بإصدار التوقٌع الرقمً وشهادات التوثٌق  ،فضال عن
إمساكها لسجالت خاصة بالتوقٌع االلكترونً (. )21
كما إن هذه الجهات المحاٌدة الخاصة بالتوثٌق االلكترونً تخضع إلشراف
الدولة التً تقوم بتحدٌد القواعد واإلجراءات التً تنظم عملها  ،وتقوم هذه
الجهات بإصدار شهادات التوثٌق االلكترونً وفق الترخٌص الصادر لها من
الجهات المسبولة فً الدولة  ،لتشهد بؤن التوقٌع االلكترونً هو توقٌع صحٌح
ٌنسب إلى من أصدره  ،وٌستوفً الشروط والضوابط المطلوبة فٌه بوصفه دلٌل
إثبات ٌعول علٌه (. )22
مما سبق ٌتضح لنا أنه ال ٌوجد شك فً أن الكتابة الخطٌة التقلٌدٌة  ،والتوقٌع
علٌها ٌدوٌا تقوم بدور توثٌق المعامالت فً صورتها التقلٌدٌة  ،أما بالنسبة
للتعامالت االلكترونٌة  ،وحٌث ال وجود للمستندات المكتوبة والمذٌلة بتوقٌع
محررها  ،فقد لزم األمر البحث عن وسٌلة تقوم بالدور ذاته للتوثٌق الذي تقوم به
الكتابة والتوقٌع فً صورتٌهما التقلٌدٌتٌن  .ولقد وجد العمل اإللكترونً ضالته
فً المستندات والوسابط اإللكترونً الموثقة بالتوقٌع اإللكترونً الذي أخذ فً
صورته الحدٌثة شكل التوقٌع الرقمً  ،حٌث ٌتم توثٌقهما بطرٌقة الكترونٌة أٌضا
عن طرٌق شهادات توثٌق تصدرها جهات مختصة بذلك هً جهات توثٌق
التعامالت اإللكترونٌة التً تعرف بمزودي خدمات التوثٌق االلكترونً كل ذلك
ٌضفً على السند أو المعاملة الثقة واألمان وٌجعلها حجة فً اإلثبات .
الفرع الثانً
حجٌة عمل جهات التوثٌق
ٌعد التوقٌع واحد من أهم طرق اإلثبات المرتبطة بالكتابة  ،لذا فاإلسباغ
الحجٌة القانونٌة على التوقٌع االلكترونً ٌجب أن تتوفر فً الرسالة أو المحرر
المراد تصدٌقه بالتوقٌع شروط الدلٌل المكتوب  -المشار لها سابقا  -بوصفه وسٌلة
للتوثٌق وذلك باإلضافة إلى الشروط الالزم توافرها فً التوقٌع ذاته والتً تمكنه
من أداء وظٌفته من تحدٌد الشخصٌة الموقع أو إقرار بمضمون المحرر ونسبته
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إلى الموقع  ،وكما الحظنا إن الشروط التً ٌجب توافرها لتحقٌق الدلٌل الكتابً
أمكن للمستندات االلكترونٌة أن تستوفٌها لتتمتع بالحجٌة فً اإلثبات  ،أما الشروط
الواجب توافرها فً التوقٌع ذاته لٌتمتع بالحجٌة القانونٌة فً اإلثبات فٌمكن ردها
إلى الدور أو الوظٌفة التً ٌإدٌها التوقٌع وهً تحدٌد هوٌة الموقع الذي ٌستند إلٌه
الدلٌل أو المستند والتعبٌر عن إرادة الموقع فً االلتزام بما وقع علٌه (. )23
ولقد أضفت التشرٌعات الصادرة بهذا الصدد الحجٌة القانونٌة على التوقٌع
االلكترونً حٌث قامت لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولً (االونسٌترال)
بإعداد قانون نموذجً بشؤن التجارة االلكترونٌة عرف بقانون االونسٌترال
النموذجً بشؤن التجارة االلكترونٌة لعام UNCITRAL model law ( 0336
 ، )on electronic commerce 1996حٌث تناولت المادة السابعة منه
وعلى وجه التخصٌص مسؤلة التوقٌع حٌث نصت ( -0عندما ٌشترط القانون
وجود توقٌع من شخص ٌستوفً ذلك الشرط بالنسبة الى رسالة البٌانات اذا  :أ-
استخدم ت طرٌقة لتعٌٌن هوٌة ذلك الشخص والتدلٌل على موافقة ذلك الشخص
على المعلومات الواردة فً رسالة البٌانات  ،ب -كانت تلك الطرٌقة جدٌرة
بالتعوٌل علٌها بالقدر المناسب للغرض الذي انشبت او ابلغت من اجله رسالة
البٌانات  ،فً ضوء كل الظروف بما فً ذلك أي اتفاق متصل باألمر -8 .تسري
الفقرة ( )0سواء اتخذ الشرط المنصوص علٌه فٌها شكل التزام او اكتفً فً
القانون بمجرد النص على العواقب التً تترتب على عدم وجود توقٌع.
ولضمان فعالٌة التوقٌع االلكترونً كوسٌلة إلثبات التعاقدات عبر االنترنت
ٌقتضً ذلك توفٌر حماٌة للبرامج والمعلومات داخل جهاز الكمبٌوتر بطرٌقتٌن
معا :
الطرٌقة االولى  :عن طرٌق برامج حماٌة وأمن
وٌتم ذلك عن طرٌق نظام التشفٌر بحٌث ال ٌستطٌع اي شخص الدخول الى
المعلومات او الحصول على برامج الكمبٌوتر اال اذا ادخل رقم سري كود .
الطرٌقة الثانٌة  :عن طرٌق الحماٌة القانونٌة :
وذلك بسن تشرٌعات محلٌة او دولٌة تجرم االفعال غٌر المشروعة التً تهدد
امن المعلومات والبرامج الموجودة داخل جهاز الكمبٌوتر  ،فهناك من االتفاقٌات
الدولٌة التً تحمً البرامج والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبٌوتر ومنها
اتفاقٌة بٌرن لحماٌة المصنفات االدبٌة والفنٌة  ،واتفاقٌة التربس واتفاقٌة جنٌف ،
واالتفاقٌة العربٌة لحماٌة حقوق المإلف  .وهنالك تشرٌعات داخلٌة منها قانون
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حماٌة حق المإلف وبعض نصوص قانون العقوبات التً ٌمكن تطوٌعها فً هذا
الصدد  ،كنصوص السرقة واالتالف والتزوٌر.
اما ما ٌدعً الى هذه الحماٌة القانونٌة للبرامج المخزنة داخل جهاز الكمبٌوتر
من اي اعتداء فعدة اسباب منها :
 .0ضخامة االستثمارات المادٌة والبشرٌة المستخدمة فً اعدادها  ،فإعداد
البرنامج ٌتكلف الكثٌر من المال والوقت والجهد  .فالبرنامج الواحد قد ٌتكلف
مالٌٌن من الدوالرات وٌشترك فً اعداده العدٌد من االفراد  ،فٌمكن ان ٌصل
المشاركٌن فً اعداد برنامج واحد اكثر من  200شخص.
 .8تشجٌع االبتكار فً مجال البرامج والمعلومات حٌث ان عدم وجود حماٌة
للبرامج او المعلومات تعزف المبتكر عن االبتكار والموقع عن التوقٌع طالما ان
توقٌعه او االبتكار من الممكن ان ٌصل علٌه غٌره وٌستفٌد منه عن طرٌق النسخ
والتداول فً االسواق  ،وٌجنى ارباحه دون ان ٌتكلف اي عناء من مال او جهد .
 .2قصور وسابل حماٌة البرامج والمعلومات  ،هذا القصور مرده اما ان ٌكون
قصور تقنً واما أن ٌكون قصور تشرٌعً.
فبالنسبة للقصور التقنً فال ٌوجد نظام حماٌة للبرامج والمعلومات مإكد
 % 011فمهما كان نظام الحماٌة قوي  ،إال انه من الممكن اختراقه  ،فدابما ٌقوم
المجرمون بتصمٌم برامج الفٌروسات  ،وٌقوم مخططو البرامج بتصمٌم البرامج
المضادة () )Antivirusفٌقوم المخربون بتصمٌم فٌروسات جدٌدة وهكذا فؤن
هناك حرب دابمة بٌن المخربٌن والمخططٌن  ،وغالبا ما ٌكون المخربون هم
الجانب االقوى النهم هم المهاجمون دابما  .اما مخططو البرامج فغالبا ما
ٌنتظرون حتى ٌتم الهجوم  ،ثم ٌبدءون تجهٌز الحصون والموانع حتى ال ٌتكرر
الهجوم من هذا الموضع او االتجاه  .لذلك كان البد من اللجوء الى القانون لردع
هإالء المخربٌن لحماٌة الثروة التكنلوجٌة القابمة واتاحة الفرص لجمٌع الناس
للمشاركة فً هذه الثروة وتحقٌق االستفادة القصوى منها (. )61

212

العدد  :االول المجلد  :السادس
نٌسان5102/

جامعة القادسٌة
مجلة القادسٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة

الفرع الثالث
وسائل الطعن القانونٌة بالتوقٌع االلكترونً
وفقا لما استقرت علٌه معظم القوانٌن العربٌة من ان للمحرر والتوقٌع
االلكترونً حجٌة فً االثبات مثلها مثل المحررات الورقٌة العادٌة فؤن ما ٌسري
على االخٌرة من وسابل وطرق طعن بالتزوٌر واالنكار ٌسري اٌضا على
المحررات والتوقٌع االلكترونً .
و فً مقابل ذلك تبرز مخاوف اختراق محترفً الحواسٌب الي نظام معلوماتً
جدٌد  ،لكن القضاء عول على جهود الجهات المسإولة فً تحصٌن انظمتها ازاء
محاوالت القرصنة التً تتطور مع مرور الزمن  .فالقضاء المدنً العراقً ٌرى
فً نفسه المقدرة الفنٌة للتعامل مع أي دعوى ترفع امامه حتى وان كان محل
النزاع اجراءات الكترونٌة لكنه دعا فً نفس الوقت الى تهٌبة االدوات الخاصة
بتحقٌق العدالة ازاء هذا النوع من الملفات .
اما موقف القضاء العراقً من التزوٌر فً المحرر االلكترونً الحامل للتوقٌع
االلكترونً فقد جاء بان " على المحكمة بعد ان تحقق لها وجود قرابن على واقعة
التزوٌر ان تحٌل الخصوم على قاضً التحقٌق التثبت من صحة االدعاء بالتزوٌر
ثم تجعل الدعوى مستؤخرة " (. )60
وفً قرار اخر ذهبت محكمة التمٌٌز العراقٌة الى ان " اثبات التوقٌع االلترونً
عبر االنترنت اذا صح ان المووع ٌتعلق بعقد مرسل عبر البرٌد االلكترونً
وموقع علٌه الكترونٌا فؤن بامكان القضاء الفصل بذلك النه ملزم بحكم القانون ان
ٌفصل فً أي قضٌة تعرض علٌه اذ علٌه سد النقص التشرٌعً ومعالجة
الموضوع وفق االسس الفنٌة التً تحكمه وان عدم وجود نص قانونً الٌعنً
عدم االعتداد بتلك الوسابل الحدٌثة اذ ان التوع فٌما ٌعرف بثورة المعلومات
ودخول العالم فً حقبة جدٌدة ٌغلب علٌها االعتماد على البٌانات والمعلومات
المعالجة الٌا ٌقع على عاتق القضاء الفصل فً الموضوع اذا ماتوفرت شروطه
الفنٌة فذلك الٌعد خلقا لطرٌق اثبات غٌر موجود قانونا ازاء اثبات عملٌة التوقٌع
على سند مكتوب " (. )68
اما القانون المصري مثال نصت المادة  01منه على " تسري فً شؤن اثبات
صحة المحررات االلكترونٌة الرسمٌة والعرفٌة والتوقٌع االلكترونً  ،فٌما لم ٌرد
بشؤنه نص فً هذا القانون او فً البحته التنفٌذٌة االحكام المنصوص علٌها فً
قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة ".
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وهو االمر الدي ٌجوز معه الطعن فً التوقٌع االلكترونً بكافة طرق الطعن
المقررة فً قانون االثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة نظرا لخلو قانون التوقٌع
االلكترونً من النص على ذلك  ،ومن ثم ٌجوز الطعن بالتزوٌر واالنكار وفقا
للقواعد المقررة فً قانون االثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة.
لذ ا حٌال امكانٌة الوقوع بمؤزق التزوٌر فؤن للتوقٌع االلكترونً اهمٌة وحصانة
تفوق ما موجود فً التوقٌع العادي وبالتالً تتضاءل فرص تزٌٌف االول " (. )62
الخاتمة
بعد وصولنا إلى نهاٌة دراستنا فً موضوع التوقٌع االلكترونً ٌجدر بنا أن
نخرج بجملة من النتابج والتوصٌات نورد أهمها فٌما ٌلً :
النتائج:-
 .0ان التوقٌع االلكترونً هو كل عالمة صادرة من شخص تدل عل اسمه او
على أي خاصٌة من خصابصه تعبر عن رضابه بالتعاقد .
ٌ .8عد التوقٌع من اهم طرق االثبات  ،وقد اثبتت التكنلوجٌا الحدٌثة ان
اشكال التوقٌع االلكترونً اكثر امانا من التوقٌع التقلٌدي  ،خاصة التوقٌع
بالرقم السري او البطاقة الممغنطة ألن التوقٌع التقلٌدي ٌمكن تزوٌره
بسهولة اما االول فال ٌمكن ذلك نظرا إلمكانٌة التؤكد من سالمة رسالة
البٌانات والتحقق من استالمها بالشكل المطابق لألصل الى جانب تطوٌر
تقنٌات حدٌثة تكشف عن اي تالعب .
ٌ .2تمٌز التوقٌع االلكترونً عن التوقٌع التقلٌدي من خالل اآللٌة التً ٌبرم
بها عن طرٌق شبكة المعلوماتٌة سواء عن طرٌق البرٌد االلكترونً او
عن طرٌق المواقع االلكترونٌة مما ٌستلزم معه توفٌر الحماٌة القانونٌة
لمستخدمً هذا التوقٌع .
ٌ .4إدي التوقٌع وظابف عدٌدة من اهمها تعٌٌن هوٌة الشخص واقرار
الموقع بما هو مدون فً المستند وحصول الرضا بشؤنه  ،واسناده إلى
الموقع وان لم ٌكن مكتوبا ً بخط ٌده وكذلك اتجاه إرادته إلى تحمل جمٌع
النتابج المترتبة علٌه  ،وكذلك واقعة وزمان وجود الشخص فً مكان
معٌن.
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التوصٌات
ٌ .0ستلزم من المشرع بذل جهودا كبٌرة لمحاولة جعل مفهوم التوقٌع التقلٌدي
ٌتسع لٌشمل التوقٌع االلكترونً باعتبار أن التوقٌع الذي لم تعرفه القوانٌن
هو وسٌلة للتعبٌر عن إرادة صاحبه وبالتالً ال ٌشترط أن ٌكتب بالٌد
.وذلك عن طرٌق توحٌد األحكام القانونٌة بخصوص التوقٌع التقلٌدي
والتوقٌع االلكترونً أما بدمجها فً قانون االثبات بوصفه القانون المعنً
بهذه المسؤلة أو إفراد تشرٌع موحد مستقل بشؤن التوقٌع االلكترونً .
 .8ضرورة تعدٌل قواعد قانون االثبات بما ٌنسجم واالعتراف بالتوقٌع
االلكترونً الى جانب االسالٌب االخرى المعروفة تقلٌدٌا ً اذ سوف ال
ٌكون مقبوالً االعتماد على التوقٌع باإلمضاء الكتابً او بصمة االبهام فً
عصر تستخدم فٌه االقمار االصطناعٌة والحواسٌب اآللٌة فً اصدار
المستندات ونقل التعلٌمات فً ثوان معدودة .غٌر ان ذلك كله مشروط
بتوافر ضوابط معٌنة ٌنبغً توافرها فً هذا التوقٌع اإللكترونً ،وتتمثل
صورة هذا التعدٌل بتعدٌل نص المادة ( )82من قانون اإلثبات العراقً
وتكون المادة الحالٌة مصاغة على النحو االتً( :المادة  82أوالًٌ :عتبر
السند العادي صادراً ممن وقعه ما لم ٌنكر صراحة ما هو منسوب الٌه من
كتابة أو توقٌع .ثانٌاً :للمحكمة الحكم بصحة السند الموقع بؤٌة وسٌلة متى
توافرت فً هذا التوقٌع الضوابط التالٌة :أ -ان ٌكون متمٌزاً وٌنفرد به
الشخص صاحب العالقة .ب -ان ٌكون كافٌا ً للتدلٌل على هوٌة الشخص
صاحبه .ج -ان ٌتم انشاإه بوسابل خاصة بالشخص المعنً وتحت
سٌطرته .د -ان ٌدل داللة واضحة على موافقة الشخص الموقع بمضمون
المستند الموقع وارتباطه بااللتزامات الواردة فٌه .هـ -ان ٌرتبط بالمستند
بصورة ال تسمح بإجراء تعدٌل على بٌاناته بعد توقٌعه دون احداث تغٌر
فً هذا التوقٌع .ثالثاً :فً حالة االنكار الكٌدي للسند ٌحق للمتضرر ان
ٌطالب بتعوٌض عن الضرر الذي ٌصٌبه عن ذلك فً الدعوى نفسها او
فً دعوى مستقلة) .
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الهوامش
) )0سنبٌن هذه القوانٌن خالل البحث .
) )8انظر دلٌل تشرٌع قانون االونستٌرال النموذجً بشؤن التجارة االلكترونٌة ،0336
االمم المتحدة  ،نٌوٌورك  ،0336 ،الفقرة  ،22ص.24
) ) 2أوصت فرقة العمل المعنٌة بتٌسٌر االجراءات التجارٌة ومنذ عهد بعٌد ،فً عام
 0313بان (تقوم الحكومات والمنظمات الدولٌة المسإولة عن االتفاقات الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بدراسة النصوص الوطنٌة والدولٌة التً تضم شروط التوقٌع على
الوثابق الالزمة فً التجارة الدولٌة بإٌالء العناٌة لتعدٌل تلك االحكام عند اللزوم،
بحٌث ٌجوز اعداد المعلومات التً تضمها الوثابق ونقلها بوسابل الكترونٌة وغٌرها
من الوسابل االلٌة لنقل البٌانات ،وٌجوز ان تستوفً شروط التوقٌع باإلثبات الذي
تكفله الوسابل المستخدمة فً نقل البٌانات ،وبالمثل وفً عام  0322اوصت
االونسٌترال بان تقوم الحكومات (بإعادة النظر فً المتطلبات القانونٌة بان تكون
المستندات ذات الصلة بالتجارة موقعة بخط الٌد او بغٌر ذلك من وثابق التصدٌق
الورقٌة  ،بغٌة السماح عند االقتضاء باستخدام وسابل التصدٌق االلكترونً) .انظر
التجارة االلكترونٌة  -اعتبارات قانونٌة  /دراسة من اعداد امانة االونكتاد /مإتمر
االمم المتحدة للتجارة والتنمٌة /0332/2/02 UNCTAD/SDTE/BFB/1.
ص . 83-82مشار إلٌه لدى إسراء خضر خلٌل إبراهٌم العبٌدي  ،مسـتند النقل
الـدولً المتعـدد الوسـابط للبضابـــــع  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلٌة
الحقوق -جامعة النهرٌن ، 8114 ،ص.18
) )4اعتمدت دول كثٌرة على قانون االونسٌترال النموذجً فً اصدار تشرٌعات وطنٌة
خاصة بالتوقٌع االلكترونً  ،حٌث اقتبست منه العدٌد من احكامه  ،من ذلك التوجٌه
االوربً الذي اقره االتحاد االوربً فً  02دٌسمبر  . 0333للمزٌد انظر د .السٌد
محمد السٌد عمران  ،االلتزام باإلعالم االلكترونً قبل التعاقد عبر شبكة االنترنت ،
الدار الجامعً  ،القاهرة ، 2006،ص . 30
) )2نشر فً جرٌدة الوقابع العراقٌة العدد  4826فً  2تشرٌن الثانً . 8108
) )6المادة (/0ج) من قانون التوقٌع االلكترونً رقم  02لسنة  8114والمادة ( )0/0من
الالبحة التنفٌذٌة لقانون التوقٌع االلكترونً بالقرار رقم  013لسنة .8112
(7) (Art.1316-4- la signature necessaire ala perfection d,un
acte juridique identifie celui qui l,oppose.Elle manifeste le
consentment des parties aux obligations qui decoulent de
cet acte.Quand elle est appose por un officier public, elle
confere l, authenticite al, acte).
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) ) 2د .احمد شرف الدٌن  ،عقود التجارة االلكترونٌة  ،تكوٌن العقد واثباته  ،جامعة
عٌن شمس  ،القاهرة  ، 8110 ،ص .202مشار إلٌه لدى إسراء خضر  ،مصدر
سابق  ،ص. 22-21
9). ) (Art 2: signature électronique: une donnée sous forms:
électroniaue quiest jointe ou logiq uement à d’autres
données électroniaues et qui sert de méthode
)d’authentification.
نقال عن د .طونً مٌشال عٌسى  ،التنظٌم القانونً لشبكة االنترنت (دراسة مقارنة فً
ضوء القوانٌن الوضعٌة واالتفاقٌات الدولٌة) ،دار صادر  ،بٌروت  ، 8110،ص
 232وما بعدها .
) )01د .فاروق االباصٌري  ،عقد االشتراك فً قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت ،
االسكندرٌة  ، 8111،ص  28-20مشار الٌه لدى م.م كاظم كرٌم علً  ،العقد
االلكترونً  ،بحث منشور فً مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،
تصدر عن كلٌة القانون جامعة بابل  ،دار الصادق  ،العدد االول  ،السنة االولى ،
 ،2009ص. 828-820
) )00جاء نص الفقرة باللغة االنكلٌزٌة:
(3- The signature on the multimodal transport document may
be in hand writing, printed in facsimile, perforated,
stamped, in symbols ,or made by any other mechanical or
electronic means, if no inconsistent with the law of the
country where the
multimodal transport document is
issued).
) )08الفاكسمٌل هو جهاز اكثر تطوراً ٌمكن بواسطته نقل الرسالة بكل عناصرها (طبق
االصل) إلى المركز المرسل الٌه (المستقبل) وهو ٌقترن بجهاز الهاتف اقترانا ً تاما ً
وٌالزمه وٌكمل عمله غٌر انه غٌر شفهً  ،د .عباس العبودي /حجٌة التلكس
والرسابل المرسلة عن طرٌق البرٌد االلكترونً فً االثبات /مجلة آداب الرافدٌن
تصدرها كلٌة اآلداب ،جامعة الموصل ،مطبعة جامعة الموصل  ،العدد  ،06تشرٌن
الثانً ،0326 ،ص . 261اما بالنسبة للقانون العراقً وموقف القضاء فانه استناداً
إلى المادة ( /82اوال) من قانون االثبات فانه ال ٌعرف غٌر التوقٌع باإلمضاء
وبصمة االبهام اما وسابل االتصال الحدٌثة فلم ٌتطرق لها قانون االثبات لذلك
فٌستبعد التوقٌع المطبوع بالفاكسمٌلً إلى ان ٌستقر االمر بشؤن استعمالها فً
االثبات ،حٌث ذهبت محكمة التمٌٌز فً قرارها المرقم  /234مدنٌة اولى 0323/فً
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 0323/00/00إلى ان التلكس وسٌلة اتصال حدٌثة ال تصلح ان تكون سنداً إلثبات
العقد حٌث نصت (اوامر التسلٌم وبرقٌات التلكس ال تصلح ان تكون سنداً إلثبات
العقد) انظر ابراهٌم المشاهدي  ،المبادئ القانونٌة فً قضاء محكمة التمٌٌز ،قسم
االثبات ،مطبعة الجاحظ  ،بغداد ،0334 ،ص .21غٌر ان نص المادة (/048
رابعا) من قانون النقل العراقً نصا ً واسعا ً ٌحوي فً طٌاته الطرق االخرى المقبولة
للتوقٌع ومن بٌنها التوقٌع المطبوع بالفاكسٌملً .حٌث استخدمت فً اثبات العقود
البحرٌة لسنوات عدٌدة ،واعتبر ان لها حجٌة السندات العادٌة فً االثبات سواء فٌما
بٌن المرسل والمرسل الٌه او بالنسبة إلى الغٌر متى كان اصلها المودع فً مكان
التصدٌر موقعا ً علٌه من مرسلها .فاذا لم ٌكن اصل المستند موقعا ً علٌه ،فال ٌكون له
قٌمة اال على سبٌل االستبناس ،حٌث نصت المادة ( )81من قانون االثبات العراقً
على انه (اوالً :تكون للرسابل الموقع علٌها حجٌة السندات العادٌة من حٌث االثبات.
ثانٌا ًٌ -كون للبرقٌات حجٌة السندات العادٌة اٌضا ً اذا كان اصلها المودع فً مكتب
االصدار موقعا ً علٌه من مرسلها ،وتعتبر البرقٌة مطابقة ألصلها حتى ٌقوم الدلٌل
على عكس ذلك .ثالثا ً -اذا انعدم اصل البرقٌة فال ٌعتد بها اال لمجرد االستبناس).
) ) 02من مالحظة نص هذه الفقرة نجد انها جاءت مطابقة للنص الذي اشتملت علٌه
قواعد هامبورغ  0312حٌث نصت المادة ( )04فً فقرتها الثالثة على انه (ٌجوز
ان ٌكون التوقٌع على سند الشحن بخط الٌد او بالصورة المطابقة لألصل او بالتثقٌب
او بالختم او بالرموز او معموالً بؤٌة وسٌلة آلٌة او الكترونٌة اخرى  ،اذا كان ذلك ال
ٌتعارض مع قوانٌن البلد الذي ٌصدر فٌه سند الشحن)  .حٌث جاء النص االنكلٌزي
للفقرة على النحو االتً:
(3- The signature on the bill of lading may be in handwriting,
printed in facsimile,perforated,stamped in symbols,or
made by any other mechanical or electronic means if not
inconsistent with the law of the country where the bill of
lading is issued).
كما تناولت اسلوب التوقٌع المادة ( /048رابعاً) من قانون النقل العراقً حٌث نصت
(رابعاًٌ :كون توقٌع سند الشحن بخط الٌد او بؤٌة طرٌقة اخرى مقبولة) .وان كان
ظاهراً منه انه جاء مخالفا ً لقواعد قانون االثبات العراقً التً تشترط فً المادة
( /82اوالً) منه ان ٌكون التوقٌع بخط الٌد (االمضاء) او ببصمة االبهام  ،اال ان
قانون النقل العراقً اراد مواكبة التطورات الكبٌرة الحاصلة فً مجال النقل البحري
.
) )04المادة الثانٌة من قانون المعامالت االلكترونٌة االردنً رقم  85لسنة . 2001
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ً
صراحة على جواز
) )02وٌالحظ على هذا النص ان قانون النقل العراقً وان لم ٌنص
استخدام التوقٌع االلكترونً بدالً من التوقٌع التقلٌدي على سندات الشحن فقد تمٌز
المشرع العراقً بمرونة تحمد له فً عدم التقٌد باألسالٌب المعروفة للتوقٌع  ،فترك
الباب مفتوحا ً لما ٌستحدث من اسالٌب عملٌة جدٌدة فً هذا المجال والسٌما منها
التوقٌع االلكترونً ،حٌث ذكر تعلٌقا ً على تلك المادة من انه (بهذا النص ساٌر قانون
النقل العراقً التطورات الكبٌرة الحاصلة فً مجال النقل البحري ،حٌث ان سند
الشحن اصبح اصداره بطرٌق الكترونً عند بعض شركات النقل البحري العمالقة)
غٌر ان هذا مشروط بضرورة مراعاة ضوابط معٌنة ٌنبغً توافرها فً التوقٌع من
حٌث داللته على صاحبه وعلى رضابهٌ .نظر د .مجٌد العنبكً  ،سندات الشحن
وتطور اسالٌب النقل البحري  ،مجلة العلوم القانونٌة  ،العدد (0و )8السنة /0322
ص 46وما بعدها.
) . )06البد من االشارة الى " ان الرسابل االلكترونٌة المتبادلة بٌن المتداعٌن ال تعنً
االتفاق على المسابل الجوهرٌة التً تفاوضا فٌها حتى ٌمكن ان ٌقال ان هنالك
تطابق قبول المدعً باٌجاب المدعى علٌه لذلك ال ٌمكن ان ٌكون هناك عقد ٌرتب
اثارا قانونٌة تبٌح المطالبة بفسخ العقد والتعوٌض"  .قرار رقم  / 0101الهٌبة
االستبنافٌة  8108 / /بتارٌخ  .8108 / 2 /08قرار غٌر منشور .
) )01د .محمد فواز المطالقة  ،الوجٌز فً عقود التجارة االلكترونٌة  ،عمان ، 2006،
ص .012
) )02د .اٌمن سعد سلٌم  ،التوقٌع االلكترونً  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ، 2004 ،ص.88
) )03منٌر محمد الجنبٌهً وممدوح محمد الجنبٌهً  ،الطبٌعة القانونٌة للعقد االلكترونً
 ،الطبعة الثانٌة  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة  ،بدون سنة طبع  ،ص.038
) . )81محمد ابراهٌم ابو الهٌجاء  ،التحكٌم بواسطة االنترنت  ،عمان ، 8118 ،
ص.22
) )80د  .حسن عبد الباسط جمٌعً  ،اثبات التصرفات القانونٌة التً ٌتم ابرامها عن
طرٌق االنترنت  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ، 2000،ص.24
) )88د .السٌد محمد السٌد عمران  ،مصدر سابق  ،ص . 34
) )82د .طاهر شوقً مإمن  ،عقد البٌع االلكترونً " بحث فً التجارة االلكترونً " ،
دار النهضة العربٌة  ،مصر  ، 8111 ،ص . 12-14
) )84د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،اثر التقدم العلمً فً العقد  ،مصدر سابق  ،ص 32
.
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) . )82محمد ابراهٌم ابو الهٌجاء  ،عقود التجارة االلكترونٌة  ،عمان  ،بدون سنة نشر
 ،ص  .12و د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،مصدر سابق  ،ص. 018
) )86د .السٌد محمد السٌد عمران  ،مصدر سابق  ،ص  . 31-36د .طاهر شوقً
مإمن  ،مصدر سابق  ،ص.12
) )81محمد امٌن الرومً  ،جرابم الكمبٌوتر واالنترنت  ،دار المطبوعات الجامعٌة ،
االسكندرٌة  ، 2003 ،ص .81
)ٌ ) 82قصد بالكربتوجرافٌا استخدام الرموز السرٌة والشٌفرة لتضلٌل المعلومات
بحٌث ال تفٌد سوى المتلقً المعنً بالرسالة  .للمزٌد انظر د .اسامة احمد بدر ،
مصدر سابق  ،ص  .066و د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،مصدر سابق  ،ص020
وما بعدها .
) )83د .السٌد محمد السٌد عمران  ،مصدر سابق  ،ص . 31
) )21المصدر السابق نفسه  ،ص . 32
) )20انظر محكمة النقض الفرنسٌة فً  2نوفمبر  ، 0323دالوز ٌ 82ونٌه  0331رقم
 ، 82مشار الٌه لدى المصدر السابق  ،ص . 34-32
) )28د .عباس العبودي  ،تحدٌات االثبات بالسندات االلكترونٌة ومتطلبات النظام
القانونً لتجاوزها " دراسة مقارنة معززة بآخر التعدٌالت التشرٌعٌة والتطبٌقات
القضابٌة"  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت – لبنان ،8101 ،
ص  . 020د .طاهر شوقً مإمن  ،مصدر سابق  ،ص. 14
) . )22بشار محمد دودٌن  ،االطار القانونً للعقد المبرم عبر شبكة االنترنت  ،عمان ،
 ،2006ص . 821
) )24قرار رقم  066فً  ، 0366 / 01/ 82قضاء محكمة التمٌٌز العراقٌة  ،المجلد
الرابع  ،ص . 088نقال عن د .عباس العبودي  ،مصدر سابق  ،ص 020هامش
رقم .0
) )22كما ٌسمى باإلمضاء بخط الٌد او (التوقٌع الكتابً) وهو عبارة عن ( إشارة  ،او
اصطالح خطً ٌختاره الشخص لنفسه بمحض ارادته  ،للتعبٌر عن صدور المحرر
(السند) منه وموافقته على ما ٌقوم به من التزامات أو تصرفات قانونٌة)  .انظر د.
عصمت عبد المجٌد بكر ،الوجٌز فً شرح قانون اإلثبات  ،مطبعة الزمان  ،بغداد ،
 ،0338ص.012
) )26د .ثروت عبد المجٌد  ،التوقٌع االلكترونً  ،دار النٌل للطباعة والنشر ، 2001 ،
ص . 71.د .طونً مٌشال عٌسى  ،مصدر سابق  ،ص.208
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) )21د .محمد مرسً زهرة  ،مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً االثبات فً المسابل
المدنٌة والتجارٌة  ،بحث مقدم الى مإتمر الكمبٌوتر والقانون المنعقد فً القاهرة ،
 ، 0334ص . 61
) )22د .حسن عبد الباسط جمٌعً  ،مصدر سابق  ،ص . 46-42
) )23د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،اثر التقدم العلمً فً العقد ) تكوٌن العقد  /اثبات
العقد ( دراسة مقارنة  ،مكتبة صباح هادي  ، 2007 ،ص ، 33د .طونً مٌشال
عٌسى  ،مصدر سابق  ،ص . 221-226
) )41د .اٌمن سعد سلٌم  ،مصدر سابق  ،ص. 26 -20
) )40هذا ما ذهبت الٌه المادة الخامسة من التوجٌه االوربً  .والمادة الخامسة اوال من
قانون التوقٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة العراقً.
) )48د .حسن عبد الباسط جمٌعً  ،مصدر سابق  ،ص .42
) )42اشار البرلمان االوربً رقم  20لسنة  8111بخصوص بعض الجوانب القانونٌة
لخدمات المجتمع المعلوماتً الى جواز التعبٌر عن االرادة من خالل الوسٌط
االلكترونً  .للمزٌد ٌنظر د .مجد الدٌن محمد اسماعٌل الوسوسة  ،ابرام عقد البٌع
عبر االنترنت ( دراسة مقارنة بٌن القوانٌن الوضعٌة والفقه االسالمً )  ،الطبعة
االولى  ،بدون مطبعة ومكان طبع  ، 8101 ،ص.810
) )44انظر د .خالد ممدوح ابراهٌم  ،ابرام العقد االلكترونً "دراسة مقارنة"  ،دار
الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة –مصر  ،8112 ،ص .822
) )42تقابل المادة ( )20من قانون المعامالت االلكترونٌة االردنً .
) )46عرفت المادة ( )8من قانون المعامالت االلكترونٌة االردنً الوسٌط االلكترونً
بؤنه " برنامج الحاسوب او اٌة وسٌلة الكترونٌة اخرى تستعمل من اجل تنفٌذ اجراء
او االستجابة إلجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة معلومات دون تدخل
شخصً " .
) )41د .اٌمن سعد سلٌم  ،مصدر سابق  ،ص. 84
)  )42ذهبت محكمة التمٌٌز فً قرارها المرقم  /14م 0312/8والمإرخ فً
 0312/4/06بؤن (حجٌة السند تستمد من التوقٌع ال من الكتابة فاذا ثبت ان من
أإتمن على توقٌع على بٌاض لم ٌراع األمانة ووضع فً السند بٌانا ً غٌر الذي اتفق
علٌه مع الموقع فقد السند حجٌته)  .انظر النشرة القضابٌة  ،العدد  ، 8السنة ، 4
 ،0314ص.802
)  )43عرف المشرع العراقً الكتابة االلكترونٌة فً قانون التوقٌع االلكترونً
والمعامالت االلكترونٌة فً المادة االولى /خامسا بانها " كل حرف أو رقم أو رمز
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أو أٌة عالمة أخرى تثبت على وسٌلة الكترونٌة أو رقمٌة أو ضوبٌة أو أٌة وسٌلة
أخرى مشابهة وتعطً داللة قابلة لإلدراك والفهم ".
) - )21الى جانب الجهود الدولٌة فً هذا الصدد فقد كان للفقه دور بارز اٌضا ولعل
جهود إرنست رابل الذي لم تضع دراساته المقارنة االساس لعمل لجنة االمم المتحدة
االولى بشؤن قانون التجارة الدولٌة ) (uncitralفً ثالثٌنات القرن العشرٌن فحسب
 ،بل انها قادت كذلك ابحاثه الشهٌرة المتعلقة بقانون البٌوع المقارن التً ماتزال من
االعمال الرابدة فً هذا المجال .والتً ادت الى مجموعات من االعمال الدولٌة
والمإتمرات ولهذا فؤن نصوص اتفاقٌة االمم المتحدة تعد من نتابج العملٌة المطولة
للعمل القانونً المقارن على المستوى التجرٌدي واالكادٌمً  ،والعملً والسٌاسً .
انظر ماثٌاس رٌمان و رٌنهارد زٌمرمان  ،ترجمة د .محمد سراج ود .سامً شبر ،
كتاب اكسفورد للقانون المقارن  ،المجلد الثانً  ،الطبعة االولى  ،الشبكة العربٌة
لألبحاث والنشر  ،بٌرت -لبنان  ، 2010 ،ص .1397 - 1398
) )20حٌث الزم التوجٌه االوربً الدول االعضاء فً االتحاد االوربً بمنح هذا التوقٌع
الحجٌة القانونٌة ذاتها التً ٌتمتع بها التوقٌع الخطً واعتباره دلٌال كامال فً االثبات
ما دامت قد توافرت فٌه الشروط التً ٌتطلبها القانون (المادة الخامسة من التوجٌه )
 .وقد اشترط التوجٌه االوربً فً التوقٌع لكً ٌتمتع بالحجٌة ما ٌلً  .0ان ٌكون
مرتبطا بشخص مصدره  .8ان ٌكون محددا لشخصٌه الموقع وممٌزا له عن غٌره
من االشخاص  .2.ان تتبع بالنسبة له االجراءات التقنٌة التً تمكن مصدره من
السٌطرة علٌه  .4 .ان ٌكون مرتبطا بالمعلومات التً ٌتضمنها المستند االلكترونً
بطرٌقة تسمح باكتشاف أي تعدٌل ٌطرأ علٌه او على مضمون المستند ذاته  .وقد
ذهبت غالبٌة التشرٌعات العربٌة واالوربٌة الى تبنً هذا االتجاه.
) )28انظر د .محمد حسن قاسم  ،التعاقد عن بعد ( قراءة تحلٌلٌة فً التجربة الفرنسٌة
مع اشارة لقواعد القانون االوربً  ،دار الجامعة الجدٌدة  ،االسكندرٌة  ،مصر ،
 ، 8112ص 010وما بعدها  ،د .اسامة احمد بدر  ،حماٌة المستهلك فً التعاقد
االلكترونً) دراسة مقارنة ( ،دار الكتب القانونٌة  ،مصر  ، 2008 ،ص . 066
) )22د .عبد الفتاح بٌومً حجازي  ،النظام القانونً لحماٌة التجارة االلكترونٌة  ،دار
الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة  ، 2002 ،ص. 149
)  )24د .حسن عبد الباسط جمٌعً  ،مصدر سابق  ،ص. 84
) )22انظر المادة ( )0/02من القانون النموذجً للتجارة االلكترونٌة التً تنص على
نسبة االرادة الى المتعاقد لٌس فقط اذا كان هو الذي ارسلها باستخدام وسٌلة
الكترونٌة  ،سواء بنفسه او بواسطة او بواسطة نابب عنه  ،بل افترضت فً بعض
الحاالت اٌضا اسناد هذه االرادة للمتعاقد اذا ما توافرت ظروف معٌنة منها قٌام
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المرسل الٌه بتطبٌق نظام او اجراء توثٌق سبق ان وافق علٌه الطرف االخر
(المرسل) ٌقصد التؤكٌد من صدور الرسالة من هذه االخٌرة .
)  )26عرفت المادة االولى الفقرة الخامسة عشرـ من قانون التوقٌع االلكترونً
والمعامالت االلكترونٌة العراقً جهة التصدٌق بؤنها ":الشخص المعنوي المرخص
له اصدار شهادات تصدٌق التوقٌع االلكترونً وفق احكام هذا القانون" اال ان
التوجٌه االوربً رقم  32لسنة  0333نظم جهات التوثٌق االلكترونً تحت مسمى
اعم هو مقدم خدمة التوثٌق ) ، )service provider certificationاال ان ما
ٌإاخذ على هذا التوجٌه بؤنه لم ٌجعل هذا التوثٌق الزامٌا وانما ترك للمتعاملٌن حرٌة
اللجوء الٌه.
) )21د .طارق كاظم عجٌل  ،ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدنً
"دراسات وبحوث"  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت – لبنان
 ، 8100 ،ص . 082-088د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،مصدر سابق  ،ص33
.
) )22انظر المادة الثانٌة من التوجٌه االوربً  ،و القانون الفرنسً رقم  22لسنة
 8111المواد الثامنة من الفصل الثامن  ،والمادة التاسعة منه و الذي جعل االشراف
لجهة علٌا اسماها الوكالة الوطنٌة للمصادقة االلكترونٌة .للمزٌد انظر  ،د .اسامة
احمد بدر  ،مصدر سابق  ،ص .062
د .السٌد محمد السٌد عمران  ،مصدر سابق  ،ص . 018
) )23د .محمد حسام لطفً  ،استخدام وسابل االتصال الحدٌثة فً التفاوض على العقود
وابرامها  ،بدون مطبعة  ،القاهرة  ،0332 ،ص 01وما بعدها .
) )61محمد امٌن الرومً  ،مصدر سابق  ،ص . 88-81
) .) 60رقم القرار / 08الهٌبة الموسعة المدنٌة  8108فً  8108 /6/ 84بحث غٌر
منشور .
) ) 68رقم القرار  / 61الهٌبة المدنٌة الموسعة بتارٌخ  8108 6 /84بحث غٌر
منشور
) .) 62للمزٌد انظر الموقع www. Iraqga. Iq/view
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المصادر
اوال  :الكتب القانونٌة
 .0إبراهٌم المشاهدي  ،المبادئ القانونٌة فً قضاء محكمة التمٌٌزز ،قسزم األبحزاث،
مطبعة الجاحظ ،بغداد.0334 ،
 .8د .أحمد شرف الدٌن ،عقود التجارة اإللكترونٌة (تكوٌن العقد وإثباته) ،جامعة
عٌن شمس ،القاهرة .8110 ،
 .2د .اسامة احمد بدر  ،حماٌة المستهلك فً التعاقد االلكترونً( دراسة مقارنة )،
دار الكتب القانونٌة  ،مصر 2008،
 .4د .السٌد محمد السٌد عمران  ،االلتزام باإلعالم االلكترونً قبل التعاقد عبر
شبكة االنترنت  ،الدار الجامعً  ،القاهرة 2006،
 .2د .اٌمن سعد سلٌم  ،التوقٌع االلكترونً  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربٌة
 ،القاهرة  . 2004 ،بشار محمد دودٌن  ،االطار القانونً للعقد المبرم عبر
شبكة االنترنت  ،عمان 2006،
 .6د.ثروت عبد المجٌد  ،التوقٌع االلكترونً  ،دار النٌل للطباعة والنشر 2001،
،
 .1د  .حسن عبد الباسط جمٌعً  ،اثبات التصرفات القانونٌة التً ٌتم ابرامها عن
طرٌق االنترنت  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة . 2000،
 .2د .خالد ممدوح ابراهٌم  ،ابرام العقد االلكترونً "دراسة مقارنة"  ،دار الفكر
الجامعً  ،االسكندرٌة –مصر .8112 ،
 .3د .طارق كاظم عجٌل  ،ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدنً
"دراسات وبحوث"  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت –
لبنان .8100 ،
 .01د .طاهر شوقً مإمن  ،عقد البٌع االلكترونً " بحث فً التجارة االلكترونً
"  ،دار النهضة العربٌة  ،مصر .8111 ،
 .00طونً مٌشال عٌسى  ،التنظٌم القانونً لشبكة االنترنت (دراسة مقارنة فً
ضوء القوانٌن الوضعٌة واالتفاقٌات الدولٌة) ،دار صادر  ،بٌروت  ،دار
صادر . 8110 ،
 .08د .عباس العبودي  ،تحدٌات االثبات بالسندات االلكترونٌة ومتطلبات النظام
القانونً لتجاوزها " دراسة مقارنة معززة بآخر التعدٌالت التشرٌعٌة
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والتطبٌقات القضابٌة"  ،الطبعة االولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت
– لبنان .8101 ،
 .02د .عبد الفتاح بٌومً حجازي  ،النظام القانونً لحماٌة التجارة االلكترونٌة ،
دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة ، 2002 ،
 .04د .عصمت عبد المجٌد بكر  ،اثر التقدم العلمً فً العقد ( تكوٌن العقد \ اثبات
العقد) دراسة مقارنة  ،مكتبة صباح هادي . 2007،
 .02د .عصمت عبد المجٌد بكر ،الوجٌز فً شرح قانون اإلثبات  ،مطبعة الزمان ،
بغداد  ،0338 ،ص.012
 .06ماثٌاس رٌمان و رٌنهارد زٌمرمان  ،ترجمة د .محمد سراج ود .سامً شبر ،
كتاب اكسفورد للقانون المقارن  ،المجلد الثانً  ،الطبعة االولى  ،الشبكة
العربٌة لألبحاث والنشر  ،بٌرت -لبنان 2010،
 .01محمد ابراهٌم ابو الهٌجاء  ،التحكٌم بواسطة االنترنت  ،عمان 8118 ،
 .02محمد ابراهٌم ابو الهٌجاء  ،عقود التجارة االلكترونٌة  ،عمان  ،بدون سنة نشر
،
 .03محمد امٌن الرومً  ،جرابم الكمبٌوتر واالنترنت  ،دار المطبوعات الجامعٌة ،
االسكندرٌة . 2003،
 .81د .محمد حسام لطفً  ،استخدام وسابل االتصال الحدٌثة فً التفاوض على
العقود وابرامها  ،بدون مطبعة  ،القاهرة .0332 ،
 .80د .محمد حسن قاسم  ،التعاقد عن بعد ( قراءة تحلٌلٌة فً التجربة الفرنسٌة مع
اشارة لقواعد القانون االوربً  ،دار الجامعة الجدٌدة  ،االسكندرٌة  ،مصر ،
8112
 .88د .محمد فواز المطالقة  ،الوجٌز فً عقود التجارة االلكترونٌة  ،عمان ،
.2006
 .82د .مجد الدٌن محمد اسماعٌل الوسوسة  ،ابرام عقد البٌع عبر االنترنت (
دراسة مقارنة بٌن القوانٌن الوضعٌة والفقه االسالمً )  ،الطبعة االولى ،
بدون مطبعة ومكان طبع  ، 8101 ،ص.810
 .84منٌر محمد الجنبٌهً وممدوح محمد الجنبٌهً  ،الطبٌعة القانونٌة للعقد
االلكترونً  ،الطبعة الثانٌة  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة  ،بدون سنة
طبع.
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المجالت القانونٌة
 .0م.م كاظم كرٌم علً  ،العقد االلكترونً  ،بحث منشور فً مجلة المحقق الحلً
للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة  ،تصدر عن كلٌة القانون جامعة بابل  ،دار الصادق
 ،العدد االول  ،السنة االولى . 2009 ،
 .8د .محمد مرسً زهرة  ،مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً االثبات فً المسابل
المدنٌة والتجارٌة  ،بحث مقدم الى مإتمر الكمبٌوتر والقانون المنعقد فً
القاهرة . 0334 ،
 .2د .مجٌد العنبكً  ،سندات الشحن وتطور اسالٌب النقل البحري  ،مجلة العلوم
القانونٌة  ،العدد (0و )8السنة  /0322ص 46وما بعدها.
القوانٌن
القوانٌن المقارنة
 .0القانون النموذجً بشؤن التجارة االلكترونٌة المعتمد من الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة بتارٌخ  06كانون االول . 0336
 .8القانون النموذجً بشؤن التوقٌعات االلكترونٌة المعتمد من الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة بتارٌخ  08كانون االول . 8110
 .2التوجٌه األوربً الخاص بالتجارة االلكترونٌة رقم  32لسنة . 1999
 .4القانون المدنً الفرنسً التعدٌل المرقم ( )821لسنة .8111
 .2قانون المعامالت االلكترونٌة االردنً رقم  85لسنة . 2001
 .6قانون التوقٌع االلكترونً المصري رقم ) (15لسنة . 2004
القوانٌن العراقٌة
 .0قانون التوقٌع االلكترونً والمعامالت االلكترونٌة العراقً لعام .8108
 .8قانون النقل العراقً رقم  21لسنة .0322
 .2قانون االثبات العراقً رقم  011لسنة .0313
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