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 ملخص

د جايىااد  أدى التطور المستمر في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إلى  هوىور نوًىا

من العقود وهىي العقىود االلكترونيىة، وقىا انعكى  هىطا التطىور ًلى  نشىاا اإلدارة الىط  أدى إلى  

إبىىراا العقىىا اإلدار  االلكترونىىي، ومىىا ترتىىم ًلىى   لىىل مىىن إ ىىارة مشىىكلة إ بىىات هىىطا العقىىا أمىىام 

وقىىا هىىافه هىىطا الاراسىىة إلىى  بيىىان الن ىىام القىىانوني إل بىىات العقىىا االدار  االلكترونىىي،  القضىىا   

األمىىر الىىط  اقتضىى  تقسىىيم هىىطا الاراسىىة إلىى  مبولىىين، بويىىث تناولنىىا فىىي المبوىىث األول الكتابىىة 

االلكترونية وحجتوا في إ بات العقا االدار  االلكتروني، أما المبوث اللىاني فقىا صصىل للتوقيى  

كتروني وحجيته في إ باث العقا االدار  االلكتروني  وقا صلصه هىطا الاراسىة إلى  ًىاد مىن االل

د إل بىات العقىا االدار  إن المشرع األمن أهموا،  والتوصيات النتائج ردني لم يضى  تن يمىاد صاصىا

د يبين فيه قواًا ن يضأردني تروني، لطلل نتمن  ًل  مشرًنا األااللك قىا  بات العإ  تن يماد صاصا

 االدرا  االلكتروني 

االلكترونيىىة، التوقيىى  ، الكتابىىة  بىىات، العقىىا اإلدار ، العقىىا اإللكترونىىياإل الكلمااات الدالااة 

  االلكتروني

Abstract 

The continuous development in the field of communications and 

information technology has led to the emergence of a new type of 

contract, electronic contracts. This development was reflected in the 
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management activity, which led to the presentation of the electronic 

administrative contract and the consequent issue of proving this contract 

to the judiciary  This study aimed to clarify the legal system to prove the 

electronic administrative contract, which required the division of this 

study into two subjects, so that we dealt in the first section electronic 

writing and its argument in proving the electronic administrative 

contract. The second section was devoted to the electronic signature and 

its argument in the electronic contract  This study concluded with a 

number of conclusions and recommendations, the most important of 

which is that the Jordanian legislator did not establish a special 

organization to prove the administrative contract. Therefore, we wish our 

Jordanian legislator to set up a special regulation showing the rules of 

proving the administrative contract. 

Keywords: Proof, Administrative Contract, Electronic Contract, 

Electronic Writing, Electronic Signature. 

 

 المقدمة

مجىال شوا العىالم تطىوراد كبيىراد فىي وسىائل االتصىال الوايلىة نتيجىة اللىورة المعلوماتيىة فىي 

المعلومات واالتصاالت، والتي كان لوىا الضضىل فىي هوىور نىوع جايىا مىن العقىود يىتم مىن صىالل 

 الوسائل االلكترونية، ال سيما ًبر شبكة االنترنه، وتعرف هطا العقود بالعقود االلكترونية 

بىرام العقىود االلكترونيىة بعىا أن رنه في الوقه الوالي بيئة صصبة إلوقا أضوه شبكة االنت

امالت نجىاا المعىإبىادل المراسىالت االلكترونيىة إلى  ات ابيعتوا التقلياية بكونوا وسيلة لنقىل وتتع

دارة فىىي هىىطا التطىىور حتىى  ال تبقىى  المعىىامالت اإلداريىىة بمنىىلى ًىىن االلكترونيىىة، وقىىا تىىل رت اإل

ة، إ  التطور والتقام، لطا فقىا أصىبا االنترنىه وسىيلة مىن وسىائل اإلدارة فىي إدارة المرافى  العامى

باته المراف  العامة تستخام التكنولوجيا فىي مختلىم معامالتوىا الااصليىة والخارجيىة  كمىا ًمىات 

اإلدارة إل  إبرام ًقودها اإلدارية بالطرق والوسائل االلكترونية  ويلعىم انتشىار العقىود االداريىة 

دية تسىتعملوا الىاول االلكترونية دوراد بارااد في تطوير النشاا اإلدار ، وفي كونوا وسىيلة اقتصىا

 في سبيل بنا  االقتصاد الواني أو تشجي  االستلمار 

ويمكننىا تعريىىم العقىىا االدار  االلكترونىي ًلىى  أنىىه اتضىىاق يبرمىه أحىىا األشىىخا  المعنويىىة 

د  د بواف تسيير أو تن يم مرفى  ًىام مسىتعينا د أو جزئيا د في  لل الوسائل االلكترونية كليا العامة متبعا

 لسلطة العامة  بطلل بوسائل ا
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وتتميىىز العقىىود اإلداريىىة االلكترونيىىة ببسىىااة وسىىوولة إبراموىىا، إال أن الصىىعوبة تكمىىن فىىي 

إ باتوا  وقا فرض التطور التقني فىي وسىائل االتصىال الوايلىة ضىرورة إًىادة الن ىر فىي وسىائل 

 اإل بات التقلياية صاصة ما يتعل  منوا بالكتابة والتوقي  بالشكل التقليا  

 ت الدراسةمحددا

   موىىادات الاراسىىة الزمانيىىة: حيىىث تنوصىىر هىىطا الاراسىىة فىىي دراسىىة إ بىىات العقىىا اإلدار

اإللكترونيىىة فىىي ضىىو  التشىىريعات القانونيىىة األردنيىىة المن مىىة لوجيىىة الكتابىىة اإللكترونيىىة 

والتوقيىى  اإللكترونىىي فىىي اإل بىىات، وأبىىرا هىىطا التشىىريعات قىىانون المعىىامالت اإللكترونيىىة 

و لىىىل صىىىالل فتىىىرة سىىىريان التشىىىريعات المن مىىىة لوىىىطا ، 2015 ( لسىىىنة15رقىىىم )األردنىىىي 

 الموضوع  

  التشىىريعات القانونيىىة األردنيىىة موىىادات الاراسىىة المكانيىىة: حيىىث تنوصىىر هىىطا الاراسىىة فىىي

المتعلقىىة بموضىىوع الاراسىىة مىى  ًىىام إوضىىال  كىىر موقىىم التشىىريعات القانونيىىة األصىىرى 

 بيل الملال كلما اقتض  األمر  لل كالتشري  المصر  والضرنسي ًل  س

 شكالية الدراسةإ

في هل استخاام التقنيات الوايلة من قبل اإلدارة في إبرام ًقودها اإلداريىة، أصىبا اإل بىات 

يليىىر ًىىاة مشىىاكل  ل وىىور وسىىائل جايىىاة فىىي اال بىىات تتملىىل فىىي الكتابىىة االلكترونيىىة والتوقيىى  

اإل بىىات التقليايىىة التىىي تقىىوم ًلىى  أسىىا  الكتابىىة أو االلكترونىىي تختلىىم فىىي ابيعتوىىا ًىىن وسىىائل 

التوقي  المكتوب بخط يا المتعاقاين، لطا فإن إ بىات العقىا اإلدار  االلكترونىي أمىام القضىا  يعتبىر 

من أهم المشكالت القانونية والعمليىة التىي واجوىه اسىتخاام الوسىائل االلكترونيىة فىي التعاقىا، لىطا 

 إ بات العقا اإلدار  االلكتروني  كان البا من التعرض لوسائل

 أسئلة الدراسة

 تلير اشكالية الاراسة األسئلة اآلتية:

 ما هي وسائل إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني؟   1

 ؟ما ماى حجية الكتابة اإللكترونية في إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني  2

 االلكتروني؟ما ماى حجية التوقي  االلكتروني في إ بات العقا اإلدار    3

 أهداف الدراسة

 تواف هطا الاراسة إل :

 بيان وسائل إ بات العقا االدار  االلكتروني   1

 بيان حجية الكتابة االلكترونية في إ بات العقا اإلدار  االلكتروني   2

 بيان حجية التوقي  االلكتروني في إ بات العقا االدار  االلكتروني   3
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 منهج الدراسة

الاراسة المنوج التوليلي من صالل توليل النصو  القانونية  ات سوف نعتما في هطا 

الصلة في الموضوع، والمنوج المقارن من صالل بيان أوجه االتضاق واالصتالف في المسائل التي 

 يعرض لوا البوث بين التشريعات مول المقارنة 

 الدراسات السابقة

اإلدار  اإللكترونىىىي، مجلىىىة الجامعىىىة ، الن ىىىام القىىىانوني للعقىىىا (2013) الشىىىوابكة، فيصىىىل

 ، المجلا الواد  والعشرون، العاد اللاني اإلسالمية للاراسات االقتصادية واإلدارية

حيث لجل الباحث أوالد إلى  بيىان ماهيىة العقىا اإلدار  اإللكترونىي، فتوىاث فىي مضوىوم العقىا 

عقىىا اإلدار  اإللكترونىىي، اإلدار  اإللكترونىىي وصصائصىىه،  ىىم انتقىىل إلىى  بيىىان أسىىاليم إبىىرام ال

فتوىىاث فىىي األسىىاليم التقليايىىة والوايلىىة إلبىىرام العقىىا اإلدار  اإللكترونىىي، بعىىاها انتقىىل الباحىىث 

فتناول أ ر الكتابة اإللكترونيىة والتوقيى  اإللكترونىي للوايث ًن إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني، 

  في إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني

سة م  دراسة الشوابكة فىي ًىاة جوانىم أهموىا، بيىان مضوىوم العقىا اإلدار  وتتض  هطا الارا

اإللكتروني ووسائل إ باته، في حين أن هطا الاراسىة تمتىاا فىي أمىور ًىاة، حيىث تناولنىا فىي هىطا 

الاراسة موقم المشرع األردني من إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني بشكٍل أكلر تضصيل، إ  أوضل 

فىىي إ بىىات العقىىا اإلدار   وشىىرواوا وحجيتوىىا الكتابىىة اإللكترونيىىة أهميىىة الباحىىث الوىىايث فىىي

اإللكترونىىىي، كمىىىا أوضىىىل بيىىىان صىىىور التوقيىىى  اإللكترونىىىي وحجيتىىىه فىىىي إ بىىىات العقىىىا اإلدار  

 وهطا ما تم تناوله في هطا الاراسة بشكل معم  اإللكتروني  

اتىىه، مجلىة الرافىاين للوقىىوق، (، إبىىرام العقىا اإلدار  اإللكترونىي وإ ب2008صىالا، قيىاار )

 ( 37المجلا العاشر، العاد )

حيث لجل الباحث أوالد إلى  بيىان ماهيىة العقىا اإلدار  اإللكترونىي، فتوىاث فىي مضوىوم العقىا 

اإلدار  اإللكتروني وصصائصه ومعايير العقا اإلدار  اإللكتروني ومسوواته،  م انتقل إل  بيىان 

اإللكترونىىي، فتوىىاث فىىي األسىىاليم التقليايىىة والوايلىىة إلبىىرام العقىىا أسىىاليم إبىىرام العقىىا اإلدار  

اإلدار  اإللكترونىىىي، كمىىىا توىىىاث ًىىىن القيىىىود الىىىواردة ًلىىى  حريىىىة التعاقىىىا فىىىي العقىىىا اإلدار  

اإللكتروني، بعاها انتقل الباحث للوايث ًن إ بات العقا اإلدار  اإللكتروني، فتواث ًن الكتابىة 

 لكتروني إل بات العقا اإلدار  اإللكتروني اإللكترونية والتوقي  اإل

وتتض  هطا الاراسة م  دراسة صالا في أمور ًاا أهموا: اإلشارا إل  مضووم العقىا اإلدار  

فىي ًىاة جوانىم أهموىا: بيىان أهميىة ا ًىن هىطا الاراسىة وإ باته، إال أن دراسىتنا تمتىا اإللكتروني

 العقىىا اإلدار  اإللكترونىىي، كمىىا بينىىه هىىطا الكتابىىة اإللكترونيىىة وشىىرواوا وحجيتوىىا فىىي إ بىىات

صىىور التوقيىى  اإللكترونىىي وحجيتىىه فىىي إ بىىات العقىىا اإلدار  اإللكترونىىي، مىى  و الاراسىىة مضوىىوم

 اإلشارة إل  موقم المشرع األردني، وهطا ما أوضله الباحث في دراسته 
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وصىىيات، جىىا ت هىىطا الاراسىىة فىىي مقامىىة ومبولىىين وصاتمىىة، تضىىمنه أهىىم النتىىائج والتوقىىا 

 و لل ًل  النوو اآلتي:

 خطة الدراسة

 المبوث األول: الكتابة االلكترونية إل بات العقا االدار  االلكتروني 

 المطلم األول: ماهية الكتابة االلكترونية 

 المطلم اللاني: شروا الكتابة االلكترونية وحجيتوا في اإل بات 

  االدار  االلكترونيالمبوث اللاني: التوقي  االلكتروني إل بات العقا 

 المطلم األول: ماهية التوقي  االلكتروني 

  المطلم اللاني: شروا التوقي  االلكتروني وحجيته في اإل بات 

 الكتابة االلكترونية إلثبات العقد االداري االلكتروني   المبحث األول

أ   لقىىا ألقىىه اللىىورة الرقميىىة ب اللوىىا ًلىى  الوبىىر والىىورق، وأصىىبوه الكتابىىة اليقىىة مىىن

دًامة، صاصىة الاًامىة الماديىة، فلىم يعىا الموىرر الىورقي وحىاا هىو القىادر ًلى  تجسىيا رضىا  

 األاراف 

وًليه يتعين ًلينا تقسيم هطا المبوث إلى  مطلبىين، نتنىاول فىي المطلىم األول ماهيىة الكتابىة 

 ي اال بات االلكترونية، بينما نخصل المطلم اللاني لبيان شروا الكتابة االلكترونية وحجيتوا ف

 المطلب األول  ماهية الكتابة االلكترونية

 والوقىائ  التصىرفات إ بىات فىي تلعىم دوراد كبيىراد  التىي اإل بىات وسىائل أول مىن الكتابة تعا

 واسىتمرارها،  باتوىا وإمكانيىة توايىاها حيىث مىن لطبيعتوا ن راد   لليعود السبم في و القانونية،

 والتىي اإللكترونية الكتابة وهي أال للكتابة حايلة صورة أهورت الوايلة التكنولوجيا هوور وبعا

 لضىبط التشىريعات سىاهمه اإلداريىة،كما العقىود إبىرام ًلى  المسىاًاة الطىرق إحىاى أصىبوه

  في اإل بات  التقلياية الكتابة وبين بينوا المساواة ًل  والعمل اإللكترونية الكتابة

 الفرع األول  مفهوم الكتابة االلكترونية

وال فىىي  فىىي الل ىىة لىىي  هنالىىل مىىا يبعىىث ًلىى  االًتقىىاد بىىلن الكتابىىة ال تقىى  إال ًلىى  ورق ال

، وتلكا  لل في أن المشرع األردني لم يشر إل  دًامىة مىن نىوع معىين، كمىا أن كليىر مىن القانون

االتضاقيات الاولية لم توصر مضوىوم الكتابىة ًلى  الكتابىة الورقيىة بىل تبنىه مضوىوم الكتابىة بوسىائل 

ل ( من اتضاقيىة األمىم المتوىاة بشىلن النقى13االتصال اإللكترونية، فعل  سبيل الملال نصه المادة )

ًلىى  أنىىه م فيمىىا يخىىل أوىىراض هىىطا االتضاقيىىة ينصىىرف مصىىطلا 1981الىىاولي للبضىىائ  لسىىنة 

د ًل  المراسالت الموجوة في شكل برقية أو تلك م، لطلل فال ين ر للكتابة من حيث  الكتابة أيضا

ارتبااوىىا بالاًامىىة أو الوسىىيط المسىىتخام فىىي التىىاوين ًلىى  الاًامىىة الماديىىة، بىىل بوهيضتوىىا كىىاليل 

 ت التصرفات القانونية بما يمكن الرجوع إليوا ًنا نشوب النزاع   إ با
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 اشىتراا دون والقىول، الضكىر ًىن تعبىر رمىوا ًىن ًبىارة الكتابىة تكىون أن يمكىنوًليىه 

 رمواها نقل ًل  قادر آصر وسيط أ  أو جلاا أو صشبا أو ورقا يكون فقا معين، لوسيط استنادها

المختصىرة  بىالرموا حتى  أو أجنبيىة، أو موليىة كانىه سوا  ل ة وأ  وسيلة بل  يتم أن يمكن كما

   (1)ويرا بخط أو الورقة ًل  الموق  بخط تكون قا كما الطرفين من مضوومة مادامه

 تنقىل أو ترسىل أو تنشىل التىي الرقميىة المعلومىات تلىل ًل  أنوىا اإللكترونية الكتابة تعرفو

 نطقوا، يمكن كتابة وهي صوتية كتابة نوًان، والكتابة مصارها كان موما إلكترونية دًامة ًل 

يمكن نطقوا وتنارج الكتابة اإللكترونية توه هىطا النىوع  ال ورموا ًالمات شكل في تلتي وكتابة

 بصضة الماصالت أو المضاتيا لوحة أارار ًل  بالض ط حيث كوربائية، ومضات ًن ًبارةألنوا 

 ومضىات باًتبىارا الجوىاا يسىتقبله ولكن ومضووم مقرو  لنا بالنسبة فوو المورر، إنشا  يتم ًامة

 الصورة، الجواا في مخزن المستنا هطا ويبق  الجواا، هطا يضوموا التي الل ة إل  توول كوربائية

  (2)البشر  للعقل مضوومة بصورة مجادا ي ور استرجاًه تم فإ ا

 ًمليىات إدصىال صىالل مىن تنضىط صواراميىة معىادالت شىكل ًلى  فالكتابة اإللكترونيىة تكىون

بوىطا  الجوىاا ت طيىة صىالل مىن تىتم والتىي اآللىي، الواسىم شاشىة صىالل مىن وإصراجوىا البيانىات

 المعلومىات اسىترجاع أو المضىاتيا لوحىة فىي تتبلور والتي اإلدصال وحاات اري المعلومات ًن 

 أجوىزة ًلى  كتابتوىا يىتم البيانىات معالجة من الضراغ وبعا المركزية، المعالجة وحاة في المخزنة

 األقىرا  أو الطابعىة ًلى  الموىررات هىطا اباًىة أو الواسىم شاشىة فىي تتملىل التىي اإلصىراج

 بمضووموىا اإللكترونيىة بالكتابىة يتصىل وممىا البيانىات، تخىزين وسىائل من وسيلة أ  أو المم نطة

 اإلنترنىه شىبكة ًبىر النشىر اري  ًن تتم والتي الرقمية المصنضات الساحة ًل  تطرح الوايث

 مرتبىة وتكىون الواسىم أجوىزة فىي تخىزن وبالتىالي رقمية معالجة المعلومات معالجة اري  ًن

   (3)وكلمات حروف إل  بترجمتوا ويقوم الواسم يضومه بشكل

 صواراميىات ًىن ًبىارة األولى  كون التقلياية الكتابة ًن االلكترونية وبطلل تختلم الكتابة

 األرقىام هىطا بترجمة يقوم باورا الط  الواسوب إل  إدصالوا ويتم( 0،1وهما ) رقمين ًل  تعتما

مجموًىة وبنا د ًل  ما سب  يمكننىا تعريىم الكتابىة اإللكترونيىة ًلى  أنوىا   (4)مقرو ة كلمات إل 

 يقىوم ًلى  أن معىين، ترتيىم حسىم الواسىوب فىي إدصالوىا التي يتم واألرقام والرموا اإلشارات

 .ًاد  فرد أ  ارف من ومضوومة مقرو ة كتابة شكل ًل  بإهوارها

 الفرع الثاني  أهمية الكتابة اإللكترونية وشروطها

ضتىرة مىة مىا، لتتمت  الكتابة بلهمية بال ة لما تتميز به من تلبيه لألفكار والمعلومات ًل  دًا

 امنية اويلة، وال تكتمل هطا األهمية ما لم يتوفر في الكتابة ًاة شروا 

                                                           

  (79  ،2000، المليجي) (1)

 (142،  براهيمي) (2)

 79)   ،2009 ًبياات،) (3)

 5 )   ،2009لنوافلة ، )ا (4)
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 اإللكترونية في اإلثباتأوالً  أهمية الكتابة 

توتل الكتابة مكانة هامة بين أدلة اإل بىات األصىرى، فقىا جىا ت ًلى  رأ  أدلىة اإل بىات لمىا 

تتمت  به من االستقرار واللبات، فوي  ابتىه بلبىات الاًامىة الملبتىه ًليوىا، بالتىالي يى د   لىل إلى  

  (1)اًتبار الكتابة األسول واألفضل إل بات التصرفات القانونية

هىطا مىا جعىل المشىرع األردنىي يتىوج الكتابىىة المرتبىة األولى  فىي وسىائل اإل بىات، أمىا بىىاقي 

  (2)وسائل اإل بات من شوادة وإقرار وقرائن   فلي  لوا قوة الكتابة في اإل بىات بىل قوتوىا موىاودة

فىي سيما أن المشرع األردني قا اشترا الكتابة إلبرام بعى  التصىرفات القانونيىة كمىا هىو الوىال 

العقىىود المتعلقىىة بالعقىىارات والعقىىود الىىواردة ًلىى  المنقىىوالت  ات الصىىضة الخاصىىة كما اشىىتراه 

د سىوا  فىي  بع  االتضاقيات الاولية المتعلقة بالتوكيم ًل  ضرورة أن يكون شرا التوكىيم مكتوبىا

ًقىىا اتضىىاق أو ويىىر  لىىل بصىىرف الن ىىر ًىىن نىىوع الاًامىىة التىىي تضىىرغ ًليوىىا ورقيىىة كانىىه أم 

  (3)ونيةإلكتر

ون ىىراد ألهميىىة الكتابىىة فىىي اإل بىىات فقىىا تبنىىه مع ىىم التشىىريعات الاوليىىة مبىىاأ التكىىاف  بىىين 

الموررات اإللكترونية والورقية، فالكتابة ال تنوصر فقط في تلل التي تاون ًل  الورق، لىطا فقىا 

 بوىافالكتابة، مضوىوم توسىي  1996اصتار واضعو القىانون النمىو جي للتجىارة اإللكترونيىة لسىنة 

 التقليايىة، الكتابة اشترااات تضرضوا التي االلكترونية التجارة وسائل استخاام أمام العوائ  إاالة

 أو االلكترونىي الشىكل في والكتابة الورقية الكتابة يشمل لوا موايا تعريم وض  بطلل يقصا فإنه

 التقنىي التطىور مىن معين بمستوى ارتبااه من الكتابة مضووم يورر بويث سوا ، حا ًل  ويرها

 ابيعىة أو تىاوينوا اريقىة أو الكتابىة إحىااث بمىادة يتعلى  فيمىا المضوىوم، هىطا إليىه يصىل قىا الىط 

  (4)دًامته

 ثانياً  شروط الكتابة اإللكترونية

رونىي،   اإللكتحت  تكون الكتابة اإللكترونية دليالد يمكن تقايمه للقضا ، إل بات العقا اإلدار

 شروا معينه وهي:البا من توافر 

 ط األول  أن تكون الكتابة مقروءةالشر

حت  يمكن االحتجاج بموتوى ومضىمون الموىرر االلكترونىي فىي مواجوىة ال يىر، يجىم أن 

د برمىوا أو حىروف  تكون الكتابة مقرو ة ومضوومه، إ  يجم أن يكون الموىرر اإللكترونىي مكتوبىا

رة أصرى ال با أن يكون الموىرر االلكترونىي ، وبعبا(5)معروفة للشخل المراد االحتجاج به ًليه

                                                           

  (17،   2010نصر، ) (1)

 (18،  2010نصر، ) (2)

 (20   ،2000شرف الاين، ) (3)

 (321،   2000، الاين شرف ) (4)

 (352،   2013، الشوابكة، 175،   2008)صالا،  (5)
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د بمىىا فيىىه، ليتسىىن  فومىىه واسىىتيعابه وإدرا  موتىىواا،  المتضىىمن الكتابىىة المىىراد جعلوىىا دلىىيالد نااقىىا

  (1)وإمكانية نسبته إل  صاحبه

 لن ىام وفقىا وتىتم ورقيىة، ويىر حايلىة دًامىات ًلى  أساسىا تعتمىا اإللكترونيىة الكتابىةو

د  بل ة يسم  ما أو الواسوب برامج ًل  يعتما تكنولوجي  يمكىن ال التي الكمبيوتر كما أشرنا سابقا

اإللكترونيىة، وقىا  الكتابىة قىرا ة ًمليىة تسىول أصىرى بوسىائل سىتعانةاال ويجىم مباشىرة اتوىقرا 

أبعات التكنولوجيا الوايلىة الشىكو  القائمىة حىول إمكانيىة قيىام الكتابىة االلكترونيىة بىطات الوهيضىة 

بوا الكتابة التقلياية مىن حيىث إمكانيىة االاىالع ًلى  موتواهىا وقرا توىا وفوموىا، و لىل التي تقوم 

  (2)باتاحة ارق ووسائل ًاة تمكن من الوصول إليوا وقرا توا وفوموا بسوولة ويسر

 وقىىا أشىىارت التشىىريعات المختلضىىة التىىي اًترفىىه بوجيىىة الموىىررات االلكترونيىىة إلىى  هىىطا

لمىادة قىا نصىه افالمساواة بين الكتابة االلكترونية والكتابة العادية،  الشرا الواجم توافرا لتوقي 

 كتوبىةم المعلومىات تكىون أن القىانون إشىترا أنىه مإ ا ًل  النمو جي األونسترال قانون ( من6)

 بيانىاتال ًلى  اإلاىالع أمكىن إ ا الشىرا  لىل اإللكتروني( يسىتوفي البيانات )المورر رسالة فإن

 الحقام  إليه بالرجوع إستخااموا يتيا نوو ًل  فيوا الواردة

 أو للوىروف تتىاب  ًلى  أن مكىل الضرنسىي المىاني القىانون ( مىن1316كمىا نصىه المىادة )

  ميضوموا أن ال ير ويستطي  منوا المقصود ًل  تال أصرى، إشارات وأ  األرقام أو الرموا

 االصىىط فىىي الكتابىىةرا حتىى  يمكىىن أمىىا بالنسىىبة للمشىىرع األردنىىي اسىىتلزم تىىوافر هىىطا الشىى

ن المعىامالت ( مىن قىانو6لكترونية كوسيلة لإل بات أسىوة بالكتابىة التقليايىة، فقىا نصىه المىادة )اال

( من هىطا 3ًل  أن مم  مراًاة أحكام الضقرة )ب( من المادة ) 2015( لسنة 15االلكترونية رقم )

كتىابي،   يقىة بشىكل صطىي أوالقانون، إ ا استوجم أ  تشري  تقىايم أ  قيىا أو ًقىا أو مسىتنا أو و

د لآل ىار القانونيىة  اتوىا شىري ي: أ  طة مىا يلىفيعتبر تقايم السجل االلكتروني الخا  بل  منوا منتجا

  إمكانية االاالع ًل  معلومات السجل االلكتروني   م

ين ويتمت  القاضي في إ بات العقا اإلدار  االلكتروني بسلطة تقايرية واسعة ليتسن  لىه تكىو

شروا قبول الاليل   وله في  لل أن يستعين بالخبرة للتوق  من توافر بشلن الاليل المقبول ًقياته

، والقاضي اإلدار  ويىر ملىزم باألصىط بىرأ  الخبيىر بىل يلصىطا ًلى  سىبيل االسىتئنا  في اإل بات

 بلهىل االسىتعانة أن"، وفىي هىطا المعنى  قضىه الموكمىة اإلداريىة العليىا بىلن (3) واالسترشاد فقط

 رأت مىا وإ ا الموضىوع، لموكمىة تقىايرا متىرو  أمىر هىو اإل بىات إجرا ات من كإجرا  الخبرة

 بمىا تىراا تلتزم وهي الاًوى، ًناصر لكافة الموضوًي التقاير لوا فإن الخبير، برأ  االستعانة

                                                           

 (18-17 ،  2010 نصر،) (1)

 (157   ،2000أبو ايا، ) (2)

 (353،   2013)الشوابكة،  (3)
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 تطىرح أن ولوا الخبير، تقرير من إليه تطمئن بما تلصط أن ولوا الخبرة، ألهل رأ  من وًاال حقا

  (1)بعضهم أو كله الخبير إليه انتو  ما

 ثاني  استمرارية الكتابة وثباتهاالشرط ال

يشترا لالًتىااد بالكتابىة االلكترونيىة فىي اال بىات أن يىتم تىاوينوا ًلى  دًامىة تسىما بلبىات 

مادتوا واستمرارها، بويث يمكن الرجوع إل  المستنا كلما استاً  األمىر مراجعىة بنىود العقىا أو 

  (2)ًل  القضا  ًنا نشوب النزاع بين أارافهلعرضه 

 للتجىارة النمىو جي اليونسىترال قىانون مىن أ(/10/1المىادة )   هىطا الشىراوقىا أشىارت إلى

ن بنصىوا ًلى  أ االلكترونىي المسىتنا  فىي توافرهىا الواجىم للشىروا  كرهىا بصىاد االلكترونيىة

 كمىا ،"اإليوىا الحقى الرجىوع فىي استخااموا يتيا نوو ًل  فيوا الواردة المعلومات ًل  ماالاالع

كىون ت أن القىانون يشترا ًناما"بلنه  الشرا هطا ًل  صراحة القانون  ات من (6المادة ) نصه

 لىواردةا البيانىات ًلى  االاىالع تيسىر إ ا الشىرا  لىل البيانىات رسالة تستوفي مكتوبة، المعلومة

 .الحقام إليوا بالرجوع استخااموا نوو يتيا ًل  فيوا

ونيىىة وقىىا تىىل رت بوىىطين النصىىين العايىىا مىىن القىىوانين الوايلىىة بشىىلن إ بىىات التصىىرفات القان

 يكون ( أن1316/1بالوسائل االلكترونية منوا القانون الماني الضرنسي الط  اشتراه  في المادة )

 تضىمن تكاملوىا  وفىي نضى  االتجىاا سىار ابيعىة  ات هىروف فىي تىم قىا وحض وىا الكتابىة تىاوين

مىى  ( مىىن قىىانون المعىىامالت االلكترونيىىة  ًلىى  أن م6المشىىرع األردنىىي ًنىىاما نىىل فىىي المىىادة )

م أ  قيىا أو ( من هطا القانون، إ ا استوجم أ  تشري  تقىاي3مراًاة أحكام الضقرة )ب( من المادة )

 ل  منوىاًقا أو مستنا أو و يقة بشكل صطي أو كتابي، فيعتبر تقىايم السىجل االلكترونىي الخىا  بى

د لآل ار القانونية  اتوا شريطة ما يلي: ب إليىه  ين السجل االلكترونىي والرجىوعإمكانية تخز -منتجا

 في أ  وقه دون إحااث أ  ت يير ًليهم 

ومىىن جوىىة أصىىرى فإنىىه حتىى  يعتىىا بالكتابىىة االلكترونيىىة فىىي اال بىىات ينب ىىي أال تكىىون قابلىىة 

 ليتسىن  حشىو، أو موىو مىن ت ييىر أو تعىايل دنى أ دون الكتابي المستنا للتعايل، ويعني  لل حضظ

 أ  مىن بماى سالمته تتقرر اإل بات في المورر قارة أن إ  المكتوب، بالمورر االًتااد  لل بعا

( مىن قىانون 6  وهطا المعن  يمكننا استنبااه من نىل المىادة )(3)الخارجي شكله في ي  ر قا ًيم

المعامالت االلكترونية  ويرتبط هطا الشرا بسلطة القاضي التقايريىة فىي قبىول الىاليل أو رفضىه، 

د ًل   لل فىإن تقىاير قىوة المسىتنا الكتىابي فىي اإل بىات يتوىاد فىي ضىو  السىالمة الماديىة  وتلسيسا

الت ًليه باإلضافة أو الوطف أو الوشو، فإ ا حىا ه تلىل التعىايالت للمستنا وًام إدصال أ  تعاي

فإنه ينب ي أن يكىون لوىا أ ىر مىاد  هىاهر ًلى  المسىتنا، حتى  يمكىن للقاضىي تقىاير مىا يمكىن أن 
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 (354-353،   2013الشوابكة، 

 (24-23 ، 2000جميعي، )ال (2)
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يترتم ًل   لل من آ ار قانونية، فإ ا ما كانه العيوب المادية التي يتم است وارها ت  ر ًل  قوة 

ديىىة إلىى  إنقاصىىوا بىىل وإلىى  إسىىقااوا بوسىىم األحىىوال فىىإن  لىىل يضوىىم منىىه المسىىتنا فىىي اإل بىىات م 

وبالضرورة فإن المستنا الكتابي وير قابل للتعايل أو اإلضافة إال ب وىور مىا تىم إدصالىه ًليىه مىن 

     (1)تعايالت حت  يمكن تقاير قيمته في اإل بات

 صالل من ضوئية( أو )إلكترونية مادية وير دًامات ًل  تتم اإللكترونية الكتابة ولما كانه

 قرا توىا ًلى  تسىاًا ماديىة وسائل اري  ًن  لل تم إ ا إال مباشرة قرا توا يمكن وال الكمبيوتر

 ًلى  تخزينوا إمكانية وًل  المم نطة بلنواًوا األقرا  أو الواسوب بمخرجات يسم  ما وهي

 والسىوولة السىرًة يتيا الط  األمر ،(2)بالمستخام الخا  اإللكتروني البريا في أو الويم مواق 

 فىي إيجابيىة  ىورة مىاهي بقىار الوايلىة التكنولوجيىة الوسىائل وهىطا المسىتناات هىطا اسىترجاع في

 مىن اإللكترونيىة الكتابىة هىطا ًلى  الوضىاه إمكانيىة مىاى مىن تخوفىات هنىا  أن إال الكتابىة مجىال

األمىر  ،المسىتخامة الوسائل بسبم أو ستخااماال سو  بسبم إما و لل التلم أو الت ير أو التوريم

الط  يضقا المستنا الكتابي أهم شرا من الشروا التي تتصل بوهيضىة المسىتنا الكتىابي فىي اإل بىات 

 شىتراها والتىي توىاف إلى  توقيى  اللقىة فىي البيانىات والمعلومىات الماونىة فىي المسىتنا، ولوىطا

 هىروف فىي الكتابىة تكىون أن اإللكترونيىة الموىررات بوجيىة أقىرت التىي المختلضىة التشىريعات

 القضا   أمام إ بات كاليل للتمسل بوا الالامة الماة اوال سالمتوا تضمن

وفىىي تقىىايرنان فىىإن حضىىىظ المسىىتناات االلكترونيىىة مسىىللة فىىىي وايىىة الصىىعوبة، صاصىىىة أن 

صتىىراق البىىرامج والوواسىىيم، افىىي تطىىور مسىىتمر، وهوىىور مختصىىين فىىي تكنولوجيىىا المعلومىىات 

ات ألمر الط  يسىتاًي تىاصل المشىرع بىالنل صىراحة ًلى  التكنولوجيىا المعتمىا لتىلمين موتويىا

لقاضىي  يتىر  لالمستنا االلكتروني بما يجعلوا تستوفي شرا ًام القابلية للت يير والتبايل، وبما ال

 سلطة تقايرية في قبولوا أو رفضوا 

 المطلب الثاني  حجية الكتابة االلكترونية في اإلثبات

 لوى  بعا التطور الوائل الط  شواا العىالم مىن الناحيىة التكنولوجيىة، والتطىور والتقىام الىط 

 وفي بورية إليوا بالاصول وتسما للجمي  مضتوحة بلنوا الشبكة هطا به تتصم وما اإلنترنه بشبكة

د مسىبق معىروفين ويىر أاىراف م  قانونية ًالقات إلبرام وقه أ   اريى  وسىائل ًىاة منوىا ًىن ا

 وإنجىاا اإلنسىاني التواصىل توقى  إمكانيىة التكنولوجيىا هىطا أتاحىه إ  اآللىي، الواسىم اسىتخاام

 الكتابىة نطىاق اإللكترونيىة ًىن والسىناات اآللىي الواسىم ، وتخىرج معطيىاتةبسىوول المعىامالت

 لإل بىات التقليايىة القواًىا مى  تنسىجم ال اإللكترونيىة اإل بات أدلة أن  لل ًن ينبل  وما التقلياية،

 هىطا ابقنىا فىإ ا واسىترجاًوا، وحض وىا المعلومىات وتخىزين الكتىابي، الىاليل ًناصىر كتىوافر

 مىن كليىر لطا نجىا أن اإل بات، في قيمتوا من الكلير لضقات الكتابية باألدلة السناات ًل  الضوابط

 استخاامه أنإ   في اإل بات ما للوسائل التقلياية، أهميته حيث من اآللي للواسم أقرت التشريعات

 مسىتخرجات مىن جعىل مىا وهىطا المجتمى ، مىن كليىرة فئىات لىاى ًنوىا ونى  ال ضىرورة أصىبا
                                                           

 (22،  2000جميعي، )ال (1)

 (266،   2009، الاميااي) (2)
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 إنجىاا فىي اآللىي الواسىم ًلى  المعتمىاة الويىاة مجىاالت في الورقية لألدلة البايل اآللي الواسم

 والميادينالمجاالت  شت  في استعمالوا وانتشر اإللكترونية الكتابة هورت أن   ومنط(1)المعامالت

 معمقىة دراسىة دون اإللكترونيىة للكتابىة المىطهل نتشىاراال هىطا تتىر  لىم المقارنىة التشىريعات فإن

 هىل فىي دراسىتوا صىالل مىن و لىل الوايلىة التكنولوجيىات هىطا مواكبة القانونيين ودقيقة، وحاول

 فىي التكنولوجيات هطا تن م صاصة قوانين وإنشا  صياوتوا القائمة، وإًادة والتشريعات القوانين

 يخىوف ال قىانوني إاار في مومية وتكون لألفراد تكنولوجية بيئة ضمان إل  يواف قانوني إاار

 التىي الىاول فىي التشىريعية المواوالت إن .اليومية أًمالوم أهم في حت  ستعمالواا من األشخا 

 الموىررات بىين التكىاف  مبىاأ وهىو موىم مبىاأ ًلى  ًتمىاتا كلوىا اإللكترونيىة بالكتابىة ًترفىها

 قام ًل  اإللكترونية الموررات إل  الن ر ضرورة هو المباأ هطا مضاد وأن والورقية اإللكترونية

 صىتالفا روىم بينوىا التمييىز وًىام اإل بات في حجيتوا ناحية من الورقية الموررات م  المساواة

 .ًليوا تاون التي الاًامات

 إلى  التقليىا  والموىرر اإللكترونىي الموىرر بىين المسىاواة مبىاأ ويرج  الضضىل فىي هوىور

 منىه (5الخامسىة ) المىادة فىي النمو جي األونيسترال اإللكترونية التجارة بشلن النمو جي القانون

 فىي أنىه ًلى  نىل فإنىه التاسىعة المادة وفي البيانات برسائل القانوني ًترافاال ًل  نصه التي

 قبىول دون الويلولىة أجىل مىن اإل بىات قواًىا أحكىام مىن حكىم أ  يطبى  ال قانونيىة إجىرا ات أيىة

 كانىه إ ا األصىلي شىكلوا فىي ليسه أنوا أو بيانات أنوا رسالة إ بات لمجرد كاليل البيانات رسالة

 كىان وهكطا .ًليه يوصل أن يستشوا بوا الط  الشخل من معقولة بارجة يتوق  دليل أفضل هي

 الط  النمو جي األونيسترال قانون بموجم اإللكترونية الكتابة بوجية صريا اًتراف أول ميالد

 حجيىة وإضىضا  اإللكترونيىة الرسائل هطا صاصة تشريعات تصار لكي للاول قانوني إاار وض 

  (2)اإل بات مجال في ًليوا كاملة

 نسيالضر الماني القانون من (1316/1المادة ) بنل الضرنسي النوج سار المشرع هطا وًل 

 شىرا ايىةالتقلي للموىررات بوىا المعتىرف الوجة نض  لوا اإللكترونية الكتابة أن ًل  فيوا نل  إ

 تم اق وحض وا تاوينوا يكون اللقة، وأن وجه ًل  مصارها شخل هوية توايا باإلمكان يكون أن

 اللقة  إل  تاًو في هروف

الموىررات  بىين التكىاف  مبىاأ نوىج ًلى  يرتسى المقارنىة التشىريعات كافىة أصىطت وهكىطا

 الكتابىة مىن النىوع هىطا تىن م كاملىة نصىو  باستوااث وأصطت الورقية والموررات اإللكترونية

 فىي المشىرع األردنىي األردنىي، إ  حىاد التشىري  و المصىر  التشري ك اإللكترونية والموررات

 قيمىة أو إلكترونيىة بوسىائل تىتم التىي للمعىامالت اللبوتيىة القيمىة اإللكترونيىة المعىامالت قىانون

 واضىا و لل التقليا  السنا شلن شلنوا اإل بات في كاملة قوة أًطاها حيث اإللكترونيةن السناات

                                                           

، مقال منشور ًل  الموق   ساة، إياد ، ماى إمكانية قبول الكتابة اإللكترونية وف  قانون البيانات الضلسطيني (1)

 http://courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=53EkSka135148926a53EkSk  االلكتروني لتالي:

 (89،  2009ًبياات، ) (2)
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 واشىترا ،2015( لسىنة 15اإللكترونيىة رقىم ) المعىامالت قانون من (17المادة ) نل صالل من

 بيانوا  سب  شروا ًاة اإللكتروني السنا في المشرع

 اإل بىات فىي حجيىة اإللكترونية الكتابة بمنا أقر ، إ المصر  للمشرع بالنسبة الوال كطللو

 القىانون، ًليوىا نىل التىي الشىروا اسىتوفه متى  والتجاريىة المانيىة المىواد فىي  لىل يتعلى  فيما

 تكنولوجيىا صىناًة تنميىة هيئىة اإللكتروني وإنشىا  التوقي  قانون من( 15) المادة في  لل وأورد

 نطىاق فىي اإللكترونيىة والموىررات اإللكترونيىة مللكتابىةبىلن  2004( لسنة 15المعلومات رقم )

 الرسىمية والموىررات للكتابىة المقىررة الوجيىة  ات واإلداريىة، والتجاريىة المانيىة المعىامالت

 الشىروا اسىتوفه متى  المانيىة والتجاريىة، المىواد فىي اإل بىات القىانون أحكىام فىي والعرفيىة

 لوىطا التنضيطيىة الالئوىة توادها التي والتقنية الضنية لضوابط وفقا القانون هطا في ًليوا المنصو 

 نونم القا

 كىل بىين تىام بشىكل سىاوت قىا التشريعات المقارنة وبصاد هطا النصو ، يمكننا القول بلن

 دًامىات ًلى  تنشىل التي اإللكترونية والكتابة ورقية، دًامات ًل  الموجودة التقلياية الكتابة من

وم دى  لىل أنىه لىي  للقاضىي أن يعطىي أولويىة  .اإل بات في منوما كل بقوة يتعل  فيما إلكترونية

ادواجيىة فىي أدلىة اإل بىات المعروضىة أمامىه، انوما ًل  حساب اآلصر ًناما توجىا مطلقة أل  م

 وكل ما لوطا القاضي أن يلصط الاليل الط  يتضا له أنه األكلر صلة في موضوع النزاع 

ونية كوسيلة من وسائل اال بات، صعوبات االصطاام يواجه االًتراف بالموررات االلكترو

د لمضوومه التقليىا ، ممىا يجعىل مىن قبىول الموىرر  م  القيود المادية لن ام مباأ اللبوت بالكتابة وفقا

 االلكتروني في اال بات ًملية حساسة 

 لكترونيلكتروني إلثبات العقد االداري اإلالتوقيع اال  لمبحث الثانيا

االًتىااد بىالمورر االلكترونىي فىي اال بىات، فإنىه البىا أن يشىمل ًلى  توقيى  مىن حت  يمكن 

صار ًنه، وفي مجال العقود االدارية االلكترونية يشترا المشرع التوقيى  ًلى  العقىا حتى  ينىتج 

آ ارا القانونية، وبالتالي اًتبرت مختلم التشريعات أن التوقي  االلكتروني يضي بوطا الشرا إ ا ما 

د للشىىروا التىىي يتطلبوىىا المشىىرع  وًليىىه فإننىىا سىىنتناول ماهيىىة التوقيىى  االلكترونىىي فىىي تىىم مسىىو فيا

 المطلم األول، أما المطلم اللاني فإننا سنتناول فيه شروا التوقي  االلكتروني وحجيته 

 المطلب األول  ماهية التوقيع االلكتروني

يىا  أنىه إجىرا  ويىر مالئىم م  هوىور وسىائل االتصىال الوايلىة أضىو  الن ىر للتوقيى  التقل

لإل بات، فم  هطا التطور المطهل نشل نمىط جايىا مىن التوقيى  بىين أشىخا  ال يرتبطىون بعالقىات 

د وهو ما يسم  بالتوقي  االلكتروني   قانونية مسبقا

 الفرع األول  مفهوم التوقيع االلكتروني

 2015( لسىنة 15) ف المشرع األردني فىي قىانون المعىامالت االلكترونيىة األردنىي رقىمًر  

( منه ًل  أنه م البيانات التي تتخط شكل حروف أو أرقام أو 2التوقي  االلكتروني بموجم المادة )
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رمىىوا أو إشىىارات أو ويرهىىا وتكىىون مارجىىة بشىىكل إلكترونىىي أو أ  وسىىيلة أصىىرى مما لىىة فىىي 

توقيىى  السىىجل االلكترونىىي، أو تكىىون مضىىافة ًليىىه أو مرتبطىىة بىىه بوىىاف توايىىا هويىىة صىىاحم ال

 وانضرادا باستخاامه وتمييزا ًن ويرام 

ي ردني قا تعرض لصور وأشىكال التوقيى  االلكترونىتضا من هطا التعريم أن المشرع األي

ردني قا ويرها، ويالحظ هنا أن المشرع األ أو ةإشار أو رمز أو رقم أو حرف شكلالتي قا تتخط 

 وني صوراد يمكن أن يتخط التوقي  االلكترأورد هطا الصور ًل  سبيل الملال ال الوصر، وبالتالي 

 اصتيىار فىي للمتعىاملين أكلىر مرونىة تىوفير هىي  لىل أصىرى كالبصىمة أو الصىوت مىلالد، وًلىة

 التوقي   هطا في واللقة األمن تكضل يرونوا التي الصورة

 ةبضرور اهتمامه باىأ ومن جوة أصرى يتضا لنا من هطا التعريم أن المشرع األردني قا

 وقى  بمىا لتىزاماال فىي روبتىه ًىن ويعبىر الموق  شخل ويملل يعبر اإللكتروني التوقي  يكون أن

د مو ق التوقي  يكون نأ أهمية وكطلل ًليه،  .الموق  لشخل اد ومواد ا

 فىي اتبيانى( من القانون النمىو جي فقىا ًرفىه التوقيى  االلكترونىي ًلى  أنىه م2أما المادة )

د منطقيى بوىا مرتبطىة أو إليوىا مضىاف أو بيانىات رسىالة فىي مارجىة إلكترونىي شىكل  أن يجىوا ،ا

 علومىاتالم ًلى  الموقى  موافقىة ولبيىان البيانىات، لرسىالة بالنسىبة الموقى  هويىة لتعيىين تسىتخام

   "البيانات رسالة في الواردة

 الشىروا وحىاد االلكترونىي بىالتوقي  المقصىود وضىا قىا القىانون هىطا أن سىب  ممىا يتضىا

رض أنىه لىم يتعىالتقليىا ، إال  التوقيى  وشىروا مضوىوم مى  يتضى  نوىو ًلى  فيىه توافرهىا الواجىم

د المجىال مضلصىور وأشىكال التو د أمىام التشىريعات الوانيىة للىتقيى  االلكترونىي تاركىا نل ًلىى  وحىا

 أشكال وصور التوقي  االلكتروني 

 بعى  إًطا  حاول قا الضقه فإن القانونية، وهيضته وبيان اإللكتروني التوقي  لتعريم وتلكيااد 

 اإللكتروني  للتوقي  التعاريم

 يىرتبط رقمىي توقيى  ًىن ًبىارة بلنىه االلكترونىي التوقيى  الضقىه مىن جانىم فر  فقىا ًى

 التي المعطيات التوقي  ويتضمن اآلصر الطرف إل  إرسالوا في المرسل يروم التي بالمعلومات،

  وبعبىارة أصىرى (1)المرسىلة االلكترونيىة الو يقىة ًل  ورد بما واًترافه صاحبه ارتباا ًل  تال

 تصار الط  بالشخل و يقا ارتبااا ترتبط فإن التوقي  االلكتروني يشمل كل ًالمة من شلنوا أن

 ًىاة أو حىرف ًىن ًبىارة يكىون أوقىا بنضسىه يختارهىا أصىرى كلمىة ًىن ًبىارة تكىون فقىا ًنىه،

 أو اإلصىب  بصىمة ًىن ًبىارة يكىون وقىا معينىا، رقمىا أو معينا رمزا يتخط أن يمكن كما أحرف،

 ًىن صىاحبه يعبىر اإللكتروني التوقي  أن وبما معامالته، في يستخامه الو  بصاحم صا  صتم

 ًلى  صاللوا من توقيعه سيضرغ التي الطريقة يختار أن ًنه، يصار لمن يمكن  م ومن ما بطريقة

   (2)واضا بشكل هويته تواد أن

                                                           

 (12   ،2006، الرومي) (1)

 (552،   2010 ،مليكة ) (2)
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 المختصىة الجوىة مىن بوىا مرصل حروف أو رموا أو إشارات كل  بلنه البع  ًرفهكما 

د ارتبااى ومرتبطة , التوقي  باًتماد د و يقى ا  صىاحبوا، شىخل بتمييىز تسىما ، القىانوني بالتصىرف ا

  (1)مالقانوني التصرف بوطا رضائه ًن وموض دون وتتم ، هويته وتوايا

د ًل  أنه   حسابية إجرا ات وف  السنا نواية في المطيلة اإلشارات مجموًة"كما ًرف أيضا

        (2)إليهم والولوج السنا مضمون وتزوير سرقته يستويل بويث وصوارامية

اإللكترونىي، يتضىا لنىا أنوىا تركىز ًلى   للتوقيى  الضقويىة التعريضىات بعى  اسىتعراض بعىا

ضرورة قيام التوقي  االلكتروني بالوهائم القانونية التىي يقىوم بوىا التوقيى  التقليىا ، وهىي تمييىز 

هوية الشخل )أ  من صار ًنه التوقي (، والتعبيىر ًىن رضىائه االرتبىاا بالتصىرف القىانوني  

 شىخل يتىوالا مىا والبىا والىط  وتو يقىه، اإللكترونىي التوقيى  إصىاار إجىرا ات إال أنوىا ت ضىل

 وحاا صاحبه يخل التوقي  أن تضمن اإلجرا ات وهطا بطلل، المختصة الجوات من له مرصل

 الشىخل تمكن وسائل ًبر تتم كما صاحبه، ًل  بالتعرف الضرورة ًنا تسما كما ويرا، دون

 اوتصىابه،  أو ًليه السطو أو بالسيطرة لآلصرين تسما وال سيطرته، توه بتوقيعه االحتضاه من

  (3)تعايلوا يمكن ال الشخل ًليوا وق  التي البيانات أن تضمن النواية في وهي

 االلكترونيالفرع الثاني  صور وأشكال التوقيع 

 اتضىىا لنىىا ممىىا سىىب ، أن المشىىرع األردنىىي قىىا أورد صىىور التوقيىى  االلكترونىىي ًلىى  سىىبيل

د  المجىال تىر الملال ال الوصىر، إلمكانيىة   فىي ياإللكترونى للتوقيى  جايىاة صىور إلدصىال مضتوحىا

 :العربية، وأهم صور التوقي  االلكتروني هي التشريعات مع م شلن شلنه العملي التطبي 

 قيع بالخواص الذاتية )البيومتري(التو . 1

يتم التوقي  البيومتر  بلحا الخوا  التىي يتميىز بوىا الشىخل، إ  تعتمىا هىطا الطريقىة ًلى  

بصىىمة شىبكة العىين، أو الصىىوت، كمىا قىىا تقىوم هىطا الطريقىىة ًلى  المميىىزات  بصىمة األصىب ، أو

ناد إلى  درجىة مىيالن الخىط الشخصية للم ور الخارجي ألدا  معين، كتوايىا صىط االنسىان باالسىت

 المتعامل شخصية من التلكا ويتموالض ط ًل  القلم واالهتزااات الناتجة ًن  لل أ نا  الكتابة، 

 المسىتخام لعىين دقيقة صورة التقاا ملل الوايلة الوسائل أو للواسم معلومات إدصال اري  ًن

  (4)بالمطابقة  لل بعا ليقوم الواسم  اكرة في مشضرة بطريقة تخزينوا ويتم ياا أو صوته أو

وتعتبىىر هىىطا الصىىورة نىىادرة االسىىتخاام فىىي الوقىىه الواضىىر، وتمتىىاا هىىطا الصىىورة بالاقىىة 

واألمىان، إ  أن كىىل شىخل لىىه مىىن الخصىائل مىىا يميىىزا ًىن ويىىرا فىىال يمكىن أن تتشىىابه بصىىمة 

إنسان م  ويرا، وًل  الروم مما تتمت  به هطا الصورة من دقة وأمان، إال أنوا ًرضة للتزوير، 

 للبصىمة مطابقىة تجعلوىا معينىة بمىادة الشىضاا اىال  بلوىا، إًىادة  ىم الصىوت بصمة تسجيل فيمكن
                                                           

 (34، 2000جميعي، ال) (1)

 (124  ،2003مشيمش، ) (2)

 (وما يليوا 50   ،2007 ًبا الوميا ،) (3)

 (139  ، 2016، ، العصيمي 34   ، 2008، نبيه) (4)
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 إن بىل، الالصىقة العاسىات أنىواع بعى  اريى  ًىن بتقليىاها العىين بصمة تزوير كطلل األصلية

 يى د  ممىا االسىتعمال وإًىادة للنسىخ الصورة أو للصوت الواملة الطبطبات صضوع إمكانية هنا 

  (1)والسرية لألمن الفتقادها

 التوقيع بالقلم االلكتروني . 2

 الكتابىة يمكنه حسا  إلكتروني قلم استخاام الشخل مرسل الرسالة الطريقة ًل  تقوم هطا

 هىطا ويقىوم العمليىة لكىل الموىر  أو المسىيطر هىو برنىامج اريى  الواسم اآللي ًن شاشة ًل 

 واللانيىة التوقي ، التقاا صامة وهي األول  التوقيعات من النوع لوطا تينيأساس ضتينيبوه البرنامج

  ويالحىظ هنىا أن هىطا الن ىام يوتىاج إلى  جوىاا حاسىوب آلىي (2)التوقيى  صىوة مىن التوقى  صامىة

  (3)ويستخام هطا بواسطة أجوزة األمن للتوق  من الشخصية

 وًنىاما اآللىي، الواسىم بىطاكرة للشىخل التوقيى  صىورة حضىظ يىتم الصىورة وبموجم هطا

 قيى التو بىينا المضىاها يىتم االلكترونىي القلىم اريى  ًىن يىاا بخىط موقى  لكترونيإ مورر يُرسل

 القلم ركةح إل  باالستناد التوقي  صوة من التوق  الواسم ليتم بطاكرة المخزن والتوقي  المرسل

 صاصىة سىمات مىن  لىل وويىر التىوا ات أو انونىا ات مىن التىي يتخىطها واألشىكال االلكترونىي

 .بالموق  الخا  بالتوقي 

وتتميىىز هىىطا الصىىورة بالسىىوولة واليسىىر، إال أنىىه يعىىاب ًليوىىا ًىىام توقيقوىىا لألمىىان الكىىافي 

اإللكترونىي، إ  أنىه مىن السىوولة  بىالقلم التوقيى  إليوىا يضىاف التي الموررات هطا ملل م  للتعامل

بمكىىان أن يقىىوم أ  شىىخل بتقليىىا هىىطا التوقيىى  دون ًلىىم صىىاحبه، كمىىا أنىىه مىىن الممكىىن أن يقىىوم 

 و يقىة أ  ًلى  وضىعوا وإًىادة وصىلته، التىي التوقيى  صورة ًن بنسخة االحتضاهب إليه لرس  المُ 

د (4)الضعلىي التوقيى  صىاحم هىو واضىعوا أن يويىاً إلكترونىي وسىيط ًبر موررة ، ويمكىن أيضىا

صتراق هطا الطريقة ًن اري  قيام الواسىم اآللىي بوضىظ صىورة التوقيى  وإًىادة اسىتخاامه فىي ا

، وبالتالي يكون من الصعوبة في بعى  (5)أصرى ًن اري  الماسا الضوئيموررات إلكترونية 

 األحيان نسبة الرسالة إل  موقعوا 

 التوقيع الرقمي . 3

 في وحض وا أرقام إل  المكتوب المورر بتوويل الواسم اآللي تعتما هطا الطريقة ًل  قيام

 تتىوفر صاصىة رياضىية معادلة وف  كله و لل أيضا أرقام من المكون التوقي  م  الواسم، جواا

                                                           

 (15  ،2003مشرف، ) (1)

 (66   ،2004 قنايل،  275   ، 2010إبراهيم، ) (2)

 (20،  2008 يوسم،) (3)

 (111 ،  2010أبو مارية، ) (4)

 (4  ،2009 ،الروبي) (5)
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 األصىلي، شىكلوا إل  الرياضية المعادلة إًادة الطرفين من أل  يمكن وبالتالي العقا، ارفي لاى

  (1)الناحية هطا من األمان يوق  مما المعادلة هطا باستخاام

 من الوارد ًليه والتوقي  المكتوب المورر بتوويل التشضير وينشل التوقي  الرقمي ًن اري 

 معقىاة حسىابية واىرق سىرية مضىاتيا باسىتخاام رياضىية معادلىة إلى  العاديىة الكتابىة نمىط

ىالمُ  أن القىول يمكننىاو  (2)ملوواريتمىاتم  لكترونيىاإ الو يقىة لتوقيى  الخىا  المضتىاح يسىتخام لرس 

 لضل للمرسل العام المضتاح استخاام اري  ًن التوقي  صوة من يتوق  لستقب  والمُ  مشضرة بصورة

       (3)الشيضرة

وىاف يوتمتاا هطا الصورة في أنوا ت د  إل  إقرار المعلومىات التىي يتضىمنوا الموىرر، أو 

ا اتبىىاع إليوىىا مصىىار التوقيىى ، كمىىا أنوىىا وسىىيلة آمنىىه لتوايىىا هويىىة الشىىخل الىىط  قىىام بىىالتوقي  بعىى

 أن رإنكىا للموقى  يمكىن إجرا ات معينه تمكن الواسم اآللي من التلكا مىن صىاحم التوقيى ، فىال

الخىا ، و العىام المضتىاح بىين التىام االرتبىاا إلى   لىل ويرجى  إليىه، ينسىم ال منه الموق  المورر

د أن  الموىررات تتضىمنوا التىي المعلومىات سىرية يوقى  الرقمىي التوقيى  يضىاف إلى   لىل أيضىا

 العىام المضتىاح وباسىتخاام إليىه أرسىله ممىن إال الموىررات تلىل قىرا ة يمكىن ال االلكترونيىة، إ 

 .للمرسل

 المطلب الثاني  شروط التوقيع االلكتروني وحجيته في االثبات

ب ىىي أن حتىى  يمكىىن االًتىىااد فىىي التوقيىى  االلكترونىىي إل بىىات العقىىا اإلدار  االلكترونىىي، ين

 ال فإنىه االشىرو هىطا االلكترونىي التوقيى  فىي تتىوافر لىم يتوفر فيه جملة من الشروا الوامة، فإ ا

 يالتى جميى  التشىريعات الواجىم الشىروا وقىا نصىه ًلى  هىطا اإل بات  في قانوني أ ر له يكون

 .اإل بات في االلكتروني التوقي  حجية ن مه

 الفرع األول  شروط التوقيع االلكتروني

توقيى  ( مىن قىانون المعىامالت االلكترونيىة األردنىي ًلى  أن ميعتبىر ال15قا نصه المىادة )ل

د إ ا توافرت فيه الشروا التالية مجتمعة: أ  إ ا انضرد بىه صىاحم ا يميىزا لتوقيى  لااللكتروني موميا

د لسى يطرة ًن ويرا  ب  إ ا كان يواد هوية صاحم التوقيى   ج  إ ا كىان المضتىاح الخىا  صاضىعا

إجرا  احم التوقي  وقه إجرا  التوقيى   د  إ ا ارتىبط بالسىجل االلكترونىي بصىورة ال تسىما بىص

  مدون إحااث ت يير ًل   لل التوقي تعايل ًل   لل السجل االلكتروني بعا توقيعه 

 متقاربىة شىرواا أورد فقىا 2001 ًىام والصىادر االلكترونىي أما القانون النمو جي للتوقيى 

د للمادة )للشروا السابقة  ف  مو وقىا يكىون أن االلكترونىي بالتوقي  لالحتجاج ( منه يشترا6/1وفقا

 أربعىة بىه تىوافرت إ ا بىه مو وقا يكون التوقي  أن القانون  ات من( 6/3) المادة أوضوه به وقا

                                                           

 (62 ، 2007ًبا الوميا، ) (1)

 (28،  2003 المومني،) (2)

 (55– 54   ،2003 المومني، ، 63 - 62   ،2007 الوميا، ًبا) (3)
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   أن2 .الموقى  بالشىخل مرتبطىة االلكترونىي التوقيى  إنشىا  بيانىات تكىون أن  1 وهىي: شىروا

 أ  اكتشىاف   إمكىان3 .الموقى  الشىخل لسيطرة صاضعة االلكتروني التوقي  إنشا  بيانات تكون

 يتعلى  التىي المعلومات سالمة تلكيا التوقي  من ال رض يكون  أن4.االلكتروني التوقي  في ت يير

  مًليوا التوقي  بعا المعلومات بتلل يجر  ت يير أ  اكتشاف وإمكان بوا

مالت باستقرا  هطا النصو  يتضا لنا أن شروا حجية التوقي  االلكتروني في إ بات المعىا

 االلكترونية سوا  كانه مانية أم تجارية أم إدارية هي: 

 الشرط األول  أن يكون التوقيع مميزاً لصاحبه

د بالشخل الط  وقعه، اإللكتروني التوقي  يكون أن الشرا هطا يقتضي  مميزاد ليكون  مرتبطا

 يسىتطي  بويىث لصىاحبه، ومميىزة شخصىية ًالمىة يعتبىر التوقيى  إن إ  ًىن ويىرا، لصىاحبه

 هىطا وبتىوافر فإنه وبالتالي ،(1)وقعه الط  صاحبه شخل ًن يعبر أن وموادا واضوة وبطريقة

 العقىا توريىرا صىالل مىن الموقى  نيىة ًلى اد شىاها التوقيى  يكىون اإللكترونىي، التوقيى  في الشرا

 ًليه  الموق  العقا بمضمون االلتزام اآلصر الطرف نية وًل  فيه ورد بما اإلقرار

 المتعاقاين حقوق بطلل لتوضظ سواا ًن وتمييزا الموق  بووية التوقي  تعريم أهمية ترج و

 وال ويىرا دون للموقى  المميزة العالمات قبيل من يعا اإللكتروني فالتوقي  .بينوم نزاع وق  ما إ ا

 آصىر لشىخل التوقيى  إصىاار يتوقى  فال التوقي  إصاار يتم ًناما ألنه منه نسخ ًاة توافر يمكن

 اإللكترونىي وإل ا  الميزا الرئيسية التي يمتىاا بوىا التوقيى  ال ير حقوق إهاار إل   لل ي د  مما

  (2)ةألاراف المعاملة اإللكتروني األمان توفير وهي

 واستمراريتهالشرط الثاني  ثبات التوقيع االلكتروني 

د ويعا  لل  د  مطلبا  فىي والسىيما اإل بىات، فىي اإللكترونىي التوقيى  بصىوة لالًتراف ضروريا

هل المخاار التي تتعرض لوا الرسائل االلكترونيىة كت ييرهىا أو حىطفوا أو االضىافة إليوىا، و لىل 

   (3)من لو ة إرسالوا إل  لو ة وصولوا

د من أشكال  األحكىام الكتابة، لىطا فىإن التوقيى  يخضى  لىطات وال يعا التوقي  سوى شكالد صاصا

ر أو التي تخض  لوا الكتابىة مىن حيىث إمكانيىة االاىالع ًليىه وسىوولة قرا تىه سىوا  بشىكل مباشى

 بواسطة آلة معينة كالواسم اآللي 

 الشرط الثالث  سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة التوقيع

 هىطا رمىوا فىل شىخل أ  يسىتطي  ال بويىث هبتوقيعى منضىردا التوقيى  صىاحم يكىون أن أ 

 التوقي  إنشا  بيانات تكون أن إ نه، وبعبارة أصرى ينب ي ب ير إليه الاصول أو به الخا  التوقي 

 ال وأرقىام حىروف مىن يتكىون الرقمىي فىالتوقي  اسىتعمالوا، وقىه فىي وحىاا الموقى  سيطرة توه
                                                           

 (356،   2013، الشوابكة، 179،   2008)صالا،  (1)

 176)   ،2008المطالقة، ) (2)

 (218   ، 2003 حجاا ،) (3)
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 فىل رمىوا بواسىطة أرقىام إلى  الوىروف تتوىول ًنىاما وبالتىالي هىو، سواا يعرفوا أن ألحا يمكن

 هو ألنه للتوقي ، الوصول أجل من الرموا هطا استخاام ًل  القادر الوحيا هو الموق  فإن معينة،

  (1)به الخاصة بطريقته اإللكتروني التوقي  بإنشا  قام الط 

 ً  الشرط الرابع  إرتباط التوقيع بالعقد اإلداري االلكتروني إرتباطاً وثيقا

 أن يمكىن فىال ًليوىا، التوقي  يجر  التي والبيانات التوقي  بين أن يكون هنا  ارتبااينب ي 

 رفىةمع دون الموىرر إلى  الوصىول يمكىن ال ألنىه معىه، مرفقىة ببيانىات متعل  وير التوقي  يكون

 التقنيىات كضىا ة مىاى ًلى  يىال نضسىه  وهىطا اإللكترونىي التوقيى  ت ييىر تىم إ ا اإللكتروني التوقي 

 د االداريىةالعقىو نمىو أسىباب وأحىا اإللكترونيىة المراسالت منأل ،واألمان اللقة لتوفير المستخامة

د  ًبىىر اإللكترونيىىة  ومباشىىراد اإلنترنىىه  وًليىىه فالبىىا أن يكىىون هىىطا التوقيىى  متصىىالد اتصىىاالد ماديىىا

الموىرر  فىيبالمورر االلكتروني، حت  يمكن للتوقي  أن وهيضته في إ بات إقرار الموقى  بمىا ورد 

 من بيانات 

وبالروم من أن العرف قا استقر ًلى  وضى  التوقيى  فىي نوايىة الموىرر، إال أن  لىل ال يعىا 

د لصوة التوقي  االلكترونىي، فىالموم أن يىال التوقيى  ًلى  إقىرار الموقى  بموتىوى العقىا، أو  شراا

  (2)قبوله

 الشرط الخامس  توثيق التوقيع االلكتروني

 التوقيى  صىوة مىن التلكىا ينب ىي اإللكترونيىة، التعاقىاات سىالمة ًلى  الوىر  أجىل مىن

 العال، اتمك أو المختار أو الشوود بواسطة الياو  التوقي  تو ي  يتم وكما وسالمته، اإللكتروني

 للتلبىه مخولىه تكىون صاصىة أو ًامىة إدارة أو هيئىة صىالل من تو يقه يتم اإللكتروني التوقي  فإن

ي بموجىم التو ي ، وقا ًرف المشرع األردني شوادة التو ي  االلكترونى شوادة ومنا التواقي  من

ة الصىادرة ًل  أنوا م الشىواد 2015( لسنة 15( من قانون المعامالت االلكترونية رقم )2المادة )

جىرا ات إستناداد إل  توقي  إلكتروني إل  شخل معين ا ًن جوة التو ي  االلكتروني إل بات نسبة

د وا العقول  لل إلاالة الشكو  حول ماى مصااقية المعامالت االلكترونية ومنتو ي  معتماة م  ك

 اريى  نًى االلكترونىي التوقيى  توايىا أهميىة ت وىرواإلداريىة االلكترونيىة لىاى المتعىاملين بوىا  

 ان مكىني ال بويىث االلكترونىي بالتوقي  صا  رقمي ن ام لايوا الجوة فوطا ، االلكتروني المو  

 الط  االلكتروني األرشيم ن ام وجا ًن آصرين، فضالد  أشخا  توقي  م  شخل توقي  يختلط

 التو ي   هيئة ًنا الموضوهة التوقيعات يتضمن

 والتوقيى  المسىتنا بىين الربط تسطي  الاقة فائقة تكنولوجية امكانيات وجود من الروم وًل 

 فىي لإل بىات كىاف كىاليل قبولىه في ضظتوي القضا  أن نجا العملية الناحية من أنه إال االلكترونيين

 األمىان ًليوىا لزيىادة والتصىاي  الشىوادات هىطا اصىاار فىي التضكيىر تىم لىطلل بشىلنه، النزاع حالة

ب( مىىن قىىانون /17والومايىىة المطلوبىىة للتوقيىى  اإللكترونىىي  وقىىا ورد هىىطا الشىىرا فىىي المىىادة )

                                                           

 (130،   2009،ًبياات) (1)

 (180،   2008) صالا،  (2)
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المرتبط بتوقي  إلكترونىي مو ى  المعامالت االلكترونية األردني بقولوا ميكون للسجل االلكتروني 

 الوجية  اتوا المقررة للسنا العاد  ويجوا ألاراف المعاملة االلكترونية وال ير االحتجاج بهم  

 الفرع الثاني  حجية التوقيع االلكتروني في إثبات العقد االداري االلكتروني

د فىي مختلىم المعىامالت مانيىة د أن التوقي  يعىا ًنصىراد مومىا كانىه أم تجاريىة أم   كرنا سابقا

إداريىىة، فوىىو جىىز  مىىن العقىىا االدار ، ودون  لىىل ال يكىىون للعقىىا أ  قيمىىة قانونيىىة فىىي اإل بىىات، 

وب وور وسائل االتصال الوايلة، وتطىور المعىامالت، لىم يعىا التوقيى  قاصىراد فقىط ًلى  التوقيى  

  اسىتلزم إيجىاد نىوع مىن التقليا ، إنما اتس  مضوومه ليشمل كطلل التوقي  االلكترونىي، األمىر الىط

 مىن اإللكترونىي التوقيى  الوماية القانونية للتوقي  االلكتروني، فطهم والبيىة الضقىه إلى  القىول بىلن

 التوقيى  بوىا يقىوم التىي نضسىوا بالوهىائم لقيامىه اإل بىات فىي حجىة اًتبىارا يمكىن وهيضتىه حيىث

 قىام الىط  العقىا ضىمونبم االلتىزام ًلى  رضىاا وإهوىار الموقى  هويىة توايىا وهىو ،التقليىا 

  (1)بتوقيعه

 بسىبم التوقي  من النوع لوطا حجية أ  يوجا في حين  هم البع  اآلصر إل  القول بلنه ال

 القىوانين وبصىاور أنىه التوقيى ، إال هىطا لملىل والالامىة الكافيىة والضىمانات األمىان تىوفر ًىام

 إجىرا ات وضى  صىالل مىن و لل التوقي  هطا لملل أًطيه الوجية اإللكترونية بالتجارة الخاصة

 قبىل مىن التوقيعىات إصىاار يىتم والتقنيىة، حيىث القانونية الوماية له وتوفر به، واللقة األمن توق 

  (2(لايوا مودًا ويكون به تو ي  شوادات تصار معتماة جوة

 بىاتاإل  فىي كاملىة حجيىة اإللكترونىي التوقيى  المشىرع األردنىي وفي هطا اإلاىار، فقىا مىنا

ردنىي األ اإللكترونيىة المعىامالت قىانون فىي ًليوا المنصو  الشروا استوف  إ ا حالة في و لل

الردنىي ( من قىانون المعىامالت االلكترونيىة ا17وهي الشروا الساب  بيانوا، حيث نصه المادة )

اللكترونىىي المىىرتبط بتوقيىى  الكترونىىي مومىىي  الوجيىىة  اتوىىا المقىىررة ايكىىون للسىىجل  -ًلىى  أن م أ

اللكترونىي ايكىون للسىجل  -ب .اد  ويجوا ألاىراف المعاملىة االلكترونيىة االحتجىاج بىهللسنا الع

معاملىىة المىرتبط بتوقيى  الكترونىي مو ى  الوجيىة  اتوىىا المقىررة للسىنا العىاد  ويجىوا ألاىراف ال

الت المنصىو  ًليوىا فىي الضقىرتين )أ( و)ب( في ويىر الوىا -ج .االلكترونية وال ير االحتجاج به

د الوجيىة  اتوىا من هطا  د الكترونيىا سىنا لمقىررة للاالمادة يكون للسجل االلكتروني الط  يومل توقيعىا

لى  مىن العاد  في مواجوة أاراف المعاملة االلكترونية، وفي حىال اإلنكىار يقى  ًىم  اإل بىات ً

إللكترونىىي ويىىر المىىرتبط بتوقيىى  الكترونىىي حجيىىة ايكىىون للسىىجل  -د .يوىىتج بالسىىجل االلكترونىىي

  سىىىنا رسىىىمي أو تصىىىايقه بالوسىىىائل أيجىىىوا إصىىىاار  -ا  .اق ويىىىر الموقعىىىة فىىىي اإل بىىىاتاألور

  مااللكترونية شريطة ارتباا السجل االلكتروني الخا  به بتوقي  الكتروني مو  

                                                           

 (50  2005 ، حمود) (1)

 البطاقىات مجىال فىي 1989 ًىام اإللكترونىي بىالتوقي  اًتىراف أول كىان ، وقىا45   ،2009 ،الجميعىي (2)

 ًنصىرين مىن يتىللم أنىه واًتبىرت ,اإللكترونىي التوقي  بصوة الضرنسية النق  موكمة أقرت حيث االئتمانية

 الوسىيلة هىطا أن كىطلل الموكمىة هىطا وأكىات .السىر  البطاقىة حامىل رقم وإدصال ,االئتمانية البطاقة إبراا هما

  177  ،  2005، برهم مشار إليه لاى .تضوقوا بل الياو  التوقي  في الموجودة الضمانات توفر
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ائل من صالل هطا النل يتضا لنىا أن المشىرع األردنىي قىا اسىتجابة لمتطلبىات التعامىل بوسى

تىي لشىروا اللالوجية الكاملة للتوقي  االلكتروني بعا اسىتيضائه  االتصال الوايلة، إ  تاصل وأًط 

رتقىىا  الارة إليوىىا  ويعتبىىر  لىىل بملابىىة انىىل ًليوىىا قىىانون المعىىامالت االلكترونيىىة السىىاب  اإلشىى

تكىاف  ردنىي الالتشريعي بقواًا األدلة االلكترونية إل  مستوى القواًا العامة، إ  أقىام المشىرع األ

 ترونية والموررات الورقية في اإل بات  بين الموررات االلك

 2004 لعىام 15 رقىم المصىر  القىانون مىن (14) المادة فقا نل في المصر  أما المشرع

 والتجارية المانية المعامالت نطاق في اإللكتروني للتوقي م ًل  أن  اإللكتروني التوقي  شلن في

 والتجاريىة، المانيىة المىواد في اإل بات قانون أحكام في للتوقيعات المقررة الوجية  ات واإلدارية

 التقنيةو الضنية والضوابط القانون هطا في ًليوا المنصو  الشروا وإتمامه إنشائه في روًي إ ا

 التنضيطيةم  الالئوة توادها التي

 فىي اإللكتروني التوقي  بوجية اًترف المصر  المشرع يتضا لنا من صالل هطا النل أن

 تىوفير تىمو التوقيى  هىطا إنشىا  أحسىن إ ا حالىة فىي و لىلواالداريىة  والتجاريىة المانية التعامالت

  .الساب  بيانوا الشروا

 للمن ومىة مكمىالد  اإللكترونىي، للتوقيى  اإل بىات بوجيىة المصىر  المشىرع اًتراف كما يعا

 اإللكترونيىة والموىررات اإللكترونىي للتوقيى  يصبا إ  العربية، مصر جموورية في اإللكترونية

 والوسىائل الوايلىة التقنيىات يىاًم الىط  الشىي  اإل بىات، قىانون فىي الموجىودة الوجيىة  ات

  (1(والخاصة الوكومية والجوات األفراد قبل من استخااموا ويسول اإللكترونية

 لخاتمةا

د جايىىااد مىىن العقىىود، تختلىىم فىىي  براموىىا إلقىىا أفىىرات اللىىورة التكنولوجيىىة والمعلوماتيىىة نوًىىا

نىىي اإللكترو العقىىود التقليايىىة أال وهىىي العقىىود االلكترونيىىة، وقىىا جىىا  العقىىا اإلدار وإ باتوىىا ًىىن 

د م  مقتضيات اللورة المعلوماتية وانعكاسوا ًل  نشااات اإلدارة العامة، وي  عىا موضىوعانسجاما

د فىي مجىال القىانون اإلدار ، لىطا كى د إ بات العقا اإلدار  مىن الموضىوًات الوايلىة نسىبيا  ان الامىا

كتابىىة نىىا أن نبىىين اىىرق ووسىىائل إ بىىات العقىىا اإلدار  اإللكترونىىي، مىىن صىىالل بيىىان ماهيىىة الًلي

أمىىا  دار  اإللكترونىىي فىىي المبوىىث األول،رواوا وحجيتوىىا فىىي إ بىىات العقىىا اإلاإللكترونيىىة وشىى

إ بىات  المبوث اللاني فقا قمنا بتخصيصه لبيان ماهيىة التوقيى  اإللكترونىي وشىرواه وحجيتىه فىي

 إلدار  اإللكتروني العقا ا

 نتائج الدراسة

لقىا هوىىرت فكىرت العقىىا اإلدار  اإللكترونىىي نتيجىة لللىىورة التكنولوجيىة والمعلوماتيىىة التىىي   1

اا  لل من انتشار وتطور كبير في شبكة االنترت التي أدت إل  اجتاحه العالم بلسرا وما ول  

  لىم يضىاإلداريىة اإللكترونيىة، وسوولة وسرًة إنجاا المعامالت اإللكترونية ومنوا العقىود 

                                                           

   (وما بعاها 179  العبيا ، ) (1)
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د إل بات ا د ًلينىا المشرع األردني تن يماد صاصا لعقا اإلدار  االلكتروني، ومىن  ىم كىان الامىا

( لسىىنة 15قىىانون المعىىامالت االلكترونيىىة رقىىم )أن نرجىى  إلىى  القواًىىا العامىىة الىىواردة فىىي 

2015  

ها في الكتابة اإللكترونية لقا نل المشرع األردني ًل  مجموًة من الشروا الواجم توفر  2

والتوقي  اإللكتروني لكي تلبه حجيتوما في إ بات العقىا اإلدار  اإللكترونىي، فىإن اصتىل أ  

 شرا من تلل الشروا يضقا المورر اإللكتروني قوته في اإل بات 

، تىىال ًلىى  وجىىود التعاقىىا إلكترونيىىةإن إ بىىات العقىىا اإلدار  االلكترونىىي يىىتم بموىىررات   3

 وتواد مضمونه، يتم الرجوع إليوا في حال النزاع بين أارافه  االلكتروني

هوىىر نىىوع جايىىا مىىن الكتابىىة تسىىم  الكتابىىة االلكترونيىىة، وقىىا سىىاوى المشىىرع األردنىىي بىىين   4

 الكتابة االلكترونية والكتابة التقلياية من حيث حجية اال بات 

توقيى  االلكترونىي، ولقىا هور نوع جايا من التوقي  يختلىم ًىن التوقيى  التقليىا  أال وهىو ال  5

 أقر المشرع األردني للتوقي  االلكتروني  ات الوجية المقررة للتوقي  التقليا  في اإل بات 

بالمسىتناات اإللكترونيىة كىاليل  تكوين ًقياتىه لألصىطيملل القاضي سلطة تقايرية واسعة في   6

 إل بات العقا اإلدار  اإللكتروني  

 توصيات الدراسة

قىانوني  قالىمالمشرع األردني أن يعمل ًل  وض  العقىا اإلدار  اإللكترونىي فىي  نلمل من  1

صا  يتضمن كيضية إبرامه وإ باته، و لل ن راد للطبيعة الخاصة للعقىا اإلدار  اإللكترونىي 

  التقلياية عقودال ويرا من التي تميزا ًن

  بصىوة الموىررات ت ليظ الجزا ات الواقعة ًلى  مىن يقىوم باالًتىاا  والمسىاالعمل ًل    2

 اإللكترونية والتواقي  اإللكترونية 

التي تويط باإلجرا ات المتبعىة  لضمانات القانونيةل شاملة دورية إجرا  مراجعةالعمل ًل    3

تعزيىز اللقىة فىي سىالمة وصىوة  يعمىل ًلى  مىابفي إبرام العقا اإلدار  االلكترونىي وإ باتىه 

لكترونيىىة لىىاى حىىول مصىىااقية العقىىود اإلداريىىة اإل و لىىل إلاالىىة الشىىكو  تلىىل اإلجىىرا ات،

 المتعاملين بوا  

 إل بىات العقىا اإلدار  اإللكترونىي في قبول الىاليل اإللكترونىيالقاضي  تقييا سلطةضرورة   4

 بعا توفر الشروا القانونية التي استلزموا المشرع لقبوله 
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