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 الملخص:

االتصاالت والمعلومات أثرت تأثيرا جذريا على الطريقة التي تتم بها شهدت السنوات القالئل الماضية ثورة في تكنولوجيا 

 فأصبحت تتم عبر شبكات االتصال اإللكترونية.‘المعامالت أو الصفقات التجارية 

ظهور هذه الثورة المعلوماتية بروز نوع جديد من التجارة يسمي "التجارة اإللكترونية " فصارت هذه  علىوقد ترتب 

المستندات اإللكترونية  فتضاعفت‘ لنموها وتطورها المتزايد  –في عصرنا الحالي  –التجارة عماد االقتصاد الرقمي 

مما ترتب عليه إعادة النظر في مفاهيم قانونية  اإللكترونية ،ت القيد اإللكتروني لهذه المعامال إلىالحاجة  وزادت‘ المتبادلة 

الدولية  شبكة المعلومات  أفرزتهامع التطورات التي  لتتالءم )الورقية(من بينها الدفاتر التقليدية  قبل ،كانت راسخة من 

تسمح بأن تستغني عن ‘ التجارية وإعداد برامج محاسبية إلكترونية إلدارة المشروعات ‘ اإلنترنت والمعامالت اإللكترونية 

 وتعتمد علي الدفاتر اإللكترونية .‘ الدفاتر الورقية 

 .التجارة اإللكترونية ، المعامالت المحاسبية،الوسائل التكنولوجية الحديثة الكلمات المفتاحية:

  

mailto:sadiabadwi@gmail.com


 

2 

 

Abstract 

The past few years have seen a revolution in technology communications and information 

have a profound impact on the way they are don Transactions or business transactions they 

take place via electronic networks. 

This revolution has ensued informatics a new type is emerging from its trade it is called 

commerce and this trade has become the mainstay of the digital economy in our current era of 

growing and growing growth electronic documents are multiplying the need for electronic 

restriction of these electronic transactions has increased this led to his reconsideration of legal 

concepts that had previously been well established including books paper based tradition to 

fit the developments of the international information network internet electronic transactions 

and software development for electronic accounting for its management of commercial 

projects it allows for the laying of paper books and relies on electronic books .  

Keywords: New technologies, accounting transactions, e-commerce. 
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 المقدمة: 

نتج عن التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ظهور الحاسب اإللكتروني أو الحاسوب أو نظام 

ألن مصطلح الحاسب اإللكتروني  ذلك‘وقد استخدم العديد من مشرعو دول العالم مصطلح نظام المعلومات  المعلوماتية،

بينما أصبح في  التشغيل،من شاشة عرض ولوحة المفاتيح ووحدة جهاز الحاسوب بمكوناته  على الماضي،كان قاصرا في 

مما أصبح معه نظاما معلوماتيا متكامال  اإلنترنت،الوقت الراهن يتصل بمكونات أخرى كالطابعة والماسح الضوئي وشبكة 

 (1)فقط. وليس مجرد جهاز 

في إدارة المشروعات التجارية وتنظيم حساباتها ونتيجة انتشار هذه الثروة المعلوماتية وتداول الحواسب اآللية وبرامجها 

المشروعات التجارية على أن تستعيض بالسند  عظهر ما يسمي بالمحاسبة اإللكترونية أو الدفاتر اإللكترونية، مما شج

 (2) اإللكتروني عن السند المكتوب )الورقي(، وما ترتب على ذلك من قبول التشريعات الوطنية للدفاتر اإللكترونية.

 مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة هذه الدراسة في اإلجابة على السؤال اآلتي:

 الورقية؟ أمهل ينبغي وضع تنظيم قانوني مستقل للدفاتر اإللكترونية يختلف عن التنظيم القانوني القائم للدفاتر  -

تراعي فيها الطبيعة  واإللكترونيةبوضع قواعد موحدة لتنظيم الدفاتر التجارية بصورتيها التقليدية  االكتفاء

 االلكترونية؟الخاصة للدفاتر 

 اإللكتروني؟ التجاريالورقي واالستعاضة عنه بالدفتر  التجاريهل سيتم االستغناء عن الدفتر  -

 

---------------------------------------------------- 

 

وإجراءاتها أمام المحاكم "، دار الفكر الجامعي، د. خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي اإللكتروني " الدعوى اإللكترونية ( 1)

 .290، ص 2002اإلسكندرية، 

، الدفاتر التجارية التقليدية واإللكترونية وحجيتها في اإلثبات، " على ضوء القانونين زد. جمال محمود عبد العزي( 2)

، بند 2002ية، القاهرة، النهضة العرب المصري والفرنسي مع اإلشارة إلى بعض قوانين التجارة لدول الخليج العربية " دار

 11، ص 11
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 أهداف الدراسة:

 إلي:تهدف هذه الدراسة 

بيان أهمية التطور التكنولوجي الحديث في مجال الحوسبة واالتصاالت ودخول األجهزة اإللكترونية في جميع مجاالت 

 والشركات على حد سواء.الحياة اليومية لألفراد 

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

تشجيع التجار على تدوين بياناتهم التجارية بطريقة إلكترونية مما يؤدى إلى ضرورة وضع قواعد منظمة للدفاتر 

 ر إلكترونية.التجارية اإللكترونية وتوفير الشروط والضوابط لحث التجار على استبدال دفاترهم الورقية بدفات

 منهج الدراسة:

 0رن حث التحليلي ومنهج البحث المقالتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها اعتمدنا منهج الب

 المطلب األول

 تعريف نظام المعلوماتية )الحاسب اإللكتروني(

اإللكتروني، ثم نعرض بعد ذلك إن التعرض لماهية نظام المعلوماتية يتطلب أن نتعرض أوالً لبيان ماهية الحاسب 

لتعريف نظام المعلوماتية وبصفة خاصة في التشريعات المعنية بالمعامالت اإللكترونية كمصطلح جديد استخدم للداللة علىى 

 جهاز الكمبيوتر وما يرتبط به من أجهزة وشبكة معلومات.

 

 :  (3) (Computerتعريف الحاسب ) (1)

                                        

وقد استخدم  Ordinateurويطلق عليه بالفرنسية  Computer(  تعددت مسميات هذا الجهاز: فهو باإلنجليزية يسمى 3)

المجمع اللغوي مصطلح "الحاسب اإللكتروني " بينما اعتمدت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس اصطالح 

"الحاسوب" راجع في نشأة الحاسب وتطوره د. محمد فهمي طلبة وآخرون، الحاسبات اإللكترونية حاضرها 

 .19 – 31، ص1992ديث، القاهرة، ، مطابع المكتب المصري الح1ومستقبلها، موسوعة دلتا كمبيوتر
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يسىتقبل البيانىات فىي صىورة حقىائق وأرقىام ويقىوم بمعالجتهىا وفقىاً لتعليمىات يعرف الحاسب بأنه جهاز إلكترونىي، 

 مسبقة مخزنة فيه تسمى البرنامج فيعطىي النتىائج فىي صىورة معلومىات مفيىدة، صىالحة لالسىتخدام، ويسىتفاد منهىا فىي اتخىاذ

ه المعلومىات بالطريقىة المناسىبة القرارات، ويمكن تخزينها واسترجاعها في أي وقت طبقاً للحاجة إليها، كما يمكن طباعة هذ

 .(4)لالستخدام

مجموعىة  Processكما يعرف بأنه مجموعة متكاملىة مىن األجهىزة التىي تعمىل مىع بعضىها الىبعض، بهىدف تشىغيل 

 .(1) معينة Resultats، ثم وضعه مسبقاً للحصول على نتائج programلبرنامج  طبقاً ،  Input Dataالبيانات الداخلة 

بأنه مجموعة متداخلة من األجزاء لديها هدف مشترك من خىالل أداء التعليمىات المخزنىة وهىو آلىة كما عرف أيضاً 

 حاسبة إلكترونية ذات سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنهىا قبىول البيانىات وتخزينهىا ومعالجتهىا للحصىول علىي النتىائج المطلوبىة

(2). 

بأنه جهاز إلكتروني يسىتطيع ترجمىة أوامىر مكتوبىة  اإللكتروني،وعرفته الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب 

، وإجىىراء Information Output، أو إخىىرام معلومىىات Data Inputبتسلسىىل منطقىىي، لتنفيىىذ عمليىىات إدخىىال بيانىىات 

أو التخىزين. والبيانىات يىتم إدخالهىا  Output Devicesعمليات حسابية أو منطقية، وهو يقوم بالكتابة على أجهزة اإلخرام 

، أو اسىىترجاعها مىىن Keyboard، عىىن طريىق وحىىدات اإلدخىىال، مثىل لوحىىة المفىاتيح Operatorسىطة مشىىغل الحاسىب بوا

، التىىي تقىىوم بىىاجراء العمليىىات الحسىىابية Central processing – unit (CPU)خىىالل وحىىدة المعالجىىة المركزيىىة 

Arithmatic Operations وكذلك العمليات المنطقية ،Logic Operation معالجة البيانات تتم كتابتها على أجهزة  وبعد

وتىتم كىل هىذه العمليىات داخىل  Storage Unites، أو علىى وسىائط التخىزين المختلفىة Printersاإلخىرام، مثىل الطابعىات 

 .(7)الحاسب وبسرعة هائلة في ثوان معدودة

                                                                                                                           

                                                           

، مجلة االبتدائية( راجع د. أسامة أبو الحسن مجاهد، استخدام الحاسب اآللي في المجال القضائي بمحكمة باريس 1)

، الحماية القانونية لبرامج الحاسب ، د. محمد حسام محمود لطفي1990، يونية، مصر، عدد يناير، القضاة

 .2، ص1992اإللكتروني، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

راجىىع د. هىىدى حامىىد قشىىقوئ، الجىىرائم المعلوماتيىىة، مجلىىة مركىىز بحىىو  الشىىرطة بأكاديميىىة الشىىرطة لألمىىن، العىىدد  (1)

 .212م، ص 2001يوليو  1 -هـ1122العشرون، ربيع ثاني 

، دار 1992هاللي عبد الاله أحمد، تفتيش نظىم الحاسىب اآللىي وضىمانات المىتهم المعلومىاتي، الطبعىة األولىى، راجع د. ( 2)

 وما بعدها. 11النهضة العربية، القاهرة، ص 

( راجع د. عالء الدين محمد فهمي وآخرون، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب اإللكتروني ، موسوعة دلتا 2)

. مشار C، وانظر ملحق المصطلحات 109ص   Cحرف  – 1991مكتب المصري الحديث ، مطابع ال2كمبيوتر 

إليه في مؤلف د. عزة محمود أحمد خليل، مشكالت المسئولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب اآللي" دراسة 

    19م ، ص ،1991ة، مقارنة في القانون المدني والشريعة اإلسالمية"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهر
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إلكترونىي قىادر علىى  زبأنه: "جهىاوقد عرفت الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني المصري الحاسب اآللي 

 .(8)تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية"

وعرف قانون دبي للمعامالت والتجارة اإللكترونية الحاسب اآللىي بأنىه: "جهىاز إلكترونىي يتعامىل مىع المعلومىات 

استالمها بواسطة برامج وأنظمة معلومات إلكترونية، ويمكىن أن والبيانات بتحليلها وبرمجتها وإظهارها وحفظها وإرسالها و

 .(9)يعمل بشكل مستقل أو باالتصال مع أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى"

ويمكننىىا تعريىىف الحاسىىب اآللىىي بأنىىه: جهىىاز إلكترونىىي قىىادر علىىى تجميىىع واسىىتيعاب كىىم ضىىخم مىىن المعلومىىات أو 

 البيانات المعطاة له، وقادر على استرجاعها بسرعة فائقة ودقة متناهية في أي وقت عند الحاجة إليها. 

 

 تعريف نظام المعلوماتية: (2)

ية المقصود بنظام المعلومىات اإللكترونىي بأنىه : "نظىام إلكترونىي عرف قانون دبي للمعامالت والتجارة اإللكترون

 .(10)إلنشاء أو استخرام أو إرسال أو استالم أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونياً"

و وعىىرف قىىانون مملكىىة البحىىرين بشىىأن المعىىامالت اإللكترونيىىة نظىىام المعلومىىات بأنىىه :"نظىىام إلكترونىىي إلنشىىاء أ

 .(11)إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات

وعرفىىه القىىانون األردنىىي للمعىىامالت اإللكترونيىىة بأنىىه: "النظىىام اإللكترونىىي المسىىتخدم إلنشىىاء رسىىائل البيانىىات أو 

 .(12)إرسالها أو استالمها أو معالجتها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجه آخر

رال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية بأنه: "النظام الذي يستخدم إلنشىاء رسىائل البيانىات وعرفه قانون األونسيت

 .(13)أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجه آخر

                                        

لسنة  109( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني المصري، الصادرة بالقرار رقم 12( المادة األولى الفقرة  )9)

 .11/1/2001بتاريخ  2001

 بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية. 2002لسنة  2الثانية من قانون دبي رقم  ةالماد (9)

 بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية. 2002لسنة  2الثانية من قانون دبي رقم المادة  (10)

 م.2002لسنة  29المادة األولى من قانون المعامالت اإللكترونية البحريني رقم  (11)

 للمعامالت اإللكترونية. 2001لسنة  91المادة الثانية من القانون األردني رقم  (12)

 .1992نون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لعام المادة الثانية من قا (13)
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ويمكننا تعريف نظام المعلومات بأنه: النظام الىذي يسىتخدم إلنشىاء مسىتندات إلكترونيىة أو إرسىالها أو اسىتالمها أو 

 تخزينها أو تجهيزها. 

قد صدر خالياً من ثمىة تعريىف لماهيىة  2001لسنة  11الجدير بالذكر أن قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم 

 .النظام المعلوماتيومن 

 المطلب الثاني

 المقصود بمخرجات الحاسب اإللكتروني 

المعلومات، وهىي األجهىزة والمعىدات والتىي يشتمل أي نظام على خمسة عناصر تشكل الموارد الضرورية لنظام 

( باإلضىافة Software( والبرمجيىات والتىي يطلىق عليهىا المكونىات المنطقيىة )Hardwareيطلق عليها المكونات الماديىة )

( وتتفىاوت نوعيىة ومكونىات هىذه العناصىر Networks( والشىبكات )Personal( والعنصىر البشىري )Dataإلى البيانات )

. والمكونات الماديىة األساسىية لنظىام المعلومىات هىي وحىدة (14)عمل نظام المعلومات والغرض المنشأ من أجلهطبقاً لطبيعة 

 Arithmeticوتتكىىون مىىن ثالثىىة عناصىىر أساسىىية هىىي: وحىىدة الحسىىاب والمنطىىق  Processing Unit (PU)التشىىغيل 

Logic Unit (ALU) وحىدة الىتحكم ،Control Unit الىذاكرة الرئيسىية ،Main Memory وحىدات اإلدخىال ،Input 

units ومن أهمها، لوحة المفاتيح ،Keyboard الفأرة ،Mouse ،الماسىح الضىوئي ،Scanner شاشىات اللمىس ،Touch 

Screen ووحدات اإلخرام ،Output Units وهي الوسىائط المسىتخدمة إلظهىار نتىائج التشىغيل ومعالجىة البيانىات، ومىن ،

، وغيرهىىا، C.O.M، والمصىىغرات الفيليميىىة Plotter، الراسىىم Printers، الطابعىىات Monitorأهمهىىا، شاشىىة العىىرض 

، وتنقسىم إلىى وسىائط التخىزين الثانويىة ذات الوصىول المتتىابع ـ Secondary Storage Unitsووحدات التخزين الثانوية 

Sequential Accesse Secondary Storageين، البكىرة، أشىرطة ، ومىن أهمهىا الشىريط المغناطيسىي، ويىأتي فىي شىكل

، وتمثلهىىا Direct – Accesse Secondary Storageالكاسىىيت، وسىىائط التخىىزين الثانويىىة ذات الوصىىول المباشىىر 

 .(15)أهم أشكالها، األقراص المرنة، األقراص الصلبة، أقراص الليزر الممغنطة ومناألقراص 

الكمبيوتريىة، ونقطىة البدايىة فىي هىذا الخصىوص ويهمنا من هذه المكونات سالفة الذكر ما يتعلق بانتام المخرجات 

، Printersتقتضي أن نشير إلى أن المخرجات الكمبيوترية، إما أن تكون مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعىات 

، وإما أن تكىون مخرجىات ال ورقيىة أو إلكترونيىة كاألشىرطة واألقىراص الممغنطىة واسىطوانات الفيىديو Plotterأو الراسم 

                                        

راجع د. عالء الدين فهمي، اتجاهات التطور العالمي لتكنولوجيا المعلومات، مجلة نظم المعلومات، تصدرها الجمعية  (11)

 .22، 21، ص 1991، العدد السابع، العربية لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

، 123 – 93راجع د. محمد فهمي طلبة وآخرون، الحاسبات اإللكترونية حاضرها ومستقبلها، المرجع السابق، ص  (11)

د. ميرفت ربيع عبد العال، عقد المشورة في مجال نظم المعلومات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين 

 .20 – 12، ص 1992شمس، 
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ألقراص الضوئية وغيرها من األشكال اإللكترونية غيىر التقليديىة، وبجانىب هىذين النىوعين يوجىد مخىرم ثالىث يتمثىل فىي وا

 عرض مخرجات المعالجة بواسطة الكمبيوتر على الشاشة الخاصة به.

 لي:وفيما يلي سنعرض لهذه األنواع الثالثة من المخرجات الكمبيوترية كالً في فرع مستقل على النحو التا

 :المخرجات الورقية. الفرع األول 

 :المخرجات الالورقية أو اإللكترونية. الفرع الثاني 

 :0أوحده العرض ال مرئىمخرجات معالجة البيانات المعروضة بواسطة الشاشات  الفرع الثالث 

 الفرع األول

 المخرجات الورقية

تعتبر مخرجات الكمبيوتر الذي تسجل فيه المعلومات على الورق أحد األشكال الرئيسية التي تأخذها هذه 

، والطابعة عبارة عن جهاز يقوم بانتام نسخ مطبوعة من البيانات، مثل Printersالمخرجات ويستخدم في ذلك الطابعات 

. وتتنوع الطابعات الملحقة بأجهزة (16)إليها المستخدمونالتقارير، والشيكات، وقوائم البيانات والبرامج التي يحتام 

الكمبيوتر إلنتام المخرجات الورقية من حيث طريقة تشغيلها وسرعة التشغيل والتطبيق المستهدف وخصائص المخرجات 

تعمل مثل اآلالت الكاتبة، بمعنى أن الكتابة، تتم بعد اصطدام شكل  Impact Printersالورقية. فهناك طابعات تصادمية 

تستخدم الحرارة في تكوين  Non-Impact Printersالحرف مع الورقة والشريط المبلل بالحبر. وطابعات غير تصادمية 

 الحروف في شكل مصفوف من النقط على ورق حساس من نوع خاص.

. ويوجىد نوعىان Ink Jet printersليها اسىم طابعىات الحبىر النفىا  وهناك طابعات أخرى غير تصادمية يطلق ع

 والنىوع اآلخىر يطلىق عليىه  Continuous – Stream Ink Jet printersأساسيان من هذه الطابعىات األول يطلىق عليىه 

Drop – on – Demond Ink Jet Printers  .وهذا النوع األخير يستخدم عادة مع الحاسبات الشخصية 

ابعىىات الحبىىر النفىىا  الطباعىىة الملونىىة باسىىتخدام فوهىىات قىىذف حبىىر متعىىددة وذات ألىىوان مختلفىىة )مثىىل ويمكىىن لط

 األحمر واألزرق واألصفر(.

حرفاً في الثانية. وظهرت طابعىات حبىر نفىا  تصىل سىرعتها إلىى  90ويبلغ متوسط سرعة طابعات الحبر النفا  

ن يىتم طباعىة نسىخة واحىدة فقىط. وإذا ابعات غيىر التصىادمية ال يمكنهىا حرفاً في الثانية ولكن ثمنها مرتفع. وجميع الط 300

 كانت هناك حاجة لنسخ أخرى يتكرر طباعتها.

ويوجد نوع ثالث من الطابعات يطلق عليه طابعة الليزر، وتعتبر طابعات الليزر أكثر اإلضافات الحديثة إثىارة فىي 

خدم توليفة من تكنولوجيا الليزر واإللكترونيات والتصوير، ولىذلك عالم الطابعات. وهي من الطابعات غير التصادمية، وتست

                                        

راجع د. هاللي عبد الاله أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، ( 12)

 .12، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1992
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فهي تقوم بطباعىة الصىفحات علىى التىوالي. وطابعىة الليىزر طابعىة سىريعة ولهىا درجىة عاليىة مىن الجىودة ويمكنهىا الطباعىة 

 بمجال واسع من أطقم الحروف المختلفة.

 مكتبي وأسعارها أقل. وطابعة الليزر باهظة التكاليف. وتوجد منها أنواع ذات حجم

 صفحة في الدقيقة. 210إلى  30وبصفة عامة فان طابعات الليزر تتراوح سرعتها بين 

 في إخرام النتائج في هيئة رسوم أو صور بيانية. Plotterكما يستخدم أيضاً الراسم 

قاعىدة مسىتوية ( أو Drum( ومنهىا مىا يسىتخدم اسىطوانة )Pen Plottersوهنىاك وحىدات رسىم تسىتخدم األقىالم )

(Flat Bed وهناك وحدات رسم أخرى تستخدم راسمات الحبر النفا  وهىي قىادرة علىى عمىل رسىومات ذات حجىم كبيىر .)

 وتستخدم االسطوانة كحامل للورق.

ويمكن للراسم أن يقوم برسم النتائج باأللوان وذلك باستخدام مجموعة من األقالم الملونة أو راسمات الحبر النفىا  

والراسىىم عىىادة بطىىيء ولكنىىه يتميىىز بدرجىىة عاليىىة مىىن الدقىىة وهىىي خاصىىية أهىىم مىىن السىىرعة خاصىىة فىىي التطبيقىىات  الملونىىة.

 .(17)الهندسية التي تتطلب دقة عالية

 الفرع الثاني

 المخرجات الالورقية أو اإللكترونية

كاألشىرطة الممغنطىة تزايد في اآلونة األخيرة كميات المعلومىات المنتجىة علىى أوعيىة ال ورقيىة أو غيىر مطبوعىة 

واألقراص الممغنطة أو الضوئية والمصغرات الفيلمية وغيرها من األشكال غير التقليدية للتكنولوجيا التي تتوفر عن طريق 

 ، حيث يقوم المستخدم بادخال البيانات ويحصل على المخرجات في نفس الوقت.On Lineالوصول المباشر 

والتوثيىىق سىىوف تصىىبح مسىىتقبالً مسىىتودعات ال ورقيىىة للمعلومىىات، بىىل أن ويتنبىىأ الكثيىىرون بىىأن مراكىىز المعلومىىات 

المخرجىىات الورقيىىة سىىيمتد نطاقهىىا ليشىىمل كافىىة صىىنوف الفكىىر وتطبيقاتىىه المختلفىىة فىىي شىىتى  وانحسىىارظىىاهرة اضىىمحالل 

 .(19) مجاالت الحياة

 Magnetic Disksواألقىراص المغناطيسىية  Magnetic Tapeوفيمىا يلىي نتحىد  عىن األشىرطة المغناطيسىية 

 .Computer Output Microfilm (Com)والمصغرات الفيلمية

 :Magnetic Tapeالمغناطيسية أوالً: األشرطة 

 يأتي الشريط المغناطيسي في شكلين يتم شرحهما في األجزاء التالية:

                                        

 .119 -110حاسبات اإللكترونية حاضرها ومستقبلها، المرجع السابق، ص راجع د. محمد فهمي طلبة وآخرون، ال (12)

 .12 -12راجع د. هاللي عبد الاله أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  (19)



 

11 

 

 :Reelالبكرة  -1

وتستخدم البكرة عادة في أجهزة الحاسب الكبيىرة. وتحتىوي علىى شىريط ممغىنط عبىارة عىن شىريط مىن البالسىتيك 

من أحد وجهية بطبقة رقيقة من مادة قابلة للمغنطة. ويشبه الشريط المغناطيسي ذلك الشريط المستخدم في مسجالت  المغطى

ن استعمال الشريط مرات عديدة دون الحاجىة إلىى اسىتبداله، كمىا الصوت إال أنه على درجة عالية من الجودة والمتانة. ويمك

يمكن مسح المعلومات التي عليه بتسجيل معلومات جديدة مكانهىا. ويىتم االحتفىاظ بالبيانىات والمعلومىات والبىرامج المختزنىة 

أو تسىع قنىوات  ( مرتبىة عىادة فىي سىبع1على الشريط المغناطيسي في صورة نقط ممغنطة أو غير ممغنطة )تمثىل صىفر أو 

 بطول الشريط.

ونظراً ألن التسجيل على الشريط الممغىنط يىؤدي إلىى مسىح مىا هىو مسىجل عليىه لىذلك يجىب التمييىز بىين الشىريط 

الممغنط المسىموح التسىجيل عليىه مىن غيىره، وذلىك بوضىع حلقىة مىن البالسىتيك فىي تجويىف محىور بكىرة الشىريط الممغىنط 

 حلقة حماية الملف. المسموح بالتسجيل عليه. ويطلق عليها

أما بكر األشرطة األخرى التي تحتوي على بيانات أو معلومات أو برامج مطلوب االحتفاظ بها فيتم رفع هذه 

الحلقة منها حماية لما هو مسجل عليها. حيث أن عدم وجود الحلقة ال يسمح بعملية التسجيل بينما يسمح باستخدام الشريط 

 .(19)في عمليات القراءة فقط

 :Cassetteالكاسيت ة أشرط -2

وهي كشرائط الكاسىيت المسىتعملة فىي أجهىزة التسىجيل العاديىة. وتسىتخدم أشىرطة الكاسىيت الممغنطىة فىي أجهىزة 

. أما خراطيش األشرطة الممغنطة فهي تسىتخدم أساسىاً فىي أجهىزة قدم 300أو  110الميكرو كمبيوتر ويكون طول الشريط 

قىدم. وتصىل طاقىة التخىزين بالنسىبة  110قىدم إلىى  110الحاسبات المتوسطة )ميني كمبيوتر( ويتىراوح طىول الشىريط بىين 

علىى  مليون حرف )بايت( وعلى الرغم مىن أن الوصىول إلىى مىا هىو مسىجل 20قدماً حوالي  110للشريط الذي يبلغ طوله 

( إال أن الشىريط الممغىنط يحقىق اسىتخداماً Sequential Accessالشريط الممغنط يقتصر على طريقة التسلسل أو التتىابع )

فأحيانىىاً يكىىون مطلوبىىاً عمىىل نسىىخة مطابقىىة مىىن البيانىىات أو المعلومىىات بىىنفس ترتيىىب تىىداولها وذلىىك لالسىىتخدام فىىي  واسىىعاً.

 نقىل لىرخص ثمنىه. باإلضىافة إلىى أن لشريط الممغنط وسيلة مثالية لالستخدام نظىراً مناسبات أخرى. وفي هذه الحالة يعتبر ا

البيانات من مكان إلى آخر في صورة كاسىيت شىرائط ممغنطىة يعتبىر أحيانىاً طريقىة مناسىبة لنقىل البيانىات والمعلومىات بىين 

يم البىرامج التىي تقىوم بتشىغيل الحاسىبات الحاسبات غير المتصلة ببعضها. وغالباً ما تقوم الشركات المصنعة للحاسبات بتسىل

 .(20)إلى عمالئها على شرائط ممغنطة
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 :Magnetic Disksاألقراص المغناطيسية   ثانيا:

وتعتبر األقراص الممغنطة أكثر أوساط التخزين شىيوعاً واسىتخداماً. وتتميىز بامكانيىة تخىزين واسىترجاع البيانىات 

وحىىدات التخىىزين والتىىداول المباشىىر وبصىىفة عامىىة يمكىىن القىىول أن األقىىراص منهىىا بطريقىىة مباشىىرة ولىىذلك فهىىي تعتبىىر مىىن 

( Sequentialالممغنطة أسرع كثيراً في عملية تخزين واسترجاع البيانات و يمكن االسترجاع بطريقة متسلسلة أو تتابعية )

 .(21)(Direct Accessباإلضافة إلى الطريقة المباشرة )

 غناطيسية، لعل من أهمها:وتوجد أنواع عديدة من األقراص الم

 :Floppy Disksاألقراص المرنة  -1

 Microيعتبىىر القىىرص المىىرن مىىن وسىىائل التخىىزين الشىىائعة االسىىتخدام وخاصىىة فىىي عىىالم الحاسىىبات الصىىغيرة 

Computers  والمتوسىىطةMini Computers  وذلىىك نتيجىىة سىىهولة اسىىتخدامه وتداولىىه. والقىىرص المىىرن دائىىري الشىىكل

بوصة، يصنع من مادة رقيقة جداً من البالستيك مغطاة بطبقة مىن مىادة مغناطيسىية حساسىة مىن أكسىيد الحديىد.  1221قطره 

لتىي تصىل مىن ( هىذه الفتحىة هىي اRead Write Openinوتوجد فتحة كبيىرة فىي القىرص تسىمى بفتحىة القىراءة والكتابىة )

خاللها رأس القراءة والكتابة بوحدة إدارة األقراص لتالمس سطح القرص المغناطيسىي، حيىث تىتم عمليىة الكتابىة أو القىراءة 

بمعنى اختزان المعلومات واسترجاعها. ويمكن مسح البيانات من القرص وإعادة تخزينها عىدة مىرات دون أن يفقىد القىرص 

 المرن كفاءته.

 Writ Protect Notchأضالع القرص فتحىة جانبيىة يطلىق عليهىا فتحىة الحمايىة مىن الكتابىة  كما توجد على أحد

وفي حالة تغطية هذه الفتحة بورق الصق ال يمكن كتابة أو تسجيل معلومىات علىى القىرص. وبالتىالي تىتم حمايىة المعلومىات 

 .(22)المخزونة عليه والتي سبق تسجيلها

 : Hard Disksاألقراص الصلبة -2

( وتتكون كىل حزمىة مىن عىدد مىن األقىراص Disk Packاألقراص الصلبة عادة في حزمة من األقراص )وتأتي 

المعدنية الرقيقة الدائرية الشكل وكال وجهيها مغطي بطبقة من مادة سريعة المغنطة ويالحىظ أن طبقىة التغطيىة المغناطيسىية 

هنا جىاءت تسىميته بىالقرص الصىلب، ومىن خىواص لهذا القرص تتم على سطح صلب يتم صنعه من سبائك األلومنيوم ومن 

 واسترجاع البيانات التي تفىوق سىرعة األقىراص المرنىة. كمىا يتميىز هذا النوع السعة التخزينية العالية وكذلك سرعة تسجيل

Fixed Diskالقرص الصلب أيضاً بعدم إمكانية تحريكه من مكانه ولذا يطلق عليه أحياناً القرص الثابت 
 (23). 
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 :Laser Disksأقراص الليزر  -3

(. وتقنية التخزين هنا تعتمد على خواص الضوء ولىيس Optical Disksويطلق عليها أيضاً األقراص الضوئية )

على خواص المغناطيسية. وكثافة التخزين لألقراص الضوئية عالية للغاية وتكاليف التخزين تعتبر منخفضىة جىداً باإلضىافة 

 ات والمعلومات المختزنة سريع جداً.إلى زمن الوصول إلى البيان

مليون بايىت. وبىذلك فانىه يمكىن لقىرص ضىوئي  110( تخزين حوالي CD - Romويمكن لقرص ضوئي واحد )

مجلداً عالوة علىى وجىود أمىاكن تخىزين إضىافية  33واحد من هذا النوع تخزين دائرة المعارف البريطانية والتي تتكون من 

( والتي يمكن قراءتها فقط توجىد أقىراص تخىزين ضىوئية CD - Romاألقراص الضوئية ) خالية كاحتياطي وباإلضافة إلى

يمكن الكتابة عليها ولكن لمرة واحدة فقىط. ويمكىن بعىد ذلىك قىراءة مىا تمىت كتابتىه لمىرات متعىددة. ويطلىق علىى الىنظم التىي 

( Wormراص الضىوئية )( واسىتخدام هىذه األقىWorm( أو )Write – Once – Read - Manyيمكنهىا تنفيىذ ذلىك )

 أو المغناطيسية أو الورقية. الميكروفيلممفضل ومطلوب في تطبيقات األرشيف والتي تعتمد حالياً على الوسائط 

( تدعم حالياً الحاسبات من جميع األحجىام، وهىي ذات سىعة تخىزين ضىخمة. وللداللىة علىى ذلىك Wormوأنظمة )

سىاعات يوميىاً حتىى يمكىن مىلء  9سنة متتالية بواقع  10الدقيقة يلزمه العمل لمدة كلمة في  90فان شخصاً قادراً على كتابة 

 .(21)بوصة 12( ذي حجم Wormسعة قرص )

 :Computer Output Microfilm (COM)ثالثاً: المصغرات الفيلمية 

علىىى ( شىىكالً مختلفىىاً مىىن تكنولوجيىىا المخرجىىات الىىذي تسىىجل فيىىه المعلومىىات COMتعتبىىر مخرجىىات الكمبيىىوتر )

المصغرات الفيلمية المختلفة بدالً من تسجيلها على الورق فهي عبارة عن محصلة نهائية لمعالجة البيانات معالجة إلكترونيىة 
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( ليسىت تصىويراً، أو نسىخاً مباشىراً للمسىتندات COM، فالمصغرات الفيلميىة )(21)وطبعها على المصغرات الفيلمية مباشرة

 ، وإنما هي نتيجة لمعالجة آلية للبيانات باستخدام الحاسبات (22)المصغرات الفيلمية العاديةوالمحررات الورقية كما في حالة 

عليهىا، وقراءتهىا  االطالع، ويمكن (22)المسطحة )الميكروفيش( لميةيالقوطبعها مباشرة من ذاكرة الحاسب على المصغرات 

مىات المخزنىة بالحاسىب مباشىرة علىى المصىغرات على شاشة الحاسب، بناء على تعليمىات تصىدر للبرنىامج فيىتم نقىل المعلو

الفيلمية بواسطة األجهىزة المختصىة بىذلك، والمتصىلة بالحاسىب بىدالً مىن طبعهىا علىى أفىرت ورقيىة اقتصىاداً للنفقىات، ويكىاد 

( في مجال حفىظ CD - Romينحصر استعمالها اآلن في تطبيقات محدودة بعد انتشار وذيوع استعمال األقراص الضوئية )

 29)رجاع وتبادل المعلوماتواست

 الفرع الثالث

 مخرجات معالجة البيانات المعروضة

 بواسطة الشاشات أو وحدة العرض المرئي 

أو اإللكترونيىة يتىوفر مخىرم ثالىث  الورقيىةباإلضافة إلى مخرجات الطباعة المقروءة على الىورق أو المخرجىات 

( الخاصة به وتسىمى أيضىاً وحىدة العىرض Monitorيتمثل في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الكمبيوتر على الشاشة )

 .Visual Display Units (VDU)المرئي 

تىب علىى وهي تعتبر من أهم أجزاء الحاسىب اسىتخداماً. إذ عىن طريقهىا يىتم اسىتعراض أي بيانىات أو معلومىات تك

لوحة المفاتيح بواسطة المستخدم. كما يتم استعراض البيانات التي تم إدخالها أو المعلومات الناتجة عىن معالجىة البيانىات فىي 

 وحدة المعالجة المركزية وكذلك التعليمات الموجهة للمستخدم بواسطة البرامج التطبيقية.

                                        

( إن المصغرات الفيلمية، أو الميكروفيلم المقتبس من الحاسب إنما هو النمط الخاص من المصغرات الفيلمية الذي 21)

شكل مقروء للمعلومات المعالجة آليا بواسطة الحاسب  المادية ولكن ينتج تحتيتميز بعدم وجود مصادر من الوثائق 

بعد تخزينها على شريط ممغنط. في تفصيل ذلك راجع: د. محمد حسام محمود لطفي، الحجية القانونية للمصغرات 

والهامش، د.  11ص م، 1999 -هـ  1109القاهرة، الفيلمية في إثبات المواد المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

سمير طه عبد الفتاح، الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة في اإلثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

 والهامش. 223م، ص 1999 -هـ 1119القاهرة، جامعة 

دم، شىريط الكاسىيت، راجع د. عبىاس العبىودي، الحجيىة القانونيىة لوسىائل التقىدم العلمىي فىي اإلثبىات المىدني "فحىص الى (22)

لميىة للنشىر والتوزيىع، عمىان، ، الدار الع2002الميكروفيلم، التلكس، الفاكسميل، الكمبيوتر، اإلنترنت" الطبعة األولى، 

                                           .10ص 

 والهامش. 20المرجع السابق، ص راجع د. هاللي عبد الاله أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية،  (22)

 –223ثبات، المرجىع السىابق، صراجع د. سمير طه عبد الفتاح، الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة في اإل (29)

221.                                
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 تعىرض الرسىوم وال األلىوان. وتلىك التىي تعىرض ومن أهىم أنىواع شاشىات العىرض الشاشىة أحاديىة اللىون التىي ال

الرسوم واأللوان. وهذا النوع األخير هو األكثر انتشاراً واألقل تكلفة فىي نفىس الوقىت ويسىتطيع أن يتعامىل مىع الحاسىب فىي 

 .(29) وضعي الكتابة والرسم كذلك هناك الشاشة الملونة العادية، وهناك أيضاً الشاشة الملونة المحسنة

 

 الثالثالفرع 

 مخرجات معالجة البيانات المعروضة

 بواسطة الشاشات أو وحدة العرض المرئي

باإلضافة إلى مخرجات الطباعة المقروءة على الورق أو المخرجات الالورقية أو اإللكترونية يتوفر مخىرم ثالىث 

( الخاصة به وتسىمى أيضىاً وحىدة العىرض Monitorيتمثل في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الكمبيوتر على الشاشة )

 .Visual Display Units (VDU)المرئي 

وهي تعتبر من أهم أجزاء الحاسىب اسىتخداماً. إذ عىن طريقهىا يىتم اسىتعراض أي بيانىات أو معلومىات تكتىب علىى 

جة عىن معالجىة البيانىات فىي لوحة المفاتيح بواسطة المستخدم. كما يتم استعراض البيانات التي تم إدخالها أو المعلومات النات

 وحدة المعالجة المركزية وكذلك التعليمات الموجهة للمستخدم بواسطة البرامج التطبيقية.

ومن أهىم أنىواع شاشىات العىرض الشاشىة أحاديىة اللىون التىي ال تعىرض الرسىوم وال األلىوان. وتلىك التىي تعىرض 

األقل تكلفة فىي نفىس الوقىت ويسىتطيع أن يتعامىل مىع الحاسىب فىي الرسوم واأللوان. وهذا النوع األخير هو األكثر انتشاراً و

 .(30) وضعي الكتابة والرسم كذلك هناك الشاشة الملونة العادية، وهناك أيضاً الشاشة الملونة المحسنة

 

 

 المطلب الثالث

 مدى إمكانية قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية

 في قوانين التجارة المصرية والفرنسية والعربية 

 

: هىىل سىىمح التقنىىين التجىىاري مفىىادهإن موضىىوع الىىدفاتر التجاريىىة اإللكترونيىىة، يسىىتلزم اإلجابىىة عىىن تسىىا ل مهىىم 

الفرنسي بقبول الدفاتر التجارية اإللكترونية؟ وما موقف قانون التجىارة المصىري الجديىد والقىوانين العربيىة مىن قبىول مسىك 

  اإللكترونية؟الدفاتر التجارية 

 ولإلجابة على هذا التسا ل، نتناوله في ثالثة فروع متتالية على النحو التالي: 

  :دى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في تحقيق األهداف.مالفرع األول 

  :مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في القانون الفرنسي. الفرع الثاني 

  :القوانين العربية.  مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في قانون التجارة المصري وبعضالفرع الثالث 

                                        
 .21- 20المرجع السابق، صراجع د. هاللي عبد الاله أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية،  (29)

 .21- 20راجع د. هاللي عبد الاله أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص (30)



 

15 

 

 الفرع األول

 التجارية اإللكترونية في تحقيق األهداف مدى قبول الدفاتر

الصىفة األولىى المطلوبىة فىي الىدفاتر التجاريىة هىي القابليىة للقىراءة، ويفتىرض مفهىوم القىراءة أن يكىون فىي إمكىان 

صاحب الشأن الوصول إلى إدراك مضمونها وقراءتها بسهولة ويسر، وليس هناك ثمة شك فىي أن الىدفاتر الورقيىة تسىتوفي 

اص بسهولة القراءة، حيث تكون مقروءة بشكل كامل ومباشىر، ومىع ذلىك فىان الىدفاتر التىي تىتم عبىر المعالجىة االشتراط الخ

اإللكترونية ال تمثل بالدرجة األولى هذه الصفة وتصبح المراجعة مستحيلة، كما أن الدفاتر اإللكترونية محل استعمال تلقىائي 

اح لفهىىم التحليىىل، علىىى عكىىس الىىدفتر الىىورقي الىىذي يسىىهل قراءتىىه وفىىك للتقنىىين أو التشىىفير يلىىزم المىىراجعين باسىىتعمال مفتىى

 .  (31)رموزه

كما أن الغاية من التسجيل المحاسبي هو تحقيق األهداف المقصودة منه وهو ضرورة مراعاة أن تكون هذه الدفاتر 

يوقع علي كل صىفحة مىن خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور وأن تكون مرقمة وأن 

صفحاتها مكتب السجل التجاري، وأن يوضع عليهىا خىاتم المكتىب مىع بيىان عىدد  صىفحات الىدفتر، أي يجىب أن تتسىم بمبىدأ 

الترتيب الزمني وعدم القابلية للتعديل أو التغيير في محتواهىا، أي ضىمان جىديتها بطريقىة تكفىل االسىتدالل بهىا أمىام القضىاء 

التاجر وغيره من التجار أو من غيىر التجىار، وإجىراء الضىمان ذلىك يكىون مكفىوالً للبيانىات المقيىدة عند حدو  منازعة بين 

علي دعامة ورقية وهو سجل حسابات محدد، ومرقم، ومؤرت ، أي يتوافر فيىه جميىع الضىوابط التىي وضىعتها التشىريعات، 

 ولكن هذا الواقع ال يعتبر سهل المنال بالنسبة للدفتر اإللكتروني .

ثار نزاع بمناسبة نشوب حريق في مخزن قطع غيار مؤمن عليه ضد الحريق، وأقامت الشركة مالكه المخىزن  قدف

كميىىة البضىىائع التىىي كانىىت موجىىودة بىىالمخزن دسىىك  علىىىالىىدعوي مطالبىىة بقيمىىة التىىأمين، وقىىدمت دعمىىاً لىىدعواها وتىىدليالً 

 الرصيد المتبقي وكشوفاً مطبوعة مستخرجة منه. رفضتالكمبيوتر المثبتة به حركة البضائع الداخلة، والخارجة منه و

 

 المطلب الثالث

 مدى إمكانية قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية

 في قوانين التجارة المصرية والفرنسية والعربية 

 

: هىىل سىىمح التقنىىين التجىىاري مفىىادهإن موضىىوع الىىدفاتر التجاريىىة اإللكترونيىىة، يسىىتلزم اإلجابىىة عىىن تسىىا ل مهىىم 

الفرنسي بقبول الدفاتر التجارية اإللكترونية؟ وما موقف قانون التجىارة المصىري الجديىد والقىوانين العربيىة مىن قبىول مسىك 

  اإللكترونية؟الدفاتر التجارية 

 ولإلجابة على هذا التسا ل، نتناوله في ثالثة فروع متتالية على النحو التالي: 

  :مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في تحقيق األهداف.الفرع األول 

  :مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في القانون الفرنسي. الفرع الثاني 

  :القوانين العربية.  مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في قانون التجارة المصري وبعضالفرع الثالث 

 

                                        

(31)  Mémento, GUIDE et Alain BENSOUSSON, L’ Informatique et Le droit,Tom1,ed 

1994,1995,Hermes,paris, no 3575, P.1549. 
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 الفرع األول

 الدفاتر التجارية اإللكترونية في تحقيق األهدافمدى قبول 

الصىفة األولىى المطلوبىة فىي الىدفاتر التجاريىة هىي القابليىة للقىراءة، ويفتىرض مفهىوم القىراءة أن يكىون فىي إمكىان 

صاحب الشأن الوصول إلى إدراك مضمونها وقراءتها بسهولة ويسر، وليس هناك ثمة شك فىي أن الىدفاتر الورقيىة تسىتوفي 

راط الخاص بسهولة القراءة، حيث تكون مقروءة بشكل كامل ومباشىر، ومىع ذلىك فىان الىدفاتر التىي تىتم عبىر المعالجىة االشت

اإللكترونية ال تمثل بالدرجة األولى هذه الصفة وتصبح المراجعة مستحيلة، كما أن الدفاتر اإللكترونية محل استعمال تلقىائي 

مال مفتىىاح لفهىىم التحليىىل، علىىى عكىىس الىىدفتر الىىورقي الىىذي يسىىهل قراءتىىه وفىىك للتقنىىين أو التشىىفير يلىىزم المىىراجعين باسىىتع

 .  (32)رموزه

كما أن الغاية من التسجيل المحاسبي هو تحقيق األهداف المقصودة منه وهو ضرورة مراعاة أن تكون هذه الدفاتر 

مة وأن يوقع علي كل صىفحة مىن خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور وأن تكون مرق

صفحاتها مكتب السجل التجاري، وأن يوضع عليهىا خىاتم المكتىب مىع بيىان عىدد  صىفحات الىدفتر، أي يجىب أن تتسىم بمبىدأ 

الترتيب الزمني وعدم القابلية للتعديل أو التغيير في محتواهىا، أي ضىمان جىديتها بطريقىة تكفىل االسىتدالل بهىا أمىام القضىاء 

عة بين التاجر وغيره من التجار أو من غيىر التجىار، وإجىراء الضىمان ذلىك يكىون مكفىوالً للبيانىات المقيىدة عند حدو  مناز

علي دعامة ورقية وهو سجل حسابات محدد، ومرقم، ومؤرت ، أي يتوافر فيىه جميىع الضىوابط التىي وضىعتها التشىريعات، 

 وني .ولكن هذا الواقع ال يعتبر سهل المنال بالنسبة للدفتر اإللكتر

ثار نزاع بمناسبة نشوب حريق في مخزن قطع غيار مؤمن عليه ضد الحريق، وأقامت الشركة مالكه المخىزن  فقد

كميىىة البضىىائع التىىي كانىىت موجىىودة بىىالمخزن دسىىك  علىىىالىىدعوي مطالبىىة بقيمىىة التىىأمين، وقىىدمت دعمىىاً لىىدعواها وتىىدليالً 

ة منىه والرصىيد المتبقىي وكشىوفاً مطبوعىة مسىتخرجة منىه. رفضىت الكمبيوتر المثبتة به حركىة البضىائع الداخلىة، والخارجى

شركة التأمين دفع قيمة التأمين بدعوي أن الشركة مالكة المخىزن لىم تقىدم دفاترهىا المثبتىة للبضىائع التىي كانىت موجىودة بهىا 

  .(33)منوقت الحريق وأن الديسك ال يمكن االطمئنان إليه والتعويل عليه في هذا الخصوص ألنه من صنع المؤ

ونرى في نهاية القول، أنه لكي يحقق الدفتر اإللكتروني أهدافه، فالبد من تطبيق إجراءات تقنيىة عاليىة األداء غيىر 

الحاسىوب، مىن تحديىد، وتىرقيم، وتىأريخ،  علىىقابلة للتعديل أو االختراق تكفل صدق البيانات المحاسبية اإللكترونية المقيىدة 

مع رفع كفاءة التجار، واألشخاص التي ستقوم بالتفتيش عن المنشآت التي تراجع حساباتها، وتأهيلهم على اسىتخدام الحاسىب 

 اآللي، وفهم طبيعة استعماالته عن طريق عقد دورات تدريبية بشكل دوري منتظم.  

 الفرع الثاني 

  مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية في القانون الفرنسي

م الصىىىادر فىىىي 1993لسىىىنة  313لقىىىد اعتىىىرف القىىىانون بشىىىرعية المحاسىىىبة اإللكترونيىىىة طبقىىىاً للقىىىانون رقىىىم   

م والىذي لىم يقىل 21/2/1929م لتعديل القانون المحاسبي بهىدف التنسىيق مىع التوجيىه األوروبىي الصىادر فىي 30/1/1993

                                        

(32)  Mémento, GUIDE et Alain BENSOUSSON, L’ Informatique et Le droit,Tom1,ed 

1994,1995,Hermes,paris, no 3575, P.1549. 

قىانون التجىارة الجديىد، معلقىاً علىى نصوصىه بىآراء الفقىه وأحكىام  خليىل،مشار إليه في مؤلف المستشىار محمىد إبىراهيم  (33)

                                                       .122م، ص2000-1999بدون دار نشر،  ،1999القضاء حتى يوليه 
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معلوماتية في المحاسبة وتعىد الصىياغة الجديىدة للمىادة شيئاً عن الحسابات اإللكترونية، وقد قصد المشرع من ذلك أن يدمج ال

 .(31)م الدليل علي ذلك1993( من التقنين التجاري القديم لسنة 9)

( من القانون القديم تنص علي أن: "يجب علي كل شىخص طبيعىي أو معنىوي لىه صىفة التىاجر 9فبينما كانت المادة )

بيوم أو يضم مجمل هذه العمليات شهرياً بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة أن يمسك دفتر يومية يسجل عمليات المشروع يوماً 

 بوثيقة تسمح بفحص هذه العمليات يوماً بيوم".

مىن  12-123م المقابلىة للمىادة 1993نجد الصياغة الجديدة للمادة الثامنة من التقنين التجىاري الفرنسىي القىديم لسىنة 

تنص علي أن: "يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي لىه صىفة التىاجر أن م 2000التقنين التجاري الفرنسي الجديد لسنة 

 يجري التسجيالت التجارية لألنشطة المؤثرة في الذمة المالية لمشروعه، وتسجل هذه األنشطة حسب الترتيب الزمني".

ات، وذلىك وهذا التعديل في النص كان أكثر عمقاً بحيث يسمح بأن يىدرم فىي نصىه المعلوماتيىة فىي معالجىة المحاسىب

بادخال فكرة التسجيل أو قيد حركة العمليات استقالالً عن الدعامىة المخصصىة لىذلك، ويتىرك كىل إمكانيىة لكىل تطىور تقنىي، 

 .(31)تحتفظ المشروعات باختيار مدي المحاسبة حول الدعائم الورقية أو المعلوماتية

تطبيقىاً للقىانون رقىم  29/11/1993م الصىادر فىي 1993لسىنة  1020وقد أصدر المشرع الفرنسىي المرسىوم رقىم 

( من المرسوم المشار إليىه علىي أن: "يىرقم دفتىر اليوميىة، ودفتىر الجىرد 2، ونص في المادة الثانية فقرة )1993لسنة  313

ويوقع بالشكل العىادي دون رسىوم بواسىطة كاتىب المحكمىة التجاريىة أو المحكمىة الكليىة، فىي المىواد التجاريىة، المسىجل فىي 

 ار ويكون لكل دفتر رقم لتحديده في الفهرس بواسطة الكاتب في السجل الخاص".  سجلها التج

وبالمخالفة للفقرة السابقة، نص في الفقىرة الثالثىة مىن ذات المىادة علىي اسىتثناء علىي شىروط القواعىد العامىة المتعلقىة 

 بالحساب الورقي:

دفتر الجرد وفي هذه الحالة يجب أن تىرقم، وتحىدد، "يجوز أن تحل الوثائق المعلوماتية المكتوبة محل دفتر اليومية و

 .(32) وتؤرت من تاريخ وضعها بوسائل توفر كل الضمان في موضوع اإلثبات

قد قنن المشرع الفرنسي هذا المرسوم وتوجد إجراءات تطبيقه اآلن في الجىزء التنظيمىي مىن القىانون التجىاري مىادة 

 .(32)م29/11/1993القديم الصادر في وما بعدها وهي تأخذ بنصوص المرسوم  123-122

 ( من المرسوم المقنن المشار إليه علي أنه:3( المقابلة للمادة الثانية فقرة )3فقرة ) 123-123ونصت المادة 

"يجوز أن تحل الوثائق المتخذة شكالً إلكترونياً محل دفتر اليومية ودفتر الجرد بشرط تحديدها، وترقيمها، وتأريخها 

 .(39)ئل توفر كل الضمانات في موضوع اإلثباتمنذ وضعها بوسا

                                        
(34)  Michel VIVANT, Christian LE STANC, et Lucien, RAPP, Michel GUIBAL, Lamy  

droit de l’informatique, ed 1991, Paris, no 3575, p.1549. 
(35) Mémento, GUIDE et Alain BENSOUESSAN, L' Informatique et Le droit,  Op.Cit, no 

7111, p.112. 
(36) Isabelle DESPRÈS, Goode de commerce, edition Dallas,  2007, P. 40.   

(37) Jean , Bernard BLAISE, Droit des affaires,4e ed, 2007,L.G.D.J , no 379, P.208, 

     Bruno PETIT, Droit commercial, 4e edition, Litec, 2007, Paris, no 97,   P . 49.                   
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ويبدو لنا بوضوح علي هذه المادة أنها استبدلت تعبير الوثائق المتخذة شكالً الكترونيىاً بىديالً عىن الوثىائق المعلوماتيىة 

واسىعة  الفرنسىي قىد خطىا خطىوات م وبهذه المىادة يكىون المشىرع1993( من مرسوم 3المكتوبة المقابلة للمادة الثانية فقره )

مؤخراً نحو االعتراف الصريح والمباشر بامساك الدفاتر التجاريىة عىن طريىق الحاسىوب، أي اعترافىه بالىدفاتر اإللكترونيىة 

 المشىرع المكتوبة ) أي القيود المحاسبية الورقية المستخرجة من الحاسىوب المتخىذة شىكالً إلكترونيًىا(، ويعىد هىذا مىن جانىب

ع علىي المعلوماتيىة، ومواكبىة للتطىور الحىديث فىي مجىال محاسىبة المشىروعات باسىتعمال الفرنسي تطور كبير وانفتاح واسى

 الحاسوب في قيد البيانات المحاسبية.

ترتيبًا علي ما تقدم: أيىا كانىت الوثىائق المحاسىبية )ورقيىة أو إلكترونيىة ( فانهىا يجىب أن تتفىق مىع المعىايير األساسىية 

 وهي:  1993نوفمبر  29م، ومرسوم 1993إبريل  30المذكورة في قانون 

 ثبات القيد في الدفاتر التجارية.  -الترتيب الزمني للقيد

الوطني للمحاسبة إلي اتخاذ مبادرة تكوين مجموعة عمل وقدمت هىذه المجموعىة  وقد قاد هذا التطور رئيس المجلس

تقريرها، والذي نادى باصدار مرسوم جديد، ونصوص جديدة لخطة المحاسبة العامة بغرض توفيق النصوص السىارية مىع 

نىىوفمبر  29ومرسىىوم  م،1993إبريىىل  30المعلوماتيىىة، مىىع األخىىذ فىىي االعتبىىار المعىىايير األساسىىية المىىذكورة فىىي قىىانون 

م 1999لسىنة  3م، وقد ترجم المشرع الفرنسي هذا التوجىه فىي أحكىام المىنهج المحاسىبي العىام الفرنسىي الجديىد رقىم 1993

 .(39)المعدل

م قرر المجلس الوطني للمحاسبة فىي 1993لسنة  313وتجدر اإلشارة انه قبل وضع القانون التجاري الفرنسي رقم 

ة بامسىىاك الحسىىابات علىىي الحاسىىوب، وهىىي تقىىرر بوضىىوح وباختصىىار القواعىىد التىىي يتبعهىىا م توصىىية متعلقىى1922إبريىىل 

المهنيون في إمساك الحسابات بالمعلوماتية، وقد قام المجلس الوطني لمأموري المحاسبة بالمثىل باصىدار توصىيتين أحىداهما 

م وقبىىل 1993عىىد صىىدور قىىانون م، حىىول رقابىىة الحسىىابات المعالجىىة )بالحاسىىوب(، واألخىىرى ب22/1/1922فىىي 39بىىرقم 

م،  حىول 2/2/1993م تطبيقاً لىه، وقىد صىدرت التوصىية األخىرى فىي 29/11/1993صدور الئحته التنفيذية الصادرة في 

 .(10)رقابه المشروعات للمعلوماتية

ع وعلي المستوي الضريبي قاد نزع الطابع المادي عن المحاسىبة اإلدارة الضىريبية إلىي توفيىق التنظىيم الضىريبي مى

المعلوماتية بسبب برمجىة المعىامالت المحاسىبية، وقىد تىم هىذا التوفيىق بالترتيىب، وإعىداد عىدد معىين مىن النصىوص، والتىي 

 تتعلق بصفة خاصة:

                                                                                                                           
(38) Nicolas, RONTCHEVSKY, Code de Commerce ,ed Dalloz, 1984. P. 1440. 

العىدد رقىم  الرسىمية،م، ونشر في الجريدة 1999 يونية 22اعتمد هذا المنهج من وزير االقتصاد والتجارة الفرنسي في  (39)

 م.21/9/1999في  ،219

(40) Michel VIVANT, Christian LE STANC, et Lucien RAPP, Michel    GUIBAL, Lamy 

droit  

de l’informatique, Op. Cit, no 3585, 3586, 3642, P.1555, 1556, 1579, 1580 
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 رقابة الحسابات المعدة بواسطة نظام المعلومات.  -1

ابي تقليىدي بدون سند كتى TVAنقل الفواتير بالطريق اآللي وأثره علي استرجاع رسم قيمة الضريبة المضافة  -2

 )ورقي(.

 نقل النتائج الضريبية والمحاسبية لإلدارة العامة للضرائب علي دعامة إلكترونية. -3

 .(11)قواعد نسخ الملفات المدرجة علي دعامة معلوماتية  -4

 

 الفرع الثالث

 مدى قبول الدفاتر التجارية اإللكترونية

 في قانون التجارة المصري وبعض القوانين العربية

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي استخدمت األعمال اإللكترونية منىذ بدايىة السىبعينيات فىي 

نطاق محدود ثم زاد استخدامها في بداية الثمانينات بشكل ملفت للنظر، بحيث أصبح هناك ظاهرة واضحة، تتمثىل فىي اتجىاه 

 نطاق واسع. علىال الحاسبات اآللية استعم إلىبعض الجهات الحكومية والمؤسسات 

ومن أهم مجاالت استخدام األعمال اإللكترونية في المملكة هو المجال المالي والمحاسبي الذي يحتل مكىان الصىدارة 

من حيث انتشاره، حيث ال تخلو شركة أو مؤسسة منه، ونظراً لما طىرأ علىي إدارة المشىروعات التجاريىة مىن تطىور نتيجىة 

ب اآللي نظم المنظم ظاهرة استخدام الحاسب اآللي الموجودة في المملكة، وأجىاز أن تىدون البيانىات الخاصىة استخدام الحاس

 بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب اآللي.

"يجىىوز أن تىىدون البيانىىات الخاصىىة بالىىدفاتر  :فالمىىادة الثانيىىة مىىن نظىىام الىىدفاتر التجاريىىة السىىعودي تىىنص علىىي أنىىه 

الحاسب اآللي وذلك بالنسبة إلي المؤسسات التي تسىتخدم الحاسىب اآللىي فىي حسىاباتها. وتحىدد الالئحىة التجارية عن طريق 

 التنفيذية اإلجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسالمة البيانات التي يثبتها الحاسب اآللي". 

هىا خلىت مىن أيىة أحكىام هىـ، إال أن29/2/1110بتىاريخ  299ورغم صدور الالئحىة التنفيذيىة بىالقرار الىوزاري رقىم 

هىـ، بتعىىديل المىادة  الثالثىة مىىن 21/12/1110بتىاريخ  1110تتنىاول هىذه المسىألة. ولىىذلك صىدر قىرار وزيىر التجىىارة رقىم  

تكفىل صىحة وسىالمة البيانىات التىي يثبتهىا  الالئحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية، والتي تناولت اإلجىراءات والقواعىد التىي

هذه القواعد تتعلىق بتوصىيف الحاسىب اآللىي، وبالمسىئولية المباشىرة للمنشىأة التجاريىة عىن صىحة البيانىات الحاسب اآللي، و

 .(12)المحاسبية، وبمسئولية المحاسب القانوني

                                        

(41)  Mémento – GUIDE et Alain BENSOUSSON, L’ Informatique et Le droit ,  Op.Cit, no 

7200, p.123, 124. 

فىىي تفصىىيل ذلىىك راجىىع د. رضىىا السىىيد عبىىد الحميىىد، الىىدفاتر التجاريىىة اإللكترونيىىة فىىي القىىانون المصىىري والسىىعودي ،  (12)

، د. عبد الفضيل محمد أحمد، نظرية األعمال التجاريىة والتجىار وفقىاً لألنظمىة  13-1واإلماراتي، المرجع السابق، ص

، د. فهىد الحقبىاني، التنظىيم  121، 120، ص 12السعودية، مكتبة الجالء الجديدة ، المنصورة، بىدون سىنة نشىر ، بنىد 

العربيىة السىعودية، بحىث مقىدم لمىؤتمر الجوانىب القانونيىة للتجىارة الحالي والمرتقىب لألعمىال اإللكترونيىة فىي المملكىة 

ينىاير  13 -12اإللكترونية واالتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات، القاهرة، جامعة الدول العربيىة، الفتىرة مىن 

 .1م، ص2002، 
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وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، اعترف المشرع اإلماراتي بهذا الواقع الىذي فىرض نفسىه مىن التطىور العلمىي 

الحديث في استخدام اآلالت الحديثىة، والتقنيىة الحديثىة وخاصىة فىي ظىل تزايىد حجىم النشىاط التجىاري، ومىا يتطلبىه ذلىك مىن 

م المعلومىات الحديثىة فىي أعمىالهم التجاريىة، نظىراً لفوائىدها العمليىة سرعة إنجىاز المعىامالت واتجىاه التجىار إلىي إدخىال نظى

الكثيرة، كما يتالزم مع التطور الذي تشهده دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال التجارة الداخليىة والدوليىة، لهىذا أصىدر 

مسألة التاجر  (13)(39ج بنص المادة )م، وعال1993لسنة  19المشرع اإلماراتي، قانون المعامالت التجارية اإلماراتي رقم 

الذي يستخدم الحاسوب أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة في تنظيم عملياته التجارية، مع وضع ضوابط عامة تنظم عمليات 

 (11)(21استخدام هذه األجهزة بقرار من وزير االقتصاد والتجارة، وهو األمر الذي مىن أجلىه صىدر القىرار الىوزاري رقىم )

 م بشأن استخدام الحاسب اآللي أو غيره من األجهزة التقنية الحديثة بدالً من الدفاتر التجارية.1991لسنة 

وفىىي مصىىر لىىم يىىنظم المشىىرع المصىىري علىىي عكىىس مىىا فعىىل المىىنظم السىىعودي، ونظيىىره اإلمىىاراتي إمسىىاك الىىدفاتر 

م حتىى اآلن، إال 1999فىي أول أكتىوبر سىنة م 1999لسنة  12التجارية اإللكترونية منذ العمل بقانون التجارة المصري رقم

( مىن قىانون التجىارة والتىي تىنص علىي أنىه: "يجىوز بقىرار مىن الىوزير 21ما اسىتثنى مىا ورد بىالفقرة الخامسىة مىن المىادة )

 المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار".

، علىىي هىىذه الفقىىرة مىىن نىىص المىىادة المشىىار إليهىىا أنهىىا لىىم تصىىرح باسىىتخدام الحاسىىب اآللىىي فىىي تنظىىيم ويمكننىىا القىىول

العمليىىات التجاريىىة كمىىا فعىىل المىىنظم السىىعودي واإلمىىاراتي، وإنمىىا جىىاء نىىص الفقىىرة السىىابقة غامًضىىا، ويمكىىن تفسىىير مسىىلك 

دام الحاسوب اآللي في قيىد العمليىات التجاريىة المشرع المصري من ذلك ـ ضمنيا أنه قصد وضع أحكام خاصة بتنظيم استخ

 .(11)صفات خاصة لهذه البنوك أو الشركات وذلك  لما تتصف وتتميز به من

فقىىد أصىىبحت اآلن المؤسسىىات التجاريىىة الكبىىرى، كىىالبنوك والشىىركات تتبىىع أسىىاليب حديثىىة فىىي تنظىىيم حسىىاباتها عىىن 

 ا فىىي أجهىىزة الحاسىىوب بمىىا يتفىىق وطبيعىىة وحجىىم نشىىاط كىىلطريىىق تخىىزين البيانىىات الخاصىىة بعملياتهىىا وكىىل مىىا يتصىىل بهىى
 .(12)مؤسسة

وربمىىا كىىان قصىىد المشىىرع المصىىري يىىذهب إلىىي ذلىىك، ومنىىذ العمىىل بقىىانون التجىىارة المصىىري فىىي أول أكتىىوبر سىىنة 

م وحتى اآلن، وبعد مرور ما يقرب من ثال  عشرة سنة علي صدوره لىم يصىدر هىذا القىرار مىن الىوزير المخىتص، 1999

تم اختراعه من أجهزة متقدمة في خزن المعلومىات  برغم التطور التقني الهائل في ميداني التسجيل والحسابات بفضل كل ما

غزت كل مناحي الحياة، نقصد بذلك بطبيعة الحال حتى اآلن "الكمبيوتر" إن لم تظهر أجهزة متطورة أخىري فىي المسىتقبل، 

 وكنا نأمل أن يصدر الوزير المختص هذا القرار حتى يحسم هىذه المسىألة، ولعىل هىذا القىرار يكىون خطىوة علىي الطريىق أو

بداية حقيقية لتنظيم هذا الموضىوع، وإن كنىا فىي حاجىة حقيقيىة اآلن إلىى أكثىر مىن انتظىار صىدور هىذا القرارىـ كنىا نأمىل أن 

المشرع  المصىري ـ كمىا فعىل نظيىره السىعودي ـ بوضىع تنظىيم خىاص ومفصىل السىتخدام الحاسىب اآللىي فىي قيىد  يتصدى

 ي.قواكب التطور التكنولوجي بشكل حقيبيانات التاجر، لي

                                        

                                          ون المعامالت التجارية االماراتي.( من قان39( راجع المادة )12)

(، والمنشور 39، والصادر تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة )1991لسنة  21راجع قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم  (13)

 –السنة الرابعة والعشرون  –بالجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العدد مائتان واثنان وسبعون 

 م.  1991نوفمبر سنة  -هـ1111جمادي األخر 

فىىي قىىانون التجىىارة د. نىىاجي عبىىد المىىؤمن، مالحظىىات حىىول حجيىىة الىىدفاتر التجاريىىة فىىي ظىىل انتشىىار الكمبيىىوتر،  راجىىع( 11)

المصري وقانون المعامالت التجارية اإلماراتي، بحث مقدم غلي مؤتمر القانون والكمبيىوتر واإلنترنىت، كليىة الشىريعة 

 .22ص مايو، 3-1والقانون، جامعة اإلمارات، الفترة من 

، دار وهدان للطباعة والنشر، 1992الطبعة األولي، راجع د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح التشريعات التجارية،  (11)

                                                                                    .22صالفجالة، 
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ولم يتخلف المشرع الضريبي المصري عن مسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأخذ بالوسائل اإللكترونيىة فىي 

التي تقوم علي أساس التخلص من مسىاو  وسىلبيات العمىل اإلداري  (12)المجال الضريبي، وتبني فكرة الحكومة اإللكترونية

علومىات الفرصىة لتقويىة الجانىب الىوظيفي العضىوي فىي العمىل اإلداري، الروتيني فىي الوقىت الىذي تمىنح فيىه تكنولوجيىا الم

وتطوير آلية العمل إلي النظام الرقمي واستخدام الحاسبات اآللية وبرامجها وتطبيقاتها، ثم وسائل االتصىال الحديثىة بمىا فيهىا 

م، والالئحىة 2001لسىنة  91، وقد ظهر ذلىك فىي مواضىع متعىددة مىن قىانون الضىريبة علىي الىدخل رقىم (19)شبكة اإلنترنت

 .2001لسنة  991التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 وبرز هذا التوجه في النصوص التالية:

 .(19)إمساك الممول الحسابات اإللكترونية -1

 .(10)تسليم اإلعالنات للممول بالوسائل اإللكترونية -2

 نذكر منها علي سبيل المثال: الالئحة التنفيذية لهذا القانون،باإلضافة إلي وسائل إلكترونية أخري وردت في  -3

( من الالئحة التنفيذية للقانون تنص علي أن: "يعد في حكم اإلخطار بمزاولىة النشىاط واسىتخرام البطاقىة 92المادة )

نيىة )بوابىة الحكومىة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذم اإللكترونىي المعىد لىذلك مىن خىالل شىبكة المعلومىات اإللكترو

 اإللكترونية( خدمة ممولي الضريبة علي الدخل.

( مىىن القىىانون، علىىي النمىىوذم رقىىم 29يكىىون اإلخطىىار عنىىد توقىىف المنشىىأة، طبقىىاً لحكىىم الفقىىرة الثالثىىة مىىن المىىادة ) -

ط التوقيىىع توقىىف( ويجىىوز أن يىىتم هىىذا اإلخطىىار عىىن طريىىق االتصىىال اإللكترونىىي  بالمأموريىىة المختصىىة وفقىىاً لضىىواب21)

اإللكتروني  باستخدام  النمىاذم المعىدة بقىوائم الخىدمات اإللكترونيىة المتاحىة بمعرفىة المصىلحة، ويعتبىر اسىتالماً لهىا إخطىار 

 من الالئحة(.100الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة )المادة 

يبي مىن خىالل بوابىة الحكومىة اإللكترونيىة ( مىن الالئحىة للممىول إرسىال اإلقىرار الضىر101أخيراً، أجازت المادة )

)خدمة ممولي ضريبة الدخل( أو من خالل أية قناة إلكترونيىة أخىري تحىددها وزارة الماليىة، علىي أن يقىوم الممىول بتسىجيل 

                                        
تيسير سبل أداء اإلدارات الحكومية لخدماتها العامة، بواسطة استثمار التطورات العلميىة  –يقصد بالحكومة اإللكترونية  (12)

المذهلىة فىىي مجىىال تقنيىىات االتصىىاالت والمعلومىىات، ويىىتم ذلىك بواسىىطة الحاسىىب اآللىىي عبىىر شىىبكة اإلنترنىىت وشىىبكات 

وتغييىراً فىي أنظمتهىا التشىريعية. فىي تفصىيل ذلىك  اإلدارات،فنية، لتلىك االتصال، مما يستلزم تطويراً للبنية اإلدارية وال

 الحكومة اإللكترونية واإلدارة المحلية "اإلدارة المحلية اإللكترونية العربية" بحث مقدم  الباز،انظر د. علي السيد 

 –دبىىي  -لرابىىع، المحىىور األمنىىي اإللكترونيىىة، الجىىزء ا واألمنيىىة للعمليىىاتللمىىؤتمر العلمىىي األول حىىول الجوانىىب القانونيىىة 

 . وقد قيل فيها تعريف آخر "بأنها أحياناً 123م، ص2003إبريل،  29 -22اإلمارات العربية المتحدة " الفترة من 

أو اإلدارة اإللكترونيىىة، وهىىذا التعبيىىر هىىو األدق. أنظىىر د. ماجىىد راغىىب  أوراق،حكومىىة عصىىر المعلومىىات أو اإلدارة بغيىىر 

 إللكترونيىىة والمرافىىق العامىىة، بحىىث مقىىدم للمىىؤتمر العلمىىي األول حىىول الجوانىىب القانونيىىة واألمنيىىةالحلىىو، الحكومىىة ا

 إبريىل، 29 -22اإلمىارات العربيىة المتحىدة، الفتىرة مىن  –للعمليات اإللكترونية، الجزء الرابع، المحور اإلداري، دبىي 
 .00م، ص3002

والوسىائل اإللكترونيىة فىي المجىال الضىريبي، مجلىة مركىز بحىو  الشىرطة راجع د. حسىني الجنىدي، دور التكنولوجيىا  (19)

 .122هـ، ص1122م، جماد آخر 2002بأكاديمية الشرطة لألمن، العدد الثالثون يوليو، 

 م.2001لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل رقم 29راجع الفقرة األخيرة من المادة ) (19)

 .                        2001لسنة  91يبة على الدخل رقم ( من قانون الضر112)راجع الفقرة األولى من المادة  (10)
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ك نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئوالً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خالل توقيع إقرار بذل

 عند طلبه االستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.

وفي جميع األحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيىد سىداد الضىريبة المسىتحقة مىن واقىع اإلقىرار باحىدى وسىائل الىدفع 

 تقرها وزارة المالية . ( من هذه الالئحة أو التي92اإللكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة )

ومىىن التشىىريعات العربيىىة التىىي سىىايرت العصىىر الىىذي نعىىيش فيىىه، عصىىر ثىىورة االتصىىاالت وتكنولوجيىىا المعلومىىات 

وتبنت في قوانين التجارة لديها استخدام الحاسب اآللي في تنظيم أعمال التاجر، نجد علي سبيل المثال، المشرع القطري فىي 

م، فقد " استثني التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب اآللىي  2002لسنة  22قانون التجارة القطري رقم 

مىن  المسىقاة( من هذا القانون. وتعتبر المعلومىات 22،21،21،23،22أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد )

تجاريىة، وتوضىع ضىوابط عامىة تىنظم عمليىات اسىتخدامها الحاسب اآللي أو غيره من األجهزة التقنية الحديثىة بمثابىة دفىاتر 

 .(11)بقرار من الوزير المختص(

، أجىاز للتىاجر أن يسىتعيض عىن دفىاتر 1991( لسىنة 30وأيًضا المشرع العراقي في قىانون التجىارة العراقىي رقىم )

 . (12)ساباته وبيان مركزه المالياليومية وصور الرسائل باستخدام األجهزة التقنية واألساليب الحديثة المتطورة في تنظيم ح

ونري علي هذين التشريعين القطري والعراقي، أنه علي الىرغم مىن تبنىيهم فكىرة اسىتخدام الحاسىب اآللىي، أو غيىره 

من األجهزة التقنية الحديثة التي سوف تظهر مستقبالً نتيجة التقدم العلمي والتكنولىوجي فىي مجىال البيانىات والمعلومىات، إال 

 ضعا الدفاتر اإللكترونية علي قدم المساواة مع الدفاتر الورقية، وذلك لألسباب اآلتية:أنهما لم ي

بالنسبة لقانون التجارة القطري ـ المشار إليه ـ فلم يصىدر حتىى اآلن قىراراً تنفيىذياً مىن الىوزير المخىتص تطبيقىاً لىنص  -1

خدام الحاسىب اآللىي أو غيىره مىن أجهىزة ( مىن قىانون التجىارة يضىع الضىوابط العامىة لتنظىيم عمليىات اسىت31المادة )

 التقنية الحديثة في أعمال التاجر، كما فعل المشرع اإلماراتي. 

( مىىن قىىانون التجىىارة اسىىتخدام األجهىىزة التقنيىىة 19بالنسىىبة للمشىىرع العراقىىي علىىي الىىرغم مىىن تبنيىىة بىىنص المىىادة )  -2

حتىى اآلن قواعىد وضىوابط  -واألساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حسابات التاجر، إال أنىه لىم يضىع علىي حىد علمنىا

 تحكم هذه المسألة.

ه التشريعات العربيىة ـ نجىد أن التشىريع السىعودي كىان مىن أوائىل التشىريعات ويتبين في نهاية األمر، بالنظر إلي هذ

العربية التي اعترفت بالدفاتر اإللكترونية، وعنيت بوضع تنظيم مفصل لها يليه التشريع اإلماراتي، في حىين نجىد تشىريعات 

المصىري، والقطىري، والعراقىي، ومىن أخري اتخذت موقفاً وسطاً بشأن معالجة إمساك الدفاتر اإللكترونية، ومنهىا التشىريع 

ناحية أخري نجد أن هناك تشريعات لم تطرح هذه المسألة فىي قىوانين التجىارة لىديها، وسىكتت عىن تنظيمهىا فمىا زال الىدفتر 

 الورقي هو األساس في هذه التشريعات، وال مجال حتى اآلن لألخذ بالدفتر الممسوك علي الطريقة اإللكترونية.

 علي سبيل المثال: ومن هذه التشريعات

 م. 1922لسنة  12قانون التجارة األردني رقم  (1)

                                        
هىىىـ الموافىىىق  2/2/1122، الصىىىادر فىىىي 2002لسىىىنة  22( مىىىن قىىىانون التجىىىارة القطىىىري رقىىىم 31راجىىىع المىىىادة ) (11)

ال هىـ، 1122شىوال  22م، والمنشور في الجريىدة الرسىمية لدولىة قطىر فىي عىددها العاشىر الصىادر فىي 22/2/2002

 م.2002نوفمبر  13موافق

 م.1991 لسنة 30( من قانون التجارة العراقي رقم 19راجع نص المادة ) (12)
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 م المعدل. 1990لسنة 29قانون التجارة الكويتي رقم  (2)

 م. 1990لسنة  11قانون التجارة العماني رقم  (3)

 م.1/1/1929بتاريخ  9900م المعدل بموجب المرسوم رقم 1912قانون التجارة اللبناني الصادر في عام  (4)

 

 :والتوصياتالخاتمة والنتائج 
فيين اية ييث ا لايية  طبيييبا وا ئييث ت بوييةية ت حداب بو ييث ت  ع لييث بحمل  ايية سبيي  ت طئييةطلص ت ط ةوييا ث  بحويية  ا بييص 

 : إ   سعة احةيج بحبص ةص

 : النتائج   -أ

 :أوال: في القانون الفرنسي

 252 ب ييةابا ت ط ةوييان ونييةابا ت ييعفةح  ت حوة  ييث و نييم  تإل دح با ييث، وا ييةتسحيي تا ت طعيي ا ت ي اويين اة ط ةويياث  -0
ت صيييييييةع ة فييييييين  0892 وييييييياث  0030ت حاي ذ يييييييث  نيييييييم  بالي حييييييي  20/4/0892ت صيييييييةع  فييييييين  0892 وييييييياث 

بذ يييإ ااع يييةة فدييي ة ت حويييو ة  ب ن يييع   ديييث  ت ط ةوييياث،  يييم ويييط  ايييعطج ت طئببطةح يييث فييين  ،38/00/0892
  ذ إ.ت ئطب ةص توح لال سا ت عسةطث ت ب ن ث ت ط صصث 

طيا ت ح اي ا ت حوية ل ت ي اوين  03-032بحئع ت ص ةغث ت وع عة  بطةعة ت لةطاث طا ايذت ت  يةابا بت ط ةابيث  بطيةعة 
 ب  ة ط بية فد ة و ت ووة ت  وةان و م ت ع  ة سبن ذ إ، ف ع   غن ت طع ا فد ة و ت عفح  و3000 ثت وع ع  وا

تسح ا ت طع ا ت ي اون ا  طث ت عسةطةص ت صةع ة سا ح ا ةص سبط يث  ع ليث،   يم بييت تويحلاة  سبي  عي بو  -3
 ويياث  0030( طييا ت ط ويبم  نيم 2ت  بتسيع ت ئةطيث ت طحئب ييث اة  ويةر ت يب نن اييما ايص فين ت طييةعة ت لةا يث ف ي ة  

 سب  تآلحن: 0892 واث  252ة   ةابا ت عفةح  ت حوة  ث  نم حوا   38/00/0892ت صةع  فن  0892
و  وييبأ  ا ح يية ت بلييةيل ت طئببطةح ييث ت طدحباييث ط يية عفحيي  ت  بط ييث بعفحيي  ت ويي ع بفيين اييذ  ت  ة ييث  ويير  ا حيي نم،  -

 بح عع، بحؤ خ طا حة  خ بيئية ابوةية حبف  دة ت يطةا فن طبيبا تإللاةص و.
 ط ةويييا ث ت طويييوبث سبييي  وييييةأ ت  ةويييبر، اعييي و ط تسيييةة ت طايييةع  ت ئةطيييث ت تسحييي تا ت طعييي ا ت ي اوييين اييية   بع -2

ت ييبت عة فيين ت ح ايي ا ت حوييية ل ت ي اويين، بت حيين  دييبا طيييا ت ييي ب ل ت ئبييم اييية بتحاةسيييية بت ح تطييية ساييع إطويييةإ 
 0لاةص ت   ع فن ت عفةح  ت حوة  ث  –ت بلةيل ت ط ةوا ث تإل دح با ث بان: ت ح ح ر ت أطان  ب  ع 

 : في التشريع السعودي ثانيا:

بذ ييإ اييما   بحييةو ،ا ةطيية  ةصيية الوييح عتم ت  ةويير تآل يين فيين ن ييع ت ا ةاييةص ت ط ةوييا ث  ت وييئبعلت طييا م  فيي ع  -0
و  اماييي :ه  01/03/0408ت صييةع  فيين  10 نيييم  ت وييئبعل( طييا ا ييةم ت يييعفةح  ت حوة  ييث 3اييص فيين ت طيييةعة  

ت طؤووييةص  إ يي  وييبأ  ا حييعبا ت ا ةاييةص ت  ةصييث اة ييعفةح  ت حوة  ييث سييا و  ييل ت  ةويير تآل يين بذ ييإ اة اويياث 
بح ييعع ت لي ييث ت حاي ذ ييث تإلويي ت تص بت  بتسييع ت حيين حدييية صييي ث   وييةاةحية.ت حيين حوييح عم ت  ةويير تآل يين فيين 

                                                                                          ةاةص ت حن  لاحية ت  ةور تال ن.بولطث ت ا 

 ائع  ت لي ث،( طا حبإ 2  ت طةعةبحب ص  ه،0400/ 38/1فن  188بنع صع ص ت لي ث ت حاي ذ ث اة   ت  ت بأت ل  نم 
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 ت حن صبولطث ت ا ةاةه تإلو ت تص بت  بتسع ت حن حدية ص ث 0400/ 34/03فن  0000حئع بية اة   ت  ت بأت ل  نم 

 باة طويب  ث ت طاةع ة  بطاعمة ت حوة  ث سا ص ث ت ا ةاةص تآل ن،بت حن ححئبل احبص ا ا ةم ت  ةور  تآل ن، لاحية ت  ةور 
 ت ط ةوا ث ا باطويب  ث ت ط ةور ت  ةابان.

اطة اب  طي  ال  حو ل إطوةإ ت عفةح  ت حوة  ث سا و  ل ت  ةوبر إ    ع تإل أتم، طلبطة   عم فن  – 3 ت عفةح  ت ب ن ث، بت 
 ت ح ة ل  بحةو .

   اإلماراتي:التشريع  ثالثا: في

 م  ديا ت طعي ا تإلطية تحن ائ يعت سيا ت حويب تص ت حعي  ئ ث ت حين   يعلحية ت حوية ة تإل دح با يث ، بت حين حييعا إ ين ت طويةبتة اي ا 
، بت دحةاث بت حبن ت ت ح ب عل ،  ذت  صع ص إطة ة عان اعب ث تإلطة تص ت ئ ا ث ت طح عة ت  ةابا  نيم  تإل دح بان ت دحةاث بت حبن ت 

 09نييةابا ت طئييةطلص ت حوة  ييث  نييم  تالطيية تحناعييما ت طئييةطلص بت حويية ة تإل دح با ييث ، دطيية  صييع  ت طعيي ا  3003 ويياث  3
 وياث  14،  12با ت طيذدب  ب صيع  ت  ي ت تص ت بأت  يث   نيةم طيا ت  يةا 29ا  23اذت ت حوب  فن ت طبتع بح وم  0882 واث 
 .23،29م ت صةع ة حاي ذت بحوا  ة  اص ت طةعح ا  0884

 رابعا: في التشريع المصري: 

 م  بتدر ت طع ا ت طص ل ت حوب  ت حداب يبون اعيدة     ين فين طويةة إطويةإ ت يعفةح  ت حوة  يث سيا و  يل ت  ةويبر، طايذ 
م،   م وة  ت  ةابا  ة  ة طا  ل اص  عي   إ ي  حا ي م إطويةإ 0888ت طص ل فن  بة  دحبا  واث ت ئطة ا ةابا ت حوة ة 

طييا ت  ييةابا ت طييذدب  بت حيين حيياص سبيي   ايي : و  35/5ت ييعفةح  ت حوة  ييث سييا و  ييل ت  ةوييبر إال طيية توييحلان طيية ب ع اة طييةعة 
ث ت حن حوحئطبية ت اابإ  ب ت ع دةص ت حين  ئ ايية  وبأ ا  ت  طا ت بأ   ت ط حص بيت   دةم  ةصث احا  م ت عفةح  ت حوة  
 ت   ت  و ب ح  دحةاث اذت ت ا م  م اصع  اذت ت   ت  طا ت بأ   ت ط حص.

 في التشريعين القطري والعراقي: خامسا:

م ت ئبطن  غم حاا يم فد ة توح عتم ت  ةور تآل ن،  ب غ    طا تألويأة ت ح ا ث ت  ع لث ت حن وبا ح ي  طوح ال اح وث ت ح ع
                                           بت حداب بون فن طوةة ت ا ةاةص بت طئببطةص، إال  ايطة  م  يئة ت عفةح  تإل دح با ث سبن نعم ت طوةبتة طت ت عفةح  ت ب ن ث.

                                         

 التوصيات: ثانيا:

تإلو تا ابيت حا  م طوح ة إلطوةإ ت يعفةح  ت حوة  يث سيا و  يل ت  ةويبر  ب حئيع ة  ت طص لاي ر اة طع ا  -0
طييت وا ئييث إطوييةإ ت ييعفةح  ت حوة  ييث  ب ييحل مت اصييبص ت  ةيطييث ت طا طييث  بييعفةح  ت حوة  ييث ت ب ن ييث اطيية  حاةويير 

                                               تإل دح با ث.
   دبطث عفح   ب عفةح  ت بت عة فن اصبص نةابا ت حوة ة ت طص ل ت وع ع إ   دبطث اي ر اة طع ا ت طص ل حغ  -3

 طوحاع  ب طوحاعتص  ب ووة  ب وولص طلبطة فئة ت طع ا ت ي اون.
بتالطة تحن حغ     ب  ذا دبطث و  وبأ و ت بت عة فن تفححة  ث ت طبتع ت طا طث  بت وئبعلاي ر اة طع ا ت ي اون  -2

 دح با ث بتوحاعت ية ادبطث و  ور و   م  ا دبطث  وبأ ح ا سةي ة  طةم بييت حا ي م نيةابا  بعفةح  ت حوة  ث تإل
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ت ح يييع م بتالويييلا دةطييية  يييا م إطويييةإ ت يييعفةح  تإل دح با يييث ب ةصيييث طيييا   يييم عب اييية فييين تإللايييةص سيييا و  يييل 
 ب و حية  طصب ث ت حةو   ب يع .

إل دح با يث اماط يث و ت  ةوير تإل دح باين بتإلاح ايص و، ت ئطة سب  س ع اعبتص بطؤحط تص  أ يةعة ت يبسن بت ل ةفيث ت -4
 ةصيييث فييين ت طويييةة ت ط ةويييان، بعسيييبة ت حوييية    ييييب  طلييية ايييذ  ت ايييعبتص بت طيييؤحط تص، ب ةصيييث ت طؤوويييةص 
 ت حوة  ث ت دا ى، دة اابإ بت ع دةص ت حن ححات  وة  ر  ع لث فن حا  م  وةاةحية سا و  ل  ويأة ت  ةوبر 

ث بت طصييائث ألويييأة بايي تطج تالحصييةالص ت  ع لييث غبيين تح ييةذ دةفييث ت بوييةية ت ح ا ييث ت حيين عسييبة ت عيي دةص ت طاحويي  -5
 ح  ل ت و  ث بتألطةا فن توح عتم اذ  تألويأة.
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