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 انًقديت
 ْ أُ٘ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ ٠زُ اٌجؾش ف١ٙب فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٘ٛ ثبػزجبهٖ ٔطبلب لبئّب ثؾلأ    

ؽَت وً   اٌقبطخ عوااادارٗ فٟ ِقزٍف فوٚع اٌمب١ٔٛٔٛٔخ ٠ٚقظٗ اٌّشوع ثّغّٛػٗ ِٓ اإلم

بد اٌؼبك٠خ رَزمً ػٓ ثبلٟ إٌّبىػ اإلكاه٠خب أْ إٌّبىػبد فوع أل١ّ٘خ فٟ َِبه اٌلػبٚٞ ٚثّ

صجبد ٌٗ ؽج١ؼخ فبطخ ِٚقزٍفخ اٌٍَطخ اٌؼبِخ فبْ ٔظبَ اإل ىاد ٌىْٛ االكاهح رزّزغ ثبِز١ب واً ٔظ

ٌؾّب٠خ اٌفوك ِٓ اٌزؼَف  ػٓ ثبلٟ إٌّبىػبد اٌؼبك٠خ، ؽ١ش فض اٌّشوع ٘نٖ إٌّبىػخ

 االكاهٞ.

 

فبع ػٓ ٚلبئغ ِؼ١ٕخ، ٘ٛ ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اٌلفبع اٌزٟ ٠ملِٙب االشقبص ٌٍل صجبدؽ١ش أْ اإل     

 اعواااداٌمبػٟ ػّب ٠لػْٛ ثٗ ٚفك  أللٕبعٚمٌه ِٓ فالي البِخ اٌؾغخ ٚاٌل١ًٌ أِبَ اٌمؼبا 

 ِؾلكح لبٔٛٔب.

اكاه٠خ ثّؼٕٝ أْ  ٍَطخأٌّٚٙب ارظبي إٌّبىػخ ث  ثؼٕظواْٚإٌّبىػخ االكاه٠خ رز١ّي ثبرظبٌٙب     

ٗ، ث١ّٕب اٌؼٕظو اٌضبٟٔ ٠زّضً فٟ ارظبي اٌلػٜٛ وّلػٝ أٚ ِلػٟ ػ١ٍ وافرىْٛ االكاهح أؽل أؽ

ػٍٝ  اٌمبْٔٛ اٌؼبَ، فزؼوف إٌّبىػٝ االكاه٠خ ثٕبااً  ثٍٛبئًاٌلػٛح ثٕشبؽ ِوفمٟ ٌٍٍَطخ االكاه٠خ 

ث١ٓ اٌفوك ٚأؽلٜ اٌٍَطبد  ياع ِب اٍزمود ػ١ٍٗ أؽىبَ اٌمؼبا االكاهٞ ثؤْ اٌَّؤٌخ اٌزٟ رض١و ٔ

اٌلػٜٛ ؽزٝ ٠زُ  مؼبا ِٓ فالي ِجبشوح اٌؾك فٟاٌؼبِخ فٟ اٌلٌٚخ ثؾ١ش ٠زُ هفؼٙب اٌٝ اٌ

ٌّٛلف اٌفوك اٌظؼت فٟ ِٛاعٙخ اٌٍَطخ اٌؼبِخ  واً ٚٔظ ٚاٌفظً ف١ٗياع اٌٛطٛي اٌٝ ؽَُ إٌ

اٌّزّضٍخ فٟ االكاهح فبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبإلصجبد وؤٍبً ٌٍلػٜٛ ٚؽ١ش أٗ ال ؽك ثلْٚ البِخ ك١ًٌ 

فظ١ّٓ غ١و ِزىبفئ١ٓ اؽلّ٘ب ٠ّضً اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌمبػٟ االكاهٞ ٠غل ٔفَٗ ث١ٓ 

ٚاٌضبٟٔ ٠ّضً اٌّظٍؾخ اٌقبطخ االِو اٌنٞ ٠شىً فظٛط١خ ٌٍّٕبىػخ االكاه٠خ ٚثبٌزبٌٟ ٠زطٍت 

 .صجبد اٌزٛاىْ اٌظؾ١ؼ ال١ٍّب فٟ ِغبي اإل واػبد أػبكد ِٓ اٌّشوع ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2 

 :أًْٛت اندراست 

   
 عام، بشكل اإلثبات بفهم اإلداري، النزاع فً اإلثبات لموضوع العلمٌة األهمٌة تتضح    

 أهمٌة من له لما اإلثبات، عبء توضٌح وكذلن خاص، بشكل اإلداري المضاء أمام واإلثبات
 وتوضٌح العادي، المضاء عن مٌزته خصوصٌة من به ٌمتاز لما اإلدارٌة، الدعوى فً كبٌرة

 اإلداري الماضً دور على الضوء تسلٌط كذاو اإلداري، المضاء أمام الممبولة الوسائل
 .اإلداري المانون فً اإلثبات نظرٌة صٌاغة فً زاوٌة كحجر وإٌجابٌاته

 بٌن التوازن خلك فً ودورها اإلداري المضاء أمام اإلثبات لوسائل التطبٌمً الجانب فًو
 ٌخدم بما اإلدارٌٌن للمضاة اإلٌجابً الجانب تطوٌر على العمل جانب إلى الدعوى، أطراف
 .اإلدارٌٌن والمانون المضاء مجال فً حدٌثة نظرٌات إلى والوصول المضائٌة الحمٌمة

 

 : إشكانٛت اندراست -

     
 هً رسمٌة جهة تماضً وإنما فرداً، تماضً العادٌة كالدعوى لٌست اإلدارٌة الدعوى إن

 المصلحة لتحمٌك تسعى فهً النواحً، جمٌع فً األفراد عن ٌختلف الخصم هذا وإن اإلدارة،
 ٌترتب وما األفراد، من ألوى مركز فً ٌجعلها ما والواجبات االمتٌازات من وتمتلن العامة،

 الدور ٌبرز لذلن ونتٌجة مواجهتها، فً األفراد إثبات أدلة وانحسار ضٌك من ذلن على
ً  اإلداري للماضً اإلٌجابً اإلجرائً  بصفة ضًالما به ٌلتزم أن ٌجب الذي الحٌاد لمبدأ خالفا

ً  الدعوى فً بالفصل التزامه حٌث من عامة،  .وأسانٌد دفوع من الخصوم ٌمدمه لما وفما

 يُٓج اندراست :  -

 

 اٌفمٙبا ٚاهاا اٌمب١ٔٛٔخ إٌظٛص اؽىبَ رؾ١ًٍ فالي ِٓ اٌزؾ١ٍٍٟ إٌّٙظ اٌلهاٍخ ٘نٖ اػزّلد

 .  اٌؼٍّٟ اٌجؾش أطٛي ػّٓ رٛظ١فٙب ػٍٝ ٚاٌؼًّ ثبإلصجبد اٌّزؼٍمخ
 

 ْٛكهٛت اندراست :   -

 
 

لدراسة الموضوع وسائل اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة لمنا بتمسٌم البحث على مبحثٌن ، 
 والذي ٌتضمن كل مبحث مطلبٌن وكاألتً :

 

 األطار المفاهٌمً إلثبات فً المنازعات اإلدارٌة . المبحث األول : 

  مفهوم اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة .: المطلب االول 

  ة .: التنظٌم المانونً لإلثبات وطبٌعتة المانونٌالمطلب الثاني 

 مظاهر الدور االجرائً للماضً اإلداري و األسالٌب الحدٌثة .:  المبحث الثاني 

 سلطة الماضً اإلداري فً األثبات . المطلب األول : 

  األسالٌب الحدٌثة فً اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌةالمطلب الثاني : 
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 تٕٚاثانًح

 1 ........................................................................................................................... الممدمة

 2 ................................................................................................................. أهمٌة الدراسة :

 2 ............................................................................................................. إشكالٌة الدراسة : -

 2 ................................................................................................................ منهج الدراسة : -

 2 ............................................................................................................. هٌكلٌة الدراسة :  -

 4 ................................................................................................................... المبحث األول

 4 ............................................................................. اإلطار المفاهٌمً لإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة

 4 ................................................................................................................... المطلب أالول

 4 ..........................................................................................زعات اإلدارٌةمفهوم اإلثبات فً المنا

 4 .................................................................................................. الفرع األول : تعرٌف اإلثبات

 5 ................................................................................................. ثانٌاً : معنى اإلثبات اصطالحا

 5 .................................................................... ة .ٌالفرع الثانً : خصائص أالثبات فً المنازعات االدار

 7 ................................................................................................................... المطلب الثانً

 7 ..................................................................................... التنظٌم المانونً لإلثبات وطبٌعتة المانونٌة

 7 .......................................................................................... م المانونً لإلثباتٌالفرع ألول : التنظ

 11 ............................................................ الفرع الثانً : الطبٌعة المانونٌة لإلثبات فً المنازعات األدارٌة

 14 ................................................................................................................ :المبحث الثانً

 14 ............................................................ مظاهر الدور اإلجرائً للماضً اإلدارٌة واألسالٌب الحدٌثة

 14 ....................................................................................... ات فً المنازعات اإلدارٌةفً اإلثب

 14 ................................................................................................................. المطلب األول

 14 ........................................................................................... سلطة الماضً اإلداري فً اإلثبات

 14 ...................................................................................... الفرع األول : وسائل اإلثبات الشخصٌة

 16 ................................................................................... الفرع الثانً : وسائل اإلثبات الموضوعٌة

 17 ................................................................................................................. المطلب الثانً

 17 ...................................................................... وسائل اإلثبات الحدٌثة فً اإلثبات المنازعات اإلدارٌة

 17 ........................................................................................ الفرع األول : المحررات األلكترونٌة

 22 ............................................................................. الفرع الثانً : الرسائل األلكترونٌة والتسجٌالت

 25 ......................................................................................................................... الخاتمة

 25 .......................................................................................................................... النتائج

 25 ..................................................................................................................... التوصٌات

 26 ....................................................................................................................... المصادر
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 نًبحج األٔلا
 

 ادارٚتاإلانًفاًْٛٙ نإلحباث فٙ انًُازػاث  اطاراإل
 

 ذلن وٌبدو والباطل الحك بٌن وتفوق العدالة بٌنت التً المانونٌة المواعد أهم من اإلثبات لاعدة أن
 راً كبٌ ارتباطا ترتبط اإلثبات لاعدة أن نجد كما المنازعات، كافة فً المحاكم أمام أكثر بصورة
 الماضً إلى اللجوء علٌه وانما بنفسه ٌرى أن ٌستطٌع ال اإلنسان بأن تمضً التً بالماعدة
 لسمنا اإلدارٌة المنازعة فً اإلثبات لواعد دارسة نولذل  الغٌر فٌه ٌنازع حك بوجود والناعه
 :  كاألتً مطلبٌن إلى المبحث

  

 مفهوم اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة  ولالمطلب األ : 

 المانونٌة  وطبٌعته لإلثبات: التنظٌم المانونً  المطلب الثاني 

 الٔلأانًطهب 
 

 ادارٚتيفٕٓو اإلحباث فٙ انًُازػاث اإل
 

ات من أهم المواعد المانونٌة التً تبٌن العدالة وتفوق بٌن الحك والباطل وٌبدو ذلن إن لاعدة اإلثب
بصورة أكثر أمام المحاكم فً كافة المنازعات، كما نجد أن لاعدة اإلثبات ترتبط ارتباطا كبٌرا 

بالماعدة التً تمضً بأن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌرى بنفسه وإنما علٌه اللجوء إلى الماضً 
 .ه بوجود حك ٌنازع فٌه الغٌروالناع

 اإلحباث تؼرٚف:  األٔلانفرع 
 

ٌعتبر اإلثبات أنه وسٌله لها دور كبٌر فً إلامة الدلٌل أمام المضاء، للوسائل والمواعد التً 
حددها المانون أثر وجود ولائع لانونٌة التً ترتب أثارها المانونٌة، ولتحدٌد مفهوم صحٌح وسلٌم 

 .تحدٌد تعرٌفه  لإلثبات اإلداري علٌنا
 

ا یلغو االثبات معنى  :اوالا    :  ا
 

 الشًء ثبت مالٌوه مكان فً واستمر دام بمعنى ، ثبت الفعل من مشتك اسم ؛ اللغة فً اإلثبات
 ً ً  ثباتا  المعنى الثابت ة بكلم رادٌ ولده محل فً والمستمر السكان الشًء هو الثابت والشً وثبوتا

 وأن وأسباب كسب أثبات والجمع نٌبفتحت) ثبت (  مصدر منة مشتم اإلثبات ة كلم ان الصحٌح
 منة ثم أي اإلثبات من ثبت فالن مالٌف هتٌورا فً ثمة أي ةحج كل على مجازا تطلك ثبت لفظ

 .1 الثمات
 عبارة ان والشن اإلثبات من بدال ناتٌالب أو نةٌالب عبارة اختارت ةٌعرب عاتٌتشر وثمة  

 معناها ،وأصال لغة المعانً من دٌعد من تشتك رةٌاألخ هذه نأل نةٌالب عبارة تفضل اإلثبات
 منة مشتم وهً الحجة او لٌالدل هًة نٌوالب2والشواهد األدلة بها مصدٌو المعرفة و ضاحٌاإل
 بأي شًء أيٌة مٌحم دٌتأك هو األصل فً او لغة فإلثبات ، 3الوضوح و الظهور وهو انٌالب
 الى تصل وال الراجح دٌتف عام بشكلة واألدل هانروالب لٌالدل ةإلام هوه اإلثبات أذن.  لٌدل

 نٌمٌال درجة

                                                           
 .118،117العرب الجزء األول ، دون مكان ، دون تارٌخ ص ابن منصور، لاموس لسان 1
 .7، ص  1983للبنان  بٌروت  ،اإلثبات فً المواد المدنٌة ،الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،.أحمد أبو الوفاء د 2
 .1146، المدخل الفمهً العام الجزء ، المجلد الثانً ، بدون تارٌخ ، صد.مصطفى الزرلا  3
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 اصطالحا اإلحباث يؼُٗحاَٛاً : 

 
 4آثارها ترتب ةٌلانونة والع وجود على المانون حددها التً بالطرق المضاء أمام لٌالدلة إلام    

 عرف كذلنو الماضً اإللناع نٌوالمستخدم المتعددة الوسائل تلن:  ولٌبالنه ٌالفم وعرف
 اإلدارة أنها كما حمولهم انةٌص فً األفرادا هٌعل عتمدٌ التً ةٌالعلم لةٌالوسأنه ب اإلثبات

 حك وجود إدعاء أن ذلن ةٌالمانون الولائع من كٌالتحم فً الماضً هاٌعل عولٌ التً ةٌالضرور
 الماضً إلىا هٌعل لٌدل مٌبتمد صطحبٌ لم إن المضاء امام األشخاص احد جانب من تنازع محل
 . 5الدعاء هذا بصدق سلمٌ ان عٌستطٌ ه ان بل ملزما كونٌ لن رٌخأل هذا فإن

 إلثبات المانونه أباح الذي لٌبالدل لانونً اثرا له ا هٌف متنازع حك دٌتأك هو اإلثبات اخر عنابم 
 ات بعضاإلثب أخرى دون نةٌمع ه أدل توفر وحتم لٌدل بأي التمسن تحٌ لم الشارع ألن الحك ذلن

 الماضً لناعة بها حصلٌ التً بالعناصر اإلدالء المعنى حسب اإلثبات بكلمة     رادٌ الحموق
 ان:  لولهم من والممصود للكلمة، الواسع العام معنى هوه هذاه ل تمدم التً االدعاءات بخصوص

 .6المدعى على معٌ اإلثبات عبء

 . تٚاالادار انًُازػاث فٙ الحباثأ خصائص:  انخاَٙ انفرع

 
 تبعا ختلفٌ ه فإن األخرى المسائل فً اإلثبات معه مضمون فً تفكٌ كان إن اإلداري اإلثبات   

 اإلداري اإلثبات فإن والتحفظ دٌبالتأك متازٌ المدنً المانون كان فإن وسائل، من عتمدهٌ لما
 ودوافع نزاع من طرحٌ ما عةٌوطب ذلن، على المائمة األجهزة الختالف تبعا ما نوعا ختلفٌ
 7هٌالعاد كالمنازعات شخصً بدافع كونٌ ال هاٌف الغالب ألن النزاع، محل المرارات تلن صدارإ

 :وهً رةٌكب ةٌأهم ا له أن نجد المانونً اإلثبات فٌتعار خالل من
 
 أمام لضاء أو الدولة، لضاء من لضاء كان إن المضاء، أمام كونٌه أن أي: لضائً إثبات-1 

 8. مٌالتحك لها جوزٌ التً االتالح فً الخصوم ختارهمٌ أشخاص
 
 وهو ة،ٌإدار جهة من صادر نٌمع إداري لرار ضد موجهة دعوى نظرٌ اإلداري الماضً- 2 

 الدور فإن ه ٌعل و ن،ٌٌمتساو رٌغ نٌطرف نٌب العدالة كٌلتحم ةٌإدار منازعة فً بالفصل مكلف
 فً راٌكب مجهوداا منه متضًٌ ة،ٌاإلدار الدعوى إثبات فً اإلداري الماضً ه ب مومٌ الذي
 التً اإلثبات لواعد راعًٌه ألن العادي الماضً من صعوبة أكثر مةٌطر وإثباتها، رهاٌتحض

 ة؛ٌاإلدار الدعوى فً المدعً الفرد على رٌسٌالت من ذلن ه تضمنٌ بما اإلداري، المضاء ابتدعها
 9.نٌالمتنازع نٌالطرف نٌب العادل التوازن تحمكٌ حتى

                                                           
السنهوري ، الوسٌط فً شرح المانون المدنً، اإلثبات بأثار األلتزام ، المجلد الثانً ، دار عبد الرزاق د.  4

 . 3، ص 1976أحٌاء التراث البنان بٌروت ، طبعة 
أدرٌس العلوي العبدالوي ، وسائل اإلثبات فً التشرٌع المغربً  ، طبعة  النجاح الجدٌدة  ، المغرب دار د. 5

 . 3، ص  1981البٌضاء 
، وش ٌحً ، أدله األثبات فً المانون المدنً الجزائري والفمة اإلسالمً ، المؤسسه الوطنٌة للكتاب الجزائر بك 6

 . 15ص 1988الطبعة الثانٌة ، سنه 
 . 81، ص  2118، نوفمبر دمحم محدة ، اإلثبات فً المواد اإلدارٌة ، مجلة األجتهاد المضائً ، العدد الثانً  7
 . 9، ص  2111ً المواد المدنٌة والتجارٌة ،بدون طباعة ، منشأ المعارف ،اإلسكندرٌة ، نبٌل أبراهٌم سعد ،ف 8
هاشم حامد سلمان كساسبة  ، وسائل اإلثبات أمام المضاء اإلداري ، دراسة ممارنة بٌن األردن ومصر وفرنسا  9

 وما بعدها . 12، ص  2113، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحموق ، جامعة الماهرة ، 
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 المسطرة  لإلجراءات المانون صرحهاٌ لواعد ه تحكم اإلثبات أن أي: دٌمم أو لانونً إثبات-3 

 10.المانون بها صرحٌ لم مةٌطر أو لةٌوس عن البحث مكنٌ فال منها، لكل
 
 ازةٌح ازٌبامت تتمتع ة،ٌاإلدار الدعوى فً – عادة هاٌعل المدعى وهً ةٌاإلدار السلطة -4 

 رةٌكب مةٌل ولها ةٌاإلدار الدعوى فً الحاسم األثر وراقاأل لهذه جعلٌ مما ة؛ٌاإلدار األوراق
 لهذا ونظرا ة،ٌالوجدانة لناعت اإلداري الماضً هاٌعل بنًٌ ثٌح اإلداري، اإلثبات فً جدا

 للحصول الفرد لدرة على ؤثرٌ ه فإن ة،ٌاإلدار الدعوى فً الخصوم مركز فً مٌالجس التفاوت
 فً ؤثرٌ ه كل هذا و اإلدارة، مواجهة على المدرة متلنٌ ال كذلن و المناسبة، ةٌاإلدار األدلة على
 .11الدعاوى من رهاٌغ عن زهاٌمٌ ما هو و هاٌف اإلثبات دور و ةٌاإلدار الدعوى عةٌطب
 

 ة،ٌلانون آثار ترتب والعة على كونٌ أن جبٌ اإلثبات أن أي: هاٌعل متنازع والعة محلة -5 

 . هاٌعل متنازع الوالعة هذه تكون وأن
 
 اإلثبات متطلبات أن ذلن اإلداري، النزاع إثبات فً اٌجابٌإ دورا لعبٌ اإلداري الماضً -6 

 أن كما الفرد، جانب من مساهمة أي وبدون نفسها ضد األدلة تمدم أن اإلدارة تلزم اإلداري؛
 جابًٌاإل الدور بهذا اإلداري الماضً امٌل ستدعًٌ ازات،ٌباالمت المتمتعة مولف اإلدارة ولوف

 فٌتخف و اإلثبات عبء مٌبتنظ مومٌ فهو ة،ٌاإلدار الدعوى أطراف نٌب العادل للتوازن ماٌحمت
 فعالة لةٌوس ةٌاإلدار الدعوى جعلٌ بما انا،ٌأح اإلدارة عاتك إلى ها ونمل المدعً، الفرد على ثمله

 على ةاإلدار إلزام أجل من جابًٌاإل دوره وظفٌ اإلداري فالماضً وبذلن؛ مة،ٌالحم عن للبحث
 مباشرة من الماضً تمكنٌ حتى وذلن ها،ٌف طرفا تكون التً الدعاوى مع ةٌوفعال بنشاط التعاون
 .12المتبع المضائً المنهج مع اٌتماش وذلن هٌعل الواجبةا رلابته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، خصوصٌة اإلثبات فً الخصومة اإلدارٌة ، بدون طبعة ، المكتب الجامعً  الحدٌث اٌدة الشامً ع 10

 . 7، ص 2118اإلسكندرٌة ، 
11
،فبراٌر  51مصطفى كمال وصفً،خصائص اإلثبات اإلدارٌة أمام المضاء،مجلة المحاماة،العدد الثانً،السنة  

 . 1971،  43ص
12
 . 18و 17السابمة ، ص هاشم حامد سلمان كساسبة ، الرساله  
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 انًطهب انخاَٙ
 

 انقإََٛت تتانتُظٛى انقإََٙ نإلحباث ٔاطبٛؼ

 
 أنظمة مختلف عرض خالل من لإلثبات، المانونً التنظٌم لىإ المطلب هذا خالل من نتعرض   

 عةٌالطب إلى نتطرق ثم (األول الفرع) اإلداري المضاء أمام المتبع اإلثبات نظام انٌوب اإلثبات
 العام بالنظام المواعد هذه تعلك مدى و اإلثبات لواعد طبٌعة تحدٌد خالل من لإلثبات، ةٌالمانون

 (. الثانً الفرع)

 حباثنإل انقإََٙ ىٛانتُظ:  ٔلأل انفرع
 

 فً تهدف التً الطرق وتعددت ألصحابها، الحموق توصل التً مةٌالحم عن الكشف أجل من   
 من البد الهدف هذا كٌولتحم الوالع مةٌوحم تتطابك ةٌلضائ مةٌحم إلى للوصول المطاف ةٌنها
 ن،ٌمتٌالحم نٌب نٌالتبا مالاحت على المضاء المحال فمن اإلتباع، الواجب اإلثبات مذهب دٌتحد

 لضائً مٌتنظ كل بأن المول صحٌ لذلن ة،ٌنسب مةٌحم مجرد ةٌالمضائ مةٌالحم جعلٌ الذي األمر
 . لإلثبات نظام وجود حتما متضًٌ

 اإلثبات أنظمة
 المشرع ندع اكتسابها، أو للحموق فمد من هٌعل ترتبٌ ولما المضاء أمام اإلثبات ةٌألهم بالنظر  

 فً الخصوم ودور ولوتها اإلثبات وسائل نتٌب مستملة، نٌلموان وفما ونظمها ألةالمس بهذه
 . العدالة كٌتحم و مةٌالحم إلى الوصول من الماضً تمكنٌ حتى وذلن مهاٌتمد
 : لًٌ ماٌف تباعا نتناولها اإلثبات تحكم أنظمة ثالثة ظهرت ولد
 
 اإلثبات المطلك ) الحر ( .نظام 1

 المانونً ( د ) .نظام اإلثبات المم2ٌ

 اإلثبات المختلط .نظام 3

 ( انحر ) انًطهق االحباث َظاو:  أالً 

  

 ّ : يضًَٕ -1 

 
 أنها رونٌ التً المناسبة، األدلة مٌوتمد ارٌاخت فً الخصوم ةٌحر إطالق إلى النظام هذا هدفٌ  

 تحري فًه شاطن دٌتم التً الحدود للماضً رسمٌ ال كما الماضً، إلناع إلى تؤدي أن الممكن من
 عرضهاٌ التً الولائع فً النظر فً ةٌالحر كامله ول السلطة مطلك فهو الوسائل، بكافة الحمائك

 ومباغتتهم الخصوم استدراجه ل جوزٌف ها،ٌإل هتديٌ التً النتائج واستنباط الخصومها ل
 ك،ٌتحمال نطاق وسعٌ أنه ل جوزٌو ألوالهم، نٌب من مةٌالحم النتزاع معهم لٌالح واستعمال

 أو كونها التً ه دتٌلعم طبما ذلن بعد مضًٌ ثم واألمانة، الصدق همٌف عهدٌ ممن رٌالغ ستجوبٌف
 طبما

 تطورها أدوار فً الشرائع عٌجم النظام بهذا خذت13 اٌشخص علما الموضوع منه علمٌ لما  
 .ةٌالجوز مٌالم ابن أبرزهم ومن اإلسالمًه الفم رجال بعضه واعتنم

                                                           
، دراسة ممارنة ، الشركة الوطنٌة ٌحً بكوش ، ادله اإلثبات فً المانون المدنً والجزائري والفمه األسالمً  13

 .35، ص1981للنشر والتوزٌع الجزائري ،
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 المانون سري،ٌالسو المانون األلمانً، كالمانون الشرائع بعض فً المطلك اإلثبات نظام سودٌ كما
 فً الماضً أن ثٌح ة،ٌالجنائ المواد فً الشرائع عٌجم ه ب تأخذ كما كً،ٌواألمر زيٌاإلنجل

 بإجراء لتزمٌف مةٌالحم معرفة أجل من لٌالدل جمع ةٌمسؤول تحمل فً شارنٌ ةٌالجنائ الدعوى
 الدعوى فً معٌ ال لٌالدل جمع بأن المول مكنٌ ثٌبح ،ه التناع نٌتكو أجل من ئًالنها كٌالتحم
 ،ه نفس الماضً عاتك على  ضاٌأ معٌ وإنما سلبا أو جاباٌإ وحدهم الخصوم عاتك على ةٌالجنائ
 . 14الدعوى فًة مٌالحم كشف عن مسؤوالً  باعتباره وذلن

 ًتٛٛتق -2

 
 من الماضً هاٌإل توصلٌ التً ة،ٌالمضائ مةٌالحم نٌتكو أن إلى سعىٌه بأن المذهب؛ هذا زٌتمٌ  

 أكبر كٌتحم على ساعدٌ بذلن وهو األمر، والع فً مةٌللحم مطابمة أو بةٌلر الواسعةه اتٌتحر
 .15العدل من ممكن لدر

 ه وعدالت الماضً نزاهة افتراض على ساٌتأس واسعة، ةٌحر الماضً عطًٌه أنه ٌعل عابٌو
 دون بهواه حكمٌ أن من األمر خلوٌ وال الخطأ، عن معصوم رٌغ بشرا إال سٌل الماضً أن رغم

 بٌرل الختالف التعامل فً االستمرار حمكٌ ال النظام هذا فإن الماضً؛ صالح فرض وعلى
 المانونٌة المبادئ اختالف إلى ؤديٌ بشكل ألخر، لاض من وزنها و األدلة رٌتمد. هعلب

 .16وتعارضها

 قإََٙ ( : َظاو انًقٛد ) انحاَٛاً 

 : يضًَّٕ  -1

 
 الحر اإلثبات مذهب عٌوب اديفت منه فالغرض األول، النظام فً جاء ما خالف على وهو  

 النظام لهذا وفما المانون ٌحدد حٌث ،17فٌها والفصل الدعوى تفسٌر فً الماضً سلطة من بالحد
 إثبات لخصومل ولٌس ووزنه دلٌل كل لٌمة وٌحدد تمدٌمها فً الخصوم ودور اإلثبات وسائل
 المانون أعطاها التً للمٌمة مغاٌرة لٌمة الدلٌل إعطاء للماضً ولٌس الوسائل، هذه بغٌر حموله

 هذا ظل فً الماضً فمولف18 المانون حددها التً غٌر أدلة الخصوم من ٌمبل أن له ولٌس له
 ٌمضً أن وال نمص من الخصوم أدلة فً ما ٌكمل أن ٌستطٌع فال ،19ما حد إلى سلبً النظام
 لانونٌة أدلة من الخصوم لدمه ما ضوء فً حكمه ٌكون أن علٌه؛ ٌتعٌن وإنما الشخصً بعلمه

 األوروبٌة، المارات فً سائدا كان مذهب هذال. منها لكل المانون حددها التً المٌمة وٌعطٌها
 .وأمرٌكا سوٌسرا ألمانٌا، انجلترا، فً سائدا كان الذي السابك المذهب بخالف

                                                           
سحر عبد الستار أمام ٌوسف ، دور الماضً فً اإلثبات ، دراسه ممارنه رسالة دكتوراه ، كلٌة الحموق ،  14

 . 16، ص 2111ٌن الشمس ع
 . 36ٌحً بكوش ، مصدر سابك ، ص  15
خلف لطارنة ، أثبات دعوى اإللغاء ،  دراسة ممارنه ، دار لندٌل للنشر والتوزٌع ، األردن ، دون ذكر خالد  16

 . انظر اٌظاً أنور سلطان ، لواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ، دراسة فً المانون المصري21السنة 

 . 37ص  1984والبنانً ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، بٌروت
 . 37ٌحً بكوش ، مصدر سابك ، ص  17
 . 18، مصدر سابك ، ص  ارنةخالد خلف لط 18
، عصام توفٌك حسن فرج ، لواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ، منشورات الحلبً توفٌك حسن فرج  19

 . 19، ص  2113الحمولٌة ، لبنان
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  ًّٛٛتق  -2

 
 فً واالطمئنان الثمة ٌحمك بشكل المعامالت؛ فً استمرار من ٌحممه بما النظام هذا ٌتمٌز  

 غٌر تدخل دون دعواهم، إلثبات إلٌها سٌلجؤون التً اإلثبات بوسائل المسبك لعلمهم ، نفوس
 الٌة، الماضً وظٌفة ٌجعل أنه علٌه ٌؤخذ أنه غٌرا 20اإلثبات أدلة مجال فً الماضً من متولع

 من له ظهورها كان إذا الوالعة، بالحمٌمة الحكم علٌه فٌمتنع تمدٌرٌة، سلطة أٌة له ٌترن إذ ال
 من فٌها لدم ما ضوءب  الدعوى فً ٌمضً أن علٌه ٌتعٌن إذ بها، اإلثبات المحدد الطرق غٌر

 إلى ٌؤدي ال لد أنه أٌضا؛ المذهب هذا على ٌعاب كما ، ممتنع غٌر كان و لو وبراهٌن مستندات
 إال الٌتم تحمٌمها إذاكان الوالعٌه والحمٌمة المضائٌة لحمٌمة بٌن ٌباعد ما فكثٌرا العدالة، تحمٌك
 . 21المانون ٌمررها لم بطرٌك

 انًختهط اإلحباث َظاو: حانخا

 

 : يضًَّٕ -1 

 
 الحرٌة من لسطا للماضً ٌترن وهو الممٌد، واإلثبات المطلك اإلثبات بٌن النظام هذاٌجمع    

 ومن الولائع من مبهما له بدى ما توضٌح وفً النالصة، األدلة واستكمال صومالخ توجٌه فً
 و اإلٌجابٌة بٌن وسطا الماضً دور المذهب هذا جعل كما. مرنة اإلثبات لواعد أصبحت هذا

 للماضً ٌمنح أنه كما مطلما، سلطانا للخصوم ٌجعل ولم الكاملة المبادرة له ٌترن فلم السلبٌة،
    أي من اإللناع وسائل التماس فً حرا الماضً ٌكون إذ اإلجرائٌة، لمسائلا فً تمدٌرٌة سلطة
 حدها تبلغ الماضً، النظام هذا ٌخولها التً التمدٌرٌة السلطة أن المول ٌمكن أنه أي دلٌل،

 فً ذلن بٌن وسطا وتكون المدنٌة، الدعاوى فً األدنى وحدها الجزائٌة المضاٌا فً األلصى
 . 22التجارٌة المسائل

 

 بهذا أخذ كما اإلٌطالً، والمانون الفرنسً كالمانون الالتٌنٌة الشرائع النظام بهذا أخذ ولد  
 . والجزائري األردنً المصري، المانون المذهب 
 

 : تقییمه -2
 

 مزاٌاهما ٌأخذ فهو السابمٌن، النظامٌن بٌن مزٌج فهو جمٌعا، األنظمة خٌر النظام هذا ٌعد
 التراب وبٌن لٌود من علٌه ٌحتوي بما المعامالت استمرار بٌن ٌجمع حٌث عٌوبهما، وٌتالفى
 هذا على ٌالحظ و التمدٌر فً حرٌة للماضً ٌفسح بما المضائٌة، الحمٌمة من الوالعٌة الحمٌمة
 : عموما النظام

  الوالعٌة الحمٌمة من المضائٌة الحمٌمة التراب*  
 23اآلخر لانونً فرع من ٌتفاوت المختلط النظام أن* 
 

                                                           
عبد المنعم خلٌفة ، المرافعات اإلدارٌة واإلثبات امام المضاء اإلداري ، المكتب المومً لإلصدار  عبد العزٌز 20

 . 267، ص  2118المانونٌة ، الماهرة ، الطبعة األولى ، 
 .  28ٌحً بكوش ، مصدر سابك ، ص  21
 . 38ٌحً بكوش ، مصدر سابك ، ص  22
، الجزائر ، دار هومة بدون طبعة دئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة ، شٌخ أث ملوٌا ، مبا حسٌن ابنل 23

 . 28، ص  2115
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 األادارٚت انًُازػاث فٙ نإلحباث انقإََٛت انطبٛؼت:  انخاَٙ انفرع

 
 هل لواعده، طبٌعة تحدٌد أي المانونً النظام فً اإلثبات مكانة تحدٌد الفرع هذا فً نتناول  

 خالل من ذلن و العام بالنظام المواعد هذه تعلك مدى وكذلن إجرائٌة أو موضوعٌة لواعد هً
 . واإلجرائً الموضوعً شمٌهب لإلثبات المنظمة المانونٌة النصوص

 انقإََٙ انُظاو فٙ اإلحباث يكاَت:  األٔنٗ انفقرة

 
 العدالة أساس على فٌها والفصل الخصومة اتجاه تحدٌد فً الحاسم الفٌصل اإلثبات ٌشكل   

 اتصاال تتصل أنها إال المانون، فروع من بذاته بفرع تتعلك ال اإلثبات لواعد أن من الرغم وعلى
 ٌذهب لهذا المرافعات، لانون وبٌن...( إداري ، تجاري ، مدنً) الموضوعٌة المواعد بٌن وثٌما
 فً تتمثل موضوعٌةلواعد ؛ 24المانونٌة المواعد من نوعٌن إلى اإلثبات لواعد تمسٌم إلى الفمه

 إجرائٌة لواعد و منها؛ كل تمدٌم فٌها ٌجوز التً واألحوال دلٌل كل ولوة اإلثبات أدلة تحدٌد
 . المضاء إلى الدلٌل تمدٌم عند إتباعها الواجب لإلجراءات المحددة المواعد فً تتمثل

 
 فً التشرٌعات اختلفت وإجرائٌة، موضوعٌة بٌن اإلثبات لواعد فً االختالف لهذا ونظرا  

 لواعد استماللٌة تأكٌد إلى ذهب من فمنها اإلثبات، لواعد مكان تحدٌد فً المانونٌة النظم مختلف
 إلى األنظمة بعض ذهبت حٌث اإلثبات، لانون ٌسمى مستمل موحد لانون فً معهاوج اإلثبات

 هو واحد بمانون إجرائٌة أو موضوعٌة كانت سواء اإلثبات، لواعد تنظٌم فً االتجاه بهذا األخذ
 والمانون السوري والمانون امرٌكً األنجلو النظام فً المشرع علٌه سار ما وهذا اإلثبات، لانون

 الصلة تغلٌب إلى آخر اتجاه وٌذهب1968.25 لسنة 25 رلم المصري اإلثبات انونول العرالً

    فً المدنً، المانون نصوص إطار فً إدراجها وبالتالً اإلثبات ولواعد الموضوعٌة المواعد بٌن
 ترتبط اإلثبات لاعدة أن أساس على وذلن المرافعات، لانون فً اإلجرائٌة المواعد نظمت حٌن

 ال الحك أن أساس على لضائٌة، لٌمة تمنحه التً هً إذ الموضوعٌة، الماعدة ظمهتن الذي بالحك
 فً المصري والمشرع الفرنسً المشرع به أخذ ما وهذا وجوده ٌثبت دلٌل ٌوجد إذا لم له لٌمة
 27 المدنً المانون فً الجزائري المشرع وكذلن26 المدٌم المدنً التمنٌن ظل
 
 
 كونه موضوعٌة طبٌعة أن له ٌرى فالبعض لإلثبات، المانونٌة الطبٌعة حول الفمه خالف ورغم  

  28علٌها المتنازع الحموق ٌنظم
 ال اإلثبات عملٌة باعتبار اإلثبات مسائل على اإلجرائٌة الطبٌعة تغلٌب إلى السائد الفمه ٌذهب 
 هً اإلجرائٌة الطبٌعة فإن بالتالً و المضاء، أمام إال تكون

 . 29 غالبةال

                                                           
دمحم محمود هاشم ، المضاء ونظام اإلثبات فً الفمه اإلسالمً واألنظمه الوضعٌه ، الطبعة االولى ، منشورات  24

 . 155،1988جامعة الملن سعود الرٌاض ، 
 . 1989لانون اإلثبات ، منشأ المعارف ، األسكندرٌة ، احمد ابو الوفاء ، التعلٌك على نصوص  25
 . 116محمود حامد هاشم ، مصدر سابك ، ص  26
المتنضمن المانون  1975سبتمر  26مؤرخ فً  75/58الباب السادس "إثبات األلتزام" من األمر األمر  27

ٌونٌو  21المؤرخ فً  15/11سنتمبر ، المعدل و المتمم بالمانون  31، مؤرخ فً 78المدنً ، ج ر ، عدد 

 . 2115ٌونٌو  26المؤرخ فً  41، ج ر عدد  2115
عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح المانون المدنً، اإلثبات بأثار األلتزام ، المجلد الثانً ، مصدر  28

 ومابعده .  18سابك ، ص 
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 الفصل وتعذر واإلجرائٌة الموضوعٌة بٌن اإلثبات لمواعد المختلطة الطبٌعة أن ىنر فإننا لذا
 إلى ٌؤدي بما لإلثبات، مستمل لانون تخصٌص معها ٌفضل إجراءاته و اإلثبات لواعد بٌن

 للمضاء تمدٌمه وطرٌك دلٌل من حمه ٌستند ما على التعرف فً الحك صاحب على التٌسٌر
 األهمٌة للٌل أنه إال النظرٌة األهمٌة بعض له اإلثبات لاعدة مكانة مسألة فً النماش أن وٌبدو.

 المضاء درج حٌث العملً، الوالع فً كثٌرا المضاء تستولف ال المسألة هذه أن ذلن العملٌة،
 لانون فً كان أو الموضوعٌة المواعد جانب إلى موضعها كان سواء المواعد هذه تطبٌك على

 .مستمل
 

 . انؼاو بانُظاو باثحاإل قٕاػد تؼهق يدٖ:  انخاَّٛ انفقرة

 
 تظهر التً أهمٌته ،30العام بالنظام متعلمة غٌر أو متعلمة اإلثبات لواعد كانت إذا ما لتحدٌد   

 أي فً بها التمسن جواز وهً العام، بالنظام متعلمة الماعدة اعتبار على تترتب التً النتائج فً
 على االتفاق إمكان وعدم النمص، جهة أمام مرة ألول ولو الدعوى مراحل من مرحلة

 هذا رفض الماضً على ٌجب أنه كما باطال، االتفاق كان وإال ضمنا، أو صراحة خالفها، 
 . نفسه تلماء من االتفاق

 
 النتائج، هذه عكس ذلن على فٌترتب العام، بالنظام متعلمة غٌر اإلثبات لواعد اعتبرت إذا أما 

 إثارة ٌمكنهم وال ضمناوأ صراحة مخالفتها أو بها التمسن مٌمكنه بشأنها حرٌة لألفراد فٌكون
 اتجاهٌن؛ إلى المسالة هذه حول الفمه انمسم ولد 31النمص جهة أمام مرة ألول المواعد هذه

 مكملة طبٌعة ذات اإلثبات لواعد بأن ٌرى واآلخر اإلثبات لمواعد األمرة بالطبٌعة ٌمول أحدهما
 . اإلجرائً الجانب دون الموضوعً جانبها فً مفسرة أو

 اإلحباث نقٕاػد األيرة بانطبٛؼت انقائم: األٔل االتجاِ

 
 اآلمرة المواعد لبٌل من لإلثبات المنظمة المواعد كل اعتبار إلى االتجاه هذا أنصار ٌذهب  

 لٌام تمتضً العامة المصلحة أن ٌرون كما خالفها، على ٌتفموا أن لألطراف ٌجوز ال وبالتالً،
 . األطراف اتفالات الوظٌفة هذه ل ٌعرق أن دون وجه، أحسن على بوظٌفته المضاء جهاز

 لانون أو مدنً لانون) اإلثبات لوسائل المحددة المانونٌة النصوص فً ٌوجد ال أنه وطالما  
 لم لكونها أمرة طبٌعة ذات فهً الطرفٌن، إلرادة مفسرة أو مكملة بأنها ٌوحً( ما اإلجراءات

 وٌرى 32.المانون فً المفسرة عد للموا بالنسبة علٌه الحال هو كما العرف، أو االتفاق إلى تحل

                                                                                                                                                                      
، 2116ً الحدٌث ، اإلسكندرٌة ، نجٌب أحمد عبد هللا ، أجراءات ادعوى التنزوٌر الفرعٌة ، المكتب الجامع 29

 . 3ص 
30
أ . إٌَٙٛهٞ إٌظبَ اٌؼبَ ثمٌٛٗ " : اْ اٌمٛاػل اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رؼزجو ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٟ٘ لٛاػل ٠مظل ثٙب رؾم١ك  

ِظٍؾخ ػبِخ ١ٍب١ٍخ أٚ اعزّبػ١خ أٚ الزظبك٠خ رزؼٍك ثٕظبَ اٌّغزّغ األػٍٝ ٚ رؼٍٛ ػٍٝ ِظٍؾخ األفواك،ف١غت 

فواك ِواػبح ٘نٖ اٌّظٍؾخ ٚرؾم١مٙب، ال ٚ ٌُٙ أْ ٠ٕب٘ؼٛ٘ب ثبرفبلبد ف١ّب ث١ُٕٙ ، ؽزٝ ٌٛ ؽممذ ٌُٙ ػٍٝ ع١ّغ األ

ِظبٌؼ فوك٠خ ، فبْ اٌّظبٌؼ اٌفوك٠خ ال رمَٛ أِبَ اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ . أظو: ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ا١ٌٍٛؾ فٟ 

ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ  -ٌزياَ ، اٌّغٍل األٚي ػبَ ِظبكه اال -ٔظو٠خ االٌزياَ ثٛعٗ  -شوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل 

  .657ٚ  656، ص  4222اٌؾمٛل١خ ، ٌجٕبْ ، 
، الوسٌط فً المواعد اإلجرائٌة والموضوعٌة لإلثبات ، طبما لمانون اإلجراءات نبٌل صمر، مكاري نزٌهة  31

 . 58ئر ، ص المدنٌة واإلدارٌة وأحدث التعدٌالت المانون المدنً ، دار الهدى ، عٌن ملٌلة ، الجزا
 . 122بن شٌخ آث ملوٌا ، مصدر سابك ، ص  ٌنلحس 32
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 مزٌد نحو التشرٌعات مختلف فً اآلن السائد االتجاه مع ٌتفك هو ما ذلن أن االتجاه هذا أنصار
 .33اإلثبات وإجراءات الدعوى تسٌٌر فً الماضً حرٌة من

 نإلحباث اإلجرائٛت انقٕاػد ادٌٔ ٕضٕػٛتانً نهقٕاػد انًكًهت بانطبٛؼت انقائم :انخاَٙ االتجاِ

 
 المواعد تلن هً اإلجرائٌة فالمواعد والموضوعٌة، اإلجرائٌة المواعد بٌن االتجاه هذا ٌفرق   

 فً إتباعها الواجب اإلجراءات تبٌن فهً وشكلٌا، إجرانٌا تنظٌما اإلثبات إجراءات تنظم التً
 إلجراءات بالنسبة الحال هو كما اإلثبات، أدلة نم دلٌل أي إلى االستناد وكٌفٌات الدعوى، إثبات
 ٌجب التً األوضاع إذن فهً للمعاٌنة، االنتمال وإجراءات بعمله الخبٌر ولٌام الشهود سماع

 وضعها اإلجراءات وهذه اإلداري المضاء أمام اإلثبات طرق من طرٌك أي سلون فً مراعاتها
 العام بالنظام تتعلك فهً بذلن و اإلدارٌة، ائٌةالمض الجهات أمام التماضً بنظام لتعلمها المشرع

 
 العدالة تحمٌك لصد وضعها لد المشرع أن إلى العام النظام من المواعد هذه اعتبار ٌرجع  

 بها ٌلتزم التً التماضً إجراءات أساسها على ووضع الدعوى، فً الخصوم بٌن والمساواة
 اتخاذ اإلدارٌة المنازعة فً لألطراف ٌمكن فال السواء، حد على اإلداري والماضً الخصوم
 غٌر إجراءات تطبٌك اإلداري للماضً ٌمكن ال كما لانونا، علٌها منصوص غٌر إجراءات

 .34المانون فً ومحددة ممررة
 
 ما مراعاة مع أٌضا الماضً بها ٌلتزم بل فمط، الخصوم تلزم ال اإلجرائٌة فالمواعد وبالتالً، 

 .الحاالت بعض فً لتمدٌرا فً حرٌة من المانون له ٌخوله
 
 عبئه اإلثبات، بمحل المتعلمة المواعد مجموع فهً الموضوعٌة، عد بالموا ٌتعلك فٌما أما  

 ٌجب التً والحاالت اإلثبات، محل فً توافرها الواجب الشروط ببٌان منها تعلك ما أي وطرله
 لواعد أن إلى جاهاالت هذا وٌذهب حجٌة من دلٌل لكل وما اإلثبات، طرق من طرٌك كل سلون

 العام، النظام من لٌست األصل بحسب فهً مخالفتها، على االتفاق ٌجوز الموضوعٌة اإلثبات
 منها، تحد استثناءات عدة علٌها ترد إذ مطلمة، لٌست المجال هذا فً األطراف حرٌة أن غٌر

 ال وبالتالً العام، النظام من بأنه طبٌعته توحً ما الموضوعٌة اإلثبات لواعد بٌن من فهنان
 تنص التً المواعد أمثلتها ومن المواعد، هذه به تمضً ام مخالفة على االتفاق لألطراف ٌجوز
 فً الماطعة المانونٌة المرائن وحجٌة بالتزوٌر، فٌها الطعن لحٌن الرسمٌة الورلة حجٌة على
 الحال هً كما الدفاع، لحك األساسٌة بالضمانات المتعلمة المواعد وكذلن األحوال، من كثٌر

 .35بالدلٌل المجابهة لماعدة بالنسبة
 
 لبل من بها التمسن ٌجوز أنه منها هامة نتائج إلى العام النظام من المواعد هذه اعتبار ٌؤدي و  

 كما الدولة، مجلس أمام مرة ألول ولو اإلدارٌة، الدعوى علٌها تكون مرحلة أٌة فً الخصوم
 ذلن االتجاه، هذا نؤٌد ونحن. 36بإثارتها األطراف ٌمم إذا لم نفسه تلماء من إثارتها للماضً ٌمكن

 الماضً سلطة من للحد اإلجرائٌة المواعد وضع المشرع أن بكوش ٌحً أ ـ لول حد على أنه و
 أمرة، المواعد هذه تعتبر أن المنطمك فمن الوجدانٌة، لناعته حسب المضاء من ومنعه وتحكمه،

                                                           
 . 61نبٌل صمر ، مكاري نزٌهة ، مصدر سابك ، ص  33
إبراهٌم المنجً ، المرافعات اإلدارٌة ، دراسة علمٌة األجراءات التماضً أمام مجلس الدولة ، الطبعة االولى  34

 . 478 و ص 477، ص 1999، منشأ المعارف ، اإلسكندرٌة ، مصر 
 . 58نبٌل صمر ، مكاري نزٌهة ، مصدر سابك ، ص  35
 . 61نفس المصدر السابك ، ص  36
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 - الخصوم إلرادة خاضعة الخاصة بالحموق تمس لتًا الموضوعٌة المواعد هذه تبمى حٌن فً
 .لرغباتهم تبعا فٌها ٌتصرفون عام - كأصل

 
 وذلن العام بالنظام ٌتعلك اإللغاء دعوى بخصوص اإلداري المضاء أمام اإلثبات أن إلى وتشٌر  

 علٌها ٌطبك إدارٌة عاللات على تترتب ألنها الدعوى، لهذه الموضوعٌة الطبٌعة إلى بالنظر
 دعوى أن كما موضوعً، مركز عن دفاعا تثور إدارٌة منازعة حول وتدور اإلداري، لمانونا

 على ٌجب إنما للخصوم، أمرها ترن ٌمكن ال بحٌث عامة، مصلحة حماٌة إلى تهدف اإللغاء
 غٌر اإللغاء دعوى اطراف أن ذلن عن وفضال وتنظٌمها، لحماٌتها التدخل والمضاء المشرع
 امتٌازات من به منع لما تت وذلن اإلثبات وسائل من كبٌرا لدرا تملن دارةفاإل عادة، متساوٌن

 بمركز الدعوى فً اإلدارة وتمت كما مواجهتها، فً ضعٌف مركز فً ٌكون الذي والفرد
 المدعى

 
 تنظٌم بشأن اتفاق وجود والتراض ثمٌلة، أعباء علٌها ٌلمً ال ٌسٌر مركز وهو - عادة علٌه

 األفراد مع اإلدارة اتفمت فإذا األفراد، على صعوبة األمر ٌزٌد دارةاإل لصالح اإلثبات عبء
 ال وأن بسانها ما نزاع حدوث عند الدعوى فً منتجة ومستندات وثائك تمدٌم عن تمتنع أن على

 ؟ االتفاق هذا لمثل المانونٌة المٌمة هً فما علٌها، اإلثبات عبء تنمل لرٌنة االمتناع هذا ٌعتبر
 هذه ٌخالف اتفاق أي أن اكم للخصوم، أمرها ترن ٌمكن ال اإللغاء دعوى فً ثباتاإل فمواعد لذا

 . 37العام النظام لمخالفته باطال ٌعتبر المواعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 118،  117، مصدر سابك ، ص  ارنة خالد خلف لط 37



 
 14 

 انًبحج انخاَٙ

 ت ٔاألسانٛب انحدٚختجرائٙ نهقاضٙ اإلادارٚيظاْر اندٔر اإل

 فٙ اإلحباث فٙ انًُازػاث اإلادارٚت
     

٘ٛ ِٛػٛػٟ  بػٟ االكاهٞ ثلٚه ا٠غبثٟ فٟ االصجبد ثبٌّٕبىػبد االكاه٠خ ِٕٙب ِب٠مَٛ اٌم 

٘ٛ شقظٟ ٠مغ ػٍٝ ػبرك اؽواف إٌّبىػخ ٠ٚمغ  اٌىزبث١خ ٚشٙبكح اٌشٙٛك ِٕٚٙب ِب ثبألكٌخ٠زؼٍك 

 ٚ ػٍٝ االكاهح ػتا االصجبد ثبٌلهعخ االٍبً الِزالوٙب اٌىزت اٌو١ٍّخ ٚاٌّؾبػو االكاه٠خ ،

 اصجبد ول١ًٌ اٌغل٠لح اٌٍٛبئً ٘نٖ لجٛي ِلٜفٟ اإلصجبد ٚ األٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ  ػٓ ؾشاٌج ِٓ الثل

  ٌنا ٍٕمَُ ٘نا اٌّجؾش اٌٝ ِطٍج١ٓ ٚػٍٝ إٌؾٛ االرٟ:

 

 ٍٍطخ اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ اإلصجبد انًطهب االٔل : . 

 ٍَٙٚبئً اإلصجبد اٌؾل٠ضخ فٟ إٌّبىػبد اإلكاه٠خ . : انًطهب انخا 
 

 انًطهب األٔل
 

 ت انقاضٙ اإلادار٘ فٙ اإلحباثطسه
 

إن للماضً اإلداري سلطات استثنائٌة إٌجابٌة مستمدة من الصفة اإلٌجابٌة لإلجراءات وبالتالً، 
فإنه ٌموم بدور إٌجابً فً الدعوى اإلدارٌة بصفة خاصة، فالماضً هو الذي ٌحدد طرق اإلثبات 

ٌموم نظام اإلثبات فً المانون اإلداري  الممبولة بحرٌة كاملة وٌمدر مدى لوتها فً اإلثبات وبذلن
وذلن من  –كما هو الحال أمام المضاء الجنائً  –على مبدأ االلتناع المطلك أو حرٌة االلتناع 

حٌث االلتناع بالدلٌل ولكنه ٌزٌد عنه من حٌث جمع الدلٌل وتمدٌمه، إذ ٌعتبر المانون اإلداري 
. وٌكون ذلن من خالل بٌان وسائل ة الدلٌلبخصوص إلام –ن الجنائً من المانو -أكثر حرٌة 

 اثبات الشخصٌة ثانٌاً وسائل االثبات الموضوعٌة 

 اإلحباث انشخصٛتٔسائم :  األٔل انفرع

 
 ، الحمٌمٌة أو العامة اإلثبات وسائل مباشرة فً أساسا اإلداري للماضً اإلجرائً الدور ٌنشأ  

 من ٌتضمنه بما ، الدعوى الفصل فً ضًالما علٌه ٌعتمد الذي ملف تكون الرسائل هذه بحٌث
 إلى تحتاج اإلثباتات وهذه لطبٌعتها، وفك اإلثبات فً لوتها تختلف ومستندات مختلفة أرق أو

 .  38بٌاناته وسالمة صحتها من التأكد
 
 فً اإلدارٌة الدعوى مجال فً اإلداري للماضً االجرائً الدور وٌعتمد الماضً علٌه ٌعتمد  

 فاحصة أمنٌة دارسة على التحضٌر هذا وٌموم للحكم، تهٌئتها بهدف الدعوة تلن تحضٌر
 الدعوى فً الفصل سرعة إلى ٌؤدي وهذا الطرفٌن، طلبات حدود فً اإلداري للملف موضوعٌة

 بٌن العادل التكافؤ لتحمٌك لإلدارة، العامة السلطة زاتامتٌا مواجهة فً الفرد إعانة خالل من
 و فحصه خالل من الماضً دور تحدد التً هً لإلثبات لعامةا والوسائل -39واإلدارة الفرد

 هذه ومباشرة الدعوى، تحمٌك فً دوره عن التحمٌك وسائل تحدد وبالممابل للدعوى، تحضٌره
 االلتزام اإلداري الماضً على وٌمع.  النزاع فً للفصل ي الذي الملف إلى تؤدي الوسائل

                                                           
عبد المنعم عكاشة ، دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، بدون طبعة ، دار النهضة العربٌة ، مصر ،  مامه 38

 . 111، ص 2113
 121المنعم خلٌفة ، اإلثبات أمام المضاء اإلداري ،  مصدر سابك ، ص  عبد العزٌز عبد 39
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 اإلدارة عاتك على ٌمع بحٌث ، النزاع لولائع لةالكام الدراٌة له تكون لكً للدعوى بالتحضٌر
 ٌرٌد ال نزٌه طرق - أنها باعتبار التحضٌر، فً االٌجابٌة بمساهمتها دوره فً الماضً مساعدة

 .  لألفراد والسالم واألمن العامة المصلحة وتحمٌك المانون تطبٌك على والسهر الحمٌمة إظهار إال
 
 الصادق بتعاونها الماضً، مع للدعوى التحضٌر فً اونبالتع اإلدارة تلتزم لم إن وبحٌث  

 على إلٌها وٌنتمل ضدها، لرٌنة إلامة إلى الماضً منها ٌطلبه لما استجابتها عدم ٌؤدي والنزٌه،
 إلى ٌؤدي منها بدر الذي الرفض وهذا المرٌنة، تلن من الماضً استنتجه ما عكس اثبات

 إثبات علٌها ٌكون بحٌث تتوافر التً الصحة زعن إلى ٌؤدي مما ، لراراتها فً الثمة زعزعة
 40صحته

 بمعرفة إال مباشرتها ٌمكن ال والتً الدعوى الستٌفاء الالزمة الطرق التحضٌر بوسائل وٌمصد  
 إجرائٌة تتطلب بحٌث اإلثبات، طرق عن عامة بصفة تختلف الوسائل وهذه منه، وبأمر الماضً

 تعنى اإلثبات طرق أن حٌن فً مستندات، إٌداع بكطل اإلجرائٌة، بالصفة تتصف وبذلن معٌنة
 بالصفة تتمٌز ولهذا الماصً جانب من تدخل دون اإلثبات فً علٌها ٌعتمد التً الطرق جمٌع

 .  الموضوعٌة
 وتنمسم للتحضٌر العامة الوسائل فً تتمثل والتً للدعوى التحضٌر وسائل من نوعان هنان  

 ٌبرز ال وفٌها علٌها، واالطالع المذكرات كبدٌل  عرٌضةال لتمدٌم مباشرة وإجراءات وسائل إلى
 للوسائل الماضً استخدام فً االٌجابً الدور ٌظهر حٌن فً اإلداري، الماضً االٌجابً الدور
 وٌمارس مباشرة باإلثبات تتصل حٌث االٌجابٌة، العامة بالوسائل ٌسمى ما أو لإلثبات العامة

 التً العامة والبٌانات المستندات بتمدٌم لإلدارة كلٌفهكت مباشرة، موجها دورا بشأنها الماضً
 عام كأصل الماضً ٌمرها التحضٌر فً العامة الوسائل وهذه الدعوى، فً للفصل االزمة ٌراها
 أما العادٌة، تاإلجراءا من تعد ألنها ذلن حكما بشأنها ٌصدر الن منه الحاجة دون بسٌط، بمرار
 وسائل وهً واالستجواب، والخبرة والمعاٌنة الشهادة فً ن فً تتمثل التحمٌك وطرق وسائل
 . 41النزاع فً الفصل إلى تؤدي دلٌمة تحمٌمٌه

 
 فٌما المساواة، لدم على النزاع طرفً مع ٌمف والتحمٌك التحضٌر فً الماضً دور خالل ومن  

 ولفت الخصوم على إشرالة خالل من التحضٌر وتوجٌه اإلدارٌة الدعوى بإجراءات ٌتعلك
 إلى واإلدارة األفراد على لذا الدفاع وحموق المواجهة لمبدأ تحمٌما به، المٌام ٌجب ما إلى همنظر

 .للدعوى كامل ملف على للحصول مواعٌدها فً الماضً طلبات إلى االستجابة
 
 تعتمد التً األوراق تكون أن له ٌنبغً فإنه صحٌحا، اإلداري الماضً حكم ٌكون أن أجل ومن  

 صحة حول فرااألط نازع أو ذلن فً شن الماضً لدى هنان كان فإذا الحمٌمة، إلى تشٌر علٌها
 الخطوط مضاهاة أو والتزوٌر الطعن بوسائل ذلن من التأكد الدعوى بملف الموضوعة قرااألو

. 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 121نفس المصدر السابك ، ص  40
 . 122عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، اإلثبات أمام المضاء اإلداري ، مصدر سابك ، ص  41
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 انًٕضٕػٛتٔسائم اإلحباث :  انخاَٙ انفرع

 
 التوازن تحمٌك اجل من موضوعً لدور لٌامه فً اإلداري للماضً اإلجرائً الدور ٌتولف  

 المرائن وتعتبر المضائٌة المرائن باستخالص وذلن اإلدارٌة، الدعوى مجال فً الطرفٌن بٌن
 العمل فً وشائعة مألوفة وهً اإلداري، المضاء إما الممبولة اإلثبات أدلة ممدمة فً المضائٌة

 صاحب على الوالع اإلثبات عبء تسٌٌر إلى وتؤدي اإلدارٌة، الدعوى ظروف تالءم حٌث
 . 42الشأن

 
 من باالنتمال لها تسمح ولكنها النزاع فً لناعة لحصول لاطعا دلٌال المرائن تعد ال بحٌث  

 طبٌعة تمٌلها عملٌة ضرورة المرائن اإلثبات وطرٌمة الٌمٌن، مرحلة إلى والتردد الشن مرحلة
 الغالب، فً بالظن إال له توحً ال علٌه تعرض التً والدالئل اإلمارت الن ذلن الماضً، عمل

 أن البد اإلمارت من إمارة أو الولائع من والعة وكل الفروض، أحسن على الراجح الرأي أو
 . 43الماضً من معٌن وتمدٌر خاص تفسٌر إلى تخضع

 
 النظرٌة ان حٌث اإلدارٌة الورلة بعد اإلداري المانون فً اإلثبات طرق أهم من المرائن وتعد  

 إثبات هو اإلداري فاإلثبات مكتوبة، لرائن اعتبارها على تموم ذاتها رٌةاإلدا األوراق إلى
 .شكله حٌث من ممٌدا كان وان موضوعه، فً إلناعً

 
 .44ٌمٌن أو شهادة ذاتٌة أدلة ولٌس موضوعٌة، ولائع من المرائن ونستخلص

 
 ٌنبغً لذيا السند إلى توصله التً والسرٌعة المناسبة الطرٌمة على ٌبحث أن الماضً وعلى   

 بمجهود ٌموم وان بالشن المتمٌزة، المرحلة، هذه من ٌنتمل أن وعلٌه حكمه، علٌه ٌؤسس أن
 ٌصل أن إلى والتدرج المنطك من برباط الولائع أو العناصر، مختلف بٌن بالجمع ٌتمٌز فكري

 . 45حكمه لتأسٌس والٌمٌن االطمئنان فٌها ٌجد حٌث أخرى مرحلة إلى
 
 فٌها تتوفر أن ٌجب حكمه فً الماضً إلٌها وٌستند دلٌمة حجة مرائنال تكون أن أجل من  

 :  شروط
 فً علٌها ٌعتمد أن الماضً وٌستطٌع الخصوم تسٌٌر أجل من وواضحة، لوٌة لرٌنة تكون أن -

 . حكمه إصدار
 بمعنى وسائغا سلٌما استخالصا والحوادث الولائع من للمرٌنة الماضً استخالص ٌكون أن -

 . حكمه إلٌها ٌنهً التً النتٌجة إلى ومنطما عمال مؤدٌا ٌكون
 أمام الماضً علٌها ٌعتمد التً اإلثبات ممدمة فً اإلداري المانون فً المضائٌة المرائن وتعتبر  

 األدلة تمدٌر فإن ثم ومن المجال، هذا فً واسعة تمدٌرٌة بسلطة ٌتمتع الذي اإلداري المضاء
 بدلٌل االلتزام دون اإلثبات فً حجٌتها ومدى بٌائها ٌثح من اإلداري الماضً إللناع مترون
 . محدد لدلٌل معٌنة بموة االعتداد أو آخر وترن

 
 

                                                           
 . 131، ص  2113ه دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، دار النهضه العربٌة سنعبد المنعم عكاشة ، شام ه 42
دمحم عبد الغرٌب  ، حرٌة الماضً فً األلتناع وأثره وتسبب األحكام الجنائٌة ، دار النهضة العربٌة الماهرة ،  43

 . 119، ص 2118
 . 276بن شٌخ آث ملوٌا ، مبادئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة ، مصدر سابك ، ص  ٌنحسل 44
 . 356ٌحً بكوش ، مصدر سابك ، ص  45
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 انًطهب انخاَٙ
 

 انًُازػاث اإلادارٚتاإلحباث فٙ ٔسائم اإلحباث انحدٚخت 
 

أزشود فٟ ا٢ٚٔخ األف١وح أٚػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزؾلصخ ٚاٌزٟ ؽوأد ػٍٝ اٌّغزّغ، وؤؽل   

اٌوئ١َ١خ ٌضٛهح اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد وبٌؾبٍجبد ٚاٌّظغواد اٌف١ٍّ١خ ٚرجبكي اٌوٍبئً  اٌوٚافل

 .ِٓ ٕ٘ب وبْ الثل ِٓ اٌجؾش ػٓ ِلٜ لجٛي ٘نٖ اٌٍٛبئً اٌغل٠لح ول١ًٌ اصجبد

ؽ١ش ٠ّىٓ رؼو٠ف اإلصجبد اإلٌىزوٟٚٔ أٔٗ : " ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼط١بد اٌزٟ ٠زُ عّؼٙب  

ظّخ اٌّؼٍِٛبر١خ أٚ االٌىزو١ٔٚخ اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب أْ رىْٛ طبٌؾخ ٌالٍزلالي ٚؽفظٙب ثٛاٍطخ األٔ

ثٙب أِبَ اٌمؼبا
46

 ". 

ٚ٘نا اٌّفَٙٛ ٌإلصجبد اإلٌىزوٟٚٔ ٌُ ٠جزؼل ػٓ اٌزؼو٠ف اٌزم١ٍلٞ ٌإلصجبد، ام أْ عٛ٘و اإلصجبد 

ؾىُ َِؤٌخ ٠زّضً فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌل١ًٌ ٌالٍزلالي ثٗ أِبَ اٌمؼبا، ؽ١ش رجمٝ اٌمٛاػل اٌزٟ ر

اإلصجبد ٔفَٙب، هغُ اٌزطٛه اٌؾبطً فٟ ِغبي االرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد، فبٌؾل٠ش ػٓ اإلصجبد 

   االٌىزوٟٚٔ ال ٠ّضً اٌشنٚم ػٓ اٌمٛاػل اٌؼبِخ ٌإلصجبد ٚأّب ٘ٛ رطج١ك ٌٙنٖ اٌمٛاػل، ِٚب ٠زغ١و 

ٞ ٌٍٛص١مخ ٚرغو٠ل ٘ٛ اػزّبك ٍٚبئً عل٠لح ٌإلصجبد، رز١ّي ثظ١غزٙب اٌالِبك٠خ ٚؽنف اٌطبثغ اٌّبك

 اٌؼاللبد ِٓ إٌَلاد اٌّبك٠خ .
ِٚٓ ٕ٘ب وبْ الثل ِٓ اٌجؾش ػٓ أٛاع ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚث١بْ ِفِٙٛٙب ٚػٓ ِلٜ لبث١ٍزٙب ول١ًٌ 

 :  اصجبد ٚمٌه ِٓ فالي رم١َُ ٘نا اٌّطٍت اٌٝ فوػ١ٓ وّب ٠ٍٟ

 كترَٔٛتنانفرع األٔل : انًحرراث األ

 
 كترونٌة، ٌعكس تطور نشاطها وٌكشف عن دخولها مرحلةإن استخدام اإلدارة لوسائل اإلل  

 اإلدارة اإللكترونٌة، وتبنً العمل اإللكترونً كبدٌل عن العمل الورلً، الذي الزم نشاطها لفترة
 طوٌلة وستحاول من خالل ما سٌأتً أن نوضح مفهوم المحرر اإللكترونً من خالل المٌام

 .وبٌان حجته  تحدٌد عناصره اوكذ ، بتعرٌفه

 كترَٔٛت نانًحرراث األ أالً تؼرٚف

 -ِٚٓ فالي ِب ١ٍؤرٟ ٌٍزؼو٠ف اٌزشو٠ؼٟ ٚاٌفمٟٙ ٌٍّؾوه االٌىزوٟٚٔ:

 كترَٔٛت نحرراث األنهًانتشرٚؼٙ تؼرٚف  - 1
 

ػوف لبْٔٛ ا١ٌَٛٔزواي إٌّٛمعٟ ثشؤْ اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ اٌّؾوه االٌىزوٟٚٔ   
47
فٟ اٌّبكح  

ُ أشبإ٘ب أٚ اهٍبٌٙب أٚ اٍزالِٙب أٚ رقي٠ٕٙب ثٍٛبئً اٌىزو١ٔٚخ أٚ /أ ِٕٗ : " اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ز4

ػٛئ١خ أٚ ثٍٛبئً ِشبثٙخ ثّب فٟ مٌه ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو رجبكي اٌج١بٔبد اإلٌىزو١ٔٚخ أٚ 

اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ أٚ اٌجوق أٚ اٌزٍىٌ أٚ إٌَـ اٌجولٟ،" ٚػوف اٌّشوع اٌّظوٞ اٌّؾوه 

                                                           
 . 29، ص 2113، مجلة المضاء والتشرٌع ، تونس ، أكتوبر مال العٌاري ، تطور العلمً ولانون اإلثبات ك 46
47
(   ثبألٔغ١ٍي٠خ   طله ٘نا اٌمبْٔٛ ػٓ ٌغٕخ األُِ اٌّزؾلح ٌٍمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ) األَٚٔزواي 

UNISTRSL ِقزظوUnited nation commission on international trade law ٌلٚهح فٟ ا

٠ّٚضً ٘نا اٌمبْٔٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػل  4223ع١ٍ٠ٛخ  53ع١ٍ٠ٛخ اٌٝ  47إٌّؼملح فٟ ف١١ٕب فٟ اٌفزوح ِٓ  56

اٌزٟ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌلٚي األػؼبا فٟ األُِ اٌّزؾلح أْ رؼؼٙب فٟ االػزجبه ػٕل رؼل٠ً لٛا١ٕٔٙب اٌؾب١ٌخ، أٚ ٚػغ 

ٌىزو١ٔٚخ ، ٚ اٌمبْٔٛ ِٕشٛه ػٍٝ ِٛلغ األَٚٔزواي لٛا١ٔٓ عل٠لح ثشؤْ رٕظ١ُ اٌّؼبِالد ٚ اٌزٛل١ؼبد اإل

http://www.uncitral.org/uncitral texts / electronic commerce /2001 model أؽٍغ ،

  .32>:3، ػٍٝ اٌَبػخ  32/42/:423ػ١ٍٗ ٠َٛ 
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   ثؤٔٗ 4226  ٌَٕٗ 37/ة ِٓ لبْٔٛ اٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ اٌّظوٞ هلُ 3االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّبكح 

هٍبٌخ رزؼّٓ ِؼٍِٛبد رٕشؤ أٚ رلِظ أٚ رقيْ أٚ روًٍ أٚ رَزمجً و١ٍب أٚ عيئ١ب ث١ٍٍٛخ 

 اٌىزو١ٔٚخ أٚ هل١ّخ أٚ ػٛئ١خ أٚ ثؤ٠خ ١ٍٍٚخ أفوٜ ِشبثٙخ."

 

خ اٌّؾوهاد األٌىزو١ٔٚخ ، ر١َّٚاْ افزٍفذ فٟ ٠َٚزقٍض ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌَبثمخ أْ اٌزشو٠ؼبد 

أٚ اٍزالَ أٚ رقي٠ٓ ِؼٍِٛبد اٌىزو١ٔٚخ ػٓ ِلٌٛي ِشزون ٘ٛ أشبا أٚ اهٍبي أٔٙب رؼجو غ١و 

 اٌىزو١ٔٚبً . أفوٜ ِشبثٙخ، ٠ٕزٟٙ ثٛطفٗ ِؾوهاً  ٍٚبئؾ اٌىزو١ٔٚخ أٚ ١ٍٍٚخػٓ ؽو٠ك 

 كترَٔٙ نتؼرٚف انفقٓٙ نهًحرراث األ -2
 

وٟٚٔ ثؤٔٗ: " ث١بٔبد ٠زُ رَغ١ٍٙب أٚ رقي٠ٕٙب ػٍٝ أٞ ٚاٍطخ ثٛاٍطخ ػوف اٌفمٗ اٌّؾوه االٌىز   

 اٌؾبٍت ا٢ٌٟ أٚ ِب شبثٗ ٚ ٠ّىٓ لواارٙب أٚ اكهاوٙب ثٛاٍطخ اٌفوك أٚ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ أٚ ِب

.شبثٗ
48
  

ٚ ػوف ونٌه ثؤٔٗ: " اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ رجبكٌٙب ِٓ فالي اٌّواٍالد اٌزٟ رزُ ث١ٓ 

ثٍٛبئً اٌىزو١ٔٚخ ٍٛاا وبٔذ ِٓ فالي شجىخ االٔزؤذ أَ ِٓ فالي األلواص ؽوفٟ اٌؼاللخ 

اٌظٍجخ أٚ شبشبد اٌؾبٍت ا٢ٌٟ أٚ أ٠خ ١ٍٍٚخ اٌىزو١ٔٚخ أفوٜ ٌزٛط١ً اٌّؼٍِٛبد ث١ٕٙب أٚ 

اصجبد ؽك اٌم١بَ ثؼًّ، فٟٙ ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ ِٓ فالٌٙب ٠زّىٓ اٌّزاللْٛ ػجو االٔزؤذ ِٓ رٛط١ً 

 اٌّؼٍِٛخ ٌجؼؼُٙ. 

 نكترَٔٙ ألحاَٛاً : ػُاصر انًحرر ا

 
اما وبْ اٌل١ًٌ اٌىزبثٟ اٌزم١ٍلٞ ٠زىْٛ ِٓ ػٕظو٠ٓ أٍب١١ٍٓ، ّ٘ب اٌىزبثخ اٌقط١خ ٚاٌزٛل١غ   

اٌجلٚٞ، فبْ األِو ال ٠قوط ػٓ مٌه فٟ اٌل١ًٌ اإلٌىزوٟٚٔ، اٌَّزقوط ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد 

ٌىزو١ٔٚخ ٚاٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ، اٌل١ٌٚخ، فٙٛ ٠زىْٛ ِٓ ػٕظو٠ٓ عٛ٘و١٠ٓ ّ٘ب اٌىزبثخ اإل

فبٌّؾوه اإلٌىزوٟٚٔ ٘ٛ أفؼً ١ٍٍٚخ إلصجبد اٌزؼبللاد اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّجوِخ ػجو شجىخ اٌّؼٍِٛبد 

اٌل١ٌٚخ، ٌٚنا فٙٛ ثٙنا اٌٛطف ٠شًّ وال ِٓ اٌىزبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ ثٛطفٙب هِٛىا رؼجو ػٓ اٌفىو 

ػٓ أظواف اهاكح اٌشقض اٌٝ االٌزياَ ٚاٌمٛي، ٚاٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ ثٛطفخ اٌّؼجو األٍبٍٟ 

ثّؼّْٛ اٌّؾوه اٌنٞ ٚلغ ػ١ٍٗ
49

 ، ٚأطاللب ِٓ مٌه ٍٕزٕبٚي ٘ن٠ٓ اٌؼٕظو٠ٓ رجبػب:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48
شو ٚ اٌزٛى٠غ، دمحم فٛاى اٌّطبٌمخ، اٌٛع١ي فٟ ػمٛك اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕ  

 427، ص :422
49
عبد المنعم صبحً جمٌل ، اإلثبات اإللكترونً لألعمال المانونٌة لإلدارة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة  

 . 34، ص  2116اإلسكندرٌة ، 
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 انكتابت  -1

 
٠ؼطٟ ٔظبَ اإلصجبد أفؼ١ٍخ ٌٍىزبثخ ػٍٝ ثبلٟ ؽوق اإلصجبد األفوٜ، ٚٔظوا ٌزؼٍك ٘نا اٌل١ًٌ    

 . ٌخ اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخثبٌّغبي اإلٌىزوٟٚٔ، ؽ١ش ٠ؼزجو ِٓ األك

 

اٌزٟ ٔظّذ اإلصجبد اإلٌىزوٟٚٔ، ٌُ رٛهك ِب ٠ؾلك  -اٌل١ٌٚخ ٚاٌؼوث١خ  –ٔغل أْ غبٌج١خ اٌزشو٠ؼبد 

اٌّمظٛك ثبططالػ اٌىزبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ، ٠ٚجلٚ أْ ٘نٖ اٌزشو٠ؼبد لظلد ػلَ ٚػغ رؼو٠ف 

 ١ب اٌزم١ٕبد.ِؾلك ٌٍىزبثخ، الٍز١ؼبة أٞ شىً ٠ظٙو فٟ اٌَّزمجً، ِغ رٕبِٟ رىٌٕٛٛع
 

غ١و أٔٗ ١ٌٌ فٟ اٌمبْٔٛ ِب ٠ٍيَ فٟ االػزمبك أْ اٌىزبثخ ال رىْٛ اال ػٍٝ اٌٛهق، فبٌىزبثخ ال   

٠ٕظو ا١ٌٙب ِٓ ؽ١ش اهرجبؽٙب ثبٌلػبِخ أٚ ا١ٌٍٛؾ اٌَّزقلَ فٟ اٌزل٠ٚٓ، ثً ثٛظ١فزٙب فٟ اػلاك 

اف ِٓ اٌوعٛع ا١ٌٗ فٟ اٌل١ًٌ ػٍٝ ٚعٛك اٌزظوف اٌمبٟٔٛٔ ٚ رؾل٠ل ِؼّٛٔٙب، ثّب ٠ّىٓ األؽو

ؽبٌخ ٔشٛة ٔياع
50
  

ٌتضح لنا أن الفارق بٌن الكتابة التملٌدٌة والكتابة اإللكترونٌة ٌكمن بصفة  خ غبٌج١خ اٌفم اِب
أساسٌة فً نوع الوسٌط أو الدعامة التً ترد علٌها الكتابة، فإن كانت الدعامة تملٌدٌة كاألوراق 

 الكترونٌة، فإن الكتابة تكون إلكترونٌة.كانت الكتابة تملٌدٌة وإن كانت الدعامة 

 
  نكترَٔٛتشرٔاط انكتابت األ

 

 .اِىب١ٔخ لوااح اٌىزبثخ اإلٌىزو١ٔٚخ -3

 .ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌشقض اٌنٞ اطله٘ب اٌزل١ًٌ -4

 .ٍزوعبع اِىب١ٔخ اٌؾفع ٚ اال -5

 . ػلَ اٌمبث١ٍخ ٌٍزؼل٠ً -6
 

 انتٕقٛغ  -2

 

 وبِال فٟ اإلصجبد، اال اما وبٔذ ِٛلؼخ، فٟ اؽبه إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌإلصجبد، ال رؼل اٌىزبثخ ك١ٌال  

فبٌزٛل١غ ٘ٛ اٌؼٕظو اٌضبٟٔ ٌٍل١ًٌ اٌىزبثٟ، ٚغ١بثٗ ٠فمل اٌل١ًٌ ؽغزٗ ٚ ؽج١ؼزٗ ول١ًٌ اصجبد، 

فبٌزٛل١غ ٘ٛ اٌشوؽ اٌُّٙ ٚاٌغٛ٘وٞ فٟ إٌَل اٌؼبكٞ ثٛطفٗ ٠زؼّٓ الواه اٌّٛلغ ٌّب ٘ٛ ِلْٚ 

 فٟ إٌَل ثّب ٠ؼفٟ ػ١ٍٗ اٌمٛح اٌضجٛر١خ.

 

٠ٚزؼؼ ِٓ أْ اٌزشو٠ؼبد فٟ ِقزٍف اٌلٚي، رزفك ػٍٝ أْ اٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ ٠زىْٛ ِٓ    

هِٛى أٚ ؽوٚف أٚ أهلبَ أٚ أشىبي، ٚاٌٛاػؼ أْ اٌزشو٠غ لل أثلٜ ا٘زّبِٗ ثؼوٚهح أْ ٠ىْٛ 

اٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ ٠ؼجو ٠ّٚضً شقض اٌّٛلغ ٠ٚؼجو ػٓ هغجزٗ فٟ االٌزياَ ثّب ٚلغ ػ١ٍٗ، 

 ْ ٠ىْٛ اٌزٛل١غ ِٛصمب ِٚؾلكا ٌشقض اٌّٛلغ.ٚونٌه أ١ّ٘خ أ
 

ٌٍزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ، ثؼغ اٌقظبئض اٌٛاعت رٛافو٘ب، ِٓ رزفك ػٍٝ أْ  ِٓ أْ اٌفمخ  ٠زؼؼ   

ؽ١ش رى٠ٕٛٗ ِٓ ػٕبطو فبطخ ثبٌّٛلغ رؤفن شىً أهلبَ أٚ ؽوٚف ٚ ٠غت أْ ٠ؼجو ػٓ هػب 

غ١وٖ، ٚأْ ٠ىْٛ ٌٗ كهعخ ِٓ  اٌّٛلغ ثّب ٚلغ ػ١ٍٗ، ٚأْ ٠ؾلك شقظ١خ اٌّٛلغ ٚ ١ّ٠يٖ ػٓ

األِبْ ٚاٌَو٠خ فٟ َٔجزٗ اٌٝ اٌّٛلغ
51
. 

                                                           
50
 . 128، ص  2112، جوان  31باطلً غنٌة ، الكتاب اإللكترونً كدلٌل إثبات ، مجلة التواصل ، العدد  
ٌبوكً ، التولٌع اإللكترونً فً التشرٌعات الخلٌجٌة ، دراسة ممارنة ، المكتب الجامعً عادل رمضان األ 51

 وما بعدها .  31، ص  2115الحدٌث ، اإلسكندرٌة ، 
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  نكترَٔٙشرٔاط انتٕقٛغ األ

 

 اهرجبؽ اإلٌىزوٟٚٔ ثشقض اٌّٛلغ .  -3

 ١ٍطوح اٌّٛلغ ػٍٝ ا١ٌٍٛؾ اإلٌىزوٟٚٔ .  -4

 أٚ رغ١١و فٟ ث١بٔبد اٌزٛل١غ اإلٌىزوٟٚٔ .  رؼل٠ً أٞ اِىب١ٔخ وشف  -5

 

 

ِٓ لبْٔٛ اٌزٛل١غ  34فموح  24فٟ اٌّبكح زٗ وففمل ػؾوه اإلٌىزوٟٚٔ رظل٠ك اٌّعٙخ ٚرىْٛ   

 526/37ٚاٌزظل٠ك االٌىزو١١ٔٚٓ هلُ 
52

شقض ؽج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠مَٛ ثّٕؼ شٙبكاد :ثؤٔٗ 

 رظل٠ك اٌىزوٟٚٔ ِٛطٛفخ، ٚلل ٠ملَ فلِبد أفوٜ فٟ ِغبي اٌزظل٠ك االٌىزوٟٚٔ."

 

ِٓ لبْٔٛ هلُ  4ِٓ اٌّبكح  9ح فٟ اٌفموفمل ػوفٗ اٌّشوع اٌغيائوٞ شٙبكح اٌزظل٠ك اِب  

اٌظٍخ ث١ٓ اٌزؾم١ك ِٓ اٌزٛل١غ االٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ ثؤٔٙب "ٚص١مخ فٟ شىً اٌىزوٟٚٔ رضجذ  37/26

  صجبد إٌياع اإلكاهٞاىزو١ٔٚخ فٟ ٌؽغ١خ اٌّؾوهاد األصبٌضبً : " 

 
 ِٛلـف اٌٝ اٌزؼوع فالي ِٓ اإلكاهٞ، اٌمؼبا أِبَ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؾوهاد ؽغ١خ ٔٛػؼ   

 رمل٠و فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه ٚاٌٝ اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌّؾوهاد اإلصجبد ِٓ اإلكاهٞ اٌمبػٟ

 .االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه

 

 اإلكاهٞ اٌمبػٟ اػزوف:    اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌّؾوهاد اإلصجبد ِٓ اإلكاهٞ اٌمبػٟ ِٛلف -3 

 ٚأطله اإلصجبد، فٟ ٍزقلاِٙبا ٚاِىب١ٔـخ اإلٌىزو١ٔٚـخ اٌّؾوهاد ٚثشوػ١خ اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌىزبثخ

 اإلكاه٠خ، اٌّؼبِالد فٟ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾغ١ـخ اإلٌىزو١ٔٚـخ اٌىزبثخ ٠ؼطٟ ؽىّب اٌفؤَٟ، اٌلٌٚخ ِغٌٍ

 ٌـ اإلكاه٠خ اٌّؾىّخ ؽىُ فٟ اٌطؼٓ ٔظوٖ ػٕل :4223/34/4 فٟ اٌظبكه لواهٖ فٟ ٚمٌه

Nantes 4223/28/29 فٟ اٌظبكه 
53

 . 

 

 مٌه ٚ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؾوهاد فٟ اإلصجبد ِغبي فٟ اٌزمل٠و٠خ ٍٍطزٗ ٌٗ رظً اإلكاهٞ اٌمبػٟ أْ 

 رمل٠ُ اٌقظَٛ ِٓ ٠ٚطٍت اٌلػٜٛ فٟ ٠زؾىُ ِٓ ٘ٛ اإلكاهٞ فبٌمبػٟ اٌّلٟٔ، اٌمبػٟ ثقالف

 اإلصجبد فٟ ٌٗ ِم١لح ؽوق رٛعل ال اإلكاهٞ اٌمبػٟ أْ ػٍٝ فؼال ثٙب، اٌقبطخ اٌَّزٕلاد

 اإلكاهٞ ثبٌؼمل اٌّزؼٍمخ إٌّبىػبد ٚرؼل 4.مٌه فالف ٍٝػ اٌمبْٔٛ ٔض اما اال األطً، ثؾَت

 اٌمبػٟ أِبَ اإلٌىزو١ٔٚخ ثبٌّؾوهاد اإلصجبد َِؤٌخ ثشؤٔٗ رضٛه اٌنٞ األثوى اٌّغبي اإلٌىزوٟٚٔ

 .'اإلكاهٞ

 

 اٌٍٛبئً لجٛي ث١ٓ اٌز١١ّي ٠غت ثلا٠خ ٟ  : االٌىزوٚٔ اٌّؾوه رمل٠و فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه -4 

 اٌٍٛبئً، رٍه ؽغ١خ ٚث١ٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؼاللخ أؽواف ث١ٓ ػ١ٍٗ االرفبق ٠غٛى ِب ٚ٘ٛ اإلصجبد فٟ

اٌمبػٟ ثزمل٠و ٠زؼٍك ألٔٗ رّبِب ِقزٍف أِو ٚ٘ٛ
54

 ثٍٛبئً األِو فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ فؾو٠خ ،

 ثٍٛبئً األِو ػٓ االِزٕبع ٠َزط١غ ال اإلكاهٞ اٌمبػٟ أْ ٟ٘ األٌٚٝ فىوربْ؛ رؾىّٙب اإلصجبد

 ٚاٌفىوح إٌياع؛ ثؼٕبطو وبٍِخ كها٠خ أٍبً ػٍٝ اٌلػٜٛ ٚلبئغ ث١بْ ٚ ٌفُٙ ِخ،اٌالى اإلصجبد

                                                           
  من لانون األونسترال 2الماده  52
جامعة نمال عن : أحمد دمحم السٌد أفندي ، دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحموق  53

 . 361أسٌوط ، مصر دون ذكر السنه ، ص 
ٌوسف سٌد عواض ، خصوصٌة المضاء عبر الوسائل اإللكترونٌة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عٌن الشمس  54

 . 219، ص  2111
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 رمزظو ثؾ١ش اإلصجبد، أٚ ٌٍزؾؼ١و اٌّغل٠خ غ١و ثبٌٍٛبئً األِو ثؼلَ ٠ٍزيَ اٌمبػٟ أْ اٌضب١ٔخ

 اٌٝ رئكٞ ٚاٌزٟ ِٕزغخ اٌغ١و أٚ اٌؾبعخ ػٓ اٌيائلح اٌٍٛبئً ٚرَزجؼل إٌّزغخ اٌٍٛبئً ػٍٝ ؽو٠زٗ

 .  اػبف١خ ِظبه٠ف أؽوافٙب ٚرؾ١ًّ اٌلػٜٛ فٟ اٌفظً رؤف١و

 

 

 فبالػزواف:  اصجبد ول١ًٌ ٌٗ اٌّملَ االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه رمل٠و فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه - أ 

 ػٍٝ رزٛلف اإلكاهٞ، اٌمبػٟ أِبَ اإلصجبد فٟ االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّؾوهاد اٌّطٍمخ، اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌؾغ١خ

 أٞ – ٍبثمب ا١ٌٙب أشؤب ٚاٌزٟ – اٌىبًِ االٌىزوٟٚٔ ٌٍل١ًٌ بْٔٛاٌم ؽلك٘ب اٌزٟ اٌشوٚؽ رٛافو ِلٜ

 ِقزٍف فٟ اٌىزوٟٚٔ ِؾوه أٞ لجٛي ِٓ اإلكاهٞ اٌمبػٟ أِبَ افز١به أٞ صّخ ٠ٛعل ال أٔٗ

ٌظؾزٗ اٌّطٍٛثخ ٌٍشوٚؽ َِزٛف١ب اٌّؾوه مٌه ٌٗ للَ ِزٝ ٠ٕظو٘ب، اٌزٟ اإلكاه٠خ اٌلػبٜٚ
55
. 

 

 ٕ٘بن:  اٌمب١ٔٛٔخ اٌشوٚؽ َِزٛفٟ اٌغ١و االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه رمل٠و فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه -ة

 ػلَ ؽبٌخ فٟ االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه ٠وفغ ال أْ اإلكاهٞ، ٌٍمبػٟ ٠ّىٓ أٔٗ ٠وٜ اٌفمٗ ِٓ عبٔت

 ثً اإلكاه٠خ، ٌٍلػٜٛ ٚفظٍٗ ِجبشورٗ ػٕل ٠ٍّٙٗ ال ٚأْ اٌّطٍٛثخ، اٌمب١ٔٛٔخ اٌشوٚؽ ػٍٝ رٛافوٖ

 ٠زووٗ ٚال اٌل١ًٌ ثٙنا ٠ؤفن أْ اإلصجبد أكٌخ رمل٠و فٟ ٚؽو٠خ ٍؼخٚا ٍٍطبد ِٓ ج٠ٗزّزؼ ٚثّب ٌٗ

 فالي ِٓ شىٗ ؽَُ  ٌٗ ف١ّىٓ ف١ٗ، ل٠ٛخ ا١ٌم١ٓ كهعخ كاِذ ِب شه وً ِٓ ِجوأ ٠ىٓ ٌُ اْ ٚ و١ٍخ

 .لب١ٔٛٔخ اٌغ١و األِٛه فٟ اٌقجوح ثؤً٘ االٍزؼبٔخ رمل٠و فٟ ؽو٠زٗ

 

 

 ِٚؼٕٝ:  رم١ٍلٞ ِٚؾوه اٌىزوٟٚٔ ِؾوه ٓث١ رؼبهع ؽلٚس ؽبٌخ فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه -ط

 ػٕل اإلصجبد، فٟ اٌزم١ٍلٞ اٌٛهلٟ اٌّؾوه رفٛق ؽغ١خ االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه اػطبا ٠ّىٓ أٔٗ مٌه

 اٌٝ ٚاٍزٕبكا – اٌزم١ٍلٞ اٌّؾوه ٠ؾز٠ٛٗ ِٚب االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه ٠ؾز٠ٛٗ ِب ث١ٓ رؼبهع، ؽلٚس

 ٚشوٚؽ ثؼٛاثؾ االٌىزوٟٚٔ ّؾوهاٌ أؽبؽ لل اٌغيائوٞ اٌّشوع أْ ٚاٌٝ اٌفؤَٟ إٌض

 االٌىزوٟٚٔ اٌّؾوه ِؼٗ ٠ىْٛ اٌنٞ األِو اٌزم١ٍل٠خ، اٌّؾوهاد ثٙب أؽبؽ اٌزٟ ِٓ أوضو اػبف١خ،

 ٌٍمبػٟ أْ اٌٝ ٚاٍزٕبكا ث١ّٕٙب، رؼبهع ؽلٚس ؽبٌخ فٟ اٌٛهلٟ ٔظ١وٖ ِٓ أػٍٝ ِورجخ فٟ

 .ِٕٙب ا١ٌٗ اؽّؤْ ثّب ف١ؤفن ،ثؼغ ػٍٝ ثؼؼٙب ِفؼال ث١ٕٙب ٠ٛاىْ أْ ٌألكٌخ رمل٠وٖ فٟ اإلكاهٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55
ػجل ا١ٌَل اٌظبفٟ دمحم ثله اٌل٠ٓ ٘شبَ، اٌل١ًٌ االٌىزوٟٚٔ أِبَ اٌمبػٟ اإلكاهٞ، ِغٍخ اٌؾمٛق ٚ اٌؼٍَٛ  

 . 477، ص7102، عبِؼخ ى٠بْ ػبشٛه، اٌغٍفخ، اٌؼلك اٌواثغ، اٌّغٍل اٌؼبشو، ك٠َّجو اإلَٔب١ٔخ
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 كترَٔٛت ٔانتسجٛالثنانفرع انخاَٙ : انرسائم األ

 

 وؤؽل اٌّغزّغ ػٍٝ ؽوأد ٚاٌزٟ اٌؾل٠ضخ، االرظبي ٍٚبئً أزشبه ٔز١غخ ِٓ وبْ ٌمل  

 ش١ئب رزواعغ اٌزم١ٍل٠خ اٌٛهل١خ اٌَّزٕلاد ثلأد أْ ٚاالرظبالد، اٌّؼٍِٛبد صٛهح هٚافل

 اٌؾ١بح فٟ ٌٍّؼٍِٛبد اٌغل٠لح اٌلػبِبد ٘نٖ الٔزشبه ؽج١ؼ١خ وٕز١غخ ؼًّ،اٌ فٟ فش١ئب

 .  اٌؼظو٠خ اٌؾ١بح ثّزطٍجبد اٌٛفبا ػٓ فؼال أكاا ِٓ ثٗ رز١ّي ٌّب اٌؼ١ٍّخ،

 أالً : انرسائم اإلنكترَٔٛت 

 
 فبْ ١خ،اٌىزوٚٔ ث١ئخ فٟ ٚؽفظٙب ٚاهٍبٌٙب ٚرٛل١ؼٙب وزبثزٙب رزُ االٌىزو١ٔٚخ، اٌوٍبئً وبٔذ ٌّب    

 هٍبئً ٚرؼزجو اٌزم١ٍل٠خ، اٌٛهل١خ اٌىزبثخ أكٚاد اٍزقلاَ غ١و ِٓ فالٌٙب ِٓ أٚ ػ١ٍٙب ٠مغ اٌزؼبًِ

 ٘نٖ ٍٕٚزٕبٚي اٌىزو١ٔٚب، اٌّىزٛثخ ٌٍج١بٔبد ّٔٛمعب ٚاٌزٍىٌ، اٌفبوٌ ٚهٍبئً اإلٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل

 :١ٍؤرٟ ِب فالي ِٓ اإلصجبد فٟ ؽغ١زٙب رٛػ١ؼ ِؾب١ٌٚٓ ثبٌلهاٍخ اٌوٍبئً

 :  انبرٚد اإلنكترَٔٙ 

 

 اٌؼ١ٍّخ، إٌبؽ١خ ِٓ اٍزقلاِب ٚأوضو٘ب االٔزؤذ رطج١مبد أُ٘ ِٓ اإلٌىزوٟٚٔ، اٌجو٠ل ٠ؼزجو  

 ثٍٛبئً ِمبهٔخ اٌج١َطخ، ٚرىٍفزٗ اٍزقلاِٗ ٌٍٚٙٛخ اٌفبئمخ ٍوػزٗ اٌٝ مٌه فٟ اٌَجت ٠ٚوعغ

األفوٜ اٌفٛهٞ االرظبي
56

 ث١ٓ اٌّىزٛثخ اٌوٍبئً زجبكيث رَّؼ ؽو٠مخ: "  ثؤٔٗ ٕٚ٘بٌه ِٓ ػوفٗ ،

."اٌّؼٍِٛبد ثشجىخ اٌّزظٍخ األعٙيح
57

 

 إَٔاع انبرٚد األنكترَٔٙ 

 

 ثبٌجو٠ل ٠مظل:   (اٌزم١ٍلٞ االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل: ) ِٛلؼخ اٌغ١و االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل هٍبئً - 3

 ؽ١برُٙ غٚال فٟ ػبكح األفواك ٠زجبكٌٗ ٚاٌنٞ طبؽجٗ ِٓ اٌّٛلغ غ١و اٌجو٠ل اٌزم١ٍلٞ، االٌىزوٟٚٔ

ا١ِٛ١ٌخ،
58
 االٔزؤذ، شجىخ ػجو االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠لٞ االٍزؼّبي فٟ اٌشبئؼخ ٟ٘ اٌوٍبئً ٚ٘نٖ 

 اٌّوًٍ ٠ٛ٘خ ِٓ اٌزؾمك فالٌٙب ِٓ ٠ّىٓ ٚال ِٛلؼخ غ١و هٍبئً أٔٙب ام ٌٙب، ل١ّخ ال ػبكح ٟٚ٘

 ثٙنٖ االػزلاك ػٍٝ اٌؼاللخ أؽواف ث١ٓ ارفبق ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ ِب اٌوٍبٌخ، ِؼّْٛ ٍالِخ أٚ

اٌوٍبٌخ
59
. 

 

 ِٚلٜ اٌّٛػٛع، ٌمبػٟ اٌزمل٠و٠خ ٌٍٍَطخ ٍزقؼغ اإلصجبد فٟ لٛرٙب٘نا اٌجو٠ل فٟ خ ؽغ١ فبْ

 .  اٌّؼٍِٛبر١خ ثبألكٚاد اٌقبطخ اٌزم١ٕخ ٌٍٕٛاؽٟ ٚرفّٙٗ اٌّبِٗ

 

 

                                                           
56
زٌد كمال محمود كمال ، خصوصٌة التماضً عبر الوسائل اإللكترونٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الحموق  

 . 35، ص  2118جامعة اإلسكندرٌة ، 
57
 . 146، ص  2119عربٌة ، الماهرة ، إٌناس الخالدي ، التحكٌم اإللكترونً ، دار النهضة ال 
58
،  2115عبد الهادي فوزي العوضً ، الجوانب المانونٌة للبرٌد اإللكترونً ، دار النهضة العربٌة ، الماهرة ،  

 . 54ص 
 . 131، ص  2111ٌوسف أحمد النوافلة ، اإلثبات اإللكترونً ، دراسة دكتوراه ، جامعة اإللسكندرٌة ،  59
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 رٛل١ؼب اٌّٛلؼخ االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل هٍبئً ٟٚ٘: اٌىزو١ٔٚب اٌّٛلؼخ االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل هٍبئً - 4

اٌّقزظخ اٌغٙخ ِٓ رظل٠ك شٙبكح ٠ؾًّ ٚ ِئِٕب؛ زو١ٔٚباٌى
60

 . 

 

 ثؾغ١خ رزّزغ اٌىزوٟٚٔ ثزٛل١غ اٌّّٙٛهح االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل فٟ هٍبٌخ ٘نا اٌجو٠ل رىْٛ فبْ ؽغ١خ 

 لجً ِٓ رلفً كْٚ األفواك ث١ٓ ٠زُ اٌنٞ فٙٛ)  اٌؼوفٟ اٌّؾوه ؽغ١خ ػٓ رمً ال اإلصجبد فٟ

  (  ِٗ ثقلِخ ػبِٛظف ػبَ اٚ شقض ِىٍف 

 

 ٚفك رزُ فلِخ ٘ٛ ػ١ٍٗ، اٌّٛطٝ اٌجو٠ل : ػ١ٍٙب اٌّٛطٝ االٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل هٍبئً -5 

 ِجٍغ ٌمبا – ٌٍّوًٍ ٚرٛفو اٌزٍف أٚ اٌَولخ أٚ اٌفمل ِقبؽو ػل اإلهٍبي ػّبْ رىفً اعواااد

 ػٍٝ ثٕباا ٚ اٌؼوٚهح ػٕل - ونٌه ٚ اٌجو٠ل ١٘ئخ ٌلٜ اإلهٍبي ا٠لاع ػٍٝ اٌل١ًٌ – ٠لفؼٗ عيافٟ

.ٌٗ ا١ٌٗ اٌّوًٍ اٍزالَ اصجبد – ؽٍجٗ
61
  

 

 االٌىزوٟٚٔ، اٌجو٠ل ؽغ١خ اهٍبا فٟ اإلكاهٞ اٌمبػٟ كٚه أ١ّ٘خ اغفبي ٠غت ال فبٔٗ ٚأف١وا

 أٞ ِٓ ثبٌزؾمك ل١بِٗ ػٍٝ اٌّجٕٟ اٌفؼبي ٚكٚهٖ اإلصجبد، ِغبي فٟ اٌٛاٍؼخ ٍٍطزٗأطالق ِٓ 

 . ػلِٗ ِٓ ٌٙبلجٛ ِلٜ ٚث١بْ ٚفؾظٙب إٌياع أصٕبا ِضبهح أكٌخ

 حاَٛاً : انتسجٛالث 

 
 رم١ٕبد ثؤٔٗ ونٌه ٠ٚؼوف طٛه، أٚ أطٛاد ف١ٙب رٕزمً اٌزٟ اٌَطؾ١خ أٔٗ اٌزَغ١ً ٠ؼوف   

 : ٟ٘ اٌزَغ١ً ف١ٍٍٛخ ٚثنٌه طٛه، أٚ أطٛاد ك٠خ، ِب ٍطؾ١خ فٛق روو١ت اػبكح أٚ اٌؾفبظ

 "  ِؼ١ٓ ٔشبؽ رٛفو ػٍٝ اٌل١ًٌ أٚ ٔزبئظ رضجذ ٚص١مخ" 

 سجٛالث إَٔاع انت

 

 ثظوٞ ٍّؼٟ أٚ ثظوٞ ٍّؼٟ، ٠ىْٛ لل اٌزَغ١ً أْ ٔغل

 

 فٟ ؽل٠ضب كفٍذ اٌزٟ اٌؾل٠ضخ، اٌؼ١ٍّخ اٌٍٛبئً ِٓ اٌظٛرٟ اٌزَغ١ً ٠ؼل:  اٌظٛرٟ اٌزَغ١ً -3 

 ثبٌزَغ١ً ٠مظل اٌمب١ٔٛٔخ، اٌزظوفبد إلصجبد رظٍؼ عل٠لح، اصجبد ١ٍٍٚخ ثٛطفٗ اإلصجبد ِغبي

 ػٍٝ اٌظٛد رَغ١ً فٟ اٌَّزقلِخ اٌزَغ١ً أعٙيح زؼّبيثبٍ األطٛاد رَغ١ً: "  اٌظٛرٟ

ٚلذ أٞ فٟ ثؼل ف١ّب ٍّبػٙب ٠ّىٓ رؾفع شوائؾ
62
. 

 

 اٌل١ًٌ لٛح ِلٜ ث١بْ ػٓ اٌؼوث١خ، اٌزشو٠ؼبد غبٌج١خ ٍىزذ رىْٛ ؽغ١خ ٘نا اٌزَغ١ً فمل  

 م٘ت وّب اٌؼبك٠خ؛ اٌَّزٕلاد ػّٓ ٌزظ١ٕفٗ ثؼؼٙب ٚم٘ت اٌظٛرٟ، اٌزَغ١ً ِٓ اٌَّزّل

                                                           
 . 41مال ، مصدر سابك ، ص زٌد كمال محمود ك 60
61
ثشؤْ اٌمٛاػل اٌزٟ رؾىُ اٌَٛق  9;;3ك٠َّجو  37٘نا اٌزؼو٠ف َِزّل ِٓ اٌزٛعٗ األٚهٚثٟ اٌظبكه فٟ  

، ػجل اٌٙبكٞ فٛىٞ) أٔظو  4/;اٌلافٍٟ اٌقلِبد اٌجو٠ل٠خ ٚرؾ١َٓ عٛكرٙب فٟ كٚي االرؾبك ٚاٌٛاهك ثٕض اٌّبكح 

 .  :8 ِوعـغ ٍبثك، ص

 
62
 3اٌو٠ٚشل، ؽغ١خ اٌزَغ١ً اٌظٛرٟ فٟ اإلصجبد اٌغٕبئٟ، ِمبي ِٕشٛه ػٍٝ ِٛلغ  ػٍٟ ثٓ ِل هللا 
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اٌمؼبئٟ غ١و اإللواه ثّضبثخ اػزجبه٘ب اٌٝ ا٢فو ؼغاٌج
63
 اإلكاهٞ ٌٍمبػٟ اٌّغبي ٚرون،  

 االٍزؼبٔخ مٌه فٟ ٠ّىٕٗ ؽ١ش اٌَّغً، اٌىالَ طؾخ ِٓ رؤول ِزٝ ٚؽغ١زٗ، لجٌٛٗ ِلٜ ٌزمل٠و

 .  األطٛاد فجواا ثآهاا

 

 ثبِىبٔٗ ػًّ أٍٍٛة:  ثؤٔٗ ػوفٗ ِٓ،  اٌف١ٍّ١خ ثبٌّظغواد ٠ؼوف ِب:  اٌجظوٞ اٌزَغ١ً -4 

 اٌطج١ؼٟ ثؾغّٙب ٚاٍزؼبكرٙب طغ١وح أفالَ ػٍٝ ٚرَغ١ٍٙب ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد ِٓ اٌؼل٠ل رغ١ّغ

ٚرىج١و٘ب رظغ١و٘ب ؽزٝ أٚ
64
. 

 اٌجظو٠خ، ثبٌزَغ١الد األفن فٟ ٚاٍؼخ ٍٍطخ اإلكاهٞ ٌٍمبػٟ ٠ٚجمٝؽغ١خ ٘نا اٌزَغ١ً 

 .ػ١ٍٗ خاٌّؼوٚػ اإلكاه٠خ إٌّبىػخ فٟ ٌإلصجبد ك١ٌال ٚاػزجبه٘ب

 ػٕل ػ١ٍٗ ٠زٛعت ٚاٌنٞ اإلكاهٞ، ٌٍمبػٟ اٌزمل٠و٠خ اٌٍَطخ اٌٝ ٠ؼٛك ثٙب ٌٍم١بَ األِو أف١واً اْ ٚ

 اٌزَغ١الد رمزظو األٍبً ٘نا ٚػٍٝ األؽواف، ٚؽو٠بد ؽمٛق ػٍٝ اٌؾفبظ ثبعوائٙب، األِو

 . ثبٌمؼ١خ ٠زؼٍك ِب ػٍٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

ٌٍمبػٟ أْ ٠َزقٍض اإللـواه  5:;3ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّؾبوّبد اٌّل١ٔخ اٌٍجٕبٟٔ ٌؼبَ  439أعبىد اٌّبكح  

ؽبٌخ أىبه اٌؾظُ اٌزظو٠ؼ إٌَّٛة ا١ٌٗ  اٌمؼبئٟ ِٓ رظو٠ؼ اٌقظُ اٌَّغً ػٍٝ شو٠ؾ ِغٕبؽ١َٟ ٚ فٟ

٠غٛى ٌٍمبػٟ أْ ٠ٍغؤ اٌٝ رلل١ك اٌظٛد ثٛاٍطخ فج١و. )هاعغ: ٔج١ً طمو، ِىبهٞ ٔي٠ٙخ، ِوعغ ٍبثك، ص 

477. 

 
64

 (F) Chamoux, Le micro film au regard du droit des affaires, J.C.P. 1975, 
doctrime 1, N 2725. 
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 انخاتًت 
   

 رُ(  اإلكاه٠خ إٌّبىػبد فٟ اإلصجبد ؽوق)  اٌجؾش ٌّٛػٛع ١خاٌزؾ١ٍٍ اٌلهاٍخ فالي ِٓ     

 إٌّبىػبد فٟ اإلصجبد ػتا رؾل٠ل ٚ ، ؽج١ؼزٗ رى١١ف ٚ ِب١٘زٗ ؽ١ش ِٓ اإلصجبد ِفَٙٛ رؾل٠ل

 اٌؾل٠ضخ ٚ ، ِجبشوح اٌغ١و ٚ اٌّجبشوح اإلصجبد أكٌخ رؾ١ًٍ ٚ ث١بْ اٌٝ اٌزطوق رُ وّب.  اإلكاه٠خ

 ِٕٙب

 االٍزٕزبعبد ِٓ ثغٍّخ اٌقوٚط أِىٓ اٌّٛػٛع فٟ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌلهاٍخا ٚ اٌجؾش فالي ِٓ ٚ

 ٚاٌزٛط١بد.
 

  انُتائج  

 

 اِبِٗ ِمجٌٛخ وبٔذ ؽبٌّب ٌإلصجبد آفوٞ كْٚ ثطو٠مخ ٍِزيَ غ١و ٠ىْٛ اإلكاهٞ اٌمبػٟ. 3

 .  ػ١ٍخ اٌّؼوٚػخ اٌلػٜٛ ؽج١ؼخ ِغ ٚرزألَ

 

 فبطخ ثظفخ اإلكاهٞ مؼبااٌ اِبَ اإلصجبد ٍٚبئً ٠ٕظُ اٌنٞ اٌزشو٠ؼٟ اإلؽبه ؽلاصخ ثَجت.4

 .  االٍزؼّبي ِؾلٚكح اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّؾوهاد اْ ٔغل

 

 فٟ ِٕزشوح ١ٍٍٚٗ أٗ ِٓ هغُ ػٍٝ اإلٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل وج١و ٘زّبَا ٚاٌمبػٟ اٌّشوع ٠ؼطٟ ال. 5

 . األفواك ث١ٓ االٍزؼّبي

 

 

  تٕصٛاثان

 

 لب١ٔٛٔخ ٔظٛص فالي ِٓ هٚمٌ اإلٌىزوٟٚٔ اٌجو٠ل َِؤٌخ رٕظ١ُ اٌٝ اٌؼوالٟ اٌّشوع ٔلػٛ. 3

 . اٌضجٛر١خ ٚلٛرُٙ اٌمب١ٔٛٔخ ؽغ١زُٙ رج١ٓ

 

 ِبٔؼٗ عبِؼٗ ثظٛهٖ اإلكاه٠خ إٌّبىػبد فٟ اإلصجبد ؽوق رؾل٠ل اٌٝ اٌؼوالٟ اٌّشوع ٔلػٛ.  4

  اإلكاه٠خ إٌّبىػبد فٟ اإلصجبد ؽوق فٟ كل١مٗ ثظٛهح اٌزؾى١ُ اإلكاهٞ اٌمبػٟ ٠زّىٓ ؽزٝ

 

 ثبٌموائٓ رزّؾٛه ٚاٌزٟ ِجبشوٖ ٌغ١و اإلصجبد ؽوق كٚه ػٍٝ ثبٌٕض اٌؼوالٟ اٌّشوع ٔلػٛ. 5

 . اإلكاهٞ اٌمبػٟ ٍٍطخ ِٓ ٚري٠ل رٍٛغ الٔٙب اإلكاه٠خ اٌلػٜٛ اصجبد فٟ كٚها رٍؼت اٌزٟ
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 انًصاادر 

 

 انؼربٛت بانهغت انًصاادر

 

لبنان   باعة والنشر،أحمد أبو الوفاء ،اإلثبات فً المواد المدنٌة ،الدار الجامعٌة للط .د .3
 .  1983بٌروت  

احمد ابو الوفاء ، التعلٌك على نصوص لانون اإلثبات ، منشأ المعارف ، األسكندرٌة  .د .4
 ،1989. 

أدرٌس العلوي العبدالوي ، وسائل اإلثبات فً التشرٌع المغربً  ، طبعة  النجاح  .د .5
 . 1981الجدٌدة  ، المغرب دار البٌضاء 

اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ، دراسة فً المانون المصري أنور سلطان ، لواعد  .6
 . 1984والبنانً ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، بٌروت

التماضً أمام مجلس  اإلجراءاتإبراهٌم المنجً ، المرافعات اإلدارٌة ، دراسة علمٌة  .7
 ،1999الدولة ، الطبعة االولى ، منشأ المعارف ، اإلسكندرٌة ، مصر 

 . 2119إٌناس الخالدي ، التحكٌم اإللكترونً ، دار النهضة العربٌة ، الماهرة ،  د. .8

، عصام توفٌك حسن فرج ، لواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة توفٌك حسن فرج  .9
 .  2113والتجارٌة ، منشورات الحلبً الحمولٌة ، لبنان

لندٌل للنشر والتوزٌع خالد خلف لطارنة ، أثبات دعوى اإللغاء ،  دراسة ممارنه ، دار  .:
 . ، األردن ، دون ذكر السنة

زٌد كمال محمود كمال ، خصوصٌة التماضً عبر الوسائل اإللكترونٌة ، رسالة  .;
 . 2118ماجستٌر ، كلٌة الحموق جامعة اإلسكندرٌة ، 

عادل رمضان األٌبوكً ، التولٌع اإللكترونً فً التشرٌعات الخلٌجٌة ، دراسة  .32
 . 2115معً الحدٌث ، اإلسكندرٌة ، ممارنة ، المكتب الجا

، خصوصٌة اإلثبات فً الخصومة اإلدارٌة ، بدون طبعة ، المكتب عاٌدة الشامً  د. .33

 .  2118الجامعً  الحدٌث اإلسكندرٌة ، 

،  االلتزامد. عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح المانون المدنً، اإلثبات بأثار  .34
 ، 1976بنان بٌروت ، طبعة المجلد الثانً ، دار أحٌاء التراث ال

ٔظو٠خ االٌزياَ  -ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ، ا١ٌٍٛؾ فٟ شوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل  ك. .35

ثٛعٙخ ػبَ ، ِظبكه االٌزياَ ، اٌّغٍل األٚي ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ، ٌجٕبْ ، 

4222 . 

اء اإلداري عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، المرافعات اإلدارٌة واإلثبات امام المض .د .36
 .   2118، المكتب المومً لإلصدار المانونٌة ، الماهرة ، الطبعة األولى ، 

عبد المنعم صبحً جمٌل ، اإلثبات اإللكترونً لألعمال المانونٌة لإلدارة ، رسالة  .37
 ، 2116ماجستٌر ، جامعة اإلسكندرٌة ، 

دار النهضة  عبد الهادي فوزي العوضً ، الجوانب المانونٌة للبرٌد اإللكترونً ، .38
 . 2115العربٌة ، الماهرة ، 

، مجلة المضاء والتشرٌع ، تونس ، كمال العٌاري ، تطور العلمً ولانون اإلثبات  .39
 ،2113أكتوبر 

لحسٌن ابن شٌخ أث ملوٌا ، مبادئ اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة ، بدون طبعة ا .:3
 . 2115، الجزائر ، دار هومة 

 هً العام الجزء ، المجلد الثانً ، بدون تارٌخ ،، المدخل الفممصطفى الزرلا  د.  .;3
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دمحم عبد الغرٌب  ، حرٌة الماضً فً األلتناع وأثره وتسبب األحكام الجنائٌة ، دار  .42
 .2118النهضة العربٌة الماهرة ، 

دمحم فٛاى اٌّطبٌمخ، اٌٛع١ي فٟ ػمٛك اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه  .43

 427، ص :422اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ، 
، دمحم محدة ، اإلثبات فً المواد اإلدارٌة ، مجلة األجتهاد المضائً ، العدد الثانً  .44

 ، 2118نوفمبر 

دمحم محمود هاشم ، المضاء ونظام اإلثبات فً الفمه اإلسالمً واألنظمه الوضعٌه ،  .23

 . 155،1988الطبعة االولى ، منشورات جامعة الملن سعود الرٌاض ، 
د ،فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،بدون طباعة ، منشأ المعارف نبٌل أبراهٌم سع .46

 . 2111،اإلسكندرٌة ، 

، الوسٌط فً المواعد اإلجرائٌة والموضوعٌة لإلثبات ، نبٌل صمر، مكاري نزٌهة  .25
طبما لمانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة وأحدث التعدٌالت المانون المدنً ، دار الهدى 

 . 58، ص  ، عٌن ملٌلة ، الجزائر
الفرعٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ،  التزوٌر الدعوى إجراءاتنجٌب أحمد عبد هللا ،  .48

 ،2116اإلسكندرٌة ، 

العربٌة  النهضةهشام عبد المنعم عكاشة ، دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، دار  د. .49
 ، 2113سنه 

بعة ، دار همام عبد المنعم عكاشة ، دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، بدون ط .28

 ،. 2113النهضة العربٌة ، مصر ، 
، دراسة  اإلسالمًٌحً بكوش ، ادله اإلثبات فً المانون المدنً والجزائري والفمه  .;4

 .1981ممارنة ، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزائري ،

، دراسة  اإلسالمًٌحً بكوش ، ادله اإلثبات فً المانون المدنً والجزائري والفمه  .52
 .1984الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزائري ، ممارنة ،

 

 

 

 انهغٕٚت انًؼاجى

 اثٓ ِٕظٛه ، لبًِٛ اٌَبْ اٌؼوة ، اٌغيا االٚي ، كْٚ ِىبْ ، كْٚ ربه٠ـ. .3
 

 االاطارٚح ٔ انرسائم

 

أحمد دمحم السٌد أفندي ، دور الماضً اإلداري فً اإلثبات ، رسالة دكتوراه ، كلٌة    .4
 .  ر دون ذكر السنهالحموق جامعة أسٌوط ، مص

عبد الستار أمام ٌوسف ، دور الماضً فً اإلثبات ، دراسه ممارنه رسالة دكتوراه  سحر .5
 .  2111، كلٌة الحموق ، عٌن الشمس 

هاشم حامد سلمان كساسبة  ، وسائل اإلثبات أمام المضاء اإلداري ، دراسة ممارنة بٌن  .6
  2113ق ، جامعة الماهرة ، األردن ومصر وفرنسا ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحمو

ٌوسف  سٌد عواض ، خصوصٌة المضاء عبر الوسائل اإللكترونٌة ، رسالة دكتوراه ،   .7
 . 2111جامعة عٌن الشمس 

ٌوسف أحمد النوافلة ، اإلثبات اإللكترونً ، دراسة دكتوراه ، جامعة اإللسكندرٌة ،  .8

2111  . 
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 انًُشٕرة ٔانًقاالث انبحٕث

 

،  31اإللكترونً كدلٌل إثبات ، مجلة التواصل ، العدد  باطلً غنٌة ، الكتاب .3

 .  2112جوان 

عبد السٌد الصافً دمحم بدر الدٌن هشام، الدلٌل االلكترونً أمام الماضً اإلداري،  .4
مجلة الحموق و العلوم اإلنسانٌة، جامعة زٌان عاشور، الجلفة، العدد الرابع، 

 .  7102المجلد العاشر، دٌسمبر 
، مجلة المضاء والتشرٌع ، تونس ، ، تطور العلمً ولانون اإلثبات  كمال العٌاري .5

 . 2113أكتوبر 

 ،مجلة المحاماة ،خصائص اإلثبات اإلدارٌة أمام المضاء مصطفى كمال وصفً .6

 .1971،  43،فبراٌر ص 51،السنة  الثانً ،العدد 
 

 االنكترَٔٛت انًٕاقغ

 
1. http://www.uncitral.org/uncitral texts / electronic commerce 

/2001 model ،423:/32/42  ،a 3:<32.  

2 www.cojss.com vu 03/02/2019 a 20:30 
 

 انقٕاٍَٛ

 

 ،:9 ػلك ، ه ط ، اٌّلٟٔ اٌمبْٔٛ اٌّزؼّٓ 97;3 ٍجزّو 48 فٟ ِئهؿ :97/7 األِو .3

 4227 ١ٔٛ٠ٛ 42 فٟ اٌّئهؿ 27/32 ثبٌمبْٔٛ اٌّزُّ ٚ اٌّؼلي ، ٍٕزّجو 52 فٟ ِئهؿ

 . 4227 ١ٔٛ٠ٛ 48 فٟ اٌّئهؿ 62 ػلك ه ط ،

 فٟ 2; هلُ ، ثبٌّوٍَٛ اٌظبكه ، اٌٍجٕبٟٔ اٌّل١ٔخ اٌّؾبوّبد أطٛي لبْٔٛ .4

38/;/3;:5 
 

 االَكهٛسٚت بانهغت انًصاادر

 
1. Chamoux, Le micro film au regard du droit des affaires, J.C.P. 1975, 

doctrime 1, N 2725. 
 
 
 
 


