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 المفهوم القانوني للتوقيع االلكتروني

 دراسة مقارنة
 صخر محمد ضبعان المور د.

 مقدمة

إن انتشار الحاسب اآللي واالعتماد عليه في كافة منااحي الحيااب وراورب شاوه كلياة  اد 
زاءتتفا  ماف فكارب التو ياف ومفاومااا الت،لياد    وسائل حديثاة فاي التمامال الأفرز طر ا و   وا 

انتشار نظم الممالجة االلكترونية للمملومات التي ودأت اإلدارات والشركات والوناو  تمتماد 
أراااول التو ياااف اليااادو  ع،واااة مااان الرااامب جااادا تكيفااااا ماااف الااانظم الحديثاااة لااا دارب   علياااه

 .اه نحو وديل لذل  التو يف اليدو  أال وهو التو يف اإللكترونيوالمحاسوة ولاذا تم االتج
خارااة ماان  واال المديااد ماان المشاارعين  وأهميااةولااذل  ف،ااد حظااي التو يااف االلكترونااي 

عرفات التو ياف االلكتروناي   وطنيةأو  فالكثير من التشريمات سواء كانت عالمية  والف،ااء
لا  كيفياة إثواات الترارفات ال،انونياة فاي الو اوع ع أهمياةلماا لاذل  مان   أحكاماهونظمت 

التي تتم عور االنترنت  دون استخدام األورا  الت،ليدية وممرفة مدى حجياة مخرجاات هاذه 
و،واعاااد  الشاااأنالسااايما وان دوال مثااال المااارا  مازالااات لااام تااانظم هاااذا   الوساااائل فاااي اإلثواااات

ورد ماان  واعااد فو،ياات مكتفيااة ومااا   إليااهوحاجااة المجتمااف    انونيااة تنسااجم مااف خروراايته
لااذل  كااان الوااد مااف هااذا الوةااف ماان ممرفااة ماادى اسااتيماب   اإلثواااتعامااة فااي أو  ت،ليديااة

ال،واعد الت،ليدية لتل  المستخرجات االلكترونية  وكذل  مدى تكيع النراو  الحالياة ماف 
 .هذه الوسائل الحديثة

 مشكلة الدراسة  -أوال :

غياار الماديااة وأن  ي  يتمياز والطويمااةالتو يااف االلكتروناا تتمثال مشااكلة الدراسااة فاي أن
المفاااوم الحااديل للتو يااف االلكترونااي  ذلاا  يأخااذ ونااا إلاا  الوحاال عاان ماادى الموائمااة وااين 

والتو يف اليدو  الت،ليد  والذ  يمتماد علا  الوثي،اة الور ياة المادياة ولاذل  فااو يثيار ورافة 
ن طرياا  ة عاامماملاا إجااراءثااشل مسااائل حيويااة  عنااد  عامااة  ثااشل مشاااكل تتحراال فااي

 -:الوسائط اإللكترونية  وهي
هاال تلاا  الوساايلة  انونيااة خارااة والنسااوة للكثياار ماان الاادول التااي لاام تراادر فياااا  -1

 االلكتروني؟ للشأنال،وانين المنظمة 
 هل يمكن الوثو  واذه الرسائل ال  الحد الذ  يولد الث،ة واذه الوسائل الحديثة ؟ -2
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 ما هي  واعد التمامل وين األطراع؟ -3
 أهمية الموضوع  -: ثانيا

إن الحاجاااة إلااا  التو ياااف اإللكتروناااي ساااوواا اعتواااارات األمااان والخروراااية علااا      
شااوكة االنترناات الساايما فااي مجااال التجااارب االلكترونيااة التااي تشااهل حياازا كوياارا ماان اهتمااام 
المساوولين وال،اانونيين علاا  حاد سااواء كماا تثياار الكثيار مان ال،لاا  لادى النااا  األمار الااذ  

ولااااذل  تاااام اللجااااوء إلاااا  تكنولوجيااااا التو يااااف   نوعااااا ماااان انماااادام الث،ااااة واااااذه الشااااوكةيسااااوب 
اإللكتروناااي حتااا  ياااتم رفاااف مساااتوى األمااان والخروراااية والنساااوة للمتمااااملين علااا  شاااوكة 

حيل اناه ووفةال هاذه التكنولوجياا يمكان الحفااظ علا  سارية المملوماات وسارية   اإلنترنت
شاخ   أل يمكان  وال  لمفاوةاات السااو،ة للتما ادوذلا  خاشل عملياة ا  الرسائل المرسلة

تحريع الرسائل التي يتم توادلاا سواء تمل،ات والتجاارب أو  تمديلأو  االطشعأو  من ممرفة
يمكن عن طري  التو ياف االلكتروناي تحدياد هوياة  أخرىومن ناحية   غيرهاأو  االلكترونية

نفاا   وأناااا  والمملومااات شااخا األماان مراادا ية  والتأكااد  المرساال والمساات،ول الكترونيااا
الااااواب فاااي أو  المحتااارفين األشاااخا ولااام ياااتم الموااال وااااا مااان  وااال  األراااليةالمملوماااات 

وعاان طرياا  هااذا التو يااف يمكاان الحفاااظ علاا  ساارية   أخاارىماان ناحيااة   اختاارا  الشااوكات
حيااال   وذلاا  فيماااا يتملااا  والشااركات المنافساااة لومةااااا الوم   المملومااات وعااادم تاااداولاا

التو يف اإللكتروني كل الموسسات عل  حماية نفساا من عملياات التزيياع وتزويار يساعد 
                                                                  .التو يمات

 منهجية البحث    -ثالثا :

وجميااااف  ل لمااااامالدراسااااة الم،ارنااااة وذلاااا   األساااالوبسااااتمتمد دراسااااتنا للموةااااوع علاااا  
فاااي ال،اااوانين أو  ع وتوياااان جوانواااه المختلفاااة ساااواء فاااي ال،اااوانين المدنياااةتفارااايل الموةاااو 

 .الدولية المنظمة للموةوع
 خطة البحث -رابعًا:

 موحثين عل  النحو التالي: إل تم ت،سيم الموةوع 
 .الموحل األول: ماهية التو يف االلكتروني

 .: تطوي،ات التو يف االلكترونيالموحل الثاني
 األولالمبحث 
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 التوقيع  االلكتروني ماهية

 تمهيد وتقسيم:
والاااذ  يطلااا  علياااه عرااار ثاااورب   اآلنأدى التطاااور التكنولاااوجي الساااريف الاااذ  نميشاااه 

جدياادب فااي إواارام الم،ااود لاام تكاان ممروفااة  وأساااليبالمملومااات والويانااات إلاا  ظاااور وسااائل 
ن هاو مار ب ولما كان ال،انو   منذ سنوات  ليلة وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريف

الوا ااف كااان الوااد للمشاارع ماان إراادار تشاااريمات  لممالجااة مااا اسااتجد ماان وسااائل وطااار  
ويمتواااار التو ياااااف االلكترونااااي مااااان التطوي،ااااات التاااااي ظااااارت وتوساااااف فاااااي  .الم،اااااود إلواااارام

وت،اادم تطوي،اتااه وت،نياتااه علاا   اآللااياسااتخداماا ترتيوااا علاا  التوسااف فااي اسااتخدام الحاسااب 
وحياال أن ثاااورب  .ة لألفااراد والاادول تمتمااد عليااه وراافة شااوه كليااةنحااو جماال الحياااب اليومياا

االترااااالت  اااد اخترااارت المساااافات واااين والااادول  فماااا الماااانف مااان االساااتفادب مااان اآلثاااار 
اإليجاوية لاذه الت،نيات في محاولة لتحديل المفااهيم الت،ليدياة المسات،رب  فاي الف،اه ال،اانوني 

 لتو يف اإللكتروني والدراسة عل  النحو التالي: وعل  ذل  يمكن تناول ماهية ا .الت،ليد 
 التمريع والتو يف االلكتروني. -:األولالمطلب 

 التوثي  والتشفير االلكتروني.     -:المطلب الثاني
 األولالمطلب 

 التعريف بالتوقيع االلكتروني

ا ماا الف،ه في شروحاته ومناا أورده ُذكرت للتو يف االلكتروني تمريفات متمددب مناا ما 
 نتناولاا تواعًا عل  النحو التالي:  جاء في النرو  التشريمية في ال،وانين الم،ارنة

 -أواًل: التعريفات الفقهية:
ماان التمريفااات الف،ايااة تلاا  التااي حاااول أرااحاواا الجمااف وااين التمريااع الت،نااي للتو يااف 

ا التو يااااف االلكتروناااي  أ  التمرياااع الااااذ  يرتكاااز علاااا  الوساااائل الت،نيااااة التاااي ي،ااااوم علياااا
االلكترونااي  والتمريااع الااوظيفي  أ  التمريااع الااذ  يرتكااز علاا  الوظااائع التااي ي،ااوم واااا 
التو يف فمرفوا التو ياف االلكتروناي وأناه رإجاراء مماين ي،اوم واه الشاخ  الماراد تو يماه علا  

شفرب ممينة  مما يحفظ السرية ويمطاي أو  المحرر وه  النظر عن شكله سواء أكان ر م
 .(1)رداللة التو يف عل  راحوه،ة في الث

                                                 
  .320   2002عود الواحد التاامي  التما د عور االنترنت  مرر  دار الكتب ال،انونية  د. سامل  (1)
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الوسااااائل الت،نيااااة التااااي يتاااايل أو  ويمرفااااه الااااوم  وأنااااه ر مجموعااااة ماااان اإلجااااراءات  
خااارا  عشماااة مميااازب لرااااحب أو  األر اااامأو  اساااتخداماا  عااان طريااا  الرماااوز الشااافرات  وا 

  وُيماب عل  هذا التمريع والاذ  ساو،ه أناماا  اد ذكارا وما .(2)الرسالة المن،ولة الكترونيار
كماااا أناماااا لااام ياااذكرا وظاااائع التو ياااف   راااور التو ياااف االلكتروناااي دون الراااور األخااارى

االلكتروني كاملة إنما ف،ط ا تررا علا  ذكار وظيفاة واحادب ف،اط وهاي وظيفاة تمياين هوياة 
ولااام يتمرةاااا للوظيفاااة األخااارى للتو ياااف وهاااي الخاراااة ورةااااء المو اااف ومةااامون   المو اااف
غياره أو  راوتأو  إشااراتأو  رماوزأو  أر اامأو  حاروعويمرفه  خر وأنه ر كال  .المحرر

يوةااف علااا  محاارر إلكتروناااي ويكااون لااااا طاااوف متمياااز يساامل وتميياااز شااخ  رااااحواا 
وتحديااااد هويتااااه وتمواااار عاااان رةاااااء راااااحواا ومةاااامون التراااارع الااااذ  يراااادر التو يااااف 

ر كماا أناه أشااا  و اد جماف رااحب هااذا التمرياع واين الجاانوين الت،نااي والاوظيفي .ومناساوته
يمكاان حراارها طالمااا  إلاا  رااور التو يااف الممروفااة حاليااا إال أنااه أغفاال أن تلاا  الرااور ال

   .أناا محكومة والتطور المتسارع الذ  يشاده عالم اإللكترونيات
 رمازأو  ر امأو  ويمرفه  خار وأناه ر وياان مكتاوب فاي شاكل الكتروناي يتمثال فاي حارع

 وهاذا الوياان يلحا   وسايلة  مناة توااعإشفرب خارة ومميزب ينتج من أو  روتأو  إشاربأو 
يااارتوط منط،ًياااا ووياناااات المحااارر االلكتروناااي للداللاااة علااا  هوياااة المو اااف علااا  المحااارر أو 

 .    (3)والرةاء ومةمونه
ومااان جاتناااا نميااال إلااا  تفةااايل التمرياااع الاااذ  يركاااز علااا  الجاناااب الاااوظيفي  دون  

لتو يااف وهااي ثاوتااة  علاا  الجانااب الت،نااي  فااالتمريع الااوظيفي ي،ااوم علاا  أسااا  وظااائع ا
يمكن من خشله حرر رور التو ياف التاي  عك  التمريع الت،ني الذ  يماب عليه أنه ال

تكااون  اولااة للتطااور  لااذل  نتفاا  مااف ماان يااذهب إلاا  تمريااع التو يااف االلكترونااي علاا  أنااه 

                                                 
  وحل منشور اإلثواتد.أحمد شرع الدين  حجية الكتاوة االلكترونية عل  دعامات غير ور ية في (  2)

  .www.dubaipolice.gov.ae    32عل  مو ف 
فاااي المساااائل المدنياااة  اإلثوااااتعواااد المزياااز المرساااي حماااود  مااادى حجياااة المحااارر االلكتروناااي فاااي د.(3)

النافااذب  وحاال منشااور فااي مجلااة الوحااول ال،انونيااة واال ترااادية   اإلثواااتوالتجاريااة فااي ةااوء  واعااد 
 .33    2002  اوريل  11  السنة  11كلية الح،و  وجاممة ال،اهرب  المدد 

http://www.dubaipolice.gov.ae/


 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

462 

رمجموعاااة ماااان اإلجااااراءات الت،نيااااة التااااي تساااامل وتحديااااد شخرااااية ماااان تراااادر عنااااه هااااذه 
   .(4)وله ومةمون التررع الذ  يردر التو يف ومناسوته ر اإلجراءات و و

 -ثانيًا: التعريفات القانونية:
أما  انونا ف،د وردت الكثير من التمريفات للتو يف االلكتروني في ثنايا ال،اوانين الم،ارناة 

التو يااف وأنااه : إذا اشااترط ال،ااانون  1331ورد فااي  ااانون يونسااترال لمااام  ماان ذلاا  مااثش مااا
و يف من شخ  يستوفي ذل  إذا استخدمت طري،ة لتميين هوياة الشاخ  والتادليل وجود ت

 عل  مواف،ته للمملومات الواردب في رسالة الويانات 
وأنااااه رالويانااااات  االلكتروناااايتمريااااع التو يااااف  2001كمااااا جاااااء فااااي  ااااانون يونسااااترال 

خدم للتح،ا  مان الوياناات المرتوطاة وااا منط،ياا والتاي تسات رساائلاإللكترونية الموجودب فاي 
شخرية المو ف والنسوة إل  رسالة الويانات ولوياان مواف،اة المو اف علا  المملوماات الاواردب 

حياال لاام   والظاااهر ماان هااذا التمريااع أنااه يلحااظ الجانااب الااوظيفي .(5)فااي رسااالة الوياناااتر
إنمااا ذكاار وظااائع التو يااف وأناااا الفيراال   يااذكر أ  رااورب ماان رااور التو يااف االلكترونااي

   .ديد ما إذا كانت وسيلة ممينة يمكن اعتوارها تو يف الكتروني أم الفي تح
فااي الف،اارب الثانيااة التو يااف  4/  1311و ااد عاارع ال،ااانون الماادني الفرنسااي فااي المااادب 

تحااات الشاااكل االلكتروناااي أناااه ريجاااب أن ياااتم واساااتخدام إجاااراء مةااامون إلثواااات شخراااية 
 .  (1)راحوه وةمان ارتواطه والممل الم،رودر

ماااان التشااااريمات المرويااااة التااااي عرفاااات التو يااااف االلكترونااااي أيةااااا التشااااريف األردنااااي و  
عل  أناه رالوياناات التاي تتخاذ هيئاة  2المتمثل في  انون الممامشت االلكترونية في المادب 

 ر ماايأو  غيرهااا وتكااون مدرجااة وشااكل الكتروناايأو  إشاااراتأو  رمااوزأو  أر ااامأو  حااروع
مرتوطاة أو  مةاافة علياااأو  مماثلاة فاي رساالة مملومااتأ   وسيلة أخارى أو  ةوئيأو 

                                                 
  مجلاااة المحامااااب  المااادد الثااااني  اإلثوااااتاوااات محماااود  حجياااة التو ياااف االلكتروناااي فاااي محماااود ث د. (4)

2002    20. 
  . 1331/ أ من  انون يونسترال  1/  7المادب (  5)
د. طاااهر شااو ي مااومن  ع،ااد الويااف االلكترونااي  وحاال فااي التجااارب االلكترونيااة  دار الناةااة المرويااة   (1)

 .72    2007ال،اهرب  
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واا ولاا طاوف يسمل وتحديد هوية الشخ  الذ  و ماا ويميزه عن غياره مان أجال تو يماه 
 .ووهر  المواف،ة عل  مةمونه

 ويشحااااظ ماااان التمريااااع الساااااو  أن المشاااارع األردنااااي عاااارع التو يااااف االلكترونااااي وأنااااه
أو  أر ااامأو  ف،ااد تكااون عوااارب عاان حااروع  الويانااات ويانااات( وحاااول أن يوااين أشااكال هااذه)

أو  ( الكتروناايأن تااتم وطري،ااة )شااكل.. وأشااترط المشاارع األردنااي فااي هااذه الويانااات رمااوز
واشااترط أيةااا فااي هااذه الويانااات أن تكااون  .أ  وساايلة أخاارى مماثلااةأو  ةااوئيأو  ر مااي

 .(7)والسند يمور عنه وشرط اترال التو يف مدرجة في رسالة المملومات وهو ما
 المطلب الثاني

 التوثيق والتشفير االلكتروني

التاااي لااااا مدخلياااة وموةاااوع  األساسااايةنتنااااول فاااي هاااذه المطلاااب مجموعاااة مااان الن،ااااط 
 -التوثي  والتشفير االلكترونيين وكما يلي  :

 أواًل : التوثيق االلكتروني 
    التمريع والتوثي  االلكتروني  -1
ي حول الممامشت االلكترونية أنه السوا  لوةاف م،ارواة يشاد الف،ااء لل،انون الفرنس  

اإلثوااات والكتاوااة  ففااي مرحلااة أولاا   عاارع  وا ميااة وشاااملة لحاال مشااكلة اإلثوااات إلكترونيااا
أمااا   1311وراافة شاااملة وعامااة وااادع تةااميناا الكتاوااة االلكترونيااة ماان خااشل المااادب 

ة  وانف  ال،يماة ال،انونياة لتلا  الممنوحاة المرحلة الثانية  ف،د اعترع فياا للكتاوة االلكتروني
حساااب نااا  الماااادب  -ممادلاااة  واااين كاااش الناااوعين تمتوااارأو  للكتاواااة الت،ليدياااة فااااي مماثلاااة

رماوز تكااون ذات أو  أيااة إشاارب أخارىأو  أر اامأو  الكتاواة كال مجموعااة مان أحارعر األنفاة
ة االترااااال وساااايلأو  داللااااة يمكاااان حفظاااااا و راءتاااااا عنااااد طلواااااا  مامااااا كاناااات الدعامااااة

 .(2)المتوادلةر
أو  أر اامأو  كال حاروع: ناااأماا فاي  مرار ف،اد عارع المشارع  الكتاواة االلكترونياة وأ

                                                 
إيمان مأمون أحمد  الجوانب ال،انونية لم،د التجارب االلكترونية  ال،اهرب  دار الناةة المروية  د.( 7)

2005    252. 
د. مرااطف  موساا  المجارمااة  التنظاايم ال،ااانوني للتما ااد عواار شااوكة االنترناات  دار الكتااب ال،انونيااة   (2)

 .154    2010مرر  
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أيااة أو  ةااوئيةأو  ر ميااةأو  أخاارى تثواات علاا  دعامااة الكترونيااة عشمااات أ أو  رمااوز
 .وسيلة أخرى مشاواة وتمط  داللة  اولة ل درا 

المتمل،اة وتمريفاه  2لكترونية من خاشل الماادب و د أشار المشرع األردني إل  الكتاوة اال
 تسالمااأو  إرساالااأو  لوم  المفاهيم:  رساالة المملوماات : المملوماات التاي ياتم إنشااوها

أو  ووسائل مشاواة وماا فاي ذلا  تواادل الوياناات الكترونياةأو  تخزيناا ووسائل الكترونيةأو 
أو  الساااجل االلكتروناااي : ال،ياااد .الور ااايالنسااا  أو  الاااتلك أو  الوااار أو  الورياااد االلكتروناااي

تخزينااااا ووساااائل أو  تسااالمااأو  إرساااالااأو  رساااالة المملوماااات التاااي ياااتم إنشااااوهاأو  الم،اااد
أو  المتوماااة للتح،ااا  مااان أن التو ياااف االلكتروناااي اإلجاااراءاتإجاااراءات التوثيااا :  .الكترونياااة

رات واألخطاااء التااي لتتوااف التهيااأو  السااجل االلكترونااي   ااد تاام تنفيااذه ماان شااخ  ممااين 
وما في ذل  استخدام وساائل التحليال للتمارع علا   إنشائهحدثت في  سجل الكتروني ومد 

إجراءات أخارى أو  وف  التشفير واالستمادب المكسية وأ  وسيلة واألر امالرموز  والكلمات 
فكاااش التماااريفين المرااار  واألردناااي  ااادما الكتاواااة االلكترونياااة  .تح،ااا   الهااار  المطلاااوب

،نياا  فاي حاين وساف التمرياع الفرنساي ليشامل كال مان الم،اود الرسامية والمرفياة علا  حاد ت
سواء وتةمينه الكتاوة االلكترونياة فاي نفا  الف،ارب التاي تحات عناوانر أحكاام عاماةر  وهاذه 
الموااارب تسااو  الف،اارات التااي تاانظم هااذين النااوعين ماان الم،ااود ممااا يفيااد أناااا تخةااف لاانف  

أما مو فاه الراريل وتوناي الكتاواة   للمو ع الةمني للمشرع الفرنسيهذا والنسوة   األحكام
الممادل   االلكترونية في األوةاع ال،انونية الشكلية ما جاء في المادب الثانياة مان المرساوم

 .لل،انون المدني الفرنسي
يوتماااد كثيااارا فاااي أسااا  وةاااف  ومااان جاتناااا نمت،اااد أن تمرياااع الكتاواااة االلكترونياااة ال  

ريع التو يف االلكتروني  وهو االوتماد  ادر اإلمكاان عان الادخول والجاناب التمريع عن تم
عامااة  يمكاان أن تسااتوعب كاال التطااورات المساات،ولية  وإشاااربالت،نااي واالكتفاااء واإلشااارب إليااه 

خاراااة إذا أخاااذنا وماااين االعتواااار طويماااة علااام االلكترونياااات المتطاااور وشاااكل كويااار جاااًدا 
كال ت،نياة ممتاد نااا )لذل  نمرع الكتاواة االلكترونياة وأوالتركيز ف،ط عل  الجانب الح،و ي 

أو  و اادرب علا  إثواات الح،او  لا درا واا من  ول أهل الفن يمكان أن تمطاي داللاة  اولاة 
 (.نفياا  وطري،ة موثو ة
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 .(3)ثانيًا: التشفير االلكتروني
ذل  فناي واآلخار  اانوني لاأو  هنا  عدب جوانب  في الحديل عن التشفير األول ت،نياي

 -:فرل الكشم فياما تواعا وكما يليسن
 الجانب الفني للتشفير  -1
 public-key المفتاا  الماام   إن الطري،ة الشائمة للتشافير تتمثال ووجاود مفتاحاان    

يتاااوفر ف،اااط لااادى الشاااخ  الاااذ    private-keyومفتاااا  خاااا    مماااروع للكافاااة وهاااو
أن يرسال الرساائل المشافرب    ماامويمكن واذه الطري،اة أل  شاخ  يملا  المفتاا  ال  أنشأه

ولكااااان ال يساااااتطيف أن يفااااا  شااااايفرب الرساااااالة إال الشاااااخ  الاااااذ  لدياااااه المفتاااااا  الخاااااا  
.فاسااتخدام التو يمااات االلكترونيااة عااادب يتةاامن عمليتااين  واحاادب يااتم إنجازهااا ماان  واال (10)

 المو ف واألخرى من  ول مستلم التو يف االلكتروني : 
كترونااااي يساااتخدم نتيجاااة هااااا يااااتم اشااات،ا اا مااان وتكااااون : إنشااااء التو ياااف االلاألولىىى 

م،تراارب علاا  كاال ماان الرسااالة المو مااة ومفتااا  خااا  ممااين. وهاار  أن تكااون نتيجااة الااا 
احتمااال ةاائيل ف،ااط وااأن نفاا  أو  هاااا  منااة ومحكمااة يجااب أن ال يكااون هنااا  إمكانيااة

 ا  خا   خر. مفتأو  التو يف االلكتروني يمكن إنشائه من خشل تركيوة أ  رسالة أخرى
التثواااات ماااان رااااحة التو يااااف االلكترونااااي: وهااااي عمليااااة التأكااااد ماااان التو يااااف  الثانيىىىىة:

ل  مفتا  عام ممين وواذا ياتم تحدياد  االلكتروني من خشل الرجوع إل  الرسالة األرلية وا 
ماااا إذا كاااان التو ياااف االلكتروناااي  اااد تااام إنشاااائه لتلااا  الرساااالة واساااتخدام المفتاااا  الخاااا  

 فتا  المام المشار إليه. الم،اول للم
فااالتو يف االلكترونااي  هااو   ممااا ت،اادم تظااار المش ااة وااين التو يااف الكترونااي والتشاافير  

ويمني تطااو  المفتاا  ماف التو ياف الر ماي  .يمل  مفتاحه راحب الختم  ختم ر مي مشفر

                                                 
انظر منير  –األرلالمخفي وهي كلمة يونانية تور أو ي،رد والتشفير من الناحية اللهوية المس (3)
   .233   –لونان –ويروت –طوف دار الملم للمشيين –35عروي ط –المورد / امو  انجليز  –لوملوكيا
المررفية  جاممة  األعمال  موتمر اإلثواتد. ثروت عود الحميد  مدى حجية التو يف االلكتروني في (10)

 .51.   2003  اإلمارات
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مان  وليست مرسلة  عل  الرسالة االلكترونية عل  أن مرسل الرسالة هو من أرسلاا  فمش
 أناااواعناااوع مااان  أل ويةااامن التو ياااف الر ماااي عااادم تمااار  الرساااالة  . وااال شاااخ   خااار

لااذل   يمتواار التشاافير إجااراء ت،نااي يساامل وزيااادب األمااان و الث،ااة فااي  .وااأ  طري،ااة  التمااديل
 اخترا اا.أو  التجارب اإللكترونية ويةمن السرية الكاملة في ذل  والحيلولة دون تمديلاا

 وني للتشفير الجانب القان -ثانيا:
و يمارع   (11) (أو سار  متخفايرال وتمناي واللهاة االنكليزياة )فكلمة تشفير يونانية األ

ت،ارا مان  الوياناات وشاكل الأو  المملومااتأو  التشفير ارطشحا وأنه عملية تمويه الرسائل
استودال شكل الوياناات مان خاشل تحويلااا نه )أحد سوى من الموجاة إليه.وعرفه  خرين وأ

تهييرهاا  فالتشافير وسايلة فنياة أو  تماديلااأو  إشارات لمنف الهير من ممرفتااأو  موزر  إل 
)عمليااة الحفااظ علاا  ساارية  وأنااهفااي حاين عرفااه ثالال  .(12)(اآلخاارينلحماياة الويانااات مان 

المملومااات الثاواات مناااا والمتحاار  واسااتخدام واارامج لاااا ال،اادرب علاا  تحوياال وترجمااة تلاا  
 تام الوراول إليااا مان  وال أشاخا  غيار لاام واذل  ال ل إذا ماالمملومات إل  رموز وحي

ر اام والحاروع غيار يظار لام هو خليط من الرماوز واأل يستطيمون فام أ  شيء ألن ما
 .  (13)(المفاومة

    .و د تطر ت ال،وانين المنظمة للتو ياف االلكتروناي الا  تمرياع التشافير وتوياان مدلولاه 
 2حاااد للتو ياااف االلكتروناااي شاااادب الترااادي  فاااي الماااادب ف،ااد عااارع ال،اااانون النمااوذجي المو 

ين المو اااف ساااجش  خااار يوكااادان االرتوااااط واااأو  رساااالة ويانااااتتمناااي ) وأناااااالف،ااارب ب مناااه 
مان نفا  الماادب  5كما عارع م،ادم خادمات الترادي  فاي الف،ارب    (التو يف إنشاءوويانات 

خاااارى ذات راااالة وااااال،ول )يمنااااي شخرااااا يراااادر الشاااااادات ويجااااوز أن ي،اااادم خاااادمات أ
 والتو يمات االلكترونية(.

                                                 
عوااد الحلاايم رمةااان  الحمايااة الجنائيااة للتجااارب االلكترونيااة  ال،اااهرب  دار الناةااة المرويااة   ماادحتد. ( 11)

2001   23. 
دار الجامماة للنشار والتوزياف د.ت      اإلساكندريةد.محمد حسين منرور  المسوولية االلكترونياة  ( 12)

120 
  . 10المروية  د.ت     الناةة ال،اهرب  دار د. هدى  ش،وا  الحماية الجنائية للتجارب االلكترونية( 13)
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و د وردت ال،وانين المروية أيةا تمريفات مشااواة لماا ورد فاي ال،اانون النماوذجي منااا 
/ 1والااذ  عااارع فااي الماااادب  2004لسااانة  15ال،ااانون المرااار  للتو يااف االلكتروناااي ر اام 

أو  ف عاان نفسااهالتو يااف ويو اا إنشاااءالشااخ  الحااائز علاا  ويانااات نااه )الف،اارب هاااء المو ااف وأ
( ثااام انت،ااال فااااي الف،ااارب )و( مااان نفاااا  الماااادب ليمااارع شاااااادب أو يمثلاااه  انونااااا عمااان ينيواااه

الشااااادب التاااي ترااادر مااان الجااااة المااارخ  لااااا والترااادي  نااااا )الترااادي  االلكترونياااة وأ
 األردناااايكمااااا عاااارع ال،ااااانون  .التو يااااف ( إنشاااااءوتثواااات االرتواااااط وااااين المو ااااف وويانااااات 

: نااامناه علا  أ 2شاادب التوثي  في الماادب   2001لسنة  25نية ر م االلكترو  للممامشت
نساوة تو ياف الكتروناي  إلثوااتممتمادب أو  الشاادب التي تردر عن جااة مختراة مرخراة

 .إل  شخ  ممين استنادا إل  إجراءات توثي  ممتمدب
 المبحث الثاني

 تطبيقات التوقيع اإللكتروني

 تمهيد وتقسيم:  
وظااار ذلاا  ووةااو  حياال انتشاار   فف وااالنظم اال ترااادية السااائدبارتوطاات وسااائل الااد

فظارت لذل  وسائل دفاف جديادب   التمامل عور االنترنت وازدهرت ممه التجارب االلكترونية
 األشاخا لتسوية الديون وسداد  يمة المشتريات التاي تاتم دون وجاود اتراال مواشار واين 

والوطا اااة الذكياااة والتاااي   ن،اااود االلكترونياااةمنااااا ال  مختلفاااة وأشاااكالتولاااور ذلااا    المتما ااادب
وكماا  .اإلجمااللذل  ساوع نمار  لاماا تواعاا علا  وجاه   التو يف االلكتروني مودأتمتمد 
 -يلي :

  الن،ود االلكترونية. -: األولالمطلب 
 الوطا ات الذكية.-:الثانيالمطلب 

 األولالمطلب 
 النقود االلكترونية

،اود وماد اتسااع مجاال التجاارب االلكترونياة عوار شاوكة ورزت الحاجة لاذا الناوع مان الن 
جديااادب كالخرااام المواشااار مااان  وأشاااكالطااار  للساااداد  إيجاااادوكاااان مااان الاااشزم   االنترنااات

   .عن طري  التحويل االلكتروني لل،يمة المراد وفائااأو  حساب المميل في المررع
ن،اود وخرائرااا مناجية الدراسة ت،تةي أن نل،ا  الةاوء أواًل علا  تمرياع هاذه ال إن
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أوارز أشااكالاا   ثام نماار  أخيارا علاا  الطويماة ال،انونيااة  نوااين عملاااا ثام  لياةوالتمارع علاا  
 للن،ود االلكترونية  وكما يلي:

 أوال: تعريف النقود اإللكترونية.
موحااادا  حااول وةاااف  تمرياااع  محاادد للن،اااود اإللكترونيااة. فل،اااد عرفتااااا  الاارأ لاام يكااان 

 يمااة ن،ديااة مخزونااة وطري،ااة إلكترونيااة علاا  وساايلة إلكترونيااة  المفوةااية األوروويااة وأناااا)
ذاكاارب كمويااوتر  وم،وولااة كوساايلة للاادفف وواسااطة متمااادين غياار الموسسااة التااي أو  كوطا ااة

أراادرتاا  ويااتم وةااماا فااي متناااول المسااتخدمين السااتممالاا كوااديل عاان الممااشت الن،ديااة 
 (14)مدفوعات ذات  يمة محددبوالور ية  وذل  وادع إحدال تحويشت إلكترونية ل

مد دخول وساائل الادفف إال أن هذا التمريع لي  مانمًا وتموزه الد ة  حيل أنه ال يستو 
فاااي نفااا   –أمااار مختلاااع عااان الن،اااود اإللكترونياااة  –وهاااي كماااا ساااوع نااارى –اإللكترونياااة

للن،ااود اإللكترونيااة حياال ذهااب إلااا    BISالمةاامون. ونفاا  الشاايء ي،ااال عاان تمريااع
علااا  أداب أو   يماااة ن،دياااة فاااي شاااكل وحااادات ائتمانياااة مخزوناااة وشاااكل إلكترونياااةاعتوارهاااا ر

 .(15)(إلكترونية يحوزها المستال 
ول،اااد توساااف الاااوم  فاااي مفااااوم الن،اااود اإللكترونياااة  فمرفااااا وأنااااا/ ن،اااود ياااتم ن،لااااا    

دياة ف،اد عرفااا وأنااا رمخازون إلكتروناي ل،يماة ن، األوروايالونا  المركاز   أما  (11)إلكترونياً 
علاا  وساايلة ت،نيااة يسااتخدم ورااورب شااائمة لل،يااام وماادفوعات لمتمااادين غياار ماان أراادرها  
  دون الحاجة إل  وجود حساب ونكي عند إجراء الراف،ة وتساتخدم كاأداب محمولاة مدفوعاة

                                                 
)14( EUROPEAN COMMISSION, "proposal for European parliament and 
directives on the taking up the pursuit and the prudential supervise of.the 
business of electronic money institution " Brussels, com 727.1998.p77. 
)15( Bank for International settlements (BIS) " Implication for central bank of the 
development of electronic money, Basle.1996.p13. 
)16(The consumer advisory board of federal reserve board of the USA, "Federal 
Reserve Board consumer Advisory council meeting " vol.2.1996.p5. 
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ويمااد هااذا التمريااع هااو األ اارب إلاا  الرااحة نظاارًا لد تااه وشااموله لرااور الن،ااود  (17)م،اادماً 
 لظواهر األخرى التي يمكن أن تتشاوه مماا. اإللكترونية واستوماده ل

عوااارب عاان وطا ااات الكترونيااة تحتااو  علاا  مخاازون   أنااااكمااا يمرفاااا الااوم  علاا   
 .(12)مسجلة الكترونيا عل  وطا ة تخزين ال،يمة أرردبن،د  فاي 

 يمااة ن،ديااة ) وأنااهالن،ااد االلكترونااي  2000لساانة  41ر اام  األورواايو ااد عاارع التوجيااه  
مالياا تكاون م،وولاة كوسايلة  إواداعاردر مخزنة عل  وسيط الكتروني وتمثل مخلو ة من م

دفااف مااان  واال الشاااركات الماليااة غيااار الشااركة المرااادرب. فااي حاااين  اكتفاات ومااا   اااوانين 
ن ترار  وتمرياع الن،اد التجارب االلكترونية المروية وتمريع وساائل الادفف االلكتروناي دون ا

الن،ود من ذل  ماثش  اانون الموادالت  أنواعالنوع من لاذا  أمثلةتذكر  أنودون االلكتروني 
حيااال عااارع فااي الفرااال الثااااني مناااه   2000لسااانة 23والتجااارب االلكترونياااة التونساااي ر اام 

)الوسااايلة التاااي تمكااان رااااحواا مااان ال،ياااام ومملياااات الااادفف  وأناااااوسااايلة الااادفف االلكتروناااي 
 .المواشر عن ومد عور الشوكات الممومية لشتراالت(

وا ااف فإننااا نسااتطيف أن نماارع الن،ااود اإللكترونيااة وأناااا ر يمااة ن،ديااة مخزنااة علاا  وفااي ال
وساايلة إلكترونيااة مدفوعااة م،اادمًا وغياار مرتوطااة وحساااب ونكااي  وتحظاا  و،وااول واسااف ماان 

ويمكنناا أن نحادد  غير من  ام وإردارها  وتستممل كأداب للادفف لتح،يا  أغارا  مختلفاةر.
 :األتيل التمريع الساو  وعل  النحو عنارر الن،ود اإللكترونية من خش

أو  : أ  أنااااا تشااامل وحااادات ن،دياااة لااااا  يماااة مالياااة مثااال مائاااة جنياااهقيمىىىة نقديىىىة  أىىىى
خمسون جنياا. ويترتب عل  هذا أنه ال تمتور وطا ات االترال التليفوني من  ويال الن،اود 

تليفونياااة  اإللكترونياااة حيااال أن ال،يماااة المخزوناااة علااا  األولااا  عواااارب عااان وحااادات اتراااال
 وليست  يمة ن،دية  ادرب عل  شراء السلف والخدمات

: وتمد هذه الرفة عنرارًا ماماًا فاي تمرياع الن،اود مخزنة عل  وسيلة إلكترونية  ى ب

                                                 
)17(European central Bank , "Report on Electronic money " Frankfurt, Germany, 
August , 1998. p.7. 

  2007االليكترونية مرر دار الكتب ال،انونية  النظام ال،انوني للحكومة -د.عود الفتا  ويومي( 12)
 415. 
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أو  اإللكترونيااة  حياال يااتم شااحن ال،يمااة الن،ديااة وطري،ااة إلكترونيااة علاا  وطا ااة وشسااتيكية
. وهاااذا المنرااار يمياااز الن،اااود (13)علااا  ال،ااار  الرااالب للكموياااوتر الشخراااي للمساااتال 

مطووعاة. أو  اإللكترونية عن الن،ود ال،انونية واالئتمانياة التاي تماد وحادات ن،دياة مراكوكة
وفي الوا ف فإنه يتم دفف ثمن هذه الوطا ات مسو،ًا وشرائاا من الموسسات التاي أرادرتاا  

 .Prepaid Cardsولاذا  فإنه يطل  علياا الوطا ات ساو،ة الدفف 
وتتةااال أهمياااة هاااذا المنرااار فاااي تمييااازه للن،اااود  غيىىىر مرتبطىىىة بحسىىىاب بنكىىىي:  ىىىى ج

. فااذه Electronic Means of Paymentاإللكترونياة عان وساائل الادفف اإللكترونياة 
األخياااارب عوااااارب عاااان وطا ااااات إلكترونيااااة مرتوطااااة وحساااااوات ونكيااااة للممااااشء حاااااملي هااااذه 

الخادمات التاي يشاتروناا م،اوال عمولاة ياتم الوطا ات تمكنام من ال،يام وادفف أثماان السالف و 
 دفماا للون  م،دم هذه الخدمة. 

ويمناي هاذا المنرار ةارورب أن  تحظ  بقبول واسع من غيىر مىن قىام بارىدار ا:  دى
تحظاا  الن،ااود اإللكترونيااة و،وااول واسااف ماان األشااخا  والموسسااات غياار تلاا  التااي  اماات 

ود اإللكترونيااة علاا  مجموعااة ممينااة ماان وإراادارها. فيتمااين إذًا أال ي،تراار اسااتممال الن،اا
فااي نطااا  إ ليمااي محاادد. فااالن،ود  ولكااي ترااير أو  لماادب محااددب ماان الاازمن أو  األفااراد 

ن،ااودًا يتمااين أن تحااوز ث،ااة األفااراد وتحظاا  و،وااولام واعتوارهااا أداب رااالحة للاادفف ووساايطًا 
 للتوادل.
لن،اود راالحة للوفااء يجاب أن تكاون هاذه ا وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفىة:   ى

إلااا . أماااا إذا ا ترااارت وظيفاااة …كااادفف الةااارائبأو  والتزاماااات كشاااراء السااالف والخااادمات 
لشتراال أو  الوطا ة عل  تح،ي  غر  واحد ف،ط كشراء نوع مماين مان السالف دون غياره

التليفوني  ففي هذه الحالة ال يمكان ورافاا واالن،ود اإللكترونياة وال يطلا  عليااا الوطا اات 
 ترونية ذات الهر  الواحد.اإللك

 الطبيعة القانونية للنقود االلكترونية  –ثانيًا: 
وومااد أن عرةاانا لخرااائ  الن،ااود اإللكترونيااة  فااإن هنااا  تساااواًل يثااار حااول طويمااة 
الن،ود اإللكترونية ومدى رحة ورافاا واالن،ود. حيال لام تتفا  األدوياات اال تراادية علا  

                                                 
 .33  1333  اإلداريةمنظمة المروية للتنمية رأفت رةوان  عالم التجارب االلكترونية  ال د. (13)
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عتورهااا الااوم  مجاارد وساايلة للاادفف مااف عاادم رااشحيتاا طويمااة الن،ااود اإللكترونيااة  ف،ااد ا
كوسيلة ل وراء حيل ال يساتطيف حاائز هاذه الن،اود أن ياوفي وااا ديوناه. مان ناحياة أخارى  
فااإن  اادرب الن،ااود اإللكترونيااة علاا  الاادوران محاادودب  حياال يتمااين علاا  الوااائف ال،يااام وت،ااديم 

مثال أثماان السالف والخادمات التاي واعااا  الوطا ة المخزن علياا الن،ود اإللكترونية  والتي ت
. وعلاا  .وذلاا  السااتودالاا فااي م،اواال ن،ااود  انونيااة Issuerإلاا  مراادر الن،ااود اإللكترونيااة 

الن،ي  من هذا  ف،د ذهب الوم  اآلخر إل  أن الن،ود اإللكترونية ال تختلع عان جمياف 
 (20)للتوادل أشكال الن،ود الموجودب اآلن وذل  واعتوارها وسيلة للدفف ووسيطاً 

والح،ي،اااة  إن الن،اااود اإللكترونياااة تتشااااوه ماااف الن،اااود المادياااة فاااي راااشحية كاااش مناماااا 
ن كانات الن،اود المادياة تتمتاف  كوسيلة للدفف  عشوب عل  تمتماما و،در واساف مان ال،واول وا 
ن و،وول أكثر نظرًا لحداثة الن،ود اإللكترونية واعتمادها عل  تكنولوجيا مت،دمة روماا ال تكاو 

متااوافرب إال فااي الاادول المت،دمااة. ماان ناحيااة أخاارى  فااإن هااذه التكنولوجيااا  ااد تتواااين داخاال 
الدولة الواحدب مما ي،لل من اعتماد السكان عل  الن،اود اإللكترونياة كوسايلة للادفف ويادفمام 

. وكااذل   فااإن الن،ااود اإللكترونيااة تراالل كم،يااا  Cash Moneyإلاا  اسااتخدام الن،ديااة 
 في ذل  مف الن،ود المادية. لل،يمة متشاواة
ت،دم و عل  الارغم مان الفارو  الشاكلية واين الن،اود المادياة واإللكترونياة  فإنناا  ولكل ما

ن كاناات ال تتشاااوه مماااا فااي  نمت،ااد أن الن،ااود اإللكترونيااة هااي ن،ااود عاديااة متطااورب فاااي وا 
لادفف  كماا أنااه الشاكل  فإنااا تتفا  ممااا فاي المةامون. فااالن،ود اإللكترونياة ترالل كاأداب ل

ال يوجد ما يحول دون  ياماا ووظيفاة الن،اود المادياة كوسايط للتواادل ووالتاالي يسااعد علا  
ساااارعة تااااداولاا ودوراناااااا. فمنااااد إجااااراء رااااف،ة تجاريااااة وااااين شخرااااين واسااااتخدام الن،ااااود 
اإللكترونيااة  ي،ااوم كشهمااا )أ  الوااائف والمشااتر ( ووةااف وطا تيامااا فااي محفظااة إلكترونيااة 

Electronic Walletالخدمااة ماان وطا ااة المشااتر  أو    والتااي ت،ااوم وخراام ثماان الساالمة
وتن،لاا إل  وطا اة الواائف. مان المتراور وماد ذلا  أن ي،اوم الواائف واساتخدام حرايلة الن،اود 

أو  مان واائف  خار لي،اوم وويمااا وماد ذلا  أو  اإللكترونية في شراء سلف وخدمات مان مناتج
                                                 

)20(Philips ,J," Bytes of cash Banking computing and personal Finance " First 
Monday Review ,vol.1,November.1996.p.3 
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ود اإللكترونية ترلل إذًا إلوراء الذماة وذلا  وانف  الطري،اة يستخدماا في إوراء ديونه. فالن،
والخشرة أن الن،ود اإللكترونياة وأشاكالاا المختلفاة ترالل لل،ياام ووظاائع  (21)سالفة الذكر

ت،واال الن،ااود االلكترونيااة  أنالن،ااود ال،انونيااة كمااا انااه ماان المترااور فااي المساات،ول ال،ريااب 
 .لاذا فان الن،ود االلكترونية ن،ودا عادية .أرواحاكودائف وترلل حينئذ الن تدر 

 المطلب الثاني
 بطاقات االئتمان

 -:وطا ات االئتمان من عدب وجوه هي ويمكن الكشم عن
 تعريف بطاقة االئتمان  -أوال :

تمتواار وطا ااة االئتمااان ماان الوطا ااات المراارفية اللممهنطااة التااي تماانل حاملاااا ميزتااي 
وفااء لادفف  يماة مشاتريات المميال وشاكل فاور   أدابفاي   االئتمان والوفاء في ذات الو ت

ومواشر كما تمد وسايلة ائتماان حيال يحا  للمميال الحراول علا  الخادمات والسالف وي،اوم 
فيماااا وماااد  إلياااهيرجاااف  أنالمرااارع وساااداد  يماااة هاااذه المشاااتريات نياواااة عااان المميااال علااا  

لكاال ماان التاااجر  مااانواألفالمراارع يماانل الث،ااة   وحسااب االتفااا  للمطالوااة واااذه الموااال 
   .والمميل

ساند يمطياه مرادره لشاخ  ) وأناااوطا اة االئتماان  اإلساشميو د عارع مجماف الف،اه 
اعتوااار  وناااء علاا  ع،ااد وينامااا يمكنااه ماان شااراء الساالف والخاادمات مماان يمتمااد أو  طويمااي

يمكااان مااان ساااحب  ومناااا ماااا  السااند دون دفاااف الاااثمن حااااال لتةاامنه التااازام مرااادر والااادفف
   .(22)من المرارعالن،ود 
مرارفية للوفااء  أدابهاي ر  فمرع وطا ة االئتمان وال،ول )المر األهليالمررع  أما

والتجاار والمراارع كواديل  األفارادوااللتزامات م،وولة عل  نطا  واساف محلياا ودولياا لادى 
 إيرااالللن،ااود لاادفف  يمااة الساالف والخاادمات الم،دمااة لراااحب الوطا ااة م،اواال تو يمااه علاا  

                                                 
)21(Piffraretti, Nadia, "A The oretical Approach to Electronic money" university 
de Fribourg, Suisse.1999. p.8  

 
 
 .  17    1333  وطا ات االئتمان المررفية  رسالة ماجستير  وهداد  األميرد.حسام وا ر عود (  22)
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ي،ااوم التاااجر  أنعلا    الحراول علاا  الخدمااةأو  عان شاارائه للساالمة الناشاا لتزامااه و،يماة ا
وتحراايل ال،يماااة مااان المراااارع مرااادرب للوطا اااة عااان طريااا  المرااارع الاااذ  يرااار  لاااه 

تيساار  أناااا  وت،ااوم وطا ااة االئتمااان ووظااائع متمااددب مناااا .(23)و،وااول الوطا ااة كوساايلة دفااف
 أنكماا   وخادمات دون حاجاة لحمال الن،اوديحتاجوناه مان سالف  للممشء الحرول عل  ما

عملاة  واأ تهطاي الاديون  أناااوممنا    تهطي الديون خار  الولاد وداخلاه أنالوطا ة يمكن 
الونااااو  تحراااال علاااا  فوائااااد  أنحياااال  تهااااط أنيمكاااان  فوائاااادها للونااااو  ال أيةااااا  كاناااات

يااراداتوعمااشت   أن وأخياارا .الوطا ااة وتجدياادها إرااداركالرسااوم المفروةااة فااي  أخاارى وا 
اساتخدام  إلا يادفمام فاي الهالاب  الوطا ة تزيد من نساوة المويماات والنساوة للتجاار وهاذا ماا

 .وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملام ليتسن  لام التمامل مف هذه الوطا ات
وكااذل  عشماة مميازب للايئااة الدولياة التااي   وتتةامن وطا اة االئتمااان لشاخ  رااحواا

( طلااا  علااا  هاااذه المشماااة )الاولاااوجراموي وإرااادارهالياااة الما للموسسااااتتمطاااي التراااريل 
كااذل  تتةاامن الوطا ااة شااريط تو يااف وهااو المكااان الااذ  ي،ااوم حاماال الوطا ااة وااالتو يف عليااه 

يساام  وااالر م  عنااد تساالمه الوطا ااة وتتةاامن الوطا ااة كااذل  ر اام التمييااز الشخرااي وهااو مااا
هااذا الاار م فااي الهالااب فااي ويساالم  أر ااام أرومااةالساار  وهااذا الاار م يتكااون فااي الهالااب ماان 

مظااروع مهلاا  عنااد اسااتشم وطا ااة االئتمااان ويسااتخدم هااذا الاار م عنااد السااحب الن،ااد  ماان 
ينواه الونا  علا  المميال ومادم االحتفااظ واالر م السار  ماف  وغالوا ماا  اآلليالررع  أجازب

ف،اااده  حالااةفااي  أموالااهوطا ااة االئتمااان فااي مكااان واحااد حتاا  ال يتمااار  الممياال لةااياع 
 .طا ة والر م السر للو

 الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان  -ثالثا :
 أنالف،ايااااة فااااي الطويمااااة ال،انونيااااة لوطا ااااة االئتمااااان  فماااانام ماااان ياااارى  اآلراءاختلفاااات 

لكاان هااذا الاارأ    (24)حااد كوياار الاانظم ال،انونيااة التااي تحكاام حوالااة الحاا  إلاا الوطا ااة تشااوه 
 الحوالاااة ينت،ااال وجمياااف خرائراااه وةاااماناتهالحااا  فاااي  أن أهمااااايواجاااه انت،اااادات عااادب 

                                                 
 . 10حسون علي حسون  مرجف ساو      :إليه أشار (23)
  2003  دار المطووعات الجاممية الرومي  جرائم الكومويوتر واالنترنت  مرر أميند.محمد ( 24)

 114. 
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ودفوعاااه وحيااال يكاااون للمحاااال علياااه )حامااال الوطا اااة( التمسااا  تجااااه المحاااال لاااه )الجااااة 
والحااال  .(ي يمكاان التمساا  واااا تجاااه المحياال )التاااجر( وجميااف الاادفوع التااالمراادرب للوطا ااة

جوااااا حامااال والم،اااود النموذجياااة التاااي يلتااازم ومو  األنظماااةالحكااام المت،ااادم يتماااار  ماااف  أن
الوطا اااة التزاماااا مواشااارا ومجاااردا عااان عش تاااه والتااااجر فاااش يمكااان لحامااال الوطا اااة التمسااا  

   .(25)ومواجاة الجاة المردرب للوطا ة وما له من دفوع ومواجاة التاجر
و اااد   حوالاااة الحاا  إلاا مناااا  (21)حوالااة الااادين إلاا ا ااارب  أناااا  خاارونفااي حااين يااارى 
حوالاة الاادين مثال حوالااة الحا  ت،تةااي  أنماان جااة  أيةاااالنت،اااد  إلا تمار  هاذا الاارأ  

 .وانت،ال الدين وةماناته ودفوعه كافة وهو يتمار  ماف التنظايم ال،اانوني لوطا اة االئتماان
يفتااار   االشاااتراط لمرااالحة الهيااار ال أن أهماااااهاااذا التفساااير يراااطدم وم،واااات  أنغيااار 

لااي   اشار للهيار وهاو مااحا  مو إنشااء إلاا تتجاه نياة المتما ادين  أنافتراةاا وال الواد مان 
يتمسااا   وااال  أنالمتمااااد فاااي االشاااتراط يساااتطيف  أنكماااا   موجاااود فاااي وطا اااات االئتماااان

المنتفااف وجميااف الاادفوع التااي لااه تجاااه المشااترط وهااذا يتمااار  مااف ع،ااود وطا ااات االئتمااان 
 (27).التي ت،ةي ومدم جواز ذل 

 الااارأ هااذا  أنل حياا  تطوياا  لنظريااة االشااتراط لمراالحة الهياار أنااااوهنااا  ماان ياارى 
واحااد ووااذل  يكااون لااه ماادينان  أنيسااول للتاااجر الرجااوع علاا  مراادر الوطا ااة وحاملاااا فااي 

اعتوارهاا  إلا  أخيارا األمارثام انتاا   (22)هو مممول وه في نظام وطا ات االئتماان وهذا ما
 أسااااا علاااا   تأراااايلاانرجحااااه حياااال يجااااب الوحاااال فااااي  ذات طويمااااة خارااااة وهااااو مااااا

 ال  نفااااوالتاااي كماااا ظاااار  (23)ولاااي  وفااا  النظرياااات الت،ليدياااة التشاااريمات التاااي تحكمااااا 
                                                 

 إل وحل م،دم  –ستخدام الكومويوتر كوسيلة للوفاءل،ةاب  مسوولية الونو  الناتجة عن املفي ا (25)
 .5   2000 -اإلماراتجاممة  –ر ال،انون والكومويوتر واالنترنتموتم

 المردر ذاته والرفحة ذاتاا.( 21)
 .11ساو     د. جميل عود الوا ي  الحماية الجنائية والمدنية لوطا ات االئتمان الممهنطة  مرجف(  27)
الفتوى والتشريف  السنة الراومة   إداربد.رفمت أوادير  وطا ات االئتمان من الوجاة ال،انونية  مجلة  (22)

 .17   1324المدد الراوف  الكويت  
د.نويل محمد احمد  وم  الجوانب ال،انونية لوطا ات االئتمان المررفية  وحل منشور في مجلة ( 23)

 .251    2003  27    1الح،و  الكويتية  ع 
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  ..ال،انونية التي تحكماا واألنظمةتنسجم مف خرورية هذه الوطا ات 
 خاتمة البحث

 -:ب نتائج وتوريات نجملاا فيما يليعد إل  وفي نااية الوحل تورلنا
 :النتائج -أوالً 
الف،ه في شروحاته ومناا ما  دهأور  ذكرت للتو يف االلكتروني تمريفات متمددب مناا ما .1

جاء في النرو  التشريمية في ال،وانين الم،ارنة ومن جاتنا نميل ال  تفةيل 
فالتمريع الوظيفي   دون الجانب الت،ني  التمريع الذ  يركز عل  الجانب الوظيفي

عل  عك  التمريع الت،ني الذ  يماب   وظائع التو يف وهي ثاوتة أسا ي،وم عل  
لذل    يمكن من خشله حرر رور التو يف التي تكون  اولة للتطور عليه انه ال

 اإلجراءاتنه مجموعة من أتمريع التو يف االلكتروني عل   إل نتف  مف من يذهب 
و ووله ومةمون  اإلجراءاتالت،نية التي تسمل وتحديد شخرية من تردر عنه هذه 

 .التررع الذ  يردر التو يف ومناسوته
انه الملم الذ  يمتمد عل  وسائل وطر  تجمل من المملومة يمرع التشفير عل   .2

غير مفاومة وغير م،روءب إال ألطرافاا  حيل يتأكد كل من المرسل و المرسل إليه 
عدم تسليم الرسالة لطرع ثالل غيرهما  يتم اإلطشع عل  الويانات الكترونية في 

م ممروع لمامة النا  الممامشت التجارية و اإلدارية واستخدام مفتاحين األول عا
أما الثاني فاو مفتا  خا  ال يملمه سوى راحوه  استممال المفتاحين داللة 
 اطمة عل  التأكد من هوية األطراع اللذين  د يثوت من ذل  اإلجراء رغوتياما في 

 التما د.
موحدا  حول وةف  تمريع محدد للن،ود اإللكترونية ف،يلت في تمريفاا  الرأ لم يكن  .3

للرحة هو أناا ر يمة ن،دية  األ ربالتمريع  أنددب ومن جاتنا نمت،د ري  متم
مخزنة عل  وسيلة إلكترونية مدفوعة م،دمًا وغير مرتوطة وحساب ونكي  وتحظ  
و،وول واسف من غير من  ام وإردارها  وتستممل كأداب للدفف لتح،ي  أغرا  

 مختلفةر.
لل،يام ووظائع الن،ود ال،انونية كما انه أن الن،ود اإللكترونية وأشكالاا المختلفة ترلل  .4
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ت،ول الن،ود االلكترونية كودائف وترلل حينئذ  أنمن المترور في المست،ول ال،ريب 
 .لاذا فان الن،ود االلكترونية ن،ودا عادية .أرواحاالن تدر 

تمتور وطا ة االئتمان من الوطا ات المررفية الممهنطة التي تمنل حاملاا ميزتي  .5
وفاء لدفف  يمة مشتريات المميل وشكل  أدابفاي   الوفاء في ذات الو تاالئتمان و 

فور  ومواشر كما تمد وسيلة ائتمان حيل يح  للمميل عل  الخدمات والسلف وي،وم 
فيما ومد  إليهيرجف  أنالمررع وسداد  يمة هذه المشتريات نياوة عن المميل عل  

لكل من التاجر  واألمانيمنل الث،ة فالمررع   وحسب االتفا  للمطالوة واذه الموال 
  .والمميل

 : التوريات -اثانيً 
وما يسمل  اإلثواتالنظر في رياغة نرو  ال،انون المدني و انون  إعادب .1

عطاءللمتما دين عن ومد واستخدام الوسائط االلكترونية  هذه التما دات  وا 
 .الت،ليديةأو  االلكترونية نف  الحجية ال،انونية للوسائط المادية

في تشريف  انون الممامشت االلكترونية لمواكوة التطور الحارل في  اإلسراع .2
ماما في الحركة  أساساتشكل  أروحتالت،نيات االلكترونية الحديثة والتي 

التمديشت للنرو  الت،ليدية لن يسمل  إجراءالن اال ترار عل    اال ترادية
ع في الممامشت االلكترونية وحل المشاكل ال،انونية الناشئة عن التطور المتسار 

نما  .تستوعب كل المتهيرات الحالية أنيجب تشريف  وانين حديثة تستطيف  وا 
حل ال،ةاء عل  التحرر من اسر المفاهيم الت،ليدية ومحاولة التحر  في  .3

الحلول للمشكشت  إيجادتساهم في  أنالنرو  والطري،ة التي يمكن لاا 
يكون  أنحيل يجب   ي عرره االلكترونيالحديثة الناشئة عن دخول المالم ف

المستحدثة  اإلشكالياتلل،ةاء دوره وممارسة ح،ه في االجتااد ال،ةائي لحل 
من خشل التوسف في تفسير النرو  الت،ليدية  وعدم االنتظار لحين تدخل 

   .إليااتشريمات جديدب  إةافةأو  المشرع في تمديل النرو  الحالية
 

 قائمة والمراجع
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 :المراجع العربية -أوالً 
  :الكتب  -1

إيمان مأمون أحمد  الجوانب ال،انونية لم،د التجارب االلكترونية  ال،اهرب  دار  -1
 .2005الناةة المروية  

هدى حامد  شوا  الحماية الجنائية للتجارب االلكترونية عور شوكة االنترنت   -2
 .2000ال،اهرب  دار الناةة المروية  

 .2002ر االنترنت  مرر  دار الكتب ال،انونية    التما د عوسامل عود الواحد -3
  الدار الجاممية  اإلسكندريةطار  عود المال حماد  التجارب االلكترونية   -4

2003. 
طاهر شو ي مومن  ع،د الويف االلكتروني  وحل في التجارب االلكترونية  دار  -5

 .2007الناةة المروية  ال،اهرب  
يم  مطاوف دار الشوون الث،افية المامة  عامر سليمان  ال،انون في المرا  ال،د -1

 .1327وهداد  
  دار اإلسكندريةمحمد حسين منرور  المسوولية االلكترونية  دراسة م،ارنة   -7

 .2003الجاممة  
مدحت عود الحليم رمةان  الحماية الجنائية للتجارب االلكترونية  ال،اهرب  دار  -2

 . 2001الناةة المروية  
ال،اهرب    الن،دية واال ترادية للن،ود االلكترونية  آلثاراالشافمي   إوراهيممحمد  -3

 .  2003دار الناةة المروية  
مرطف  موس  المجارمة  التنظيم ال،انوني للتما د عور شوكة  -10

 .2010االنترنت  دار الكتب ال،انونية  مرر  
 الن،دية واال ترادية للن،ود االلكترونية  اآلثار الشافمي  إوراهيممحمد  -11

 .  2003دار الناةة   ب ال،اهر 
وال،انون  السنة  األمنااللكترونية  مجلة  الن،ود الشافمي  إوراهيممحمد  -12

 . 2004  1  المدد 12



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

422 

عود الفتا  ويومي حجاز   التجارب االلكترونية  وحمايتاا ال،انونية    -13
 .2004دار الفكر الجاممي 

 
 :البحوث -2

دمات التردي  االلكتروني  إوراهيم الدسو ي اوو الليل  مسوولية م،دمي خ -1
المررفية االلكترونية  كلية الشريمة وال،انون   األعمالوحل م،دم ال  موتمر 

 .2003  اإلمارات
الفتوى  إداربرفمت اوادير  وطا ات االئتمان من الوجاة ال،انونية  مجلة  -2

 .1324والتشريف  السنة الراومة  المدد الراوف  الكويت  
الفتوى  إداربئتمان من الوجاة ال،انونية  مجلة رفمت أوادير  وطا ات اال -3

 .1324والتشريف  السنة الراومة  المدد الراوف  الكويت  
في  اإلثواتعود المزيز المرسي حمود  مدى حجية المحرر االلكتروني في  -4

النافذب  وحل منشور في مجلة  اإلثواتالمسائل المدنية والتجارية في ةوء  واعد 
  السنة  11اال ترادية  كلية الح،و  وجاممة ال،اهرب  المدد الوحول ال،انونية و 

 2002  اوريل  11
الوسائط المملوماتية وكيع تهير عالمنا  –فران  كيلا ثورب االنفوميديا -5

  .253المدد  –الكويت -سلسلة عالم الممرفة –دين زكرياترجمة حسام ال –وحيات  
جات الكومويوترية في محمد المرسي زهرب  الدليل الكتاوي وحجية المخر  -1

  اإلماراتموتمر ال،انون والكومويوتر واالنترنت  جاممة  إل   وحل م،دم اإلثوات
 .2000  اإلماراتكلية الشريمة وال،انون  

  دراسة اإلثواتمحمد المرسي زهرب  مدى حجية التو يف االلكتروني في  -7
 . 1335  نواألرومو م،ارنة  مجلة شوون اجتماعية  ال،اهرب  المدد الثامن 

  مجلة اإلثواتمحمود ثاوت محمود  حجية التو يف االلكتروني في  -2
 .2002المحاماب  المدد الثاني  

مسوولية الونو  الناتجة عن استخدام الكومويوتر كوسيلة   ملفي ال،ةاب -3
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 -اإلماراتجاممة  –ر ال،انون والكومويوتر واالنترنتموتم إل وحل م،دم  –للوفاء 
2000. 
ال،انونية لوطا ات االئتمان  حمد  وم  الجوانبنويل محمد ا -10

 .2003  27    1المررفية  وحل منشور في مجلة الح،و  الكويتية  ع 
 

 :الرسائل الجامعية -3
  وطا ات االئتمان المررفية  رسالة ماجستير  األميرحسام وا ر عود  -1

 . 1333وهداد  
اللكترونية  حسون علي حسون  التو يف االلكتروني في ع،ود التجارب ا -2

 . 2001رسالة ماجستير  م،دمة ال  كلية ال،انون  جاممة واول  
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