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  حجية الدفاتر التجارية االلكترونية في اإلثبات في القانون األردني

  

  إعـداد الطالـبة

  بيسان عاطف الياسين

  

  إشراف الدكتور

  محمد الرواشدة

  ملخص

 اعتبار مستخرجات الحاسوب بـديالً عـن        إمكانية مدى   إلى بيان تهدف هذه الدراسة    

لـسنة  ) ١٦( رقـم    األردنـي التجـارة   الدفاتر التجارية التقليدية المنصوص عليها في قانون        

 التجارية ودخول الحاسوب فيها ووجود العديد مـن التـشريعات           األنظمةبعد تطور   ) ١٩٦٦(

 رقم األردنيااللكترونية التي تتعلق باستعمال الحاسوب وما واكبه من تطور في قانون البينات 

  .اإلثبات حجية لمستخرجات الحاسوب في أعطىالذي ) ١٩٥٢(لسنة ) ٣٠(

  : التاليةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج

فر الشروط الكترونية في اإلثبات وذلك عند توالمشرع األردني بقوة المحررات اإلاعترف  -١

  .لكترونيةمشرع من خالل قانون المعامالت اإلالتي نص عليها ال

ف مـن   لكترونية تتساوى مع الدفاتر التجارية التقليدية في الوظـائ        إن الدفاتر التجارية اإل    -٢

 .إثبات العمليات التجارية: حيث

 :وقد أوصت الباحثة بما يلي

  .لكترونيةة تنظم حجية للدفاتر التجارية اإلإيراد نصوص صريح -١

الـسندات لتـسهيل     هذا النوع من     التجارة اإللكترونية وحاجتها إلى مثل    مواكبة تطورات    -٢

  .لكترونيةعملية التجارة اإل



 ٢

Abstract 

this study aims to demonstrate the possibility of considering extracts 

Computer substitute for books conventional trade under the Trade Act of 

Jordan No. (16) for the year (1966) after the development of commercial 

systems and the entry of the computer where the existence of several pieces 

of legislation electronic related to the use of computers and accompanied 

by the development of the law No evidence of Jordan (30) for the 

year (1952) who gave authoritative computer extracts in space  

The study found the following results: 

 

1 - admitted to the Jordanian legislator strongly editors at Electronic Evidence 

and when the conditions stipulated by the legislator through the law 

of electronic transactions. 

2 - The business of electronic books on par with commercial books in the 

traditional functions in terms of: proof of business processes. 

The researcher recommended the following: 

1 –to Mention of explicit provisions governing the authoritative books of 

electronic business. 

2 –to keep up with developments in electronic commerce and the need for this 

kind of bonds to facilitate electronic commerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


