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وجىفيقي الهجاش هرا العمل .أشكس هللا الحي القيىم على مى  

ل الشكس وجميل العسفان والامخىان  ألاسخاذ  إلىٌشسفني أن أجىجه بجٍص

و وقت هظير ما مىحني من جهد ** بىهىخالت عبد القادز الفاضل ** 

ب العمل وإخساجه بصىزجه الحاليت .  وجىجيهاث ساهمت في جصٍى

َلعضاء اللجىت كما ٌسسوي أن أجقدم بأسمى عبازاث الخقدًس والاحترام 

 املحترمين على جفضلهم بمىاقشت العمل وجصىٍبه .

كما ال ًفىجني أن أشكس كل من قدم لي ًد املساعدة طيلت مساحل اهجاش 

 العمل ، ولى بكلمت حشجيع .

جصاكم هللا عني خيرا وجعل مساعدجكم في ميزان  أقىْلهؤالء جميعا  إلى

 حسىاجكم .
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إلى وقت قريب كانت المعامالت اليومية لألشخاص تتميز بالوضوح والدقة والتحديد 
في مضمونيا ومحتواىا إلى جانب توفر قدر من األمان والثقة تجاىيا، ويعود السبب في 

تحرير تمك المعامالت، حيث تكتب في محررات  ذلك إلى الطريقة التي كانت يتم بيا
يمكن الرجوع إلييا كمما تطمبت الحاجة، وبالتالي لم يكن من اليسير إنكارىا أو تغيير 

نما يتـــم تـــــذييميا بتــــــــوقيع  ،محتواىا ولم يكن األمر يقتصر عمى توثيق تمك المحررات وا 
بما يفيد اإلقرار بصحة مضمونيا ومحتواىا أصحــــاب الشأن )األطراف المتعاممة( عمييا 

 وصدورىا ممن وقعيا. 
أما في الوقت الراىن فإن التحوالت األساسية التي يشيدىا العالم لم تعد مقتصرة 

العممية  البيئةعمى شكل النظام الدولي ومسألة توازن القوى بل تعدى األمر ذلك إلى 
أصبح من الواضح أن تمك التحوالت أيا والتكنولوجية والقدرة عمى البحث والتطور، فقد 

كان نوعيا تقوم أساسا عمى العمم والمعرفة، وتعد ثورة المعمومات التكنولوجية، والتقنية 
التي يشيدىا عالمنا اليوم والتي أصبحت مقترنة باسم العصر) عصر التكنولوجيا( أدى 

 .شمول والسرعةإلى إحداث تغيرات لم يسبق ليا مثيال في أسموب الحياة بالعمق وال
أدى التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا وقطاع االتصاالت إلى التغيير في لقد 

المبادئ الراسخة في الفكر القانوني خاصة أدلة اإلثبات التي تقوم عمى وسط مادي 
ممموس وصاحب ىذا التطور أنماطا وأشكاال متعددة لموسائل التي يتم من خالليا إبرام 

ية، فبينما كانت ىذه التصرفات تنشأ عن طريق الكتابة التقميدية، وتوقع التصرفات القانون
شأ بتقنيات بغاية بواسطة أحد أشكال التوقيع التقميدي عمى دعامة مادية أصبحت اآلن تن

ىي الكتابة االلكترونية وتوقع إلكترونيا عمى دعامة غير مادية، وقد أسيم ، و الدقة واإلتقان
بين أنظمة الحاسوب )الحاسب اآللي الذي تربع عمى عرش التزاوج الشيير الذي تم 

إلى  "االنترنت"األجيزة االلكترونية(، وبين أنظمة االتصاالت الذي نشأ عنو ما يسمى 
  .وتحول عميق في حياة البشريةإحداث نقمة نوعية 



 مقدمة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

 

ىذه التقنيات الحديثة أصبحت نافذة اإلنسان عمى عالمو الخارجي مما زاد في 
قنيات التكنولوجية في إبرام التصرفات القانونية دون تنقل وفي بيئة افتراضية استخدام الت

وذلك بواسطة الكتابة االلكترونية أو الرقمية حيث أصبحت المحررات تدون عمى وسائط 
أو دعائم الكترونية، وذلك عن طريق إدخال المعمومات بطريقة رقمية وتخزينيا لبيانات 

( أو أقراص مدمجة بذاكرة CDلي نفسو أو عمى أقراص ) إلكترونية في جياز الحاسب اآل
 (CD ROMS وعممية التخزين قد تكون بصورة دائمة أو لفترة ومنو يمكن ألصحاب )

 الشأن الرجوع إلى ما تم كتابتو وقراءتو بشكل واضح.
ونظرا ألىمية ىذه العناصر في إبرام التصرفات التي تتم بواسطة الوسائط الحديثة 

نت وتشجيعا لمتجارة االلكترونية فقد تضافرت تتم عن طريق شبكة االنتر  لتيخاصة تمك ا
الجيود عمى الصعيد الدولي واإلقميمي والوطني وانكبت عمى إصدار تشريعات وأحكام 
قانونية تقر وتعترف بحجية ىذه األشكال المبتكرة وأعطت ليا ذات الحجية المقررة لمكتابة 

وبيذه التشريعات تحقق مبدأ التكافؤ الوظيفي بين المحرر التقميدية والتوقيع التقميدي 
 التقميدي وااللكتروني، ومن أىم التشريعات التي صدرت في ىذا الشأن :

الصادر  75رقم  1996بشأن التجارة الدولية لسنة  األونسيترالقانون  -
 . 16/10/1996في:

در الصا 2001بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة  األونسيترالقانون  -
 . 10/01/2001في:

الصادر في  1999التوجيو األوربي بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة  -
:13/12/1999. 
 .07/06/2000الصادر في: 2000التوجيو األوربي لمتجارة االلكترونية لسنة  -
 .2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون المدني الجزائري رقم  -
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المحدد لمقواعد العامة  01/02/2015في:الصادر  15/04القانون الجزائري رقم: -
لسنة  06المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 

2015. 
 .2001لسنة  85قانون المعامالت االلكترونية األردني المؤقت رقم  -
 .09/08/2000الصادر في  83قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي رقم  -
 .2002لسنة  02انون المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي رقم ق -
نشاء  2004لسنة  15القانون المصري رقم  - المتعمق بتنظيم التوقيع االلكتروني وا 

 ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات.   
إن االىتمام بالتوقيع االلكتروني عمى الصعيد الدولي واإلقميمي والوطني دليال عمى 

في الدول العربية أىميتو في الحياة االقتصادية العالمية بما في ذلك تأثر حركة التشريع 
يا الكامل في التعرف عمى الطبيعة القانونية لمتوقيع االلكتروني مثل ظالتي لم تأخذ ح

ينظم القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع  االمشرع الجزائري الذي أصدر قانونا خاص
وكان ذلك متأخرا مقارنة بالدول العربية خاصة وأن الذي يتعامل ، نيينوالتصديق االلكترو 

 .رة تقنية إنسانية جديرة بالتنظيممع التوقيع االلكتروني يجد نفسو أمام ظاى
فإننا نعني بذلك الحالة الرقمية التي يتم فييا ، عندما نتحدث عن التوقيع االلكتروني 
ىذه ، اتفاق )عقد أو تصرف( من نوع ما استخدام البيانات ألجل التأكيد عمى حدوث

نما أيضا إثبات مصداقية قيام شخص  الحالة ال تأخذ شكل التعبير عن اإلرادة فقط وا 
بداء رغبة في إتمامو مع وجوب التمييز بين التوقيع  بالموافقة عمى ىذا االتفاق وا 

وحماية التوقيع  االلكتروني الذي لو نظامو القانوني المستقل وبين النظام القانوني لألمن
االلكتروني كما ىو الشأن في استخدام التشفير ونظام اعتماد التوقيع االلكتروني فحماية 
التوقيع االلكتروني ليست عنصر من التوقيع االلكتروني رغم لزوم وجود الحماية لمتوقيع 

  .االلكتروني لالعتراف بو
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نما فما يحدث في إطار التوقيع اإللكتروني أن الحماية المقر  رة ليست حماية الحقة وا 
تتخذ شكل تدبير رقمي سابق وىذا مؤداه أن النظام القانوني يربط بين التوقيع االلكتروني 

 فقط .حبو في التعامل مع الغير وبين المحافظة عميو تحقيقا لمصداقية صا
إن عصر المعمومات وفر إمكانية كبيرة في إنشاء االلتزامات والحقوق بطريقة 

وصعوبة إتمام شكمية  ىذا العصر اختفاء المرتكز الورقيإذ صاحب  ،غير ماديةالكترونية 
ىذا األمر أدى إلى طرح العديد من التساؤالت حول حجية )المستند  ،التوقيع بخط اليد
وأصبح لمتوقيع  ،غير أن الواقع العممي تجاوز فكرة التوقيع التقميدي ،الموقع إلكترونيا(

تباع إجراءات محددة االناتج عن  ألن التوقيع االلكتروني ،اتااللكتروني حجيتو في اإلثب
ويكون مجموع ىذه اإلجراءات ىو البديل  ،تؤدي في النياية إلى نتيجة معروفة مسبقا

والذي يطمق عميو البعض بأنو توقيع إجرائي خاصة  ،الحديث لمتوقيع بمفيومو التقميدي
وأصدرت قوانين منظمة لمتوقيع االلكتروني  ،وأن الدول قد تدخمت وعدلت في تشريعاتيا

 . واالعتراف بو كدليل إثبات في جميع العقود والمعامالت المدنية والتجارية
فقد اتجيت الجيات اإلدارية إلى استخدام التوقيع   وحتى عمى المستوى اإلداري 

في إطار  االلكتروني لحماية معامالتيا، التي تتم بطريق الحاسب اآللي واالنترنت، وذلك
تحوليا إلى ما يسمى بالحكومة االلكترونية سواء كانت اإلدارة في القطاع العام أو 

حيث أنو وعمى الرغم من وجود نصوص قانونية منظمة لمتوقيع االلكتروني ، الخاص
أو  اإال أن مسألة إبرام تصرف قانوني بشكل الكتروني مازال ميزوز  ،والتجارة االلكترونية
ونظرا ألىمية التوقيع االلكتروني وضرورتو في المعامالت والعقود ، ىفي مراحمو األول

من خالل ىذه األطروحة في حجية التوقيع البحث  يتعينبالطابع االلكتروني  التي تصبغ
 االلكتروني في التشريع الجزائري ألنو أخذ بمبدأ التكافؤ بينو وبين التوقيع التقميدي.
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 ــهأهميــة البـــحث ومبرراتــــــ
ويبقى التطور  ،لقد شيد العالم المعاصر تطورا مذىال في مجاالت متعددة وكثيرة

الذي عرفتو وسائل االتصال الحديثة أىم مميزاتو، بحيث تالحقت التطورات التكنولوجية 
في ميدان ة يفي ىذا الميدان بشكل متسارع، والحاسب اآللي يشكل وحده ثورة حقيق

في  ةن استثمار وسائل االتصال الحديثجية ثانية فإ ومن ىذا من جية ،المعموماتية
براميا بفضل ما أظير عنو ىذا الجياز من  اأخذت بعدا آخر  ،التفاوض عمى العقود وا 

أجج رغبة الجميع إدارات وأفراد  ، حيثفعالية وقوة في تبادل المعمومات المخزنة فيو
وجدت ، حيث التي يتيحيامار اإلمكانيات ومؤسسات وشركات لالستفادة من خدماتو واستث

 فيو اإلدارة وسيمة فعالة وسريعة لتصريف خدماتيا قصد القضاء عمى البطء اإلداري.
كما رأت الشركات في وسائل االتصال الحديثة )االنترنت( وسيمة فعالة لترويج 
بضائعيا وخدماتيا عمى الصعيد العالمي بعيدا عن العراقيل الجمركية والحدود الجغرافية 

األمر الذي يشجعيا  ،وليا الوصول إلى أسواق جديدة لم تكن متاحة وبأقل تكمفةمما يخ
 مما أدى إلى نمو التجارة االلكترونية وازدىارىا. ،عمى التنافس عمى المستوى العالمي

بحثنا ىذا ليسمط الضوء عمى األىمية القانونية لمتوقيع  يأتيونظرا ليذه األىمية 
يمكن  وبأشكال مختمفة ،ديثةخاصة أمام ظيور تقنيات ح االلكتروني وحجيتو في اإلثبات

استعماليا في إبرام التصرفات القانونية وواقع ىذا األمر حتم ضرورة إيجاد وسيمة تعترف 
وجعميا من األدلة المقبولة أمام القضاء خاصة مع  ،قوة ثبوتيةبليذه التصرفات القانونية 

ن عن و حث المتخصصتعذر استخدام التوقيع التقميدي في مثل ىذه المعامالت، لذلك ب
تقميدي عمى أن تحقق ذات أي ميمة التوقيع ال ،وسيمة بديمة أخرى تقوم بيذه الميمة

زة ويمكنيا أن تؤدي وتم االىتداء إلى وسيمة الكترونية ليا خصائصيا المميالوظائف، 
 وظائف التوقيع التقميدي وسميت بالتوقيع االلكتروني.
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فارضا ذاتو من أنو عماد الدليل االلكتروني  وأىمية التوقيع االلكتروني تكمن في
خالل أن األدلة التي يمكن االعتماد عمييا إلثبات وجود المعاممة االلكترونية ومضمونيا 

    الموسوم طروحةجاء موضوع األ وقد ،وقيعا الكترونياتتمثل في أدلة الكترونية تحمل ت
ليتناول جانبا من إحدى المسائل  "،حجية التوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري" ــ :ب

أال وىي مشكمة إثبات المعامالت  ،القانونية التي يثيرىا التعاقد االلكتروني عبر االنترنت
أممتو التحوالت اليائمة  اجديد اموضوع يعد ، ىذا األخيرالتي تتم بوسائط إلكترونية

 .واالنتقال في أسموب التعاقد من األسموب المادي إلى األسموب االلكتروني
ألن  ،موضوع لو أىمية عممية كبيرة في الجانب النظري والعمميىذا لذلك فإن 

المجوء إلى المعامالت االلكترونية أضحى ضرورة ال خيار فييا، وفي المستقبل قد ال نجد 
وليذا فإن ما يجري ، مل خارج إطار التعامل االلكترونيالتاجر أو الشركة من يقبل التعا

يتطمب في  ،اليوم من تطور تشريعي غايتو الوصول إلى ما يسمى بالحكومة اإللكترونية
جال القانون أن يقدموا الحمول والمعالجات لممشكالت القانونية التي أفرزتيا المقابل من ر 

 واستخدام الحاسب وشبكة االنترنت في إجراء المعامالت. ،ثورة المعمومات
كان قائما فيما يتعمق بتنظيم الكتابة االلكترونية  اتشريعي غاخاصة وأن ىناك فرا

وارتباط ىذا التنظيم بجوانب فنية تعطي األساس النظري لمتوقيع  ،والتوقيع االلكتروني
قدمو من إضافة لرجال القانون يكذلك فيما  موضوعأىمية التكمن كما  ،اإللكتروني

فض النزاعات المتعمقة بالتعاقد االلكتروني سواء من حيث المنازعة نوط بيم والقضاء الم
 الحقوق وااللتزامات المترتبة عمى العقدفي أصل العممية ) العقد( أو من حيث إثبات 

في ىذه األطروحة إلى مجاالت التوقيع االلكتروني مع استعراض كافة  يتم التطرقوسوف 
المشكالت والقضايا القانونية التي ينظر إلييا من زاوية عقبات استخدام التوقيع 

 االلكتروني.
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 ـــــــــــــةكشالليــــــــــــــــة الريي اإل
 :    تكمن فية التي يتم معالجتيا من خالل ىذه األطروحة الية الرئيساإلشك
 ؟ وىل ليا  قتضي بالضرورة إيجاد تنظيم قانوني جديدير وسيمة التعاقد تغي  ىل 

لم تعد إلثبات التقميدية التي سنت في ظل تعاقد يتم بالشكل المادي المحسوس قواعد ا
ائط غير مادية أو التي تتم بوسلممعامالت والتصرفات ـــة القانونية يصالحة إلعطاء الحجــ

ما مدى حجية التوقيع االلكتروني في إثبات التصرفات القانونية وفي إثبات و  ؟  الكترونية
االلتزامات المترتبة عنيا وسمطة القاضي في تقدير ىذا الدليل وحق المحتج ضده بالتوقيع 

  ؟ االلكتروني في تفنيده
اإلشكالية تساؤالت فرعية تساىم اإلجابة عنيا في تحميل عناصر ويتفرع عن ىذه 

 الموضوع واستيفاء جميع جزئياتو وجوانبو، وتتمثل في :
ما مدى و ؟  ىل يقتضي األمر وجود جية أو مؤسسة معتمدة يعيد إلييا توثيق التوقيع -

 ؟  مسؤوليتيا في حالة استعمال التوقيع عمى نحو مخالف لمقانون
 ؟ التوقيع الذي يتم إلكترونيا بحجيةضمانات القانونية لالعتراف ىي ال وما -

  المنهج المعتمد في الدرا ة
 توظيف عمى القائمة العممي البحث خطوات إتباع يجب البحث إشكالية عن لإلجابة

 وطبيعة لمبحث الموضوعية األىداف أساس عمى اختيارىا يتم والتي البحث، مناىج
 بصفة قانونيةوال عامة بصفة االجتماعية الظواىر أن كما منو، المرجو واليدف الموضوع
 خالل من دراستيا الصعب من وعميو والمتغيرات، األبعاد متعددة ومركبة، شائكة خاصة
 .اآلخر يكمل منيا واحد كل ،المناىج من عدد يتطمب بل واحد، منيج
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لحداثة التشريع الجزائري  المستطاع قدر ووافية شاممة الدراسة تكون أن أجل ومن 
المتعمق بالقواعد العامة لمتوقيع والتصديق اإللكترونيين الصادر بموجب القانون رقم 

 المناىج عمى اعتماد تموتعمقو بجوانب عممية وفنية  01/02/2015المؤرخ في: 15/04:
 :التالية

 جمع خالل من ومظاىره التوقيع االلكتروني أبعاد تحديد وذلك من خالل ،المنيج الوصفي
 وتفسيرىا تحميميا ثم ،بو عمى المستويين الوطني والدولي المتعمقة والمعمومات المعطيات

استقراء باإلضافة إلى المنيج التحميمي وىذا من خالل ،  النتائج استخالص ًإلى وصوال
وتحميل مختمف الوثائق والنصوص القانونية الناظمة لمتوقيع االلكتروني وحجيتو في 

تنظيم التوقيع  إلىفي معرض اإلشارة ، كما تمت االستعانة بالمنيج المقارن اإلثبات 
 دبي  إمارةوالتصديق االلكترونيين في تشريعات بعض الدول السيما فرنسا ، تونس ، 

بيان مواطن االتفاق ونقاط االختالف مع  إلىنيدف من خالل ذلك واألردن ومصر، و 
 التشريع الجزائري .

  الدرا ة صعوبلت
 والمعوقاتصعوبات ال من قدرا تواجو تخصصية عممية دراسة أي أن شك ال
 جيده قدر يحاول أن إال الباحث عمى وما وأىميتو، البحث موضوع وطبيعة تتفاوت

 من، و  عممية بصورة بحثو نجاح لغرض وتجاوزىا عمييا والسيطرة تذليميا قصد مواجيتيا
 الدراسات قمة ،الدراسة ىذه وتحضير إعداد مراحل طوال واجيتنا التي الصعوبات
في النظام  الموضوع لحداثة وذلك  -اطالعنا حسب عمى - المجال ىذا في المتخصصة

 الدراسة موضوع ارتباط أن القول يمكن كذلك، و  2015الصادر سنة  القانوني الجزائري 
 والمفاىيم العناصر اختيار الباحث عمى أوجب األخرى العممية والفروع المفاىيم من بالعديد
 . منيجي تدرج حسب لمدراسة العام لمسياق المالئمة
 : الدرا ة خطة

 التوازن لجانب منا ومراعاة الموضوع إشكالية عمى ولإلجابة سبق ما عمى بناء
 تم تقسيم وتقديميا، األفكار وتحميل عرض في المنطقي التسمسل عمى وحفاظا المنيجي
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 جانب إلى ،فصل اشتمل عمى مبحثين وكل فصمين يتضمن باب كل ،بابين  إلى الدراسة
 :التالي الشكل عمى والتوصيات، والخاتمة مقدمة
موسوم بالنظام القانوني لمتوقيع االلكتروني تضمن فصمين عالج   :األول لبابا

، ومن خاللو تم البحث في الفصل األول : التوقيع في مفيومو التقميدي وااللكتروني 
عنصرين، األول تم التطرق إليو في المبحث األول بعنوان التوقيع في شكمو التقميدي ، أما 

وسوم بالتوقيع االلكتروني )التوقيع في الشكل العنصر الثاني فتضمنو المبحث الثاني الم
الثاني فتضمن تقنيات التوقيع االلكتروني ، ىذا األخير تم  فصلال أما  االلكتروني 

تقسيمو إلى مبحثين عالج األول : تطبيقات التوقيع االلكتروني ، والثاني تناول الجيات 
 .المختصة بإصدار شيادات التصديق االلكترونية 

الثاني فعالج القوة الثبوتية لمتوقيع االلكتروني ، وتضمن بدوره فصمين  الباب أما 
، حيث تم تقسيمو إلى مبحثين تضمن األول حجية  تناول األول تنظيم اإلثبات االلكتروني

عناصر دليل اإلثبات االلكتروني ، أما المبحث الثاني فخصص لدراسة حجية المحررات 
صل الثاني فتم التطرق فيو إلى حجية التوقيع االلكتروني ، أما الفااللكترونية في اإلثبات 
، تناول المبحث األول سمطة األطراف في تنظيم حجية لإلثبات في ظل القواعد العامة 

التوقيع االلكتروني في اإلثبات ، أما المبحث الثاني فعالج االستثناءات القانونية عمى 
     .إلثباتالدليل الكتابي لقبول التوقيع االلكتروني في ا

 المستخمصة العممية النتائج وأىم عامة خالصة إلى الدراسة توصمت األخير، فيو 
ممعنيين بالموضوع ل تاحتياوا   بيا، الخروج تم التي التوصيات أىم عرض وكذا ،البحث من
 .مجال اإلثبات االلكتروني  في الحقة جديدة لدراسات نواة تشكل أن يمكن كما



 

 

ألاول الباب   
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مف الناحية القانكنية الكتابة ال تعد دليبل كامبل في اإلثبات إال إذا كانت مكقعة في 
فالتكقيع إذف ىك العنصر الثاني مف عناصر  ،صكرة أك شكؿ إمضاء أك ختـ أك بصمة

عتبر التكقيع شرطا لصحة كالقانكف قد ذىب أبعد مف ذلؾ كا ،الدليؿ الكتابي المعد لئلثبات
مف القانكف المدني  2مكرر  324كىذا ما جاءت بو أحكاـ المادة  ،العقكد الرسمية

 الجزائرم بقكليا: >> تكقع العقكد الرسمية مف قبؿ األطراؼ كالشيكد عند االقتضاء<<
منو: >>يعتبر العقد العرفي  327كما نص القانكف المدني الجزائرم في أحكاـ المادة 
  .بعو <<صادرا ممف كتبو أك كقعو أك كضع عميو بصمة إص

كما نصت الفقرة األخيرة مف ذات المادة عمى أنو يعتد بالتكقيع االلكتركني كفؽ 
كنظرا التساع رقعة التعامؿ بالحاسب اآللي ، 1مكرر 323لمشركط المذككرة في المادة 

كاالعتماد عميو في كافة مناحي الحياة أفرز ىذا الكاقع طرؽ ككسائؿ حديثة في التعامؿ ال 
 اككاف لنظـ المعالجة االلكتركنية لممعمكمات دكر  ،لتكقيع العادم التقميدمتتفؽ كنظرية ا

ىاما في إيجاد بديؿ لمتكقيع العادم كظير ما يسمى بالتكقيع االلكتركني، كمنو بدأ 
االعتماد عميو نظرا ألىميتو القصكل في كافة المعامبلت القانكنية المدنية منيا كالتجارية 

شكؿ كاسع في عقكد التجارة الدكلية عبر االنترنت أك ما يطمؽ كاإلدارية، كاعتمد عميو ب
 عمييا بعقكد التجارة االلكتركنية.

 مف خبلؿ التطرؽ لمتأصيؿ القانكني لو يمعالجة التكقيع االلكتركن سيتـ في ىذا الباب 
كذلؾ مف أجؿ بياف التنظيـ القانكني لمتكقيع في التشريعات باعتباره أداة لتكثيؽ المعامبلت 

كمف ثمة إبراز أثر التطكرات ،التي تقـك بيف األطراؼ المتعاقدة )األفراد( في شكؿ مادم 
التكنكلكجية عمى التكقيع العادم كالتي تمخض عنيا ما أصبح يعرؼ بالتكقيع االلكتركني 
كقد تـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف: الفصؿ األكؿ يتناكؿ التكقيع في مفيكمو التقميدم 

ذا الفصؿ بدكره قسـ إلى مبحثيف المبحث األكؿ: يتناكؿ ماىية التكقيع كااللكتركني كى
التقميدم كمف خبللو تـ تعريؼ التكقيع العادم كتحديد أشكالو ككظائفو كفي المبحث 
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الثاني: عالجنا التكقيع في شكمو االلكتركني كذلؾ مف خبلؿ تعريفو كتحديد أشكالو كمدل 
 كقيع العادم أك التقميدم.قياـ التكقيع االلكتركني بكظائؼ الت

أما في الفصؿ الثاني: فقد تـ تخصيصو إلى تقنيات التكقيع االلكتركني كبدكره قسـ إلى 
مبحثيف: المبحث األكؿ تـ التطرؽ فيو إلى تطبيقات التكقيع االلكتركني مف خبلؿ البحث 

ألنظمة الحديثة التكقيع االلكتركني في بطاقات الدفع االلكتركنية كالتكقيع في ا تفي تطبيقا
لمدفع االلكتركني أما المبحث الثاني فتناكلنا فيو الجيات المختصة بإصدار شيادة 
التصديؽ اإللكتركنية. مع العمؿ عمى إبراز النظاـ القانكني لمقدمك خدمات المصادقة 
االلكتركنية )الجيات المختصة بإصدار شيادات التصديؽ ككاجبات مقدمك خدمات 

 الكاقعة عمى عاتقيـ(. ةيالمصادقة كالمسؤكل
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 لفصــــــــــــل األولا
 رونيــــــيدي وااللكتــــــــــو التقمـــــع في مفيومـالتوقي

لتزاـ بمضمكف التصرؼ االالتكقيع ىك أداة يستعمميا الشخص لمتعبير عف إرادتو في    
 القانكني ىذه األداة أك الكسيمة تطكرت مع تقدـ الحضارات.

ففي العصكر الركمانية كاف يستخدـ الشمع عمى شكؿ ختـ لتكثيؽ المراسيـ التي كانت    
في القركف الكسطى  الككالف(كسيمة التكقيع مع استخداـ كرؽ ) تصدر باسـ الممؾ كتطكرت

العادم في التطكر إلى غاية القرف الرابع عشر أيف تـ اعتماده بصكرة كأخذ التكقيع 
 قانكنية.

تطكر لـ يتكقؼ عند التكقيع العادم التقميدم فقد نتج عف الثكرة المعمكماتية غير أف ال   
لة المستند عمييا إلثبات بركز كسائؿ الكتركنية متعددة كاف ليا األثر في تحكؿ طبيعة األد

بحيث حمت الدعامات االلكتركنية محؿ المحررات الكرقية كحؿ التكقيع العقكد ، 
كلمعرفة ماىية التكقيع في شكميو التقميدم كااللكتركني ، م االلكتركني محؿ التكقيع العاد

 بيا فقسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف:كالصكر التي يتخذىا كالكظائؼ التي يقـك 
 : يعنى بدراسة التكقيع في صكرتو التقميدية )التكقيع التقميدم(المبحث األول
 .(التكقيع االلكتركني(: يعنى بدراسة التكقيع في صكرتو االلكتركنية المبحث الثاني
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 المبحـــــــــث األول

 التوقيع في شكمو التقميدي )التوقيع العادي(
التكقيع ظاىرة اجتماعية يحمييا القانكف كمع ذلؾ فبل تزاؿ ىذه الظاىرة يكتنفيا    

الغمكض في بعض جكانبيا السبب في ذلؾ يرجع إلى غياب فكرة كاضحة كمحددة لمتكقيع 
فالمشرع الجزائرم لـ يعرؼ التكقيع كالمقصكد بو، كالفقو اكتفى ، تشريعيا كقضائيا كفقييا 
 كف كضع تصكر عاـ لفكرة التكقيع.بتحديد عناصر التكقيع د

كمصطمح التكقيع يستعمؿ بمعنييف أكليما فعؿ أك عممية التكقيع ذاتيا، أم كاقعة كضع    
ح بتمييز المكقع التكقيع عمى مستند يتضمف معمكمات معينة أك عبلمة أك إشارة تسم

يضعيا  كالمعنى الثاني ىك التكقيع في نظاـ اإلثبات، كىك عبلمة خطية خاصة كمميزة
 المكقع بأية كسيمة عمى مستند إلقراره.

 -رسميا كاف أك عرفيا -لحجية الدليؿ الكتابي المعد لئلثبات  كالتكقيع عنصر ضركرم  
نما العتباره عنصرا الزما لقكة الدليؿ الكتابي في ،ألف القانكف لـ يتطمب التكقيع عبثا  كا 

 اإلثبات.
بؿ ىك دليؿ معد مسبقا عمى الحضكر ، ابي كالتكقيع ليس عنصرا مف عناصر الدليؿ الكت

قراره لو.  الجبرم ألطراؼ التصرؼ كتعبير عف إدارة المكقع في االلتزاـ بمضمكف السند كا 
عند  تكالكتابة يمجأ إلييا األفراد لتثبيت ما ينشأ ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف التزاما

فية أك محررات رسمية المجكء إلى القضاء كعادة ما تككف الكتابة في شكؿ محررات عر 
ىذه األخيرة يثبت فييا مكظؼ أك ضابط عمكمي أك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ 
لديو أك ما تمقاه مف ذكم الشأف كذلؾ طبقا لؤلشكاؿ القانكنية كفي حدكد سمطتو 

 مف القانكف المدني الجزائرم. 324كاختصاصاتو كىذا ما جاءت بو المادة 
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 المطمب األول

 التوقيع التقميدي وأشكالوماىية 
جعؿ المشرع مف التكقيع شرطا جكىريا ال غنى عنو مف الناحية القانكنية لصحة 
الدليؿ الكتابي المعد لئلثبات، سكاء كاف كرقة رسمية أك عرفية، كيعد التكقيع الشرط 

باعتبار أف المحرر يتضمف كتابة تثبت ،األساسي لصحة الكرقة العرفية المعدة لئلثبات 
تـ االتفاؽ عميو، أما بالنسبة لمكرقة الرسمية فإنو يشترط باإلضافة إلى التكقيع عمييا أف  ما

تصدر عف مكظؼ عاـ، أك شخص مكمؼ بخدمة عامة كفي حاؿ تخمؼ التكقيع بفقد 
  1المحرر المكتكب الشرط الجكىرم في شأف اعتباره دليبل كتابيا في اإلثبات.

 : كأشكالو قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف كلمبحث في ماىية التكقيع التقميدم
  تعريؼ التكقيع التقميدم العادم. : الفرع األول
 أشكاؿ التكقيع العادم )التقميدم(.:  الفرع الثاني

 الفرع األول
 (العادي)تعريف التوقيع التقميدي  

المقصكد المشرع لـ يضع تعريفا قانكنيا لمتكقيع بكجو عاـ األمر الذم يتطمب منا تبياف 
 بالتكقيع، كتكضيح عناصره كأشكالو.

ع، كالتكقيع ما يكقع في الكتاب كىك إلحاؽ شيء فالتكقيع لغة: مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي كق  
 .2فيو بعد الفراغ منو، كتكقيع المكقع في الكتاب فيو ما يؤكده كيكجبو

                                                           
، 2مجمدعبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني نظرية االلتزاـ بكجو عاـ اإلثبات، آثار االلتزاـ  1

 .114-106 ص ،  – ، ص1973منشكرات دار إحياء التراث العربي، بيركت طبعة 
 .475لساف العرب، البف منظكر، الجزء السادس، مطبعة مصر الحديثة، ص  2
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ت فيك الذم يعتبر التكقيع الشرط الجكىرم الكحيد لصحة المحرر العرفي المعد لئلثبا
يسمح بنسبة الكتابة إلى مكقعيا كلك كانت بخط غيره، كىك الذم يعكس إرادة الشخص في 
االلتزاـ بمضمكف الكثيقة، لذلؾ تظير أىمية التكقيع في أنو يضفي عمى الدليؿ قيمتو 

بدكف تكقيع ال تعدك أف تككف سكل مشركعا يحتمؿ اعتماده اإلثباتية، بحيث أف الكرقة 
لتخمي عنو، خاصة كأف الكتابة بذاتيا كلك كانت بخط صاحبيا ال تمزمو في كما يحتمؿ ا

شيء كال تصمح في أحسف األحكاؿ إال كبداية دليؿ، يتعيف البحث عف دليؿ أك قرائف 
لذلؾ صح القكؿ بأف الكرقة العرفية ال تكتسب حجيتيا الكاممة في اإلثبات ،قانكنية تدعمو 

 .1يحتج بيا عميو إال لمتكقيع عمييا مف الشخص الذم
كالتكقيع قد يقصد بو كضع التكقيع عمى مستند يحتكم عمى معمكمات معينة، كما يقصد 

 .2بو العبلمة أك اإلشارة المميزة لشخص المكقع كالتي تسمح بتحديد ىكيتو
كالتكقيع بالمفيـك األخير ىك المقصكد بالتكقيع في نطاؽ اإلثبات كىك الذم ركزت 

 ند تحديدىا لمعالـ ىذه المؤسسة القانكنية.التشريعات المقارنة ع
التكقيع يتمثؿ في قياـ شخص بكضع <<بأف:  2877فقد عرفو المشرع الكيبكي في المادة 

اسمو أك أية عبلمة أك إشارة تميزه شخصيا كيستعمميا بصكرة معتادة عمى محرر يقصد 
>>بو التعبير عف رضائو

3. 
العبلمة <<كقد تبنى القضاء ىذا المفيـك فقد عرفت محكمة النقض الفرنسية التكقيع بأنو: 

التي يجب أال تترؾ أم شؾ حكؿ ىكية صاحب العقد كال حكؿ إرادتو في االلتزاـ 

                                                           
 -الكتابة-إدريس العمكم العبدالكم، كسائؿ اإلثبات في التشريع المدني المغربي، القكاعد العامة لكسائؿ اإلثبات 1

 . 85، ص 1990اليميف، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة -إلقرارا-القرائف
2
 Herve croze : << Informatique, preuve et sécurité Dalloz 1987, N°24 chronique XXXI, p169.   

 مف القانكف المدني لكيبؾ 2827المادة  3

<<la signature consiste dans l'oppisitions qu’ une personne fait sur un acte de son nom ou d'une 

marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son 

consentement >> 
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>>بمقتضيات ىذا األخير
، كيتميز ىذا التعريؼ بتركيزه عمى اليدؼ مف التكقيع باعتبار 1
 انكنية القياـ بالدكر األكؿ: التعريؼ بيكية المكقع كالدكر الثانيأف مناط ىذه المؤسسة الق
 إبراز إرادتو في االلتزاـ.

كؿ عبلمة مميزة <<كىناؾ قرار آخر صادر عف محكمة باريس حدد التكقيع الصحيح في 
شخصية كخطية تسمح بتفريد شخص المكقع بدكف أم شؾ كتعكس اإلرادة الكاضحة بيذا 

>>التصرؼاألخير في إبراـ 
، غير أنو كرغـ كثرة التعريفات القضائية كالتشريعية التي 2

إال أنيا تعريفات ناقصة الكتفائيا بذكر ،أعطيت لمتكقيع بغرض تحديد مفيكمو ككظائفو 
 عناصر التكقيع.

التأشير <<أما الفقو فقد تصدل ليذا األمر ككضع تعريفا لمتكقيع فقد عرفيا البعض بأنو: 
، كعرفو >>عمى السند أك بصمة إبياـ لمتعبير عف القبكؿ بما كرد فيوأك كضع العبلمة 

كؿ عبلمة مكتكبة بخط اليد مميزة كشخصية تساعد عمى تحديد <<البعض اآلخر بأنو: 
 .>>ذاتية مؤلفيا بدكف لبس كتعبر عف إرادتو في قبكؿ التصرؼ

يستعمميا  عبلمة محفكظة مختصة في شخص اعتاد أف<<كىناؾ مف عرؼ التكقيع بأنو: 
>>لمداللة عف رضاه

، كيشترط في كؿ تكقيع يستخدـ في تكثيؽ المحررات ركنيف 3
 أساسيف: 

 الركن المادي: -أوال
األكلى كىي خاصية تركيبة ،الركف المادم لمتكقيع التقميدم يستند إلى خصائص ثبلث 

التكقيع ىذه األخيرة لـ تحددىا القكانيف كالتشريعات بصكرة دقيقة كالشائع أف التكقيع يتألؼ 
مف اسـ المكقع كلقبو، أك أية عبلمة أخرل تميزه عف غيره، فكؿ شخص حر في اختيار 

كمع  رسـ تكقيعو باستثناء بعض الرسكمات التي قد ال تعبر عف ىكية الشخص المكقع،
                                                           

1
 Didier lamethe : Réflexions sur la signature, Gaz- pal 24janvier 1976 (1

er
 sem) page:74 Cass civ 

1-5 oct; 1959 jcp 5911.11.323 note voirin. 
2
 Arrêt de 22 mai 1975. D 1976 .Somm8. 
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التطكر الحاصؿ في المعمكماتية ظيرت أشكاؿ جديدة لمتكقيع أكثر حداثة كمسايرة لطبيعة 
 التعاقدات الجديدة )التعاقد االلكتركني( التي تتـ عمى كسائط إلكتركنية.
ف كما في التعاقدات ىذه الطريقة في التعاقد ال تظير اإلرادة فييا بشكؿ كاضح كبي  

ألطراؼ في مجمس عقد كاحد أم كجيا لكجو، كمنو فإف التقميدية بسبب عدـ حضكر ا
التكقيع بالشكؿ الحديث االلكتركني يجرم استخدامو لتحديد ىكية المكقع كليس بغرض 

 التكقيع.
التعبير الخطي كىي عبلمة أما الخاصية الثانية في الركف المادم لمتكقيع فيي خاصية 

حتى كاف كانت غير مقركءة متى  دالة عف السمة الشخصية لممكقع كتقبؿ ىذه العبلمة
 دأب المكقع عمى استعماليا.

الخاصية الثالثة لمركف المادم لمتكقيع ىي طريؽ التكقيع في حد ذاتو فقد يككف التكقيع 
مخطكط باليد، أك باإلشارة، كأف القكانيف المتعمقة باإلثبات اعترفت بالتكقيع المخطكط باليد 

يستعاف بالغير أك اآللة إلتمامو فإنو يمكف التسميـ  كما اعترفت بالتكقيع باإلشارة الذم
بحجيتو بشرط أف ال تبمغ االستعانة درجة االستبداؿ أك الحمكؿ التاـ، كيشترط فيو أف يبقى 
عنصرا شخصيا لسيقا بالمكقع كما ىك الحاؿ في أجيزة الصراؼ اآللي )البطاقة + الرقـ 

 السرم( حيث ال يتـ التكقيع بخط اليد.
 لركن المعنوي:  ا -ثانيا

رادة التكقيع بغرض إبراـ التصرؼ أك التعاقد  كيعني ىذا الركف أف تككف لدل المكقع نية كا 
كيستدؿ عمى نية التكقيع مف خبلؿ استقراء األسمكب الذم اعتاد صاحب التكقيع عميو 
كمراعاة العادات كاألعراؼ المينية، كما يستدؿ كذلؾ عمى نية التكقيع مف مكاف كضع 

قيع ألف المكاف المألكؼ كالمعتاد في التكقيع عمى المستند أك المحرر يككف دائما في التك 
 نيايتو.



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

19 

 

كما تتبيف نية التكقيع كذلؾ مف خبلؿ كقت كضع التكقيع عمى المحرر ألف المعتاد فيو أف 
عمى إقرار المكقع بصحة ما  تصرؼ، فالتكقيع دليؿيككف بعد إجراءات تدكيف كتكثيؽ ال

عمما أف التكقيع عمى بياض يككف صحيحا ألف في ذلؾ  ،كقع عميو كااللتزاـ بمضمكنو
تخكيؿ لمطرؼ اآلخر تدكيف البيانات، كمضمكف نية التكقيع تكمف في الرابطة الذىنية 

 1.القائمة كالمباشرة بيف التصرؼ كالتكقيع
 رع الثاني:ــــــالف

 (التقميدي)ادي أشكال التوقيع الع 
يتخذ التكقيع أشكاال متعددة لمتعبير عف اإلرادة كمف بيف ىذه األشكاؿ اإلمضاء الخطي 
كبصمة اإلصبع كالختـ، فيذه األشكاؿ جاءت مسايرة لتطكر المجتمعات كاعتراؼ القكانيف 
بيا، كىناؾ مف التكقيعات التي ال تعبر عف إرادة صاحبيا كىك ما يعرؼ بالتكقيع 
البيكلكجي فتكقيع المجـر عمى مسرح الجريمة مف خبلؿ ترؾ بصماتو، أك شعره أك دمو ال 

 يعبر ىنا عف إرادتو.
كالتشريع الجزائرم قد أخذ بالتكقيع الخطي ككذلؾ بالتكقيع عف طريؽ البصمة كىذا ما 

ذيف عمى ىمف القانكف المدني الجزائرم، كيرجع النص  2مكرر  324جاءت بو المادة 
ألنيما األكثر شيكعا مف جية كمف جية ،يف مف التكقيع في التشريعات العربية النكع

 . 2أخرل انتشار األمية في المجتمعات العربية
ككما ىك كاضح فاف التكقيع باإلمضاء أك بالختـ أك البصمة يضفي الحجية عمى األكراؽ 
العرفية كالقانكف ال يشترط في التكقيع بجميع أشكالو المذككرة أف يتضمف اسـ كلقب 

كما ال يشترط أيضا أف يككف االسـ كالمقب المكقع بيما ىما المثبتيف في شيادة ، المكقع 
                                                           

1 Martin (s), Tessalonikos(A) la signature électronique premières refixions après la publication de 

la directive du 13 décembre 1999 et de la loi du 13 mars 2000, gas. pal. Mercredi 19, jeudi 20 

juillet 2000, p 4,5.         
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 يككف االسـ أك المقب الذم اشتير بيما أك الذم اعتاد التكقيع بيماالميبلد بؿ يعني أف 
 اكما ال يمـز أف يككف التكقيع مقركء ،1صاحبوكىذا التأكيد عمى أف التكقيع صادر عف 

 ككاشفا عف اسـ صاحبو ماداـ لـ ينكر تكقيعو كنسبتو إليو.
نو يتعيف أف يقدـ أإال ،كعمى الرغـ مف أف التشريعات لـ تتضمف تحديد شكؿ التكقيع 

الضمانات الكافية لمطرؼ اآلخر ألف التكقيع يحدد شخصية مف يصدره كيميزه عف غيره. 
مميزا كال يزكؿ كأف يستخدـ المداد  اكما يجب أيضا أف يقع التكقيع بأداة أك كسيمة تدع أثر 

 السائؿ أك الجاؼ كىذا لمنع التبلعب بالتكقيع كضياع الحقكؽ.    
 خطي أو التوقيع بخط اليد: التوقيع ال -أوال

يعد اإلمضاء الخطي الكسيمة األكثر انتشارا ك استعماال بيف األفراد لمتكقيع، ىذا التكقيع 
فقد اعترؼ بو  ،أقرت بو كافة التشريعات ككسيمة لمتعبير عف اإلرادة كتحديد ىكية المكقع

العرفي صادرا ممف يعتبر العقد <<قانكف مدني بقكليا  327التشريع الجزائرم في المادة 
كتبو أك كقعو أك كضع عميو بصمة إصبعو ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب 

 >>إليو....
أما إذا أنكر صاحب التكقيع صراحة تكقيعو عمى الكرقة كأنكر صدكرىا منو زالت حجيتيا 

كذلؾ عف  ،مؤقتا كتعيف عمى مف يتمسؾ بيا أف يثبت صدكرىا ممف ينسب إليو التكقيع
طريؽ طمب إجراء تحقيؽ كمضاىاة الخطكط كالتكقيع فإذا ثبت مف التحقيؽ صدكرىا ممف 

      كقعيا اعتبرت حجة.

كىذا االتجاه سايره قضاء المحكمة العميا في العديد مف القرارات كالمشرع يقصد مف كراء 
اإلمضاء تكقيعا التكقيع بخط اليد أف يتـ كتابة ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف التكقيع ب

شخصيا، بمعنى أنو ال يجكز لمغير التكقيع باإلمضاء عف شخص آخر فيذا الشكؿ 
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كفي حالة ما إذا كاف المكقع باإلمضاء ، 1يشترط أف يككف بخط مف ينسب إليو المحرر
 .2ككيبل عف صاحب الشأف فالككيؿ يكقع باسمو بصفتو ككيبل عف صاحب الشأف

  األصبعالتوقيع بواسطة بصمة  -ثانيا
يشكؿ اإلمضاء بكاسطة بصمة اإلصبع طريقة لمتكقيع عمى المحررات حيث يحدد ىكية 

غير أف ىذه الطريقة لـ تحظ ،المكقع بشكؿ قطعي كيمكف مف التعبير عف إرادة المكقع 
كقد ظير فريقاف األكؿ رافض لبلعتراؼ ،باإلجماع عمى اعتبارىا كسيمة مترجمة لئلرادة 

 كالثاني يعترؼ بيا كيجد أنيا كسيمة ناجحة لمتكقيع.،لمتكقيع  ببصمة األصبع ككسيمة
: ىذا االتجاه تبناه القضاء االتجاه الرافض لالعتراف ببصمة األصبع كتوقيع ممزم-1

نظرا لعدـ كجكد نص تشريعي يعالج بصمة األصبع ككسيمة لمتكقيع كجاء ىذا ،الفرنسي 
عتراؼ ببصمة اإلصبع ككسيمة مف كسائؿ المكقؼ متبنيا لرأم الفقو في فرنسا الرافض لبل

كحجتو في ذلؾ أنيا سيمة التحريؼ كما ألم شخص أف يكقع مف دكف أف يطمع ،التكقيع 
 عف محتكل السند أك مضمكف العقد ال سيما كأف التكقيع بالبصمة يتـ مف طرؼ األمييف.

يمكف معرفة ال <<حيث جاء بقرارىا ،كقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بيذا االتجاه 
التكقيع بكاسطة بصمة األصبع الذم يتركو شخص عمى كثيقة ما، لسيكلة تحريفو بحيث 

 3 >>يمكف أف يستخدـ كدليؿ ضد المكقع فيما بعد
كقد سار القضاء المغربي عمى درب القضاء الفرنسي كرفض االعتراؼ بالتكقيع بالبصمة 

يكنيك  10الصادر في  534كىذا ما قضى بو المجمس األعمى بمكجب القرار عدد 
كضع البصمة ال يشكؿ تكقيعو يمـز صاحبو كتككف المحكمة عمى صكاب <<بأنو  1980

بتاريخ  1786كما جاء كذلؾ في القرار رقـ  >>كما استبعدت العقد الذم يحمميا
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بأف التكقيع بالبصمة ال <<الصادر عف الغرفة المدنية بالمجمس األعمى  06/03/1989
مـز صاحبيا طالما أف المشرع لـ ينص عمييا في معرض قكاعد يعتبر إمضاء كال ت

 .1>>اإلثبات
ألنو قد تكضع البصمة ،كمنو فإنو ال يمكف تبني البصمة كأسمكب أك نكع مف التكقيع 

سيكا أك تؤخذ دكف إعطاء لصاحبيا المعمكمات الدقيقة بمضمكف الكرقة أك السند الذم 
حالة مرض، أك عدـ القدرة عمى  بصمو كما قد تؤخذ البصمة مف شخص كىك في
 الحركة، أك في حالة غيبكبة كتستعمؿ ضد مصمحتو.

كما يرل أيضا االتجاه الرافض لمبصمة ككسيمة لمتكقيع في الحاالت السابقة ال تككف 
 البصمة عمى السند كافية لمتحقؽ كالتأكد مف مكافقتو عميو بصكرة مؤكدة.

 لمتوقيعاالتجاه الذي يعترف بالبصمة كأداة  -2
إف االستعمار الفرنسي أثناء احتبللو لمجزائر مارس عمييا سياسة تجييؿ كطمس اليكية 

ىذا األمر أفرز كضعا شاذا كىك جيؿ األغمبية بالكتابة كالقراءة كارتفاع ،سنة  132مدة 
كمف أجؿ الحفاظ عمى استقرار المعامبلت كاف البد عمى ،نسبة األمية في مجتمعنا 

ؿ مف التكقيعات تمكف غير القادريف عمى الكتابة مف استخداميا في المشرع كضع أشكا
لذلؾ نص القانكف المدني الجزائرم في أحكاـ  ،حاؿ اضطرارىـ إلبراـ أم تصرؼ قانكني

ر مف خبلليا الباصـ عف منو عمى التكقيع بكاسطة البصمة ىذه األخيرة يعب   327المادة 
ل جانب مف الفقو أنو مادامت البصمة ال إرادتو في االلتزاـ بمضمكف التصرؼ كما ير 

 تترؾ أدنى شؾ في تحديد ىكية صاحبيا فمف باب أكلى أف يعترؼ بيا ككسيمة لمتكقيع.
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( حيث يرل أف التكقيع بالبصمة savatierكمف المدافعيف عف ىذا الرأم الفقيو الفرنسي )
كاف بصمة  يشبو ما كاف متعارؼ عميو في العيد الركماني بالتكقيع بالصميب خاصة

 .األصبع قد كضعت بإرادة المكقع كمنو كجب االعتراؼ بيا كتكقيع ممـز
أما بالنسبة إلمكانية تحريفيا فيمكف تفادم ىذه المسالة عف طريؽ اشتراط إمضاء شخص 
آخر غير المكقع ببصمة أصبعو كيعتبر في ىذه الحالة المكقع باإلمضاء الثاني شاىدا 

 .1ما كقع عميوعمى أف المكقع عالما بمضمكف 
إف التكقيع ببصمة األصبع تبقى مخاطره أقؿ مف التكقيع بالختـ مثبل كنظرا الرتباط بصمة 
األصبع بالشخص المكقع، كثبكت مف الناحية العممية استحالة التشابو بيف بصمات األفراد 

 فاف التكقيع ببصمة األصبع يعطي ضمانات أكثر عمى صحة التعامؿ كالرضا بو. 
 توقيع بواسطة الختم:الثالثا: 

مكانية استعمالو بطريقة غير  التكقيع بكاسطة الختـ لو مخاطره النفصالو عف الشخص كا 
 مشركعة لسيكلة تقميد الختـ أك تزكيره أك في حالة ضياعو أك سرقتو. 

كالختـ الذم يستعمؿ ككسيمة لمتكقيع يشترط أف يككف في شكؿ معينا غالبا ما يككف 
مطاطية متصمة بقطعة خشب أك قطعة ببلستيكية تحمؿ اسـ كلقب مصنكع مف مادة 

صاحبو كمينتو أك نشاطو كعنكانو. مع المبلحظة أف التشريعات التي اعتمدت الختـ 
كشكؿ لمتكقيع لـ تحدد شكمو كتركت الحرية لؤلفراد في تحديده حسب ما ىك متعارؼ عميو 

لختـ التشريع المصرم كالتشريع كمف التشريعات العربية التي أخذت كتبنت التكقيع با
كيستكم أف يتـ التكقيع بالختـ مف طرؼ الشخص نفسو أك أف يكمؼ شخصا  <<األردني

آخرا لمتكقيع عميو بالختـ بشرط أف يككف برضاه كفي الحالتيف يككف التكقيع ككأنو صادر 
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حرر عف الشخص الممتـز بالمستند )صاحب الختـ( كيجكز إثبات التكقيع بالختـ عمى الم
 .1 >>بكافة طرؽ اإلثبات

كبالرجكع إلى التشريعات المقارنة نبلحظ أنيا لـ تجمع عمى مسألة األخذ بالختـ كتكقيع 
فالمشرع الجزائرم مثبل لـ يأخذ بو كأسمكب أك كسيمة لمتكقيع كيستنتج ذلؾ مف المادة 

ف المدني قانكف مدني السابؽ ذكرىا. كما لـ يشر المشرع الفرنسي أيضا في القانك  327
في حاالت معينة حيث أكعزه إلى  إالإلى الختـ كرفض القضاء نتيجة لذلؾ االعتراؼ بو 

كمف التشريعات العربية األخرل التي رفضت األخذ بالختـ كتكقيع ممـز  <<حكـ التأشير 
ال يعتد <<مف قانكف اإلثبات العراقي بأنو ثانيا  42التشريع العراقي حيث جاء في المادة 

>>ت التي تذيؿ باألختاـ الشخصيةبالسندا
2. 

 1931أما بالنسبة لؤلكراؽ التجارية فقد رفضت اتفاقية جنيؼ المكحدة الصادرة عاـ 
لؤلكراؽ التجارية الختـ ككسيمة لتكقيع األكراؽ التجارية إال أنيا تركت األمر لمدكؿ بما تراه 
مناسبا كليذا السبب اعترؼ المشرع الفرنسي بالختـ ككسيمة لتكقيع الساحب فقط عمى 

المعدؿ  16/26/1966الصادر في  66/ 382كذلؾ بمكجب القانكف رقـ  الكرقة التجارية
كيرجع السبب في تردد التشريعات في األخذ بالختـ ككسيمة لمتكقيع  <<لقانكف التجارة 

 .3 >>مخافة تحريفو بسيكلة، حيث يمكف استخدامو مف غير صاحبو
تكقيع بخط اليد أك عف بناءا عمى ما تقدـ فاف التشريع الجزائرم اشترط صراحة أف يقع ال

طريؽ بصمة األصبع جاعبل بالتكقيع دكرا مزدكجا في اإلثبات فيك كسيمة لتحديد ىكية 
المكقع كمميزا لشخص صاحبو كيعد دليبل عمى رضاءه لبللتزاـ بمضمكف السند المكقع 

 عميو.
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 .  138-137، ص1998
 .20-19-18صفحة  ،المرجع السابؽ ،نكرم حمد 2
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ائؿ بعد التطرؽ إلى أشكاؿ التكقيع المعتد بيا مف الناحية القانكنية يتبيف أف ىناؾ مس
 :التعريج عمييا في النقاط التاليةقانكنية مشتركة بيف جميع كسائؿ التكقيع جديرة ب

يرل جانب كبير مف الفقو أنو ليس مف ، التكقيع عمى المحررات بكاسطة الكاربكف-
الضركرم أف يككف التكقيع بإمضاء مباشر عمى المحرر بؿ يجكز استخداـ الكاربكف في 

 .1ىذه النسخ المكقعة أصبل كليست صكرا مف المحررتكقيع نسخ المحرر كاعتبار 
غير أف الفقو كالقضاء في فرنسا ذىب عكس ذلؾ، كاعتبر المحرر المكقع باستخداـ 
الكاربكف ىك عبارة عف صكرة مأخكذة عف األصؿ معتبريف التكقيع ليس عبلمة أك إشارة 

نما ىك تعبير عف إرادة المكقع لمشاركتو في  تحرير المحرر تميز شخص المكقع، كا 
المثبت لمتصرؼ، كمكافقتو عميو، غير أف القضاء الفرنسي لـ يجرد المحرر المكقع 

 .2بالكاربكف مف كؿ قيمة قانكنية فقد اعتبره بداية دليؿ في اإلثبات
إذا كاف الشرط الجكىرم الكتساب المحرر قكة ثبكتية أف يككف  التكقيع عمى بياض- 

ا المحرر، فالسؤاؿ المطركح ما ىي القيمة القانكنية مكقعا مف الشخص المنسكب إليو ىذ
ليذا التكقيع إذا كضع عمى محرر قبؿ تدكينو؟ أك ما يسمى بالتكقيع عمى بياض خاصة 

 كأف ىذا النكع مف التكقيع محمي جزائيا في التشريع الجزائرم.  
العادة لـ  في العادة تكتب البيانات عمى المحرر  ثـ يمييا تكقيع األطراؼ ، إال أف ىذه

ترقى إلى مرتبة القاعدة اآلمرة أم أنو يمكف أف يكقع الشخص قبؿ كتابة البيانات، كيككف 
ألف حجية المحرر تكمف  <<ليذا التكقيع نفس األثر أك القيمة القانكنية لمتكقيع البلحؽ 

في التكقيع كليس في كتابة البيانات عمى أف يتـ التكقيع مف المكقع نفسو كبخط يده كيككف 

                                                           
المرم عايض راشد، مدل حجية الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في إثبات العقكد التجارية، رسالة دكتكراه، كمية  ،الدكتكر 1

 .81، ص 1998الحقكؽ جامعة القاىرة، سنة 
عيسى غساف عبد اهلل، رسالة دكتكراه، القكاعد الخاصة بالتكقيع االلكتركني، كمية الحقكؽ جامعة عيف شمس  ،الدكتكر 2

 .26، ص2006سنة 
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لممحرر المكتكب بعد تكقيعو ذات القكة الثبكتية المقررة لممحرر الذم أنشئ كفقا لمنمط 
 .1 >>المعتاد 

ا ىي حجية ىذا المحرر كفي حالة التبلعب بالبيانات ككضع بيانات غير متفؽ عمييا فم
في حالة إثبات ىذا التبلعب كتجاكز المعيد إليو كتابة البيانات المتفؽ عمييا <<المحرؼ؟ 

أك ما فكض كتابتو فإنو يحكـ ببطبلف المحرر كيصير في حكـ العدـ كال ينتج أم 
 .2>>أثر

كالسؤاؿ الثاني الذم يطرح ىك كيؼ يمكف لممكقع عمى بياض أف يثبت عكس ما ىك 
ثابت بالكتابة بشيادة الشيكد أك القرائف، كالقانكف يشترط إلثبات عكس ما ىك ثابت 

 بالكتابة كجكد كتابة مناقضة. 
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 المطمــــــب الثــــــاني 
 وظائف التوقيع التقميدي

دراستو يتضح جميا كأف التكقيع يقـك بكظيفتيف أساسيتيف، فيك مف خبلؿ ما سبؽ 
مف ناحية كسيمة تحديد ىكية المكقع كمف ناحية أخرل يعبر بمكجبو المكقع عف إرادتو في 
قراره ليا، كمف خبلؿ ىاتيف الكظيفتيف تمنح لمكرقة أك  االلتزاـ بمضمكف الكرقة المكقعة كا 

يفقد أحد الكظيفتيف ال يمكف اعتباره عنصرا مف  المحرر القكة الثبكتية كالتكقيع الذم
عناصر الدليؿ الكتابي كيفقد حجيتو في اإلثبات كلمعرفة متى يستجمع التكقيع عناصره أك 

 كظيفتو قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف أساسييف.
 التكقيع عبلمة شخصية مميزة لصاحبو )تحديد ىكية كشخصية المكقع(.  : الفرع األول
: التكقيع تعبير عف إرادة االلتزاـ بالتصرؼ )التعبير عف إرادة المكقع في  نيالفرع الثا

 االلتزاـ بمضمكف التصرؼ(.
 رع األول ـــــــــــالف

 احبو )تحديد ىوية وشخصية الموقع(التوقيع عالمة شخصية مميزة لص
تعد ىذه الكظيفة مف أىـ الكظائؼ التي يقـك بيا التكقيع ألنو عنصرا كاشفا عف 
شخصية، كىكية صاحبو، كمحددا لذاتو، كىذه الخاصية ىي التي تميز التكقيع عف طريؽ 

 اإلمضاء أك بخط اليد عف غيره مف طرؽ التكقيع األخرل كالتكقيع بالبصمة.
كنظرا لككف التكقيع بخط اليد يعمؿ مباشرة عمى تحديد ىكية المكقع، كذلؾ مف خبلؿ 

يؤدم إلى شعكر الشخص باختصاصو بتكقيعو  استخداـ االسـ أك المقب في التكقيع ما
اختصاصا يستأثر بو كحده، كيتميز بو عف غيره كيرل غالبية الفقو انو لكي يككف التكقيع 
قانكنيا ال يكفي أف يستعمؿ المكقع عبلمة مألكفة بؿ يجب أف يتبعيا اسمو أك لقبو عمى 

مكقع كقادرا عمى تحديد األقؿ كعميو فإنو يشترط في التكقيع أف يككف مميزا لشخصية ال
ال اعتبر التكقيع غير صحيح، كال يترتب عميو أم أثر.  ىكيتو كا 
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فاف التكقيع <<كما يعبر التكقيع باإلمضاء عمى شخصية المكقع كيميزه عف غيره  
بالبصمة أك الختـ ليا نفس الكظيفة رغـ ما كجو مف انتقاد لمتكقيع بالختـ بككنو منفصبل 

 .1>>ماديا عف شخصية صاحبو
أما عف تحديد شخصية المكقع في الجزائر فإنيا تنحصر في شكميف لمتكقيع األكؿ التكقيع 
باإلمضاء )تكقيع بخط اليد( كالشكؿ الثاني ىك التكقيع عف طريؽ بصمة األصبع 

 باعتبارىما الكسيمتيف المنصكص عمييما قانكنا.
لمتكقيع كىك التكقيع أما في فرنسا فاف تحديد شخصية المكقع تنحصر في شكؿ كاحد 

باإلمضاء كقصر الحجية عمى المحررات المكقعة باليد )اإلمضاء( رغـ أنو كما سبؽ 
القكؿ أجاز كبصكرة استثنائية التكقيع بالختـ في بعض األكراؽ التجارية كيخص فقط 

 الساحب كالمظير.
كرة عمى في السفتجة أك السند األذني أك الشيؾ كأف كسائؿ التكقيع بغير اإلمضاء مقص

فبل يمكف استخداميا مف قبؿ الضامف أك المسحكب عميو ككذلؾ في <<الساحب كالمظير
تحرير الشيؾ فبل يقبؿ مف الساحب كسيمة لمتكقيع غير التكقيع باإلمضاء الف أحكاـ 

اختصرت الكسائؿ األخرل لمتكقيع  30/10/1935مف المرسـك الصادر في  16المادة 
ميزة أخرل لمتكقيع كىي تحديد أىمية المكقع كمدل  كىناؾ، 2 >>عمى المظير فقط 

 << سمطتو في إبراـ التصرفات القانكنية خاصة إذا لـ يكف المكقع طرفا في التصرؼ
كأف يككف كصيا أك ككيبل أك ممثبل لشخص معنكم ففي ىذه الحالة يجب أف 
يحدد ىكيتو كيبيف ىؿ في إمكاف المكقع التكقيع عمى التصرؼ الذم يعـز 

                                                           
بحث مقدـ  ،الدليؿ الكتابي كحجية مخرجات الكمبيكتر في اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،محمد المرسيزىرة  1

 .15ص، العربية المتحدة اإلماراتجامعة  ،مؤتمر القانكف كالكمبيكتر كاالنترنت الذم نظمتو كمية الشريعة كالقانكف إلى
2 Gauaida (H), la validite  De ceraines signatures A la Griffe D'effer de commarce, Jcp1966,1 page 
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ك ختمو كيشترط أيضا أف يكقع الككيؿ أك النائب بإمضائو أ، 1>>فاؽ عميواالت
كخبلصة القكؿ أنو إذا لـ يحقؽ التكقيع ىكية أك بصمتو أك بختـ األصيؿ، 

 صاحبو فإنو ال يعتد بو كينعكس بالسمب عمى حجية المحرر.
  انيــــــــــــــــــــرع الثــــــــــــــــــــالف

 إرادة االلتزام بالتصرف التوقيع تعبير عن
 )التعبير عن إرادة الموقع في االلتزام بمضمون التصرف القانوني( 

ينبع التعبير عف اإلرادة في االلتزاـ بالتصرؼ القانكني كاالعتراؼ بما تضمنتو مف خبلؿ  
تكقيع الشخص عمى الدعامة المثبتة لبيانات التصرؼ. الف التكقيع ىك األداة الكتابية التي 
تعمؿ عمى ترجمة الحالة النفسية لممكقع إلى العالـ المادم المحسكس الغاية منو إذعاف 

 مكف ما كقع عميو كىك إقرار مف المكقع بااللتزاـ.الشخص لمض
التكقيع بأشكالو المختمفة ىك األداة الكحيدة المستخدمة لمتدليؿ عمى االلتزاـ بالتصرؼ  

كحسب رأم محكمة النقض الفرنسية أنو يمكف استخبلص النية في التكقيع  <<القانكني 
ؿ عمى نية التكقيع مف عناصر كيمكف التدلي، 2 >>مف استخداـ المكقع لبلسـ المستعار

أخرل غير تمؾ الخاصة بالتكقيع كاالستعانة بعناصر داخمية لمتصرؼ مثؿ مكاف التكقيع 
المتضمف التصرؼ القانكني فالكاقع العممي أثبت أف التكقيع يكضع في آخر المحرر 

كمنو فاف كجكده في مكاف غير  بمحتكل التصرؼ، النصراؼ اإلرادة الصحيحة لبللتزاـ
الذم جرل العمؿ بو يثير الريب كالشؾ في إرادة صاحب التكقيع، كيعكد تقدير إرادة 

الذم يستنبط نية  المكقع في االلتزاـ بالتصرؼ في ىذه الحالة إلى تقدير قاضي المكضكع.
انات مثبل االلتزاـ مف عدميا مف كاقعة إذا كاف المكقع قد كضع التكقيع قبؿ كتابة البي

كيمكف القكؿ أف الشخص الذم يضع تكقيعو عمى كرقة ما يككف عالما كمتيقنا بمضمكف 
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لزاـ نفسو بكؿ ما يترتب عمييا مف  الكرقة التي كقع عمييا فيك يقصد إجازة ما كرد بيا كا 
 التزامات.

 نستنتج مما سبؽ أف إضفاء الحجية القانكنية عمى األكراؽ العرفية مقركنا أساسا بقياـ
التكقيع بكظائفو المنكطة بو كالمشرع عند اشتراطو تكافر التكقيع كشرط جكىرم لصحة 
الكرقة العرفية كمنحيا الحجية لـ يكف ييدؼ مف كراء ذلؾ إضافة التكقيع بصكرة اعتباطية 
نما كاف اليدؼ، مف كراءه جعمو كسيمة تشد صاحبيا إلى العقد كتعطي ليذا األخير  كا 

رجكة. فحسب التشريع الجزائرم فاف التكقيع ىك اإلجراء الكحيد لتصديؽ القيمة القانكنية الم
 المعامبلت التي تضمنتيا الكثيقة العرفية. 

غير أف العبلقة بيف المحرر كالتكقيع تنتفي مف الناحية القانكنية إذا أنكر المكقع صراحة 
لمدني الجزائرم مف القانكف ا 327ما نسب إليو مف تكقيع كىذا ما جاءت بو أحكاـ المادة 

بقكليا: >>يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو أك كقعو أك كضع عميو بصمة إصبعو ما 
 لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو....<<

في ىذه الحالة يفقد المحرر قكتو الثبكتية مؤقتا إلى أف يحكـ بعدـ صحة اإلنكار كما 
محرر إذا ثبت بالدليؿ القطعي كأف يمكف لمقضاء أف يحكـ بعدـ نية االلتزاـ بمحتكل ال

التكقيع المكجكد بالمحرر لـ يكضع برضا المكقع كمثاؿ ذلؾ اإلكراه عمى التكقيع أك 
 . 1التزكير أك الحصكؿ عمى التكقيع عف طريؽ الغفمة كالتدليس<<

إف التطكرات التكنكلكجية الحديثة قد أفرزت آليات ككسائؿ جديدة في التكقيع تختمؼ عف 
العادم فيؿ بقي التكقيع العادم المتعارؼ عميو ىك اإلجراء الكحيد في نظر التكقيع 

المشرع كما ىك تأثير استخداـ المعمكمات عمى فكرة التكقيع. كىك ما سيتـ مناقشتو 
 كالبحث فيو في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني.
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 المبحـــث الثــــاني
 اإللكتروني(التوقيع اإللكتروني )التوقيع بالشكل 

أدت المعمكماتية كالتقنيات الحديثة إلى انقبلب حقيقي في المفاىيـ التقميدية لمكثيقة 
المكتكبة كالتكقيع، إذ حكلتيا مف كثيقة يدكية إلى كثيقة إلكتركنية أم ىناؾ عممية تحكؿ 
 مف العالـ المادم المممكس إلى العالـ البلمادم غير المممكس كمف الدعامة الكرقية إلى
الدعامة اإللكتركنية ىذا الكاقع فرض ضركرة إعادة النظر في التكقيع العادم خاصة مع 
ظيكر جياز الحاسب اآللي كشبكة االنترنت كالتجارة االلكتركنية فاستخداـ ىذه التكنكلكجيا 

 في إبراـ المعامبلت ال يتماشى كفكرة التكقيع العادم. 
استعماؿ الكتابة التقميدية كظير شكؿ جديد  كما أف استخداـ ىذه التكنكلكجيا قمص مف   

 يتماشى مع الكتابة االلكتركنية كىك التكقيع االلكتركني.
كقد كانت البدايات األكلى لظيكر التكقيع االلكتركني في قطاع البنكؾ كذلؾ مف خبلؿ    

عمميات الدفع االلكتركني لدل البنكؾ كالمصارؼ اآللية. كفي مرحمة الحقة تحقؽ 
بكفاءة عالية عف طريؽ شبكة االنترنت كأصبح التعامؿ مف خبلليا يقع بيف  االتصاؿ

مختمؼ األشخاص المتعامميف بسرعة فائقة كفكرة التكقيع االلكتركني لـ تأت نتاج تعامؿ 
معمكماتي تكنكلكجي بسيط بؿ إف النقيض ىك الصحيح ألف البشرية لـ تعرؼ نمكا في 

ؿ االستعماؿ الكاسع لمتطكر التكنكلكجي في كسائؿ العبلقات بيف ربكع العالـ إال مف خبل
 الربط كاالتصاؿ.

لذلؾ كاف مف الضركرم إيجاد كسيمة آمنة بديمة لمتكقيع العادم ليا ذات الخصائص 
كتؤدم نفس المياـ كنظرا البتكار ىذه الكسيمة كظيكر التكقيع االلكتركني كمصطمح جديد 

المقصكد بو، كىؿ يتخذ التكقيع االلكتركني  أثيرت بشأنو عدة تساؤالت حكؿ ماىيتو، كما
 شكبل كاحدا أـ عدة أشكاؿ؟ كىؿ يتكافر التكقيع االلكتركني عمى شركط التكقيع التقميدم؟
 كما مدل قدرة التكقيع االلكتركني عمى القياـ بكظائؼ التكقيع العادم المتعارؼ عمييا؟
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تدخؿ المشرع مف أجؿ  كنظرا لدخكؿ ىذه الكسيمة المجاؿ العممي كاف مف الضركرم
تنظيميا قانكنيا مف حيث النص عمى عناصرىا كتنظيميا كالنص عمى قيمتيا الثبكتية مع 

 إقرار مبدأ التكافؤ بيف التكقيع االلكتركني كالتكقيع العادم.
 22/27/2225الصادر في  25/12فمثبل المشرع الجزائرم تدخؿ بمكجب القانكف رقـ 

كتابة في الشكؿ االلكتركني بأنيا ذات التسمسؿ في مكرر عمى ال 323كنصت المادة 
األكصاؼ أك األرقاـ أك أية عبلمة أك رمكز ذات معنى مفيـك ميما كانت الكسيمة 

 1مكرر 323االلكتركنية المستعممة كميما كانت طرؽ إرساليا كما نصت أيضا المادة 
 عمى مبدأ التكافؤ بيف الكتابة العادية كالكتابة االلكتركنية.

المؤرخ  27/162مف المرسـك التنفيذم رقـ  3ا نص المشرع الجزائرم في أحكاـ المادة كم
المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما  29/25/2221في 

فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية عمى 
 تعريؼ التكقيع االلكتركني.

يحدد  21/22/2215بتاريخ  15/24كما تدخؿ كذلؾ المشرع الجزائرم كأصدر قانكنا رقـ 
القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف. كىك أكؿ قانكف جاء منظما 

 لمتكقيع االلكتركني.
كالتكقيع االلكتركني لو أشكاؿ متعددة فمنيا ما يعتمد عمى خصائص بيكلكجية كبصمة 

أك الشفاه كنبرة الصكت أك قرنية العيف كغيرىا مف الخصائص البيكلكجية، كمف بيف  اليد
 ىذه األشكاؿ مف يقـك عمى منظكمة تشغيؿ كاحد كمنيا مف يقـك عمى منظكمتي تشغيؿ.

كمنيا مف يعتمد عمى البطاقة االلكتركنية، كليذه األشكاؿ قكة ثبكتية مختمفة ىذه القكة تقدر 
 كؿ شكؿ مف أشكاؿ التكقيع االلكتركني. بحسب درجة الكثكؽ ب

مع العمـ أف التشريعات العالمية قد أقرت مبدأ التجانس في اإلثبات مع الكتابة التقميدية، 
 كسكؼ نعالج ىذا المبحث في ثبلث مطالب.
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 تعريؼ التكقيع االلكتركني. المطمب األول:
 أشكاؿ التكقيع االلكتركني. المطمب الثاني:
 ياـ التكقيع االلكتركني بكظائؼ التكقيع التقميدم.ق المطمب الثالث:

 المطـــمـــب األول
 (Signature Electronique)تعريف التوقيع االلكتروني 

نظرا ألىمية التعامبلت االلكتركنية كتشجيعا النتشارىا كبث الثقة فييا، فقد 
البيئة القانكنية تضافرت الجيكد الدكلية لتذليؿ العقبات التي تعترضيا كعممت عمى تييئة 

قميمية ككطنية لمكاكبة التطكر  التي تساير ىذه التفاعبلت فصدرت تشريعات دكلية كا 
الحاصؿ في مجاؿ المعمكماتية كالقطاع التكنكلكجي كذلؾ >>ألجؿ تكفير األماف كالثقة 
قناع المتعامؿ )المستيمؾ( بأف ىناؾ قانكف يحميو  كالخصكصية ليذه الكسيمة الجديدة كا 

 .1ش كيحافظ مصالحو<<مف الغ
كقد تركت الجيكد الدكلية في تذليؿ العقبات التي تعترض المعامبلت االلكتركنية بصفة 
عامة، كالتكقيع االلكتركني بصفة خاصة. في تبني مفيكـ متطكر لمكتابة بنكعييا التقميدم 

تركنية كااللكتركني كيأتي في مقدمة الجيكد الدكلية الرامية إلى تشجيع التعامبلت االلك
( النمكذجي في شأف التجارة االلكتركنية الذم uncitralكبث الثقة فييا قانكف )األكنسيتراؿ 

( كذلؾ بتاريخ CNUDCIكضعتو لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي )
في دكرتيا التاسعة كالعشريف كقد أكصت المجنة  01/162قرار رقـ  16/12/1996

ما كاعتبارا ليذا القانكف عندما تقـك بسف قكانينيا المتعمقة جميع الدكؿ بأف تكلي اىتما
باستخداـ بدائؿ لؤلشكاؿ الكرقية لبلتصاؿ أك عندما تقـك بإجراء تعديبلت في تشريعاتيا، 
ىادفة مف ذلؾ العمؿ عمى تكحيد القكانيف الكاجبة التطبيؽ عمى البدائؿ لؤلشكاؿ الكرقية 

 لبلتصاؿ كتحرير المعمكمات.
                                                           

1 Signature Electronique : Le Droit Precede le Marche : .P.1. 

http://www.mag.securs.com/article.php3?idarticle=1227 
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 5مادة يضاؼ إلييا مادة  17يف في تراؿ مف جزأالقانكف الذم أصدرتو األكنسييتككف 
يتناكؿ الجزء األكؿ التجارة االلكتركنية عمكما  1998لسنة  31مكرر المضافة في الدكرة 

كالجزء الثاني يعالج مكضكعات محددة في التجارة االلكتركنية كما كضعت ىذه المجنة في 
تكقيعات االلكتركنية لعاـ دكرتيا الرابعة كالثبلثيف قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي المتعمؽ بال

2221 . 
ىذا األخير عمى إعطاء تعريؼ محدد لعدد مف المصطمحات المستخدمة  حيث حرص   

ككاف يمكف     فيو حتى يككف منسجما مع القانكف النمكذجي المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية 
 2221نية سنة إدراج األحكاـ الجديدة التي جاء بيا القانكف النمكذجي لمتكقيعات االلكترك 
إال أنو  1996في صيغة مكسعة لقانكف األكنسيتراؿ النمكذجي لمتجارة االلكتركنية لسنة 

تقرر في نياية المطاؼ أف يصدر القانكف الجديد بصيغة صؾ قانكني منفصؿ كىذا القرار 
جاء نتيجة لعدة اعتبارات أىميا الحفاظ عمى التناسؽ كاالنسجاـ بيف القانكنيف كالقانكف 

مكذجي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية كرد كنص تشريعي مكصى بو لمدكؿ إلدراجو الن
 في صمب قكانينيا الكطنية.

ثـ أعقبت ىذا القانكف جيكد أكركبية أثمرت بصدكر التكجيو األكربي في شأف التجارة 
 .13/1/1999االلكتركنية الذم أقره االتحاد األكربي في 

ؿ بالتعامبلت االلكتركنية كتدخمت مف أجؿ تنظيـ كما اىتمت مجمكعة كبيرة مف الدك 
قكاعدىا بسف قكانيف تيسر المجكء الستخداـ شبكة االتصاؿ الحديثة >>االنترنت<< 
كاالستفادة مف مميزاتيا كيعتبر التعديؿ الذم أجرتو مدينة الكيبؾ عمى قانكنيا المدني عاـ 

 ت المعمكماتية. أكؿ اعتراؼ قانكني بالتكقيع االلكتركني كالتسجيبل 1993

( األمريكية UTAHأما عف أكؿ قانكف خاص يصدر بشكؿ منفرد فقد أصدرتو كالية يكتاه )
 1ينظـ المعامبلت االلكتركنية التي تتـ عف بعد 1996عاـ 

                                                           
1 Utah,  Digital signature, Act (Edi law Review, 1995), 27 Feb And  1May 1995, Art 103.10 

“Digital signature means A transformation of A messge using An Asymetric cry to system“. 
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ت التشريعات المتعمقة بالكتابة االلكتركنية أك التكقيع االلكتركني مف بيف ثـ بعد ذلؾ تكال
 ايطاليا. –انجمترا  –فرنسا  –الصيف  –ىذه الدكؿ ماليزيا 

كالدكؿ العربية لـ تكف بمنأل عف التطكر المعمكماتي كالتكنكلكجي كسايرت ركب عكلمة 
 –لبناف  –البحريف  –تكنس  –فمسطيف  –األردف  –التجارة فقد أصدرت كؿ مف مصر 

القكانيف صحة  الجزائر قكانيف تحكـ البيئة القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية كأقرت مجمكع
التعاقدات التي تتـ عمى كسائط إلكتركنية لذلؾ فإننا سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب مف 

 خبلؿ تقسيمو إلى ثبلث فركع
 تعريؼ الفقو لمتكقيع االلكتركني. الفرع األول:
 تعريؼ التكقيع االلكتركني في التشريعات الدكلية كاإلقميمية. الفرع الثاني:
 تكقيع االلكتركني في التشريعات الكطنية.تعريؼ ال الفرع الثالث:

 رع األول ــــــــالف
 تعريف الفقو لمتوقيع االلكتروني

لقد تعددت التعريفات الفقيية التي قيمت لتحديد المقصكد بالتكقيع االلكتركني كرغـ تعددىا 
فإنيا تدكر في محكر كاحد كىك عدـ الخركج عف تحديد كضيفتي التكقيع كرغـ ذلؾ يمكف 

كؿ أف اآلراء الفقيية منقسمة إلى طائفتيف أك فريقيف فالفريؽ األكؿ مف الفقو ركز في الق
كعرؼ ، تعريفو عمى الكيفية أك الطريقة التي ينشأ مف خبلليا أك بيا التكقيع االلكتركني

التكقيع الناتج عف إتباع إجراءات محددة تؤدم في النياية إلى نتيجة معينة <<عمى أنو 
  >>فيككف مجمكع ىذه اإلجراءات ىك البديؿ الحديث لمتكقيع االلكتركنيمعركفة مقدما 

بأنو عبارة عف بيانات مجزأة عف الرسالة يجرم تشفيرىا <<كما عرفو البعض اآلخر 
رساليا مع الرسالة بحيث يتـ التثبت مف صحة الرسالة عند فؾ الشفرة كانطباؽ محتكل  كا 

مجمكعة مف اإلجراءات  <<قيع االلكتركني كعرؼ البعض التك  >> التكقيع عمى الرسالة
كالكسائؿ التي يتبع استخداميا عف طريؽ الرمكز أك األرقاـ إخراج رسالة الكتركنية 
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تتضمف عبلمة مميزة لصاحب الرسالة المنقكلة الكتركنيا يجرم تشفيرىا باستخداـ زكج مف 
ا التعريؼ يرتكز أصحاب ىذ >>المفاتيح، كاحد معمف كاآلخر خاص بصاحب الرسالة

عمى أحد أشكاؿ التكقيع االلكتركني أال كىك التكقيع الرقمي الذم يقـك عمى التشفير 
 .1زكج مف المفاتيح العاـ كالخاصالبلتماثمي أم التشفير القائـ عمى 

بأنو مجمكعة مف األرقاـ التي تختمط أك تمتزج مع بعضيا  <<كىناؾ مف عرفو أيضا 
ير في النياية عدد أك رقـ سرم خاص بشخص البعض بعمميات حسابية معقدة ليظ

 .2 >>معيف
ىذه التعاريؼ جاءت مركزة عمى الطريقة التي يتـ بيا إنشاء التكقيع االلكتركني كإتباع 
إجراءات غير تقميدية أك مف خبلؿ استخداـ معادالت رياضية بمعنى أف ىذه التعريفات لـ 

 لتكقيع االلكتركني. تكلي أدنى اىتماـ لكظيفة أك لمدكر الذم يقكـ بو ا
أما الفريؽ الثاني مف الفقو فقد ركز عمى كيفية إنشاء التكقيع االلكتركني باعتباره مجمكعة 
مف اإلجراءات لكف دكف تحديد ىذه اإلجراءات كترؾ الباب مفتكحا أماـ أم إجراء قد 
يستجد كيككف قادرا عمى تحقيؽ كظائؼ التكقيع إضافة إلى إبراز كظائؼ التكقيع 

ف تسعى إلييا اإلجراءات التقنية المعترؼ بيا كىي تحديد ىكية االلكتركني كالتي يجب أ
 المكقع كالتعبير عف إرادتو بالمكافقة عمى مضمكف المحرر الذم تـ كضع التكقيع عميو. 

بياف مكتكب في شكؿ الكتركني يتمثؿ في  <<فعرؼ البعض التكقيع االلكتركني بأنو 
صة كمميزة ينتج مف إتباع كسيمة حرؼ أك رقـ أك رمز أك إشارة أك صكت أك شفرة خا

                                                           
كرقة عمؿ مقدمة  ،التكقيع االلكتركني كقكاعد اإلثبات كمقتضيات األماف في التجارة االلكتركنية ،شرؼ الديف أحمد 1

 .3ص  ،2000سنة  ،لمؤتمر التجارة االلكتركنية المنعقد في جامعة الدكؿ العربية مصر
ة اإلدارية القاىرة منشكرات المنظمة العربية لمتنمي ،التكقيع االلكتركني كحجيتو في اإلثبات ،فيصؿ سعيد الغريب 2

  . 216ص  ،2005
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آمنة كىذا البياف يمحؽ أك يرتبط منطقيا ببيانات المحرر االلكتركني )رسالة البيانات( 
 .1 >>لمدالة عمى ىكية المكقع عمى المحرر كالرضاء بمضمكنو

إشارات أك حركؼ مرخص بيا مف الجية المختصة <<كما عرفو البعض كذلؾ بأنو 
طة ارتباطا كثيقا بالتصرؼ القانكني تسمح بتمييز شخص صاحبيا باعتماد التكقيع، كمرتب
 .2>>عف رضائو بيذا التصرؼ القانكني -دكف غمكض –كتحديد ىكيتو كيعبر 

بأنو مجمكعة اإلجراءات التقنية التي تسمح <<كما عرؼ الفقو أيضا التكقيع االلكتركني 
لتصرؼ الذم يصدر بتحديد شخصية مف تصدر عنو ىذه اإلجراءات كقبكلو بمضمكف ا

بأنو كحدة قصيرة مف البيانات <<كعرؼ أيضا التكقيع االلكتركني ، 3>>التكقيع بمناسبتو
>>التي تحمؿ عبلقة رياضية مع البيانات المكجكدة في محتكل الكثيقة

4. 
عبلمة أك رمز متمايز يخص شخصا بعينو مف خبللو <<كعرفو جانب آخر مف الفقو بأنو 

كيؤكد عمى حقيقة البيانات المتضمنة في المستند الذم  يعبر الشخص عف إرادتو
 .>>كقعو

إجراء معيف يقـك بو الشخص المراد تكقيعو عمى المحرر سكاء كاف <<كعرفو البعض بأنو 
 .5 >>ىذا اإلجراء عمى شكؿ رقـ أك إشارة الكتركنية معينة أك شفرة خاصة
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 الفرع الثاني 
 التشريعات الدولية واإلقميميةتعريف التوقيع االلكتروني في 

الكاقع أثبت أف استخداـ األشخاص لمتكقيع االلكتركني سبؽ بزمف ليس باليسير كؿ 
التشريعات الدكلية كالكطنية المنظمة لمتجارة الدكلية كالتكقيع االلكتركني فقد عمدت ىذه 

ت عمى التشريعات عمى كضع تعريؼ شامؿ لمتكقيع االلكتركني كما حرصت ىذه التشريعا
 إعطاء تعريؼ محدد لعدد مف المصطمحات المستخدمة فيو. 

كمنو سكؼ نتطرؽ إلى تعريؼ التكقيع االلكتركني حسب قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي 
بشأف التكقيعات االلكتركنية باعتباره تشريعا دكليا ككذلؾ تعريؼ التكقيع االلكتركني في 

 ة.التكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركني
 أوال: تعريف التوقيع االلكتروني حسب ما جاء بو قانون األونسيترال بشأن التوقيعات

 االلكترونية.
لقد كضعت لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي األكنسيتراؿ في دكرتيا الرابعة 

فقد  2001كالثبلثيف قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي المتعمؽ بالتكقيعات االلكتركنية لعاـ 
نصت المادة األكلى منو عمى نطاؽ تطبيؽ ىذا القانكف، حيثما تستخدـ التكقيعات 

 األنشطة التجارية. االلكتركنية في سياؽ 
كنصت المادة الثانية مف ىذا القانكف عمى تعريؼ التكقيع االلكتركني كذلؾ بقكليا: 

يعني بيانات في شكؿ الكتركني مدرجة في رسالة بيانات أك مضافة إلييا أك مرتبطة <<
بيا منطقيا يجكز أف تستخدـ لتعييف ىكية المكقع بالنسبة إلى رسالة البيانات كلبياف 

 .>>قتو عمى المعمكمات الكاردة في رسالة البياناتمكاف
يتضح جميا كأف قانكف األكنسيتراؿ لـ يحدد الطريقة أك التقنية التي يتـ بيا استخداـ التكقيع 
نما مف أجؿ ترؾ المجاؿ مفتكح أماـ  االلكتركني كىذا ليس مف باب السيك أك التقصير كا 

براز ن  يتو في االلتزاـ بمضمكف المحرر.أية تقنية لمداللة عمى ىكية المكقع كا 
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خاصة كأف عالـ المعمكمات يسير بكتيرة متسارعة جدا حتى يشمؿ كؿ التقنيات مف جية 
كمف جية ثانية المحافظة كذلؾ عمى دكر الدكؿ في تحديد الطريقة التي يتـ بيا التكقيع 

لمكقع كؿ حسب التشريع الذم يصدره ككيفية استخداـ التكقيع بالداللة عمى شخصية ا
كمدل التزامو بالمحرر، كيتبيف ىذا األمر مف خبلؿ ما جاءت بو المادة الثالثة مف ذات 

ال تطبؽ أم مف أحكاـ ىذا القانكف باستثناء المادة الخامسة بما <<القانكف كالتي نصت: 
يشكؿ استبعادا أك تقييدا أك حرمانا مف مفيكـ قانكني ألم طريقة إنشاء تكقيع الكتركني 

شتراطات المشار إلييا في الفقرة األكلى مف المادة السادسة أك تفي عمى أم نحك تفي باال
  :، كما نصت الفقرة األكلى مف المادة السادسة>>آخر بمقتضيات القانكف المنطبؽ

حيثما يشترط القانكف كجكد تكقيع مف شخص، يعد ذلؾ االشتراط مستكفي بالنسبة إلى <<
الكتركني مكثكؽ بو بالقدر المناسب لمغرض الذم أنشئت  رسالة البيانات إذا استخدـ تكقيع

 .>>أك أبمغت مف أجمو رسالة البيانات في ضكء كؿ ذم صمة 
المبلحظ أف قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية في تعريفو لمتكقيع 

ى رسالة ركز عمى الكظيفة التي يجب أف يقـك بيا التكقيع كىي تعييف ىكية المكقع عم
البيانات كالتعبير عف إرادتو بالمكافقة كااللػػػػتزاـ بالمػػػعمكمػػػػػػات الػػػػػػػػكاردة في الرسػػػػػػػػالة 

 االلكتػػػػػػركنية )المحرر االلكتركني(.
ثانيا: مفيوم التوقيع االلكتروني في قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة 

 االلكترونية
لقد كضعت لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي األكنسيتراؿ في دكرتيا التاسعة 

كبالرجكع إلى ىذا  16/12/1996كالعشريف القانكف النمكذجي لمتجارة االلكتركنية في 
النص مف المادة األكلى إلى المادة السابعة عشر كاألخيرة ال نجده قد تضمف أم تعريؼ 

ككؿ ما في األمر أف المادة السابعة منو اكتفت باإلشارة إلى كظائؼ لمتكقيع االلكتركني 
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عندما يشترط القانكف كجكد تكقيع مف شخص، يستكفى <<التكقيع االلكتركني فقد نصت 
 ذلؾ الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا: 

استخدمت طريقة لتعييف ىكية ذلؾ الشخص كالتدليؿ عمى مكافقة ذلؾ الشخص عمى  -أ
 معمكمات الكاردة في رسالة البيانات.ال
كانت تمؾ الطريقة جدير بالتعكيؿ عمييا بالقدر المناسب لمغرض الذم أنشئت أك  -ب

أبمغت مف أجمو رسالة البيانات في ضكء كؿ الظركؼ بما في ذلؾ أم اتفاؽ متصؿ 
 .>>باألمر 

ية نجده قد جاء مف خبلؿ مراجعة قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي بشأف التجارة االلكتركن
بمفيـك متطكر لمكتابة كلـ يقصرىا عمى الكتابة التقميدية بؿ شممت أيضا الكتابة 
االلكتركنية باإلضافة إلى االعتراؼ بالتكقيع االلكتركني كأىميتو في اإلثبات مف خبلؿ 
النص المذككر أعبله كالذم جاء مبينا لكظائؼ التكقيع االلكتركني بحيث نص عمى أنو 

تخدـ لتعييف ىكية الشخص المكقع كالتدليؿ عمى مكافقتو عمى المعمكمات الكاردة كسيمة تس
 في رسالة البيانات. 

ثالثا: تعريف التوقيع االلكتروني من خالل توجييات التكتالت اإلقميمية. )التوجيو 
 في شأن التوقيع االلكتروني( 13/12/1333الصادر في  33/1333األوربي رقم 

كني كباعتباره مف المسائؿ الفنية كالتقنية كالقانكنية يتطمب إجراءات إف التكقيع االلكتر 
تضمف مكثكقيتو يككف مف شأنيا أف تعرؼ بمكقع السند كالتأكد مف ىكيتو كلتحقيؽ ىذا 
الغرض فقد كاف ىذا النظاـ القانكني محؿ اىتماـ عمى الصعيد الدكلي ككذلؾ عمى 

قميمية اتجيت مف خبلؿ تكجيياتو إلى الصعيد اإلقميمي خاصة كاف ىذه التكتبلت اإل
تنظيـ قكاعد التجارة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني كما ييمنا ىنا التكجييات التي أصدرىا 

الخاصة بالتكقيعات االلكتركنية كالتي اعتمدىا  24/93/1999االتحاد األكربي رقـ 
 .13/12/1999البرلماف األكربي بتاريخ 
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يؼ التكقيع االلكتركني مف خبلؿ التفريؽ بيف نكعيف مف كعمؿ مف خبلليا عمى تعر 
 التكقيع االلكتركني كذلؾ حسب مستكيات التكقيع.

المستكل األكؿ كيخص التكقيع االلكتركني البسيط أك العادم كالذم عرفتو المادة الثانية 
معمكمة تأخذ شكبل الكتركنيا تقترف أك ترتبط بشكؿ منطقي ببيانات أخرل <<بأنو 
 .1>> كنية كالذم يشكؿ أساس منيج التكثيؽالكتر 

يتـ التكقيع  الكسائؿ القانكنية التي بكاسطتياالتعريؼ الذم جاءت بو المادة الثانية حدد 
 االلكتركني دكف بياف الكظائؼ القانكنية المرجكة.

أما النكع أك المستكل الثاني مف التكقيع االلكتركني فيك التكقيع المسبؽ أك المتقدـ أك 
المعزز كىذا النكع مف التكقيع عرفتو المادة الثانية الفقرة الثانية مف التكجيو األكربي بأنو 

 التكقيع الذم يمبي كتتكفر فيو الشركط التالية:
 أف يرتبط بشكؿ منفرد بصاحب التكقيع. -
 أف يمكف كيتيح تحديد ىكية المكقع. -
 قيع.أف يتـ إنشاؤه مف خبلؿ كسائؿ مكضكعة تحت رقابة صاحب التك  -
أف يككف مرتبط بالبيانات التي يمحؽ بيا بشكؿ يجعؿ أم تعديؿ الحؽ عمى  -

 .2البيانات يمكف كشفو
المشرع األكربي عمؿ مف ىذا التعريؼ كضع ضكابط تقنية كقانكنية يجب أف تتكفر في 
التكقيع االلكتركني مف أجؿ التحقؽ مف صحتو كسبلمتو كعند تحقؽ ىذه الضكابط يككف 

تركني متمتع بمزايا التكقيع العادم بينما التكقيع البسيط فحجتو نسبية مقارنة التكقيع االلك
 ( Signature Avancée Electroniqueبحجية التكقيع المتقدـ )

 

                                                           
1 Sinisi Vinenzo, digital signature legislation in Europe, International business lawyer, December 

2000Vol 28.No11. page 487.                       
2 Sinisi Vinenzo, digitale signature legislation, Op. cit page 489.               



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

42 

 

 الث ـــــــــرع الثـــــــــــالف
 تعريف التوقيع االلكتروني في التشريعات الوطنية )التشريعات المقارنة(

استرشادا بالنصكص القانكنية الدكلية منيا كاإلقميمية المتعمقة بالتكقيع االلكتركني كنظرا 
ألىميتو القانكنية، كحتى ال يككف ىناؾ التباس أماـ جيات القضاء حكؿ مفيـك التكقيع 
االلكتركني فاف اغمب التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني عرفت التكقيع االلكتركني 

 خاصة أك ضمف قكاعد العامة لئلثبات.  سكاء بنصكص
 أوال: تعريف التوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري

 75/58المعدؿ كالمتمـ لؤلمر  20/06/2005المؤرخ في  05/10بصدكر القانكف 
المتضمف القانكف المدني يككف التشريع الجزائرم قد قفز قفزة نكعية مف خبلؿ انتقالو مف 

ات إلى النظاـ االلكتركني في اإلثبات حيث: أصبحت الكتابة النظاـ الكرقي لئلثب
االلكتركنية دليبل في اإلثبات ليس ىذا فحسب بؿ أف المشرع اعتمد مبدأ التكافؤ في 

 323كىذا ما نصت عميو أحكاـ المادة ، اإلثبات بيف الكتابة التقميدية كالكتابة االلكتركنية
 1>>في الشكؿ االلكتركني كاإلثبات عمى الكرؽ يعتبر اإلثبات بالكتابة<<بقكليا  1مكرر 

الكتابة االلكتركنية  05/10مكرر مف القانكف  323كعرؼ المشرع الجزائرم في المادة 
بأنيا تسمسؿ في الحركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمة أك رمكز ذات معنى مفيـك 

 يا.ميما كانت الكسيمة االلكتركنية المستعممة كميما كانت طرؽ إرسال
أما بخصكص التكقيع االلكتركني فانو يمكف القكؿ أف التشريع الجزائرم استعمؿ ىذا 

كالتي نصت عمى أف  05/10مف القانكف  327/2المصطمح ألكؿ مرة في أحكاـ المادة 
 .التكقيع االلكتركني يضفي الحجية كالقكة الثبكتية عمى المستند أك المحرر االلكتركني 

                                                           
المتضمف  26/09/1975المؤرخ في  75/58المعدؿ كالمتمـ لؤلمر  20/06/2005المؤرخ في  05/10القانكف  1

 .2005لسنة  ،44الجريدة الرسمية رقـ  ،القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ
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 323التكقيع االلكتركني حسب الشركط المحددة بأحكاـ المادة كىذا بشرط أف يتـ     
يعتد بالتكقيع <<قانكف مدني  327/2مف القانكف المدني، فقد نصت المادة  1مكرر 

  >>1مكرر  323االلكتركني كفؽ الشركط المذككرة في المادة 
م رقـ مف المرسـك التنفيذ 03أما عف تعريؼ التكقيع االلكتركني فإف أحكاـ المادة  

معطى ينجـ عف استخداـ أسمكب عمؿ يستجيب لمشركط  <<عرفتو بأنو:  07/162
المؤرخ  75/58مف األمر 1مكرر 323مكرر  323المحددة في المادتيف 

  .1>>كالمذككر أعبله 26/09/1975في
غير أف المشرع الجزائرم كنظرا ألىمية التكقيع  االلكتركني في المعامبلت االلكتركنية 
كانفتاح االقتصاد الكطني كاف مف البلـز عميو إيجاد سياسة قانكنية تكاجو ىذه التحكالت 
العميقة سكاء عمى مستكل المعامبلت االقتصادية أك عمى مستكل األنظمة الحديثة في 

ف المنظكمة القانكنية التي كانت مكجكدة ال تستجػيػػػػب لمتطمػػبػػػػات التعامؿ كنظرا لكك 
اقتصاد حر كال تساير عصر التكنكلكجيا فقد تدخؿ المشرع الجزائرم مف أجؿ سد ىذا 

يحدد القكاعد العامة  01/02/2015مؤرخ في  15/04الفراغ كاصػػػػػدر قانػػػػػػكنا خاص رقـ 
لكتركنييف ىذا القانكف ييدؼ باألساس إلى تحديد القكاعد المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ اال

العامة كالخاصة بالتكقيع االلكتركني كالتصديؽ االلكتركني، فقد جاء في الباب األكؿ 
الفصؿ الثاني تحت عنكاف التعاريؼ المقصكد مف التكقيع االلكتركني فقد عرفتو المادة 

رتبطة منطقيا ببيانات الكتركنية بيانات في شكؿ الكتركني مرفقة أك م <<بأنو  02
 .2>>تستعمؿ ككسيمة تكثيؽ 

                                                           
المتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع  123/  01يعدؿ كيتمـ المرسـك 07/162المرسـك  1

في  ،السمكية كالبلسمكية مؤرخالشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية كعمى مختمؼ خدمات المكاصبلت 
 .37الجريدة الرسمية عدد  30/05/2007:
يحدد القكاعد العامة لمتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف الجريدة الرسمية  ،01/02/2015مؤرخ في:  15/04قانكف  2-2

 .2015سنة  06العدد 



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

44 

 

يستعمؿ التكقيع << مف الباب الثاني الفصؿ األكؿ عمى أنو  06كقد نصت كذلؾ المادة 
ثبات قبكلو مضمكف الكتابة في الشكؿ االلكتركني  .1>>االلكتركني لمتكثيؽ ىكية المكقع كا 

السيما تمؾ  04/ 15التي جاء بيا قانكف مف خبلؿ استقراء نصكص المكاد القانكنية 
المتعمقة بتعريؼ التكقيع االلكتركني نجده قد تبنى المعيار الكظيفي لمتكقيع بحيث جاء 

  .مركز عمى كظيفة التكقيع دكف التطرؽ أك تحديد الطريقة التي ينشأ بيا ىذا التكقيع
كما أف المشرع الجزائرم تبنى مفيـك التكقيع االلكتركني المكصكؼ كىك التكقيع الذم يتـ 

االلكتركني  التكقيع<< :نصتكفقا لممتطمبات الكاردة بأحكاـ المادة السابعة ك التي 
 المكصكؼ ىك التكقيع االلكتركني الذم تتكفر فيو المتطمبات اآلتية

 لكتركني مكصكفة. أف ينشأ عمى أساس شيادة تصديؽ ا – 1
 أف يرتبط بمكقع دكف سكاه. – 2
 أف يمكف مف تحديد ىكية المكقع. – 3
 أف يككف مصمما بكاسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التكقيع االلكتركني.  - 4
 أف يككف منشأ بكاسطة كسائؿ تككف تحت التحكـ الحصرم لممكقع . – 5
مكف الكشؼ عف التغيرات البلحقة أف يككف مرتبطا بالبيانات الخاصة بو بحيث ي – 6

 >>  .....................بيذه البيانات
الصادر في:  93/1999بمعنى أخر أف المشرع الجزائرم تأثر بالتكجيو األكربي رقـ 

 المتقدـ. عندما نص عمى التكقيع البسيط كالتكقيع المسبؽ أك 13/12/1999
 تونس(-األردن-تعريف التوقيع االلكتروني في التشريعات العربية )مصر ثانيا:

لقد جاء القانكف المصرم المتعمؽ بتنظيـ التكقيع االلكتركني كبإنشاء ىيئة تنمية صناعة 
بعدة تعديبلت جكىرية مست قانكف اإلثبات  2004لسنة  15تكنكلكجية المعمكمات رقـ 

بالكؿ أىميا المساكاة في الحجية القانكنية بيف الكتابة عمى محرر الكتركني كالكتابة عمى 

                                                           
1  
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مكانية نسبة محرر كرقي كذلؾ  شريطة تحديد ىكية الشخص الذم صدرت عنو الكتابة كا 
ىذا المحرر االلكتركني لمكقعو كأف تتـ الكتابة كتسجيؿ كتحفظ عمى نحك يضمف سبلمتيا 
كىذا يعني أف المحرر االلكتركني أك المستند االلكتركني المميكر بتكقيع الكتركني يتمتع 

ية المحرر العرفي كيتعيف عمى القضاء االعتداد بحجية كاممة في اإلثبات ال تقؿ عف حج
 بيا ككسيمة إثبات.

ما يكضع <<أما بخصكص التكقيع االلكتركني فقد عرفتو المادة األكلى الفقرة )ج( بقكليا 
عمى محرر الكتركني كيتخذ شكؿ حركؼ أك أرقاـ أك صكر أك إشارات أك غيرىا كيككف 

كقد جاء في ىذا ، 1 >>ميزه عف غيرهلو طابع منفرد يسمح بتحديد شخص المكقع كي
القانكف أف كظيفة التكقيع االلكتركني تكمف في كظيفتيف أساسيتيف األكلى أف التكقيع يثبت 
الشخص الذم كقع الكثيقة كالثانية انصراؼ إرادة المكقع إلى االلتزاـ بما كقع عميو كقد 

بأف  2001لسنة  75 عرفت المادة الثانية مف قانكف المعامبلت األردني المؤقت رقـ
البيانات التي تتخذ ىيئة حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات << :التكقيع االلكتركني ىك

أك غيرىا، كتككف مدرجة بشكؿ إلكتركني أك رقمي أك ضكئي أك أم كسيمة أخرل مماثمة 
في رسالة معمكمات مضافة عمييا أك مرتبطة بيا كليا طابع، يسمح بتحديد ىكية الشخص 

 .2 >>كقعيا كيميزه عف غيره مف أجؿ تكقيعو بغرض المكافقة عمى مضمكنو الذم
مف خبلؿ ىذا النص يتبيف أف القانكف األردني اشترط أف يككف التكقيع عمى شكؿ بيانات 
ليس ليا شكؿ محدد كأف تككف مدرجة بشكؿ الكتركني مف شأنو أف يؤدم كظيفة تحديد 

كىذا معناه أف التشريع األردني أخذ بالمعيار  ىكية الشخص الذم كقع السند االلكتركني.
 الكظيفي في تحديد مفيـك التكقيع االلكتركني.
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فقد اعترؼ بالتكقيع  2000سنة  73أما قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية التكنسي رقـ 
يمكف لكؿ <<االلكتركني عمى الكثيقة االلكتركنية فنص في الفصؿ الخامس منو عمى أنو 

في إمضاء كثيقة الكتركنية، إحداث إمضائو االلكتركني بكاسطة منظكمة  مف يرغب
 1 >>مكثكؽ بيا تتـ ضبط مكاصفاتيا التقنية بقرار مف الكزير المكمؼ باالتصاالت 

يستخمص مف ىذا النص أف التشريع التكنسي قد اعترؼ بالتكقيع في اإلثبات كمساكاتو 
طمح اإلمضاء اإللكتركني بدال مف التكقيع بالتكقيع الخطي كالمشرع التكنسي استخدـ مص

كفي رأينا الشخصي أف مصطمح التكقيع أدؽ مف اإلمضاء الف ىذا األخير ىك أسمكب 
 مف أساليب التكقيع التقميدم )التكقيع الخطي( كما سبؽ بيانو.

 ثالثا: تعريف التوقيع االلكتروني في التشريع الفرنسي
كالتكقيعات االلكتركنية كاف لو األثر الكبير عمى  إف التأطير الدكلي كاإلقميمي لمتجارة

التشريعات الكطنية ىذه األخيرة كمف أجؿ مكاكبة ىذه التشريعات جاءت بمجمكعة مف 
التعديبلت كمف بينيا التشريع الفرنسي الذم أدخؿ تعديبل جكىريا عمى القانكف المدني في 

كأف المصادقة  13/03/2000شقو الخاص باإلثبات كذلؾ بمقتضى القانكف الصادر في 
عمى ىذا القانكف كاف يتكخى منيا ضماف نقؿ المذكرة التكجييية األكربية المؤرخة في 

إلى حيز التطبيؽ مف خبلؿ تبني القانكف الفرنسي ليذه المذكرة. كاألمر  13/12/1969
ت ىك اعتماد مبدأ مبلئمة قانكف اإلثبا 2000الثاني أف التعديؿ الذم جاء بو قانكف سنة 

 مع تقنيات اإلعبلـ.
كبالرجكع إلى التعديؿ الفرنسي الخاص بمبلئمة نظاـ اإلثبات لمتقنيات الحديثة لبلتصاؿ 

كما بعدىا مف القانكف المدني ضمف  1316كالتكقيع االلكتركني المعدؿ ألحكاـ المادة 
كلى الباب الخاص بالحجة الكتابية كأصبح القانكف الفرنسي يعترؼ بنكعيف مف الكتابة األ

مادية تقـك عمى أساس السند الكرقي كالثانية غير مادية كىي الكتابة االلكتركنية، 
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كبالمكازاة مع ىذا االعتراؼ بالكتابة االلكتركنية فقد كاف لزاما عمى التشريع الفرنسي أف 
 1 >>يعترؼ بالتكقيع االلكتركني إلى جانب التكقيع التقميدم )الخطي( 

ف خبلؿ ىذا القانكف المقاربة ما جاء بو قانكف األكنسيتراؿ كقد كرس المشرع الفرنسي م
لمتجارة االلكتركنية كالقانكف النمكذجي لمتكقيعات االلكتركنية، ككذلؾ المذكرة التكجييية 
األكربية بشأف التكقيعات االلكتركنية كذلؾ مف خبلؿ إقرار مبدأ التكافؤ بيف الكتابة 

يث اإلثبات ككذلؾ إقرار مبدأ المساكاة كالتكافؤ بيف االلكتركنية كالكتابة التقميدية مف ح
 التكقيع العادم كااللكتركني.

نتاج مف تتابع  <<المعدلة مف التقنيف المدني الجديد بأنيا  1316فقد عرفت المادة 
أحرؼ أك أشكاؿ أك أعداد أك مف رمكز أخرل ليا مدلكؿ مفيكـ كيفما كانت دعامتيا 

ؿ التعديؿ الذم جاء بو القانكف المدني لـ يحدد شكبل كطرؽ إرساليا. المبلحظ مف خبل
نما ركز فقط عمى كظيفتي التكقيع كبمكجب ىذا القانكف عرؼ ألكؿ ، معينا ألداء التكقيع كا 

 .مرة التكقيع التقميدم في القانكف المدني الفرنسي
التكقيع ضركرة إلتماـ عقد قانكني << :المستحدثة عمى أف 1316/4فقد نصت المادة 

يكشؼ عف ىكية الشخص الذم كضع التكقيع كما يعمف عف رضاء األطراؼ بااللتزامات 
الناجمة عف ىذا العقد كحينما يكضع التكقيع بكاسطة مكظؼ عاـ، فإف ىذا التكقيع يضفي 

 2 >>عمى العقد الطابع الرسمي

                                                           
1 Pierre-yves Gautier et xavier de Belffonds <<preuve et commerce    électronique, de l'écrit 

Electronique et des signature qui s'y attachent>> article paru au JCP la semaine Juridique, N°24 du 

14/6/2000, page 1113.                   
 1316/4النص الفرنسي لممادة  2

<< La signature necessaire a la perfection d'une acte juridique identifie ce lui qui L'appose, Elle 

maifeste le consentement des parties aux obligations qui de coulent de acte quand elle est apposée 

par un officier public, elle confere L'authenticité a l'acte >> 

 .45المرجع القكاعد الخاصة لمتكقيع االلكتركني، رسالة دكتكراه، ص 
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ضمف كسيمة ممكنة لكشؼ اليكية تت<<كعرفت المادة السابعة التكقيع االلكتركني عمى أنو 
  >>ارتباطو مع العقد المتصؿ بو التكقيع

كالخاص  30/03/2001الصادر بتاريخ  1316أما بخصكص المرسـك التنفيذم لممادة 
بالتكقيع االلكتركني فقد ميز بيف نكعيف مف التكقيع االلكتركني فيناؾ التكقيع االلكتركني 

بكسائؿ يمكف لصاحب اآلمف ىذا يشترط فيو أف يككف خاصا بصاحب التكقيع كأف ينشأ 
التكقيع أف يضعيا تحت رقابتو الخاصة كىذا حسب مقتضيات المادة األكلى الفقرة الثانية 

 .2001/272مف المرسـك التنفيذم رقـ 
يبلحظ مف خبلؿ التعريؼ الذم جاء بو القانكف المدني الفرنسي أنو اعتمد في تعريؼ 

ى كظيفة التكقيع كلـ يتطرؽ إلى تحديد التكقيع االلكتركني عمى المعيار الكظيفي مركزا عم
طرؽ ككسائؿ إنشاء التكقيع. كخمص إلى أف كؿ تكقيع يحقؽ كظائؼ التكقيع العادم فيك 

 تكقيع صحيح كجدير باالعتراؼ بو. 
مف خبلؿ مجمكعة التعريفات السابقة سكاء تمؾ التي كردت في التشريعات الدكلية أك 

الكطنية أك المقارنة كالتي لـ تخرج عف السياؽ الذم التكتبلت اإلقميمية ككذا التشريعات 
حدده القانكنيف النمكذجييف لؤلكنسيتراؿ لمتجارة كالتكقيع االلكتركني المكجيييف أساسا 

 اعتمادىا مف طرؼ الدكؿ ضمف قكانينيا الكطنية.
يمكف أف نعرؼ التكقيع االلكتركني بأنو مجمكعة مف اإلجراءات التقنية كاإلشارات أك 

مكز أك األرقاـ أك أم إجراء تقني آخر يكشؼ عنو التقدـ العممي مسبقا كمرخص بو الر 
مف قبؿ الجيات المختصة باعتماد التكقيع االلكتركني كيسمح بتحديد ىكية كشخصية 
المكقع كيبرز إرادتو كنيتو في االلتزاـ بمضمكف المحرر االلكتركني بمعنى آخر ىك كؿ 

يفة التكقيع العادم أك التقميدم بغض النظر عف طريقة تكقيع كبأم كسيمة كانت يؤدم كظ
أك كسيمة إنشاء التكقيع االلكتركني أك شكمو ماداـ قد اعتمد مف جيات التصديؽ ككاف 
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آمف كخاصا بصاحبو أم كاشفا عف ىكية المكقع كعف نيتو في االلتزاـ بما ىك كارد في 
    المحرر االلكتركني.  

 
 المطمـــــب الثــــــاني

  أشكــال التوقيــع االلكتـــروني
التكقيع االلكتركني كما سبؽ تعريفو ىك عبارة عف بيانات تتخذ شكؿ حركؼ أك 
أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك غيرىا مدرجة في شكؿ إلكتركني أك رقمي أك ضكئي أك أية 
لو كسيمة مستحدثة في رسالة بيانات أك مضافة عمييا أك مرتبطة بيا ارتباطا منطقيا ك 

 طابع خاص مما يسمح بتحديد ىكية المكقع كتمييزه عف غيره.
مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح كأف التكقيع ال يأخذ صكرة كاحدة فكما أف التكقيع العادم 
يتـ بعدة أشكاؿ محددة في القانكف فاف التكقيع االلكتركني كذلؾ يأخذ صكر مختمفة 

 كمتعددة.
درجة الثقة بيا كمستكل ما تقدمو مف ضماف كىذه الصكر تختمؼ فيما بينيا مف حيث 

لصاحبيا بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارىا كتأمينيا كتتفؽ جميع صكر التكقيع 
االلكتركني في اعتمادىا عمى كسائط الكتركنية كمرد تعدد أشكاؿ التكقيع االلكتركني يعكد 

 قيع االلكتركني.بالدرجة األكلى إلى تعدد كاختبلؼ التقنية في تشغيؿ منظكمة التك 
المتعمؽ بتحديد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع  15/04بالرجكع إلى القانكف رقـ 

كالتصديؽ االلكتركنييف نجده قد حدد الكظائؼ الكاجب أف يؤدييا التكقيع االلكتركني مع 
التطرؽ إلى نكعي التكقيع االلكتركني كىما التكقيع االلكتركني المكصكؼ كالتكقيع 

غير أف المختصيف في مجاؿ المعمكماتية قد اتفقكا بشكؿ عاـ، << ،تركني البسيطااللك
عمى اعتبار التكقيع االلكتركني عبارة تحمؿ في طياتيا مفيكما عاما يشمؿ آليات تقنية 
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يمكف استعماليا بيدؼ التكقيع عمى قدر ما تسمح ىذه اآللية كحدىا أك مجتمعة بتحقيؽ 
 .1 >>الكظائؼ األساسية لمتكقيع

إف مرد تعدد صكر التكقيع االلكتركني ىك المراحؿ المختمفة التي مرت بيا التطكرات 
التقنية كالفنية في مجاؿ المعمكماتية لذلؾ فإنو يصعب حصر ىذه الصكر كاألشكاؿ 
خاصة كأف األبحاث العممية في تقدـ كتطكر ىذا التطكر الذم أفرز أشكاال مختمفة لمتكقيع 

ىذه األشكاؿ كالصكر؟ لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قسمنا ىذا المطمب االلكتركني فما ىي 
 إلى أربعة فركع.

 .(Pen Op)التكقيع بالقمـ االلكتركني الفرع األول:
 التكقيع بكاسطة الرقـ السرم كالبطاقة الممغنطة. الفرع الثاني:
 التكقيع الرقمي. الفرع الثالث:
 ائية كالطبيعية لئلنساف.        التكقيع بكاسطة الخكاص الفيزي الفرع الرابع:

  ــــرع األولــــالف
 التوقيع بواسطة القمم االلكتروني

مع استمرار تطكر التكنكلكجيا ظيرت في األفؽ محاكالت جادة مف قبؿ  
 العمماء البتكار طرؽ تمبي متطمبات القانكف لمتكقيع يضاىي التكقيع التقميدم عمى الكرؽ.

االلكتركني تتمثؿ في استخداـ قمـ حساس )حسابي( يمكنو الكتابة كطريقة التكقيع بالقمـ 
عمى شاشة الحاسب اآللي )الكمبيكتر( عف طريؽ برنامج ىك المسيطر كالمحرؾ لكؿ 
العممية، حيث يقكـ ىذا البرنامج بكظيفتيف األكلى خدمة التقاط التكقيع كالثانية خدمة 

 التحقؽ مف صحة التكقيع.
 يضا عف طريؽ نقؿ التكقيع بخط اليد إلى التكقيع االلكتركني.كقد يتـ ىذا التكقيع أ
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 خدمة التقاط التوقيع:أوال: 
يقـك البرنامج أكال بتمقي بيانات العميؿ عف طريؽ بطاقة خاصة يضعيا في اآللة 
المستخدمة، كتتضمف عمى بيانات كاممة عف ىذا الشخص كبعد ذلؾ تظير رسالة عمى 

الشخص. كبعد ذلؾ تظير رسالة عمى الشاشة تطمب مف الشاشة االلكتركنية ليتبعيا 
المستخدـ التكقيع عف طريؽ قمـ عمى مربع داخؿ الشاشة، كعندما يحرؾ المستخدـ القمـ 
عبر الشاشة يرل تكقيعو حسب الحركة. كيقكـ ىذا البرنامج بقياس سمات كخصائص 

إللتكاءات كالنقاط معينة لكاقعة التكقيع بما في ذلؾ حجـ كشكؿ المنحنيات كالخطكط كا
 كغيرىا مف السمات الخاصة بالتكقيع.

باإلضافة إلى تحديد السرعة النسبية التي يجرل بيا كضع كؿ خاصية أك سمة عمى 
الشاشة ثـ يقـك الشخص )المستخدـ( بالضغط عمى مفاتيح معينة تظير عمى الشاشة 

شكؿ ىذا التكقيع أك  تعطي المستخدـ االختيار مف خبلؿ ىذه المفاتيح إما المكافقة عمى
 إعادة المحاكلة أك إلغاء التكقيع.

كعندما يضغط المستخدـ عمى مفتاح المكافقة يتـ تشفير تمؾ البيانات الخاصة بالتكقيع <<
 .1 >>كتخزينيا إلى كقت الحاجة إلييا كتسمى ىذه البيانات المشفرة باإلشارة البيكمترية 

 خدمة التحقق من صحة التوقيع:ثانيا: 
يتجسد عمؿ ىذه الخدمة في إصدار تقرير حكؿ مدل صحة التكقيع المكضكع مف عدمو 
كتحتفظ خدمة التحقؽ مف التكقيع لدييا بقاعدة بيانات تحتكم عمى إحصائيات لعممية 

كتقـك بفؾ رمكز الشفرة ثـ تقارف المعمكمات مع <<التكقيع ليذا الشخص )المستخدـ( 
ج الكمبيكتر الذم يعطي اإلشارة إف كاف التكقيع التكقيع المخزف كترسميا إلى برنام
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صحيحا أـ ال أم أف برنامج الكمبيكتر ىك الذم يعطي الرأم النيائي في صحة أك عدـ 
 .1 >>صحة ىذا التكقيع

 التوقيع اليدوي االلكتروني ثالثا:
تعتبر ىذه الصكرة مف ابسط صكر التكقيع االلكتركني كتتحقؽ ىذه الصكرة مف خبلؿ 

لتكقيع اليدكم إلى تكقيع إلكتركني عف طريؽ تصكير التكقيع اليدكم بالماسح تحكيؿ ا
( ثـ تنقؿ ىذه الصكرة إلى الممؼ الذم يراد إضافة ىذا التكقيع إليو scannerالضكئي )

عبر شبكة االتصاؿ االلكتركنية كيمكف االحتفاظ بيذه الصكرة الرقمية لمتكقيع عف طريؽ 
 بة لمحاسكب أك عمى قرص خارج جياز الحاسكب. تسجيميا إما في الذاكرة الصم

كىذا النكع ال يتمتع بأم درجة مف درجات األماف التي يمكف أف تحقؽ الثقة البلزمة <<
في التكقيع، ألف المرسؿ إليو يمكنو أف يحتفظ بصكرة مف التكقيع المكجكد عمى المحرر 

يضعؼ الثقة بالمحررات  كيعيد استعماليا في أية كثيقة أخرل. األمر الذم مف شأنو أف
المكقعة إلكتركنيا كبالتالي عدـ األخذ بو مف قبؿ القضاء كعنصر مف عناصر الدليؿ 

 .2 >>الكتابي المعد لئلثبات
يذه الصكرة مف صكر التكقيع االلكتركني مزايا ل فإف، مزايا التكقيع بالقمـ االلكتركنيكعف 

حيث يتـ مف خبلليا تحكيؿ التكقيع التقميدم ، نتيا كسيكلة استعمالياال يمكف إنكارىا لمرك 
 إلى الشكؿ االلكتركني بمساعدة جياز الماسح الضكئي عبر أنظمة المعمكمات. 

يرل بعض الفقياء مف استعماؿ ىذه الصكرة مف ف سمبيات التكقيع بالقمـ االلكتركنيأما 
التكقيع تسبب العديد مف المشاكؿ التي لـ تجد طريقيا إلى الحؿ حتى اآلف، كىي مسالة 
إثبات الصمة بيف التكقيع كرسالة البيانات أك المحرر لعدـ كجكد تقنية تتيح التأكد مف قياـ 

اـ أك إنشاء ىذا التكقيع أنو البد مف باإلضافة إلى العقبات التقنية في إتم<<ىذه الرابطة. 
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كجكد حاسب آلي بمكاصفات خاصة كاحتكائو عمى القمـ االلكتركني كالشاشة 
 .1>>الحساسة

باإلضافة إلى أنو غير عممي ألف ذلؾ يتطمب في كؿ مرة التحقؽ مف صحة التكقيع  <<
مسبقا مف فبلبد إذف مف كجكد سمطة إشياد )مقدـ خدمة التصديؽ االلكتركني( لمتحقؽ 

 .2>>شخصية القائـ بالتكقيع لتسجيؿ عينات مف التكقيع كتقديميا إلى خدمة التقاط التكقيع
  ــرع الثانــــــيالفــــ

 التوقيع بواسطة الرقم السري والبطاقة الممغنطة
يعد التكقيع االلكتركني باستخداـ الرقـ السرم كالبطاقة الممغنطة أكؿ شكؿ أك صكرة 
أظيرتيا التقنيات التكنكلكجية لمتكقيع االلكتركني كذلؾ مف أجؿ اإلسراع في إنجاز 
المعامبلت البنكية كتعد ىذه الصكرة األكثر شيكعا لدل الجميكر، ألف عممية استخداميا 

تقريبا حيث يتـ إصدار البطاقات مف قبؿ البنؾ أك إحدل  سيمة كال تخفى عمى أحد
المؤسسات االئتمانية كتسمـ البطاقة كالتي تككف غالبا ممغنطة لمعميؿ كيتـ تسميـ الرقـ 

حيث يتـ استخداـ البطاقة في  <<السرم الخاص بيا كالذم ال يعرفو أحد سكل العميؿ 
مييا بيف البنؾ كالعميؿ بمكجب عقد سحب المبالغ المالية النقدية في الحدكد المتفؽ ع

إصدار البطاقة أك في دفع قيمة المشتريات التي يقـك العميؿ بشرائيا مف أسكاؽ كمحبلت 
 .  3 >>تقبؿ الدفع بيذه البطاقة كىذا بسبب تطكر ىذه اآللية في القطاع المصرفي
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ذات خطكط دائرية مغناطيسية أك مزكدة ب ة، تقنيا عمى إدخاؿ بطاقة كتقـك ىذه الكسيم
microprocesseur  في آلة مناسبة )الصراؼ اآللي( أك مكنة السحب اليدكية كتأليؼ

رمز سرم )شخصي بشكؿ صاـر كمتصؿ بشكؿ عاـ بالرمز الذم يعرؼ الشخصية( 
كذلؾ بكاسطة المبلمس ىذا الرقـ السرم يمثؿ تكقيع المستند االلكتركني عمى إجراء 

مية فإذا كاف الرقـ صحيحا تظير عمى الشاشة الخيارات التي يمكف استخداميا مف العم
 العميؿ كطمب كشؼ الحساب أك سحب لمبمغ مالي أك استفسار عف الرصيد.

كبعد االنتياء مف العممية تعاد البطاقة آليا إلى المستخدـ كفي حالة عدـ القياـ بأية << 
 .1 >>يذه العممية أم آثار عممية أك قانكنيةعممية مف العمميات السابقة فبل يككف ل

أما إذا كانت البطاقة ىي فيزا كالتي تستخدـ مف طرؼ العمبلء في عممية الشراء فاف 
استخداميا يككف بتسميميا إلى البائع الذم يكجد لديو جياز مخصص الستخداميا، بحيث 

كخصـ الثمف مف  يقـك بتمريرىا عمى الجياز كبعد ذلؾ تتـ عممية سداد ثمف البضاعة
حساب المستخدـ مباشرة مف البنؾ بعد أف يتـ التأكد إلكتركنيا مف كجكد رصيد لممستخدـ 
بالبنؾ كصبلحية البطاقة أما في حالة عدـ صبلحية البطاقة فإف الجياز الذم بحكزة 

 البائع يرفض العممية أك كاف رصيد المستخدـ غير كاؼ أك غير مكجكد.
ىك أف الصراؼ اآللي يعمؿ بنظاميف النظاـ األكؿ كىك نظاـ  كما تجدر إليو المبلحظة

الدفع غير المباشر كفؽ ىذا النظاـ يتـ تسجيؿ العممية التي أجراىا العميؿ عمى شريط 
مغناطيسي كيبقى مكقؼ العميؿ المالي عمى ما ىك عميو حتى يقكـ مكظؼ البنؾ في 

 جبلت البنؾ.نياية ساعات العمؿ الرسمية بتكثيؽ ىذه العممية عمى س
أما النظاـ الثاني فيعرؼ بنظاـ الدفع المباشر كىذا النظاـ يقـك مباشرة بتحديث المكقؼ  

 المالي لمعميؿ بعد االنتياء مف العممية.  
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إف عممية ضياع أك سرقة البطاقة ال يشكؿ خطرا كبيرا ألف استخداميا مرتبط بالرقـ 
مت برمجة ذاتية داخؿ أجيزة السحب السرم ىذا مف جية كمف جية ثانية أف البنكؾ أدخ

النقدم الخاص مفادىا إمكانية إعطاء المستخدـ حامؿ البطاقة ثبلث محاكالت بإدخاؿ 
 رقمو السرم الصحيح.

كال يمكف لغير صاحبيا  ،قـك الجياز بسحب البطاقة تمقائياف لـ يتسنى لو ذلؾ يإف
إلى أف معظـ شاشات باإلضافة  <<الحصكؿ عمييا مف الفرع الذم يكجد بو حسابو. 

الصراؼ اآللي مزكدة بآلة تصكير تسجيؿ عمميات السحب كاإليداع النقدم مف خبلؿ 
الجياز بكاسطة كاميرات تقكـ بتصكير الساحب كبعض البنكؾ استخدمت كاميرات ثبلثية 

 .1 >>األبعاد لتحقيؽ األماف الكافي في حاؿ ضياع البطاقة أك سرقتيا
لحساب صاحب البطاقة كعرض العمميات التي تمت عمى بحيث يتـ الرجكع إلى رقـ ا

حسابو كمشاىدة الشخص الذم قاـ بإجراء عممية السحب كقد تـ التعرؼ كالكشؼ عف 
الكثير ممف استخدـ البطاقات المسركقة مف خبلؿ أجيزة التصكير المزكدة بيا الصراؼ 

 اآللي.
األخير يصدر أكامره لمصراؼ  كفي حالة الفقداف فإنو يتـ إببلغ البنؾ مصدر البطاقة ىذا

بإيقاؼ كافة العمميات التي تتعمؽ بحساب العميؿ )المستخدـ( عندىا ال يستطيع أحد أف 
 يمج لحساب المستخدـ كسحب نقكده. 

ذا تمت عممية سحب النقكد مف حساب العميؿ بعد عممية التبميغ ىنا تقـك مسؤكلية << كا 
 .2 >>األمر نادر الحدكث أك الكقكع البنؾ كفؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية كىذا

ىذه الصكرة مف فإف  ة الرقـ السرم كالبطاقة الممغنطةقانكنية التكقيع بكاسطأما عف 
التكقيع االلكتركني تعد عنصر مف عناصر الدليؿ الكتابي لئلثبات نظرا ألىميتو العممية 
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في حياة األشخاص باإلضافة إلى تمتعو بكسائؿ أماف كافية إلتماميا كعدـ التبلعب فييا 
فإتباع اإلجراءات المذككرة سابقا تؤكد بأف مف <<كقدرتو عمى تحديد ىكية شخص المكقع 

قاـ بالعممية المصرفية ىك الشخص صاحب الرقـ السرم، ككذلؾ تمتع ىذا الشكؿ مف 
كبالرغـ  1 >>لثقة كاألماف القانكني مف خبلؿ استخداـ الرقـ السرمالتكقيعات االلكتركنية با

مف أف التكقيع بالرقـ السرم منفصؿ ماديا عف صاحبو كبالتالي يمكف استخدامو بعد 
الحصكؿ عمى البطاقة الممغنطة مف قبؿ أم شخص آخر كىي إحدل المآخذ عمى ىذا 

النكع مف التكقيعات لقدرتو عمى  النكع مف التكقيع غير أف الفقو أجمع عمى صبلحية ىذا
تحديد ىكية صاحبو كتمتعو بالثقة كاألماف. كلو حجة في اإلثبات االلكتركني ألنو حرر 
البشرية مف المفيـك التقميدم لمتكقيع لذا فإف تسجيؿ ىذه العمميات آليا بكاسطة الحاسب 

 اآللي لو حجية كاممة في اإلثبات، كذلؾ استنادا لآلراء اآلتية:
رقـ السرم يعادؿ التكقيع التقميدم مف حيث أداء الكظائؼ فإتباع المستخدـ اإلجراءات ال -

المحددة لسحب أك إيداع النقكد أك دفع ثمف سمعة يشكؿ اعترافا منو بما يرد مف بيانات 
 .2عمى الشريط )الممغنط أك الكرقي( الناتج عف الجياز

أف الحصكؿ عمى البطاقة بطريقة ما ال يعني بالضركرة الكصكؿ لمرقـ السرم  -
إف استعماؿ الرقـ السرم بطريقة غير مشركعة مف <<النفصاليما عف بعضيما البعض 

 .3>>قبؿ الغير ىك في حكـ تزكير التكقيع التقميدم
ه الحالة إببلغ كما أف فقداف البطاقة أك سرقتيا ككذا الرقـ السرم يمكف لمعميؿ في ىذ 

البنؾ الذم بدكره يقكـ بتجميد جميع التعامبلت بيما كذلؾ بإيقاؼ الدائرة االلكتركنية، كرغـ 
ذلؾ فإنو يؤخذ عمى ىذه الصكرة مف صكر التكقيع االلكتركني أنو ال يتـ إلحاقو بأم 

نما يتـ تسجيمو في كثائؽ البنؾ منفصبل عف أية كسيمة تعاقدية  ره في لذا فإف أث" محرر كا 
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اإلثبات يقتصر عمى الحاالت التي يكجد فييا بيف الطرفيف عبلقة تعاقدية سابقة كاتفاؽ 
التكقيع بشأف ما يثكر بسببيا مف منازعات كليذا السبب ال يمكف اعتبار ىذه الصكرة مف 

 .1" ذات حجية مطمقة االلكتركني
  ـثــــرع الثالفال

 التوقيع الرقمي
يعتبر التكقيع الرقمي إحدل صكر التكقيع االلكتركني التي تستخدـ في إبراـ  

التصرفات القانكنية عبر الكسائط االلكتركنية التي تتـ مف خبلؿ الشبكة العنكبكتية 
كتعتمد ىذه الصكرة مف التكقيع االلكتركني ) التكقيع الرقمي( عمى استخداـ <<)االنترنت( 

التي تعتبر مف الناحية التقنية شعبة مف شعب  (la cryptographie)طرؽ التشفير
الرياضيات التطبيقية تدرس كتيتـ بتحكيؿ النص مف شكمو األصمي الكاضح كالمقركء إلى 
، ثـ استعادة ىذا النص في شكمو األصمي الكاضح المقركء عف طريؽ  نص غير مفيـك

 .2>>استعماؿ معادالت رياضية معقدة تسمى خكارزميات التشفير
در اإلشارة إلى أف التشفير ال يستخدـ فقط في إنشاء التكقيع الرقمي بؿ أيضا إلضفاء كتج

السرية عمى المراسبلت المتبادلة بيف األطراؼ بشكؿ يحكؿ دكف االطبلع عمى محتكل 
الرسالة مف األشخاص غير المرخص ليـ باالطبلع، كىك ما ينعكس إيجابا عمى مستكل 

كتكجد في الكاقع أنظمة متعددة   اـ التكنكلكجيا الرقميةأمف المعامبلت المنجزة باستخد
لمتشفير تختمؼ مف حيث األىمية تبعا لدرجة األماف الذم تكفره كتبقى أىـ األنظمة 
كاألكثر استعماال ىي نظاـ التشفير التماثمي )بمعنى أف عممية إغبلؽ كفتح بيانات 

 المحرر تككف بمفتاح كاحد(.
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أف المفتاح الذم يتـ بو <<تشفير البلتماثمي كيعني ىذا النكع كالنظاـ الثاني ىك نظاـ ال
   >>إغبلؽ بيانات المحرر غير المفتاح الذم يتـ بو فتح ىذه البيانات

 أوال: نظام اإلغالق والفتح الموحد )التشفير التماثمي(:
يتميز ىذا النظاـ بكجكد مفتاح كاحد يستخدـ مف طرؼ المرسؿ قصد تشفير الرسالة )غمؽ 
بيانات المحرر( كيستعمؿ مف طرؼ المرسؿ إليو قصد استعادة الرسالة في شكميا الكاضح 

كمفتاح اإلغبلؽ كالفتح عبارة عف معادلة << األصمي )بمعنى فتح بيانات المحرر( 
مؿ عمى تحكيؿ البيانات إلى نص رقمي ذم رمكز غير رياضية يمثميا نظاـ معيف تع

كلتبادؿ المحررات ، 1>>مقركءة كآلية ىذا النظاـ قائمة عمى تغيير تسمسؿ األحرؼ
االلكتركنية ينبغي أكال إرساؿ المفتاح الذم أغمؽ بو بيانات المحرر إلى المرسؿ إليو 

 ليتسنى ليذا األخير فتح المحرر كاالطبلع عميو.
مكانية غير أف المخ اطر الحقيقية التي تحيط بعممية تكزيع ىذا المفتاح بيف الطرفيف كا 

تمقيو مف قبؿ الغير جعمت استخداـ ىذا النظاـ ينحصر في إطار المعامبلت التي تتـ في 
إطار الشبكة المغمقة دكف أف يمتد مجاؿ استخدامو لممعامبلت المبرمة عمى الشبكة 

إلغبلؽ كالفتح المكحد مقصكر عمى األشخاص الذيف المفتكحة لذلؾ فاف التعامؿ بنظاـ ا
 ليـ تعامبلت مسبقة كعبلقة تعارؼ.

 ثانيا: نظام اإلغالق والفتح الالتماثمي:
كىي مف أنظمة التشفير باستخداـ المفتاح العاـ كىذا النظاـ متطكر تقنيا كفنيا عف نظاـ 

لمفاتيح لدل كؿ مستعمؿ اإلغبلؽ كالفتح المكحد. كتقـك ىذه التقنية عمى كجكد زكج مف ا
مفتاح عاـ يتاح لمجميع االطبلع عميو كمفتاح خاص يجب عمى صاحبو االحتفاظ بو سرا 
كرغـ أف ىذيف المفتاحيف مختمفيف كمتميزيف إال أنيما مرتبطاف ببعضيما بشكؿ تكاممي 
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بمكجب معادلة رياضية معقدة يستحيؿ معيا عمى أم شخص أف يتكصؿ إلى أحد 
 قا مف المتاح اآلخر.المفتاحيف انطبل

إف استخداـ ىذه الكسيمة بغرض التكقيع يككف مف خبلؿ قياـ مصدر الرسالة بتكقيعيا عف 
طريؽ استعماؿ مفتاحو الخاص ثـ يكجييا إلى المرسؿ إليو الذم يمكنو فؾ الشفرة 
باستخداـ المفتاح العاـ المرافؽ لممفتاح الخاص لممرسؿ األمر الذم يجعؿ المرسؿ إليو 

 ثقة كاممة بأف الرسالة كقعت فعبل مف طرؼ المرسؿ. عمى
كإلضفاء طابع السرية أكثر عمى المبادلة كتكقيعيا بشكؿ رقمي في نفس الكقت فإف 
المرسؿ يقـك عف طريؽ المفتاح العاـ لممرسؿ إليو بتشفير الرسالة ىذا األخير يستطيع 

األصمي باستخداـ مفتاحو  كحده استعادة البيانات المكجكدة بالمحرر في صيغتيا كشكميا
كمنو فإف استخداـ المفاتيح العامة كالخاصة لممرسؿ كالمرسؿ إليو يؤدم بنا <<الخاص 

إلى الكصكؿ إلى رسالة سرية كمكقعة بشكؿ رقمي بحيث  تستخدـ مفاتيح المرسؿ لتكقيع 
 .1 >>الرسالة كالتثبت مف نسبة التكقيع لمشخص الذم حرر الرسالة

اعمية تستخدـ في إنشاء التكقيعات الرقمية كفي التحقؽ مف صحتيا ىناؾ تقنية أكثر ف
كنسبة التكقيع إلى المكقع، كما تمنع مف إحداث أم تحريؼ أك تغيير في بيانات المحرر 
صداره إلى حيف كصكلو كىك ما يدعـ الثقة في  المكقع الكتركنيا مف تاريخ إنشاءه كا 

 Fonction de)>>دالة البعثرة <<مصطمح المحرر االلكتركني كيشار إلى ىذه العممية ب
hachage)  كىي في األصؿ عممية رياضية تنشئ صكرة رقمية لمرسالة أك شكبل

مضغكطا مف الرسالة يصطمح عميو خبلصة الرسالة أك بصمة الرسالة تتخذ شكؿ 
 ذات طكؿ محدد يككف عادة أصغر مف الرسالة. >>نتيجة بعثرة<<

 الشكؿ عمى المراحؿ اآلتية:كيمر التكقيع الرقمي بيذا 
 ينتج المستعمؿ أك يتمقى زكجا فريدا مف مفاتيح الترميز. -1

                                                           
1
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 يعد المرسؿ رسالتو عمى جياز حاسكب في شكؿ رسالة بريد إلكتركني مثبل. -2
يحصؿ المرسؿ باستخداـ خكارزمية بعثرة مأمكنة عمى خبلصة الرسالة أك  -3

 بصمة الرسالة.
ر خبلصة الرسالة كيعمد المرسؿ يستخدـ المرسؿ المفتاح الخاص لتشفي -4

باستخداـ المفتاح الخاص إلى تكقيع خبلصة الرسالة فيتككف التكقيع الرقمي 
 عندئذ في خبلصة مشفرة لمرسالة.

 يقـك المرسؿ بإرفاؽ تكقيعو الرقمي بالرسالة أك يمحقو بيا. -5
يرسؿ المرسؿ تكقيعو الرقمي كرسالتو )غير المشفرة أك المشفرة( الكتركنيا  -6

 تمقي.لمم
عند كصكؿ الرسالة إلى المتمقي يستخدـ ىذا األخير المفتاح العاـ لممرسؿ  -7

لمتحقؽ مف صحة التكقيع الرقمي لممرسؿ مما يسمح بالتأكد مف أف الرسالة 
 جاءت مف المرسؿ دكف سكاه.

خكارزمية البعثرة كيقـك المتمقي  ينشئ المتمقي أيضا خبلصة رسالة باستخداـ -8
بمقارنة خبلصة الرسالة التي أنشأىا مع تمؾ التي بعثيا المرسؿ فإف كانت 
البصمتيف متطابقتيف فإف ذلؾ يفيد حتما سبلمة التكقيع كالرسالة كعدـ حدكث 

 أم تحريؼ أك تبلعب عمييا
يا تككف خبلصة ألنو إذا كقع أم تغيير كلك لحرؼ كاحد مف الرسالة بعد تكقيعيا رقم

  .1ؿ تمفة عف خبلصة التي أنشأىا المرسالرسالة التي أنشأىا المتمقي مخ
كخبلؿ مراحؿ التكقيع الرقمي يمعب مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني دكرا بارزا كميما 
في إنجاح ىذا النكع مف التكقيع فاستعماؿ نظاـ التشفير بالمفتاح العمكمي كالخصكصي 
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يتطمب إشيار المفاتيح العامة كالسير عمى ضماف نسبتيا إلى أصحابيا المفترضيف 
كىذه الجيات )مؤدكا خدمات التصديؽ( ىي جيات مستقمة كمحايدة عف أطراؼ <<

المعاممة ألف دكرىا ينحصر في تقديـ خدمات المصادقة االلكتركنية كالعمميات المقترنة 
كية المكقع كما تقدـ الشكاىد االلكتركنية الدالة بالتكقيعات فيي تعمؿ عمى التحقؽ مف ى

عمى نسبة المفتاح العاـ لصاحبو كارتباطو بالمفتاح الخاص مع ضماف الحؽ في االطبلع 
 .1 >>عمى المفاتيح العامة مف خبلؿ السجؿ االلكتركني المتاح لممتعامميف 

  عـــــــرع الرابـــــــــــــالف
 والطبيعية لإلنسان )التوقيع البيومتري( الفيزيائيةالتوقيع بواسطة الخواص 

يعتبر التكقيع البيكمترم طريقة مف طرؽ التعرؼ عمى شخصية اإلنساف ألف كؿ شخص 
يتميز بصفات كخصائص ذاتية تميزه عف غيره بشكؿ كاضح كمكثكؽ إذ ييتـ العمـ 

مسح شبكة  البيكمتركلكجي بدراسة الخكاص المميزة لكؿ إنساف مثؿ بصمة اإلصبع أك
العيف أك نبرة الصكت أك بصمة الشفاه أك خكاص اليد البشرية ثـ دراسة المميزات 
الشخصية في المظير الخارجي لميد مثؿ نسبة الخط لشخص معيف يعتمد فييا عمى درجة 
الضغط عمى القمـ كحجـ االىتزازات التي تصدرىا اليد أثناء الكتابة كبدايات كنيايات 

 الحركؼ.
قيع البيكمترم عمى الخكاص الفيزيائية كالطبيعية كالسمككية لؤلفراد لمتحقؽ مف يعتمد التك 

المخابرات في الكقت الذم   -الشخص كحاليا تستخدـ ىذه التقنية مف قبؿ أجيزة األمف 
تعمؿ فيو بعض الييئات الميتمة بيذه التقنية عمى إدخاليا ضمف أجيزة الكمبيكتر عف 

أخرل فيتـ تعييف الخكاص الفيزيائية لمعيف أك البصمة عف طريؽ المؤشر المتحرؾ كأجيزة 
طريؽ تحديدىا كتدقيقيا كتخزينيا بصكرة مشفرة داخؿ جياز الحاسب اآللي في نظاـ حفظ 
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الذاكرة كيمنع استخداميا مف شخص آخر، كفي حالة كجكد أم تبلعب ميما كاف بسيطا 
 فبل يسمح بالدخكؿ.

تككف مف خبلؿ خكاصو الفيزيائية كالطبيعية  بمعنى أف التحقؽ مف شخصية المتعامؿ
كالسمككية، كيقـك ىذا النكع مف التكقيع عمى حقيقة عممية مفادىا تفرد كؿ شخص بصفات 

 جسدية.
يتـ مف خبلؿ استعماؿ تقنية خاصة، بيا تؤخذ صكرة فإنو  كيفية التكقيع البيكمترمأما عف 

ألحد أعضاء جسـ اإلنساف كيحتفظ بيا في شكؿ شفرة داخؿ ذاكرة ىذه التقنية يستطيع 
صاحب الشأف عند الرغبة في استعماؿ ىذه الصكرة في إبراـ التصرفات كالتعاقدات 

المستخدمة <<نية لمرجكع إلييا كتكثيؽ تصرفو كىذا مف خبلؿ برنامج داخؿ ذاكرة التق
يمكف مقارنة الصكرة المحفكظة بالصكرة الممتقطة فإذا تطابقت الخصائص كالسيمات بيف 

 .1 >>الصكرتيف تمكف الشخص صاحب الشأف مف تكثيؽ التصرؼ المراد القياـ بو
كالمبلحظ أف ىذا النكع مف التكقيعات االلكتركنية مازاؿ في مراحمو األكلى مما حذل 

إلى التحفظ في استعمالو في إبراـ المعامبلت القانكنية، باإلضافة إلى  ببعض رجاؿ الفقو
 .2 التكقيعإمكانية نسخ 

باإلضافة إلى كمفة التقنية الخاصة بيذا <<كاستعمالو مف قبؿ المرسؿ إليو أك الغير 
الشكؿ مف التكقيعات االلكتركنية كتغير الخكاص الفيزيائية مع التقدـ في السف 

 .3 >>كاإلرىاؽ
إف الخكاص الفيزيائية كالطبيعية إف كانت تسمح بالتعرؼ عمى صاحب التكقيع فيي بشكؿ 
عاـ غير كافية لمتعبير عف مكافقتو ألف تأكيد نية التكقيع يعتمد بشكؿ كبير عمى مبدأ 

 الكثكؽ في النظاـ التقني كفي إجراءات المجمكعة التي ينظـ إلييا التطبيؽ.
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مف التكقيع إال أف البعض يرل في اختبلؼ الخكاص كرغـ التحفظات عمى ىذا النكع 
الفيزيائية كالطبيعية لئلنساف كارتباطو بالشخص ليا القدرة في تمييزه كتحديد ىكيتو كىك ما 

 يسمح باستخداـ ىذا النكع مف التكقيع في تكثيؽ المعامبلت القانكنية االلكتركنية. 
تقنية  حمايتو مف أم تبلعب أك نسخ خاصة كأنو قادر عمى تكفير الثقة كاألماف كقدرة ال

 أك تزكير.
كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد تبنى ىذا النكع مف التكقيع مف خبلؿ إصداره 

المتضمف إصدار جكاز السفر البيكمترم كىذا استجابة  19/07/2010لمقرار المؤرخ في 
لدعكة المنظمة العالمية لمطيراف إلى إصدار جكاز سفر بيكمترم باإلضافة إلى أف المشرع 

النكع مف التكقيع في بطاقة التعريؼ الكطنية البيكمترية كرخصة  الجزائرم اعتمد ىذا
السياقة البيكمترية مف أجؿ االستفادة مف ىذه التقنية في  تحديد ىكية المكقع مف خبلؿ 

 الخصائص الطبيعية كالفيزيائية. 
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 المطمـــــب الثــــــالث

 قيام التوقيع االلكتروني بدور التوقيع التقميدي
 )قدرة التوقيع االلكتروني عمى القيام أو مضاىاة التوقيع بخط اليد(

لى غاية سنة   الشكؿ  التكقيع بخط اليدكاف يعتبر  2005إف التشريع الجزائرم كا 
الكحيد المقبكؿ قانكنا فيؿ ىذا الشكؿ كاف مقصكدا لذاتو بحيث ال يمكف قبكؿ أم شكؿ 

ف كاف األمر كذلؾ فمماذا غير في منيجو بمكجب القانكف رقـ  ؟آخر المؤرخ  05/10كا 
 كاعتمد مبدأ التكافؤ بيف التكقيعيف التقميدم كااللكتركني؟  20/07/2005في 

يمكف القكؿ بأف شكؿ التكقيع ليس مقصكدا لذاتو بؿ إف كظيفة التكقيع ىي المعنية أك 
 إذا كاف قادرا عمى القياـ بالدكر المنكط المقصكدة كأف قبكؿ شكؿ معيف ال يتـ إال

 بالتكقيع.
كمنو فبل مناص مف األخذ بالتكقيعات الحديثة بشرط أف تككف قادرة عمى القياـ بكظائؼ 
التكقيع بخط اليد، لذلؾ تعيف عدـ الخمط بيف كظيفة التكقيع كشكمو فكظيفة التكقيع تبقى 

ع كأشكالو أما مف حيث الشكؿ فإنو قائمة كمستقرة ال تتبدؿ ميما تنكعت صكر التكقي
يمكف أف يتعدد كيتنكع تبعا لمقتضيات التطكر التكنكلكجي، كظيكر مجاالت كفضاءات 
نما في كظيفتو،  أخرل لمتعاقد كالتعامؿ، كمنو فإف األخذ بالتكقيع ليس اعتبارا في شكمو كا 

االلكتركني ىي كمدل قدرتو عمى منح المحرر حجيتو في اإلثبات الف الغاية مف التكقيع 
إضفاء القكة الثبكتية عمى المحرر االلكتركني ىذه الغاية ال يمكف بمكغيا إال إذا استطاع 
التكقيع االلكتركني تحديد ىكية الشخص المكقع كعبر عف إرادتو في االلتزاـ بما ىك كارد 

 في المحرر االلكتركني. 
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 فرعيف:كلمبحث في جزئيات ىذا المكضكع قسمنا ىذا المطمب إلى 

 ط التكقيع العادم معرجيف فيو إلىمدل استجماع التكقيع االلكتركني لشرك  الفرع األول:
 النقاط اآلتية:

 أف يككف التكقيع عبلمة مميزة. -
 أف يككف كاضحا كمستمرا. -
 أف يرتبط التكقيع بالمحرر ارتباطا كثيقا. -

قدرة التكقيع االلكتركني عمى تحقيؽ كظائؼ التكقيع التقميدم كتـ التطرؽ في  الفرع الثاني:
 ىذا الفرع إلى نقطتيف أساسيتيف:

 تحديد التكقيع االلكتركني لشخصية كىكية المكقع. -
 التعبير عف اإلرادة في االلتزاـ بمضمكف التصرؼ القانكني. -

 الفرع األول 
 توقيع العاديمدى استجماع التوقيع االلكتروني لشروط ال

لقد أثار التكقيع االلكتركني العديد مف التساؤالت حكؿ إمكانية االعتماد عميو الستكماؿ 
عناصر الدليؿ الكتابي كمدل قدرتو عمى تحقيؽ كاستجماع الشركط المطمكبة في التكقيع 
التقميدم حتى يككف قادرا عمى ضماف حجية المحرر في اإلثبات كمناط ىذا التساؤؿ 

التشكيؾ في بداية ظيكر التكقيع االلكتركني عمى قدرتو في منح المحرر قيمة  يرجع إلى
ثبكتية، كذلؾ مف خبلؿ تحديد ىكية الشخص كالتعبير عف رضائو بالتصرؼ كااللتزاـ 
بمضمكنو حتى يستطيع التكقيع العادم )التقميدم( أف يؤدم كظائفو كيعترؼ لو بالحجية 

سبؽ كأف بينا ىذه الشركط عندما تطرقنا إلى التكقيع في اإلثبات أف تتكفر فيو عدة شركط 
التقميدم في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ، كعند ظيكر التكقيع 
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االلكتركني كأداة جديدة مف أدكات التكقيع طرح السؤاؿ التالي:  ما مدل استفاء التكقيع 
 ح القيمة الثبكتية لممحرر؟ االلكتركني لشركط التكقيع العادم حتى يضفي الحجية كيمن

 كىك ما سنحاكؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ النقاط اآلتية:
 أن يكون التوقيع االلكتروني عالمة مميزة لصاحبو:أوال: 

إف التكقيع االلكتركني بصكره المختمفة التي سبؽ التطرؽ إلييا يعد مف قبيؿ العبلمات 
االلكتركني نسخ متعددة ألنو عندما يصدر المميزة لممكقع دكف غيره، كال تكجد لمتكقيع 

التكقيع لشخص معيف فبل يتصكر إصدار نفس التكقيع لشخص آخر، ألف في ذلؾ إىدار 
لحقكؽ الغير كانتياؾ لخصكصية التكقيع االلكتركني، كىي تكفر األمف لمستخدمي العقكد 

ة بو مف خبلؿ االلكتركنية، ىذا التكقيع يحدد شخص المكقع كالمعمكمات األساسية الخاص
نمكذج التكقيع الذم يكضع عمى المحرر كمف خبلؿ شكؿ التكقيع يتـ تحديد ىكية المكقع 
كمركز المرسؿ صاحب التكقيع كتحديد أىميتو، فالتكقيع بالخصائص الفيزيائية كالطبيعية 
لئلنساف مثبل، تميزه عف غيره فبل يمكف التشابو في بصمة الشفاه أك قزحية العيف كذلؾ 

بالنسبة لمتكقيع بالرقـ السرم ألنو ال يمكف أف يعطى رقـ سرم ألكثر مف شخص  األمر
كاحد داخؿ النظاـ الكاحد، فالرقـ الذم يمنح لمعميؿ يككف مميزا كمتفردا بو كال يستطيع أم 
مف العمبلء استعماؿ كاستخداـ ىذا الرقـ السرم إال إذا تـ الحصكؿ عميو نتيجة إىماؿ 

يو أك قاـ بمنحو لمغير أك ما يعبر عنو بالتنازؿ عف سرية الرقـ صاحبو في المحافظة عم
مف خبلؿ إتاحة استعمالو مف طرؼ الغير، ككذلؾ التكقيع بكاسطة القمـ االلكتركني فيك 
كالتكقيع العادم مف خبلؿ قدرتو عمى تمييز الشخص المكقع عف غيره ألنو ال يمكف 

  كالتكقيع المخزف في جياز الحاسب اآللي.إتمامو إال مف خبلؿ التطابؽ بيف ىذا التكقيع 
أما بخصكص التكقيع الرقمي فيك يقكـ عمى مفتاحيف عاـ كخاص كالمفتاح الخاص  <<

ال يعرفو سكل الشخص المكقع كعند استخداـ التكقيع الرقمي يستطيع المرسؿ إليو التكقيع 
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لتأكد مف أف يتحقؽ عف طريؽ مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني الذم يككف عممو ا
 .1>>صحة التكقيع 

كما يمكف مف الناحية العممية كبشكؿ يسير أف يككف لكؿ شخص تكقيعا إلكتركنيا خاصا 
 بو مميزا لو عف غيره تماما كالتكقيع التقميدم.

 أن يكون التوقيع واضحا ومستمرا:ثانيا: 
 يككف لمدليؿيعتبر التكقيع بشكميو التقميدم كااللكتركني شكبل مف أشكاؿ الكتابة كحتى 

فالتكقيع يخضع ىك كذلؾ لشركط  <<حجيتو في اإلثبات البد أف يككف مقركءا كمنو  
الكتابة مف حيث إمكانية اإلطبلع عميو كقراءتو بشكؿ مباشر أك بشكؿ غير مباشر عف 
طريؽ استخداـ الحاسب اآللي كيتـ تحريره في صكرة يمكف الرجكع إلييا خبلؿ فترة 

 .2>>معينة
نما امتد ليشمؿ الكتابة االلكتركنية، كبالتالي ل ـ يعد اإلثبات محصكرا في الكتابة اليدكية، كا 

كىذا أمر طبيعي بسبب التطكر التقني في كسائؿ االتصاؿ كالحاسب اآللي، كأصبحت 
الكتابة االلكتركنية أحد مرتكزات المعامبلت االلكتركنية، لذلؾ فإف تشريعات التجارة 

ع االلكتركني عالجت مسألة التكقيع االلكتركني كالمستندات االلكتركنية ككذلؾ التكقي
 االلكتركنية.

الصادر في  2000سنة  230مف بيف ىذه التشريعات القانكف الفرنسي رقـ ك <<
في شأف التكقيع االلكتركني كالذم اعترؼ بالمستندات كالتكقيع  13/03/2000

                                                           
"مجمة جامعة دمشؽ  ،حجية التكقيع االلكتركني دراسة في التشريع األردني ،فياض القضاة ،الدكتكر ،غازم أبك عرابي 1

 .173ص  ،2004سنة  ،العدد األكؿ 20لمعمـك االقتصادية كالقانكنية المجمد 
 .31ص  ،المرجع السابؽ ،عبد الباسط جميعيحسف  2
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تنفيذا لتكصيات  01/04/2001 االلكتركني كدليؿ في اإلثبات، كطبؽ ىذا القانكف بتاريخ
 .1 >>1999سنة  93االتحاد األكربي رقـ 

كشرط االستمرارية يقصد بو قدرة الدليؿ عمى االحتفاظ بالمعمكمات التي يتضمنيا لفترة 
طكيمة مف الزمف حتى يمكف الرجكع إلييا كقت الحاجة كىذا الشرط بدكره قائـ كمتحقؽ في 

التطكر التكنكلكجي تمكف مف استحداث كسائؿ ككسائط ألف <<المستندات االلكتركنية 
إلكتركنية متطكرة يتحقؽ فييا عنصر الثبات كاالستمرار بالنسبة لممعمكمات التي تحتكييا 
مع االحتفاظ بيذه البيانات المخزنة لمدة طكيمة قد تتفكؽ عمى الكرؽ العادم الذم قد 

 .2>>يتآكؿ بسبب الرطكبة أك سكء الحفظ
 ط التوقيع االلكتروني بالمحرر ارتباطا وثيقا:ارتباثالثا: 

حتى يستطيع التكقيع االلكتركني أف يؤدم دكره في اإلثبات يجب أف يككف مرتبطا ارتباطا 
ماديا كمباشرا بالمحرر االلكتركني كىذه المسألة متعمقة أساسا بكفاءة التقنيات المستخدمة 

تأميف ارتباطو بشكؿ ال يقبؿ في تأميف مضمكف المحرر المكتكب إلكتركنيا، كمنو 
االنفصاؿ عف التكقيع، كمف أىـ صكر التكقيع المستخدمة ىي التكقيع الرقمي الذم يقكـ 
عمى مفتاحيف أحدىما عاـ كاآلخر خاص ال يستطيع أحد أف يطمع عمى مضمكف كمحتكل 

ص المحرر االلكتركني كالمكقع الكتركنيا إال الشخص الذم يممؾ المفاتح الخاص الف الن
 يككف غير مفيكـ كغير كاضح.

ألف ىذه الرمكز ال يمكف معرفة فحكاىا دكف استخداـ مفتاح التشفير الخاص الذم يحكؿ 
النص المشفر إلى الكضع األصمي حيث تتـ قراءتو بشكؿ كاضح كمنو فإف المحرر 

مف  االلكتركني يرتبط ارتباطا تاما بالتكقيع االلكتركني عمى نحك ال يمكف فصمو أك تعديمو
 الغير.
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كما تجدر اإلشارة إلى أف ارتباط التكقيع بالمحرر ال يسمح لممكقع تعديؿ تكقيعو إال خبلؿ 
فترة زمنية معينة بعد إببلغ كافة األطراؼ المتعاممة مع المكقع حفاظا عمى حقكقيـ 

ألنو عند التعديؿ يجب عمى المكقع إخطار الجية مصدرة التكقيع عمى نيتو في <<
يتسنى ليذه الجية التأكد مف إتماـ جميع التصرفات التي جرت باستعماؿ التعديؿ حتى 

ىذا التكقيع باإلضافة إلى المحافظة عميو لفترة معينة مع التكقيع الجديد ليتـ التأكد مف أف 
جميع التصرفات التي أبرمت بالتكقيع القديـ قد تمت ككؿ تصرؼ يبـر بالتكقيع القديـ بعد 

 .1 >> يعترؼ بوإصدار التكقيع الجديد ال
كماداـ األمر كذلؾ فإف التكقيع االلكتركني يستكفي شركط التكقيع العادم إذا تـ كفقا 

 لئلجراءات الخاصة بإنشائو.
 الفرع الثاني: 

 قدرة التوقيع االلكتروني عمى تحقيق وظائف التوقيع التقميدي
الثابت مف خبلؿ ما سبؽ دراستو ىك أف التكقيع التقميدم يؤدم كظيفتيف أساسيتيف األكلى 
ىي التعريؼ بصاحب المستند كتحديد ىكيتو كالكظيفة الثانية ىي التعبير الجاـز عف 
رضى المكقع بمضمكف كمحتكل المحرر كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ أف التكقيع 

ائؼ التكقيع التقميدم أك العادم عند استخدامو في االلكتركني باستطاعتو تأدية كظ
 المعامبلت التي تتـ عف طريؽ شبكة االنترنت؟ 

 كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ دراسة النقاط اآلتية:
 قدرة التكقيع االلكتركني عمى تحديد ىكية المكقع. -
بمضمكف  قدرة التكقيع االلكتركني في التعبير عف إرادة المكقع في االلتزاـ -

 المحرر االلكتركني.
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 قدرة التوقيع االلكتروني عمى تحديد ىوية الموقع:أوال: 
تختص عقكد التجارة االلكتركنية بأنيا تتـ في عالـ افتراضي دكف الحضكر المادم 
لؤلطراؼ لحظة إبراـ التصرفات كالتعامبلت القانكنية )عقكد التجارة( عمى نقيض ما ىك 

التقميدم الذم يقع بيف أشخاص في مجمس عقد كاحد حاضريف إما معتاد عميو في التعاقد 
بصفتيـ الشخصية أك عف طريؽ ككبلء الشيء الذم يتيح لكؿ طرؼ متعاقد التعرؼ عمى 
ىكية كشخصية الطرؼ الثاني، كالتأكد مف شخصيتو كأىميتو لمتعاقد لذلؾ تظير حاجة 

ة تسمح بتحديد ىكية المتعاقديف المتعامميف في التجارة االلكتركنية إلى تقنية أك كسيم
كالتكقيع االلكتركني ىك الكسيمة المتاحة حاليا كالمبلئمة في إبراز كتحديد ىكية األطراؼ 
 المتعاقدة عبر شبكات االنترنت أك غيرىا مف الشبكات المفتكحة كغير المفتكحة )المغمقة(.

ة كشخصية المكقع فإف فإذا كاف التكقيع التقميدم كااللكتركني مف كظائفيما تحديد ىكي
 االختبلؼ الجكىرم بيف النكعيف يكمف في اآلتي: 

الكسيمة المستعممة في التكقيع التقميدم )التكقيع بخط اليد( ىي القمـ بأنكاعو  -
أك الختـ أك بصمة األصبع أما الكسيمة المستعممة في التكقيع الحديث 

ص الطبيعة االلكتركني فيي رمكز أك إشارات أك أرقاـ أك بإحدل الخكا
 الفيزيائية لممتعاقد أك أية تقنية تكنكلكجية أخرل.

أف التكقيع بخط اليد يككف دائما عمى دعامة كرقية أما التكقيع االلكتركني  -
فيككف عمى مخرجات جياز اإلعبلـ اآللي )الدعامة االلكتركنية( كالقرص 

 المرف أك الممغنط.
بينما التكقيع االلكتركني  أف التكقيع التقميدم يعتبر حجة في ذاتو مستقمة -

يحتاج إلى شيادة تكثيقية كىي شيادة التصديؽ كفي حالة ما لـ يكف ىذا 
التكقيع مقركف بيذه الشيادة فيقع عمى صاحبو إثبات مكثكقية المنظكمة التي 

 تنشئو. 
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في حالة تزكير أك تقميد التكقيع التقميدم فإنو ال يفرض عمى المكقع تغيير  -
لتكقيع االلكتركني عند حصكؿ تزكير أك تقميد يتعيف عمى تكقيعو بينما في ا

المكقع تغيير تكقيعو االلكتركني كىذا ما يعني أف التكقيع العادم )بخط اليد( 
يتميز باالستمرارية كالثبات كالتكقيع االلكتركني ال يتميز بيذه الخاصية في 

 حالة التزكير كالتقميد.
ديا بشخص المكقع كال ينفصؿ عنو عمى عكس كالتكقيع التقميدم مرتبط ارتباطا ما<<

 .1 >>غالبية التكقيعات االلكتركنية
لقد سبؽ القكؿ كأف ىناؾ أشكاؿ كأنماط متعددة لمتكقيع االلكتركني تختمؼ عف بعضيا 
البعض باختبلؼ التقنية التكنكلكجية المستعممة في التكقيع كال شؾ أف ليذا االختبلؼ أثر 
عمى إمكانية تحديد ىكية الشخص المكقع فمف ناحية أكلى ليست كؿ أشكاؿ التكقيع قادرة 

مكقع بشكؿ تاـ ككاضح كالناحية الثانية أف دعامة التكقيع العادم عمى تحديد ىكية ال
)التقميدم( ال يمكف أف يجرل عمييا أم تعديؿ في بياناتيا دكف أف يترؾ ذلؾ أثرا كاضحا 
عكس الدعامة االلكتركنية )دعامة التكقيع( التي يمكف أف يحدث تغيير في البيانات دكف 

لؾ نستطيع أف نقكؿ أف أنكاع التكقيع االلكتركني أف يترؾ أثر ليذا التعديؿ مف خبلؿ ذ
 تتفاكت في قدرتيا عمى تحقيؽ كظيفة تحديد ىكية المكقع.  

فيناؾ مف أشكاؿ التكقيع االلكتركني المفتقد لممصداقية لسبب عدـ دقتو في تحديد ىكية 
عمى المكقع، كىناؾ نكع آخر لمتكقيع االلكتركني تتكقؼ مقدرتو عمى تحديد ىكية المكقع 

نكعية كحداثة تقنية تشغيؿ منظكمة التكقيع، باإلضافة إلى أشكاؿ أخرل لمتكقيع 
االلكتركني قادرة فعبل عمى تحقيؽ كظيفة تحديد ىكية الشخص المكقع بشكؿ مساك لمتكقيع 
العادم كمف بيف أنكاع التكقيعات االلكتركنية القادرة عمى تحديد ىكية الشخص المكقع 

لتكقيع بالرقـ السرم المرتبط بالبطاقة الممغنطة ىذا النكع مف التكقيع بصكرة كاممة كدقيقة ا
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يتميز بخاصيتيف األكلى سيكلة استعمالو كبساطة تشغيؿ منظكمتو فيك يتمتع بخاصية 
 ثانية كىي القدرة عمى تكفير قدر كبير مف األماف كالثقة المستمدة مف العناصر اآلتية:

 قده أك سرقتو.السيطرة عمى الرقـ السرم في حالة ف -
 سرية التعامؿ بالرقـ السرم. -
 اإلجراءات المرتبطة بتشغيؿ منظكمة الرقـ السرم إلتماـ عممية الصرؼ. -
 العنصر األىـ اقتراف الرقـ السرم ببطاقة الكتركنية. -

ىذه العناصر ىي التي أعطت القدرة ليذا النكع مف التكقيع عمى تحديد ىكية الشخص 
رقـ السرم منفصؿ ماديا عف شخص صاحبو كىذا ما جعؿ عمى الرغـ مف أف الالمكقع 

كما انو حاز عمى  <<الفقو يجمع عمى صبلحيتو في إبراـ التعامبلت كالتصرفات  
اعتراؼ القضاء بو كاعتباره حجة كاممة في اإلثبات. ألف ىذا النكع مف التكقيع قادر عمى 

   .1 >>ؾ تحديد ىكية المكقع بصكرة تفكؽ قدرة التكقيع العادم عمى ذل
أما التكقيع الرقمي القائـ عمى آلية التشفير فيك أكثر شيكعا في إبراـ التعاقدات  التي تتـ 
عمى كسائط الكتركنية خاصة التكقيع الرقمي البلتماثمي الذم يعتمد عمى زكج مف المفاتيح 

كثيؽ يستخدـ احدىما لمتعريؼ بيكية المكقع كىك المفتاح العاـ كالمفتاح الخاص يستعمؿ لت
المحرر باإلضافة إلى كجكد شيادة الكتركنية صادرة عف ىيئة مختصة كمعترؼ بيا تربط 
بيف ىكية كشخصية المكقع كمفتاحو العاـ، كمف األسباب التي تجعؿ ىذا النكع مف التكقيع 
قادرا عمى تحديد ىكية المكقع بمستكل كدرجة أكبر مف التكقيع التقميدم استحالة تزكير 

المشتقيف كالمنشأيف بطريقة حسابية خكارزمية معقدة في حالة االختراؽ ليذه زكج المفاتيح 
البيانات المكجكدة عمى المحرر االلكتركني يمكف اكتشافو، كلك كاف ىذا االختراؽ بسيط 

 انصب عمى بينة كاحدة مف بيانات المحرر االلكتركني.

                                                           
 .58-56عبد الحميد ثركت، المرجع السابؽ، ص  1



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

73 

 

آخر لممحرر  كاكتشاؼ االختراؽ يككف عف طريؽ قياـ المرسؿ إليو بعمؿ لممخص
كمقارنتو مع الممخص المرسؿ )المبعكث( فاف كاف ىناؾ تطابؽ بيف الممخصيف فيذا يدؿ 

 عمى عدـ االختراؽ.
كفي حالة ظيكر اختبلؼ بيف الممخص الذم قاـ بو المرسؿ إليو كالممخص المبعكث <<

 .1 >>فيذا دليبل عمى كجكد اختراؽ لبيانات المحرر االلكتركني
االلكتركنية التي تتكقؼ قدرتيا عمى تحديد ىكية المكقع عمى التقنية كمف التكقيعات 

المستخدمة التكقيع بالخكاص الفيزيائية )التكقيع البيكمترم( ىذا النكع الذم سبؽ كأف قمنا 
أنو يقـك عمى الخصائص كالسمات الفيزيائية لؤلشخاص ىذه السمات تختمؼ مف شخص 

ة المكقع غير أف ىذا النكع مف التكقيع يتطمب إلى آخر يمكف استخداميا في تحديد ىكي
تقنيات تكنكلكجية مف نكع خاص قادرة عمى حفظ سمات اإلنساف كاسترجاعيا في الكقت 

 المناسب كالمطمكب.
ذا النكع مف التكقيع فعبل قادرا عمى تحديد ىكية المكقع إال أنو يحتاج إلى تقنيات مكمفة ى

التصرفات المدنية كالشكؿ الثاني مف التكقيعات كسبب التكمفة جعميا أقؿ استخداما في 
االلكتركنية الذم يتطمب استخداـ تقنيات معينة في تحديد ىكية المكقع ىك التكقيع 
باستخداـ القمـ االلكتركني كىذا النكع دائما بحاجة إلى شاشة أك حاسب آلي مزكد بكحدة 

قيع بالقمـ االلكتركني كاالحتفاظ القمـ االلكتركني، فإذا كاف الحاسب قادرا عمى التقاط التك 
بو في قاعدة بيانات مف جية كمف جية ثانية قادرا عمى حماية ىذا التكقيع مف االختراؽ 
يصير ىذا النكع قادرا عمى تحقيؽ كظيفة التكقيع التقميدم كىي القدرة عمى تحديد ىكية 

 الشخص المكقع.
ف القانكنييف أنو ال يحقؽ كظيفة أما بخصكص التكقيع االلكتركني الذم يرل فيو الكثير م

التكقيع التقميدم فيما يخص تحديد المكقع ىك التكقيع بكاسطة المسح الضكئي ىذا النكع 
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مف التكقيع يقـك عمى قاعدة نقؿ الصكرة الفكتكغرافية لمتكقيع العادم عمى قاعدة بيانات 
كمف عيكب ىذا الحاسب اآللي ثـ بعد ذلؾ يكضع ىذا التكقيع عمى المحرر االلكتركني 

النكع مف التكقيع سيكلة نسخو ككضعو عمى أم محرر آخر يجيمو صاحب التكقيع كما 
لذلؾ فإف  <<ينجر عف ذلؾ مف ضياع لمحقكؽ مف جية ككثرة الخصكمات القضائية 

أغمب الفقياء قد تحفظكا عمى ىذا النكع مف التكقيع االلكتركني كاعتبركه غير قادر عمى 
 .1 >>كىي تحديد ىكية الشخص المكقع تحديدا كافيا نافيا لمجيالة تحقيؽ كظيفة التكقيع

كالمبلحظ أف التشريعات أخذت بنظاـ التكقيع الرقمي المرتبط بالتشفير كخير دليؿ عمى 
المؤرخ في  15/04ذلؾ التشريع الجزائرم الذم نص بمكجب القانكف رقـ 

بيانات التحقؽ مف التكقيع  << في المادة الثانية الفقرة الخامسة بقكليا 2015/فيفرم/01
االلكتركني: رمكز أك مفاتيح التشفير العمكمية أك أم بيانات أخرل مستعممة مف أجؿ 

المتعمؽ  15/04مف القانكف  6التحقيؽ مف التكقيع االلكتركني حيث نصت كذلؾ المادة 
ىكية  يستعمؿ التكقيع االلكتركني لتكثيؽ<<بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف عمى أنو 

 .>>المكقع....
كىذا دليبل عمى أف التكقيع االلكتركني بأشكالو المختمفة التي سبؽ بيانيا يتـ بكاسطتو 
تحديد شخصية المكقع عمى السند االلكتركني خاصة إذا ما ركعيت كسائؿ األماف المنيعة 

جراءات التكثيؽ أك التشفير المكجكدة عمى شبكات االنترنت كمنو  فإف في ىذا المجاؿ كا 
التكقيع االلكتركني كعنصر مف عناصر المحرر االلكتركني يستطيع أف يؤدم كظيفتو في 

 تحديد ىكية الشخص المكقع عمى المحرر االلكتركني.
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 :قدرة التوقيع االلكتروني في التعبير عن إرادة الموقع ثانيا:
المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف الجزائرم  15/04مف قانكف  6لقد نصت المادة 

ثبات قبكلو مضمكف الكتابة في << يستعمؿ التكقيع االلكتركني لتكثيؽ ىكية المكقع كا 
 .>>الشكؿ االلكتركني

مف خبلؿ أحكاـ المادة المذككرة أعبله يتبيف كأف التشريع الجزائرم قد نص صراحة عمى 
التكقيع المكصكؼ حسب تعبير التشريع <<أف مف كظائؼ التكقيع االلكتركني 

ىك تحديد ىكية الشخص المكقع كدليؿ عمى قبكؿ المكقع بمحتكل كمضمكف  >>الجزائرم
 ة المكقع بمضمكف السند. المحرر االلكتركني أم التعبير عف إراد

يعتبر التكقيع االلكتركني  <<عمى أنو  15/04مف قانكف  08كما نصت أيضا المادة 
 .>>المكصكؼ كحده مماثبل لمتكقيع المكتكب سكاء كاف لشخص طبيعي أك معنكم 

فالتكقيع المكصكؼ قرينة عمى أف المكقع قد كافؽ عمى مضمكف المحرر االلكتركني 
ة فيو ما لـ يثبت العكس أك خبلؼ ذلؾ، كالقكاعد العامة في القانكف المدني كالبيانات الكارد

ىك أف السند العادم لو حجيتو في اإلثبات كمف يريد إنكار مضمكف السند المحتج بو 
 ضده عميو أف ينكر تكقيعو الكارد فيو.

اللتزاـ كبذلؾ فإف التكقيع االلكتركني لو كظيفة ىامة في التعبير عف إرادة المكقع با<<
ف قياـ المكقع بالتكقيع عمى المحرر االلكتركني  كالقبكؿ بما كرد في المحرر االلكتركني، كا 
متى كاف ىذا التكقيع مكصكفا أك مؤمنا حسب األصكؿ يعتبر كسيمة لمتعبير عف رضا 

 .1>>المكقع بما كرد في المحرر
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جاء بو الفقو كىك إظيار إف الكظيفة الثانية لمتكقيع العادم تظير مف خبلؿ التعريؼ الذم 
كىك العنصر المعنكم لمتكقيع المتمثؿ <<التزاـ المكقع بمضمكف العقد الذم يذيؿ بتكقيعو 

قراره لو  .1 >>في رضا صاحب التكقيع كقبكلو االلتزاـ بمضمكف التصرؼ القانكني كا 
رد بيا إذا كاف التكقيع االلكتركني يأخذ شكؿ أرقاـ سرية أك رمكز أك خصائص فيزيائية يتف

الشخص عف غيره محددة تككف محفكظة لدل صاحبيا فإف استخداـ ىذه الرمكز كاألرقاـ 
مف صاحبيا دليبل عمى مكافقتو عمى البيانات كالمعمكمات التي كقع عمييا، كرغبتو في 
االلتزاـ بيا، ففي التكقيع البيكمترم ال يقكـ الشخص بكضع تكقيعو إال لمدخكؿ إلى النظاـ 

ممية المطمكبة كىك تعبير عمى مكافقتو عمى مضمكف العممية، كذات األمر كالقياـ بالع
بالنسبة لمتكقيعات القائمة عمى األرقاـ السرية المستخدمة في بطاقات االئتماف كخاصة 
جراء المعاممة )المخالصة( فإنو  بطاقة السحب، فإف الشخص عندما يدخؿ الرقـ السرم كا 

 يعبر عف رضائو.
يعبر عف إرادتو بدال منو إال مف كاف عالما برقمو السرم كىك أمر نادر كال يمكف ألحد أف 

إال في حالة اإلىماؿ أك السرقة عمى خبلؼ التكقيع العادم )التقميدم( الذم يزكر دكف 
إىماؿ أك تقصير مف صاحبو عف طريؽ التقميد، ككذلؾ األمر بالنسبة لمتكقيع بالقمـ 

مف التكقيع يككف قد اطمع عمى مضمكف العقد  االلكتركني فالمستخدـ لمثؿ ىذا النكع
المراد تكقيعو كبالتالي يمضي بالقمـ االلكتركني )القمـ الحساس( لمتعبير عف إرادتو 

 بالمكافقة عمى مضمكف المحرر االلكتركني الذم كقعو.
أما التكقيع الرقمي المبني عمى المفتاحيف العاـ كالخاص فقد كجد كاستحدث أصبل لتكثيؽ 

اإلرادة عبر الشبكات المفتكحة، بسبب ما تتعرض لو ىذه الشبكات مف ىجمات مضمكف 
مف قبؿ القراصنة فغالبا ما يتمكف محتالك أجيزة اإلعبلـ اآللي مف الكصكؿ إلى حاسكب 
رجاؿ األعماؿ ثـ قفؿ المعمكمات التي بداخميا كيطالبكف بأف يدفع أصحابيا أمكاال مقابؿ 
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كىي آخر كسيمة >>برامج الفدية الكمبيكترية<<و اآلف بػفتحيا كىذا ما أصبح يطمؽ عمي
إف ىجمات القراصنة تؤدم إلى تحريؼ مضمكف الرسالة كليذا <<لبلبتزاز عبر االنترنت 

لجأت العديد مف منظمات األعماؿ إلى استخداـ برامج تأميف معامبلت الشبكة كالتحقؽ 
 1 >>مف صحة مضمكف الرسالة المجسدة إلرادة األطراؼ المتعاقدة 

اإلرادة في كمف أفضؿ أنكاع التكقيع االلكتركني القادر عمى أداء كظيفة التعبير عف 
االلتزاـ بمضمكف السند المكقع عميو ىك التكقيع الرقمي الذم يقـك عمى تقنيات تكفؿ تفرده 
كقيامو بكظائؼ التكقيع مف تحديد ليكية المكقع كالتعبير عف إرادتو بالمكافقة كااللتزاـ 

 بمضمكف ما كقع عميو.
في تأميف المحرر  فالتكقيع الرقمي بما يقـك عميو مف تقنيات خاصة تمؾ المستخدمة

المدكف الكتركنيا يستطيع أف يعبر عف إرادة الشخص بصكرة تفكؽ الصكر األخرل لمتكقيع 
االلكتركني، فاإلنساف الذم يستعمؿ مفتاحو الخاص ليشفر رسالة معينة كيقـك متمقي ىذه 
الرسالة بفؾ الشفرة كالتأكد مف صحة تكقيع صاحب الرسالة عف طريؽ المجكء إلى جية 

ؽ التكقيع الرقمي، فيك يعتبر مف الكسائؿ اآلمنة في التعبير عف اإلرادة كالتي يمكف تصدي
المجكء إلييا في التعامؿ عبر الشبكات المفتكحة فالشخص ال يستخدـ تكقيعو الرقمي إال 
ليعبر عف إرادتو في المكافقة عمى مضمكف الرسالة ألف المفتاح الخاص ال يعممو إال 

 صاحبو.
لتكقيع االلكتركني في التعبير عف إرادة صاحبو في المكافقة عمى مضمكف أما عف قدرة ا

فقد ذىب بعض الفقياء إلى القكؿ بأنو قادر  <<العقد كبالتالي الرضا بالتعاقد كااللتزاـ بو 
عمى أداء ىذه الكظيفة بدرجة أفضؿ مف قدرة التكقيع العادم خاصة كأف بعض أشكاؿ 

إف كانت قادرة عمى تحديد صاحبيا فيي ال تبرىف عمى التكقيع العادم كالبصمة كالختـ 
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مكافقتو عمى مضمكف العقد بؿ كحتى اإلمضاء يمكف تزكيره كبالتالي ال يحقؽ كظائفو 
عمى أكمؿ كجو أما التكقيع االلكتركني فإنو قادر عمى التعبير عف رضا الشخص بالمكافقة 

 1 >>كسائؿ االلكتركنية عمى مضمكف العقد كعمى إجراء العمميات المختمفة عبر ال
كنافمة القكؿ أف التكقيع االلكتركني يمكنو في ظؿ ضمانات معينة أف يقـك بذات الدكر -

كالكظيفة التي يقـك بيا التكقيع التقميدم بؿ التكقيع العادم ال مكاف لو في ظؿ المعالجة 
)التكقيع  االلكتركنية لممعمكمات كبالتالي يمكف االعتماد عمى ىذا النكع مف التكقيع

 االلكتركني( ككسيمة ثانية كليست إضافية لمتكقيع العادم.
 إثبات سالمة العقد:ثالثا: 

مف الكظائؼ الحديثة لمتكقيع االلكتركني ىي المحافظة عمى صحة العقد كمضمكنو 
نما التكقيع االلكتركني قرينة  كسبلمتو كىذا ال يعني أف التكقيع يضفي الحجية عمى ذلؾ كا 

العكس أم إثبات عدـ صحة العقد كالعبث بمحتكاه خاصة كأف التعامبلت تقبؿ إثبات 
االلكتركنية تتـ في كسط محفكؼ بالمخاطر إذا لـ تتخذ إجراءات كقائية ككاجب الحيطة 
كالحذر عند التعامؿ مف خبلؿ شبكة االنترنت، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإنو حتى 

اـ التكقيع االلكتركني المؤمف كالمشفر كلك ثبتت سبلمة العقد كصحتو مف خبلؿ استخد
فإنو يمكف إثبات بطبلف المحرر االلكتركني كصكريتو كبالتالي فقداف حجيتو، كمرد ذلؾ 
أف في العقكد االلكتركنية تختفي الدعامة الكرقية كتظير بيئة أخرل لتحرير التعامبلت 

مف الدعامات كالقرص المضغكط كغيرىا  CDكىي الدعامة االلكتركنية المتمثمة في
األخرل ىذه األخيرة يمكف التبلعب فييا بشكؿ كاضح كمنو المساس بمحتكل التصرؼ أك 
العقد مع صعكبة اكتشاؼ التغيير كالتحريؼ الذم يمس محتكل العقد المبـر في البيئة 
االلكتركنية كىنا تظير أىمية التكقيع االلكتركني في أداء كظيفة المحافظة عمى سبلمة 

بلؼ التكقيع اليدكم الذم تككف فيو الدعامة الكرقية ىي المحافظة عمى العقد عمى خ
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سبلمة محتكل العقد مف التبلعب كالعبث بو الف كؿ تغيير أك تبديؿ يمس الدعامة الكرقية 
 يترؾ أثره الجمي كبذلؾ يسيؿ اكتشافو. 

ألف التكقيع االلكتركني الرقمي يضمف صحة محتكل العقد مف أم تبلعب ألف ىذا <<
النكع مف الترقيـ يقـك عمى زكج مف المفاتيح العاـ كالخاص كمنو تحكؿ األرقاـ إلى بيانات 
بعد فؾ الرمكز كمقارنة النتائج مف قبؿ الطرفيف. المرسؿ كالمرسؿ إليو نستطيع تبيف 
صحة العقد مف عدمو كذلؾ مف خبلؿ التطابؽ أك عدـ التطابؽ بيف الخبلصتيف خبلصة 

فكؿ فارؽ أك اختبلؼ معناه تعرض الرسالة إلى تحريؼ عند المرسؿ كالمرسؿ إليو 
 .1 >>النقؿ

ثبات سبلمة العقد خاصة  كمنو فإف التكقيع اإللكتركني يستطيع أف يؤدم كظيفة الحفاظ كا 
كأف رسائؿ األماف في مجاؿ العقد االلكتركني ميمة كصعبة جدا نظرا لطبيعة البيئة التي 

المحررات االلكتركنية مف حيث الدعامة باإلضافة إلى التطكر يتـ فييا التعاقد كخصكصية 
 .2 التكنكلكجي المتسارع
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 ـــل الثانــيالفصــ
 تقنيــات التوقيـــع االلكترونــــي

إف التطكر العممي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم يعرفو العالـ مرده تطكر كتعاظـ 
كالمؤسسات كاإلدارات، كأف تزايد حجـ حجـ النشاط الذم تقكـ بو الشركات كالبنكؾ 

األنشطة أدل إلى كجكد كـ ىائؿ مف الكثائؽ كالمستندات كلمجابية ىذه الزيادة اليائمة في 
التعامبلت كاف لزاما عمى ىذه الجيات إيجاد بدائؿ حديثة ال تعتمد عمى المستندات أك 

أدخمت الكسائؿ الحديثة في الدعامة الكرقية في تبادؿ المعمكمات بيف األطراؼ المتعاقدة، ك 
مجاؿ معالجة المعمكمات كتـ االعتماد عمييا بصكرة كبيرة في تبادؿ البيانات كالمعمكمات 
إلكتركنيا كمما ال شؾ فيو أف التكقيع االلكتركني قد شكؿ أحد أىـ األسباب التي ساعدت 

 عمى زيادة تبادؿ المعامبلت االلكتركنية.
قات أخرل لمتكقيع اإللكتركني في كسائؿ الدفع أك كقد صاحب ىذا التطكر ظيكر تطبي

التكقيع المصاحب لمدفع عبر الكسائط االلكتركنية المصرفية مثؿ الياتؼ المصرفي 
كاالنترنت المصرفي كأف تنكع تطبيقات التكقيع االلكتركني مرد تعاظـ حجـ المعامبلت 

 االلكتركنية في مجاؿ التعامبلت كالتعاقد.
ثقة يعتبر حجر الزاكية في ركف كمجاؿ التصرفات التي تتـ عبر إف عنصر األماف كال

الكسائط اإللكتركنية الذم يغيب عنيا الحضكر المادم المعاصر أثناء إبراـ العقد أك 
التصرؼ عمى عكس التصرفات التقميدية التي يفترض فييا الحضكر المادم لؤلشخاص 

 في مجمس العقد سكاء بأنفسيـ أك مف ينكب عنيـ. 
فإف ىذا النكع مف التصرؼ يتطمب كجكد شخص أك طرؼ ثالث يكفر عنصر الثقة  لذلؾ

 كاألماف.
كأف دكر ىذا األخير يبرز مف خبلؿ أف ىذه التصرفات تتـ في عالـ افتراضي يغيب عنو 

 الحضكر المادم لؤلطراؼ.
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أم أنيا تصرفات تبـر بيف أشخاص ال يعرؼ بعضيـ البعض كمف أجؿ إضفاء عنصر 
ماف مف خبلؿ التحقؽ مف ىكية كصبلحيات األطراؼ المتعاقدة تبرز أىمية الثقة كاأل

كظيفة الشخص الثالث الذم قد يككف شخصا معنكيا أك طبيعيا ميمتو األساسية إصدار 
شيادة إلكتركنية يصادؽ بيا عمى ىكية صاحب المفتاح العاـ كيؤكد صحة تكقيعو كىذا 

ي تقنيات التكقيع االلكتركني قسمنا ىذا كفقا لمشركط التي يحددىا المشرع، كلمبحث ف
 الفصؿ إلى مبحثيف:

 تطبيقات التكقيع االلكتركني. المبحث األول:
 الجيات المختصة بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركنية.    المبحث الثاني:
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 المبحث األول
 تطبيقات التوقيع االلكتروني

نكعية في مجاؿ التجارة كأصبح ىناؾ ما  لقد أحدثت التطكرات التكنكلكجية نقمة 
يعرؼ بالتجارة اإللكتركنية ىذه األخيرة انتقؿ مجاؿ التجارة فييا مف المجاؿ التقميدم 
الكاقعي إلى المجاؿ الحديث االفتراضي، كأف ظيكر شكؿ جديد لمتجارة يفضي بالضركرة 

تفرض مقتضياتيا بقكة إلى كجكد نكع جديد مف كسائؿ الدفع ألف األنماط الجديدة لمتجارة 
عمى كسائؿ التبادؿ التجارم كأدكات الدفع، فقد أصبح مف الممكف الدفع ما يترتب عمى 
المشترم مف ثمف السمع أك الخدمات عف طريؽ بطاقات الدفع االلكتركنية كاستحدثت 
كسائؿ االتصاؿ الحديثة بطاقة دفع تتماشى مع التجارة االلكتركنية مف خبلليا يستطيع 

يداع ثمف السمعة أك قيمة الخدمة في رصيد البائع بمجرد حصكؿ المتع امؿ تحكيؿ كا 
االتفاؽ، فمف خصائص "االنترنت" الفكرية كالسرعة ىذه الخاصية أسيمت بشكؿ كاضح 
في انتشار التجارة االلكتركنية، كمف كسائؿ الدفع االلكتركني المستخدمة في سداد ثمف 

 السمع أك الخدمات:
 لكتركنية بأنكاعيا المتعددة.بطاقات الدفع اال -
 أنظمة الدفع االلكتركني مثؿ النقكد الرقمية كالشيكات. -
  >>كسائؿ الدفع المصرفية مثؿ الياتؼ المصرفي كبنكؾ االنترنت<< -

كيبرز ىنا دكر التكقيع االلكتركني ألنو مف الضركرم إلتماـ عممية الدفع تكفر شكؿ معيف 
سبيؿ المثاؿ جميع أنماط بطاقة الدفع االلكتركني بيا مف أشكاؿ التكقيع االلكتركني فعمى 

شريط ممغنط يتضمف بيانات صاحبيا  ىذه البيانات يشخص ليا رقـ سرم أثناء نقميا مف 
 الحاسب اآللي إلى ىذا الشريط ىذا الرقـ يشكؿ تكقيعا إلكتركنيا.
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ا إذا كاف لمدفع كلبياف تطبيقات التكقيع االلكتركني في كسائؿ االتصاؿ الحديثة كلمعرفة م
االلكتركني خصائص مماثمة لمدفع المادم المباشر )التسديد العادم( قسمنا ىذا المبحث 

 إلى مطمبيف:
 التكقيع االلكتركني في بطاقات الدفع االلكتركنية. المطمب األول:
 التكقيع االلكتركني في أنظمة الدفع االلكتركنية. المطمب الثاني:

 
 المطمب األول 

 التوقيع االلكتروني في بطاقات الدفع االلكترونية 
التجارة اإللكتركنية حقيقة كاقعية ال يمكف تجاكزىا في الكقت الراىف لما أحدثتو مف  

تأثيرات جذرية في كافة المعامبلت التجارية بكجو عاـ كالقطاع المصرفي بكجو خاص 
تيا تكنكلكجيا المعمكمات فكاف عمى القطاع الخاص أف يساير ىذه التحكالت التي أفرز 

كفعبل استجابة البنكؾ كالمؤسسات المالية مف خبلؿ إعادة النظر في الدكر التقميدم في 
معامبلتيا بغرض تقديـ خدمة في مستكل النمك المتزايد لكسائؿ االتصاؿ الحديثة، كىذا 

بنؾ مف خبلؿ إدخاؿ الحاسب اآللي في المعامبلت البنكية سكاء كانت المعاممة بيف ال
كعميميا أك فيما بيف البنكؾ أك حتى عمى مستكل تنظيـ البنؾ في حد ذاتو كؿ ذلؾ مف 
أجؿ تقديـ خدمة تكفر االئتماف البلـز لمزبائف كأف استحداث األساليب الجديدة في تقديـ 

 الخدمات المصرفية أكجد خدمات مصرفية جديدة.
كف مع ازدىار التجارة كتطكرىا إلى كقت قريب كانت عمميات الدفع تتـ بكاسطة النقكد كل

مثؿ الشيكات كالحكاالت البنكية غير أف ىذه الكسائؿ  –استخدمت كسائؿ أخرل لمدفع 
التقميدية أصبحت عاجزة أماـ انتشار التجارة الدكلية بشكؿ رائج كفي جميع القطاعات 

نكع مف خاصة كأف ىذا النكع مف التجارة يتـ عف طريؽ شبكة االتصاؿ )االنترنت( كىذا ال
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التعاقد يتطمب بالضركرة كسيمة دفع تتبلئـ معو مف حيث الطبيعة االلكتركنية كمف ىذه 
 الكسائؿ بطاقات الدفع.

مف قبؿ بنؾ )فرانكميف  1951ىذه البطاقات استخدمت أكؿ مرة في نشاط البنكؾ عاـ <<
الئتماف ناشيكناؿ( في كالية نيكيكرؾ األمريكية كىك بذلؾ يككف أكؿ بنؾ أصدر بطاقات ا

 1 >>كمنو أخذت بطاقات الدفع في التنكع كالتطكر كاالنتشار عالميا
كبطاقة الدفع عبارة عف قطعة ببلستيؾ مقكل يحتكم عمى شريط ممغنط كمنيا ما يحتكم 
عمى ذاكرة إلكتركنية تتضمف بيانات تخص المستفيد كتاريخ الصبلحية كاسـ البنؾ 

لدفع ثبلثية األطراؼ كىـ: البنؾ المسكؽ المسكؽ ليا كالمؤسسة المصدرة كبطاقات ا
 التاجر، كدراسة ىذا المطمب تـ تقسيمو إلى فرعيف  -العميؿ–لمبطاقة 

    Débit cards بطاقات الدفع  الفرع األول: -
 Cash card (A.T.M)بطاقات السحب اآللي  الفرع الثاني: -

  الفرع األول
 Débit cardsبطاقات الدفع أو بطاقة الوفاء 

النكع مف البطاقات يعتمد عمى كجكد رصيد لمعميؿ لدل البنؾ المسكؽ لبطاقة الدفع كىذا 
أك الكفاء في شكؿ حسابات بنكية بغرض تسكية تعامبلت العميؿ أكؿ بأكؿ كمف بيف ىذه 

( visa Electron( كبطاقة الفيزا  )La carte bleuالبطاقات البطاقة الزرقاء في فرنسا )
ثمف المشتريات كالحاجات دكنما حاجة إلى حمؿ النقكد في جيب التي يتـ مف خبلليا دفع 

المستخدـ، كال بد مف تكفر الجياز الخاص بيذه البطاقة في المتجر كي يتـ تمرير البطاقة 
 مف خبلؿ ىذا الجياز كخصـ الثمف منيا.

                                                           
الركمي محمد أميف، التعاقد االلكتركني عبر االنترنت، دار المطبكعات الجامعية االسكندرية، الطبعة األكلى سنة  1

 .131ص ،2004
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مستند يمنحو المصدر لشخص معيف بناء عمى عقد <<كتعرؼ ىذه البطاقة عمى أنيا 
ف مف شراء السمع كالخدمات ممف يعتمد المستند دكف دفع الثمف حاال لتضمنو بينيما، يمك

 .1 >>التزاـ المصدر بالدفع كمنيا ما يمكف مف سحب النقكد مف المصارؼ
كظيرت ىذه البطاقات كما أسمفنا أكؿ مرة بالكاليات المتحدة األمريكية مع بداية القرف 

 فرنسا.العشريف ثـ بعد ذلؾ ظيرت البطاقة الزرقاء ب
كقد بدأ العمؿ بيذه البطاقة في الجزائر مف طرؼ بنؾ الخميفة حيث تـ إصدار بطاقة 
الخميفة لكنو تكقؼ العمؿ بيا بسبب المتابعة الجزائية كتكقيؼ بنؾ الخميفة عف النشاط ثـ 

 CPAبعد ذلؾ أصدر بنؾ القرض الشعبي الجزائرم بطاقة الدفع االلكتركني تعرؼ باسـ 
– Cash كما أصد( ر البنؾ الكطني الجزائرم بطاقة سحب تعرؼ باسـBNA CARD )

المتضمف برنامج عمؿ  2002سنة  10.9.8عمى ىامش الممتقى المنعقد بالجزائر أياـ 
 .2لتطكير أنظمة كسائؿ الدفع االلكتركني بالجزائر

تتجمى مظاىر المعامبلت االلكتركنية في القانكف التجارم الجزائرم مف خبلؿ القانكف 
المتعمؽ بالنقد كالقرض أكؿ قانكف  03/114المتضمف المكافقة في األمر  03/153

جزائرم نظـ التعامؿ االلكتركني الحديث في القطاع المصرفي مف خبلؿ النص عميو في 
بقكليا " تعتبر كسائؿ الدفع كؿ األدكات التي تمكف كؿ شخص مف تحكيؿ  69المادة 

يتجمى مف ىذا النص رغبة لتقني المستعمؿ " أمكاؿ ميما يككف السند أك األسمكب ا
المشرع في االنتقاؿ بكسائؿ الدفع مف النظاـ الكبلسيكي إلى كسائؿ دفع حديثة إلكتركنية 
ىذا مف جية كمف جية ثانية فإف التشريع الجزائرم قد تطرؽ إلى كسائؿ الدفع االلكتركني 

                                                           
 ،2010طبعة  ،دار الكتاب القانكنية مصر ،انكني لمتعاقد عبر شبكة االنترنتالتنظيـ الق ،مصطفى مكسى العجارمة 1

 .407ص 
فرع قانكف  ،رسالة ماجستير في القانكف الخاص ،االلكتركنية لمدفع كالقرض كالسحبالبطاقات  ،بف عميمكر أمينة 2

 .2004/2005المكسـ الجامعي  ،قسنطينةة منتكرم األعماؿ كمية الحقكؽ جامع
 .2003لسنة  ،52العدد ،الجريدة الرسمية 3
 .2003لسنة  ،64العدد  ،الجريدة الرسمية 4
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حيث أعتبر  ،1تيريبالمتعمؽ بمكافحة ال 2005أكت13المؤرخ في  05/06في األمر 
المشرع كسائؿ الدفع االلكتركني مف التدابير كاإلجراءات الكقائية لمكافحة التيريب كبذلؾ 
انتقؿ المشرع مف مصطمح ميما يكف السند أك األسمكب التقني المستعمؿ في نص المادة 

 إلى مصطمح أكثر دقة المتمثؿ في كسائؿ الدفع االلكتركني الكارد في نص المادة 2 69
 .3 مف األمر المذككر 03
بمكجب ىذا النكع مف البطاقات تتـ عممية تحكيؿ قيمة السمع كالخدمات مف رصيد  <<

مستخدـ البطاقة )رصيد حامميا المشترم( إلى رصيد البائع بإحدل طريقتيف كفي إحداىما 
 .4 >>يتـ استخداـ التكقيع االلكتركني

  طريقة التحويل المباشر:أوال: 
في ىذه الطريقة يتـ استخداـ التكقيع االلكتركني حيث يقـك المشترم بتسميـ بطاقتو إلى 
البائع الذم يقـك بتمرير ىذه البطاقة مف خبلؿ الجياز اآللي الخاص لمتأكد مف صحة 
البيانات المكجكدة عمى البطاقة كمف كجكد رصيد لممشترم كافي لتسديد قيمة المشتريات 

ـ صاحب البطاقة بإدخاؿ الرقـ السرم الخاص بو ليعمف مكافقتو عمى أك الخدمة بعدىا يقك 
 إتماـ العممية. 

كالرقـ السرم يعتبر أحد أنكاع كأنماط التكقيع االلكتركني كبمجرد إتماـ العممية يقـك البنؾ 
المسكؽ لمبطاقة بتحكيؿ مبمغ السمعة أك الخدمة مف حساب المشترم إلى رصيد البائع ىذه 

 ( كىي كسيمة ضماف الكفاء لمتاجر.On-Lineر بمثابة دفع فكرم )العممية تعتب
 

                                                           
 .2005، لسنة 59الجريدة الرسمية، العدد  1
سنة  ،64عدد  ،جريدة الرسميةالمتعمؽ بالنقد كالقرض ال 03/11المتضمف المكافقة عمى األمر  03/15القانكف  2

2003. 
 .2005لسنة  ،59المتعمؽ بمكافحة التيريب، الجريدة الرسمية عدد 2005أكت  23المؤرخ بػ 05/06األمر  3
 .132ص  ،المرجع السابؽ ،الركمي محمد األميف 4
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 (: Off-Lineغير المباشرة )التحويل طريقة ثانيا: 
ىذه الطريقة تعتمد عمى التكقيع اليدكم )التكقيع بخط اليد( مف أجؿ تحكيؿ ثمف بضاعة 

الخدمة كتتـ أك الخدمة مف رصيد المستخدـ )حامؿ البطاقة( إلى رصيد البائع أك مقدـ 
ىذه العممية عف طريؽ تسميـ البطاقة إلى البائع أك مقدـ الخدمة فيقـك ىذا األخير بتدكيف 
البيانات المكجكدة عمى البطاقة) البيانات الخاصة بالحامؿ كالبيانات الخاصة بالبنؾ 
ع المسكؽ ليا( باإلضافة إلى قيمة البضاعة أك الخدمة عمى فاتكرة، فيقـك المشترم بالتكقي

عدة نسخ مف ىذه الفاتكرة فيأخذ البائع فاتكرة كالثانية تبقى لدل المشترم بعد ذلؾ ترسؿ 
كاحدة مف الفاتكرات المكقعة لمجية المسكقة لمبطاقة مف أجؿ تحكيؿ قيمة السمعة أك 

 الخدمة إلى رصيد البائع أك مقدـ الخدمة.
دة فعمية لمعميؿ لدل البنؾ كخبلصة القكؿ أف ىذا النكع مف البطاقة يعتمد عمى كجكد أرص

في حسابات جارية لمقابمة المسحكبات المتكقعة لمعميؿ حامؿ البطاقة كيتميز ىذه النكع 
مف البطاقات بأنو ال يعطي لمعميؿ أم ائتماف إذ أنو يمكف العميؿ الكفاء بقيمة السمع 

 كالمشتريات كالخدمات بدال مف الكفاء النقدم. 
  الفرع الثاني

 (A.T.M( )Cash cardاآللي )بطاقة السحب 
إف العديد مف البنكؾ كالمؤسسات المالية الكبرل ساىمت إلى حد بعيد في تنكع كانتشار 
بطاقات االئتماف كذلؾ بيدؼ تطكير مؤسساتيا مف ناحية كالحصكؿ عمى أرباح مف 

 ناحية أخرل. 
ا كمف كبتنكع ىذه المؤسسات تنكعت البطاقات كذلؾ باختبلؼ الغاية مف إصدارى <<

 .1 >>المحتمؿ أف تؤدم البطاقة الكاحدة أكثر مف غرض في آف كاحد
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السحب اآللي ىذه األخيرة تمكف المستخدـ مف سحب النقكد <<كمف ىذه البطاقات بطاقة 
 .1 >>مف الصراؼ اآللي كتعتبر ىذه البطاقة أكثر أنكاع البطاقات االلكتركنية استخداما

مبالغ مالية مف رصيده كذلؾ بحد أقصى يحدده ىذه البطاقة تسمح لحامميا سحب <<
 .2 >>البنؾ كمتفؽ عميو بحيث ال يجكز سحب مبمغ أكبر مف المبمغ المتفؽ عميو

عف شريط ممغنط يحتكم عمى معمكمات دقيقة عف << إف بطاقة السحب اآللي ىي عبارة
 حساب العميؿ حامؿ البطاقة كيتـ التعرؼ عف ىذه المعمكمات بكاسطة جياز حاسكب

 .3 >>تمت برمجتو لقراءة ىذه المعمكمات
ألجؿ ذلؾ نجد أف البنكؾ كالمؤسسات المالية تنشأ منافذ أك شبابيؾ تكزيع ليا تعمؿ بيذه  

محطة القطار كالمترك كمراكز التسكؽ  -البطاقات في أماكف متعددة مثؿ المطارات 
ؿ عممية السحب الكبرل، كأف استخداـ البنكؾ ليذا النكع مف البطاقات مف أجؿ تسيي

 لمعمبلء. 
كتمبية احتياجاتيـ مف النقكد في فترات الراحة كخارج أكقات العمؿ أك عندما يككف البنؾ 
مغمقا كتتـ عممية السحب عف طريؽ قياـ العميؿ بإدخاؿ بطاقتو في الفتحة المخصصة 

العميؿ في الجياز الحاسب اآللي الذم يطمب منو إدخاؿ رقمو السرم الذم يمثؿ تكقيع 
االلكتركني فإذا كاف ىذا التكقيع صحيحا فإف الجياز يطمب مف المستخدـ تحديد المبمغ 
المطمكب سحبو عف طريؽ الضغط عمى المفتاح الذم يفيد ذلؾ. فإذا كاف لمعميؿ رصيد 
لدل البنؾ فإف الجياز يصرؼ المبمغ آليا كيعيد البطاقة لممستخدـ كيسجؿ ىذا المبمغ في 

 مف حساب ىذا المستخدـ.الجانب المديف 
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 .27ص  ،2003
 ،ارنة دار الثقافة لمنشر كالتكزيعاإلثبات االلكتركني في المكاد المدنية كالمصرفية دراسة مق ،يكسؼ أحمد النكافمة 2

 .34ص
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كفي ىذا النكع مف البطاقات ال يككف ىناؾ ائتماف ألف الجياز سيرفض الصرؼ إذا لـ <<
يكف ىناؾ رصيد كافي لمعميؿ )المستخدـ( كلكف ىذا ال يمنع البنؾ مف أف يكفر لعمميو 

 .1>>غطاء معينا كفقا التفاؽ خاص بحد معيف متفؽ عميو
تمؾ اإلجراءات بصكرة صحيحة كفقا لما اتفؽ عميو تتـ كبناء عمى ما تقدـ فإف تمت 

عممية السحب كيحصؿ المستخدـ عمى المبمغ المالي الذم يحدده مع شريط كرقي يثبت 
عممية السحب كتاريخ كساعة السحب كالمبمغ المسحكب كالمبمغ المتبقي كالحد األقصى 

م الذم يشترط إلتماـ المسمكح بسحبو يكميا ىذه اإلجراءات حمت محؿ التكقيع التقميد
نما يكتفي بالرقـ  عممية السحب اليدكم أما السحب اآللي فأصبح يتـ بدكف تكقيع مكتكب كا 

 السرم لمعميؿ الذم يمثؿ تكقيعا إلكتركنيا.
مف الناحية ، فإنو االلكتركني مف خبلؿ بطاقة السحب كيفية تطبيؽ التكقيعأما بخصكص 

حب اآللي بتسميـ العميؿ البطاقة الببلستيكية مع رقـ العممية يقـك البنؾ المسكؽ لبطاقة الس
سرم يتككف مف أربعة خانات ىذا الرقـ يستخدـ بدال مف التكقيع التقميدم كإلتماـ عممية 

 السحب يتعيف إتباع الخطكات اآلتية:
الخطكة األكلى المتمثمة في إدخاؿ بطاقة السحب اآللي في جياز الصراؼ  -

 اآللي.
ؿ الرقـ السرم الخاص بالبطاقة كأف الشريط الممغنط الخطكة الثانية إدخا -

الخاص بالبطاقة يحتكم عمى الرقـ السرم كبيذه الخطكة يككف مستخدـ 
البطاقة قد أبدل رغبتو في إتماـ العممية )التعبير عف إرادة إتماـ التصرؼ( ك 

  الرقـ السرم ىك تكقيع كلكف بشكؿ الكتركني.

                                                           
 .21ص ؽ،المرجع الساب ،محمد الشافعي- 1
 .1958ص ؽ،المرجع الساب 5البنكؾ االلكتركنية ندكة األعماؿ المصرفية المجمد  ،ببلؿ عبد المطمب بدكم -  
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تحكيؿ مف رصيد  -إيداع  –الخطكة الثالثة تحديد العممية المصرفية )سحب  -
إلى رصيد( باإلضافة إلى البطاقات االلكتركنية المذككرة أعبله تكجد بطاقة 

ىذه البطاقة تمنح لصاحبيا الحؽ  Credit cardأخرل تدعى بطاقة االئتماف 
يقدميا لمتاجر في الحصكؿ عمى تسييؿ ائتماني مف مصدرىا فحامؿ البطاقة 

كيحصؿ عمى المشتريات أك الخدمات المرادة كيتـ دفع مقابميا مف المؤسسة 
المالية أك البنؾ مصدر البطاقة عمى أف يمتـز مستخدـ ىذه البطاقة بدفع قيمة 
المشتريات أك الخدمة الحقا لمبنؾ عمى دفعات كفي حدكد سقؼ معيف متفؽ 

ؼ عف بطاقة الكفاء التي يتـ فيو عميو مسبقا كىذا النكع مف البطاقات يختم
التسديد مباشرة بعد تمقي كشؼ بممغ المشتريات كالخدمات، كما سمؼ 

 تكضيحو.
إذف بطاقة االئتماف تضمف الحصكؿ عمى ائتماف حقيقي بسقؼ معيف لمدة محددة <<

  .1 >>بصرؼ النظر عف كجكد رصيد لمعميؿ مف عدمو
 Masterالماستر كارد  -Visaمية كالفيزا ىك مجسد في بطاقات االئتماف العال كىذا ما
Card  كاألكسسAccess  كىذه البطاقات تمنح في الغالب بعد الحصكؿ عمى ضمانات

 عينية أك شخصية.
يتـ الكفاء بيذه البطاقات بالشكؿ التقميدم المستخدـ في البطاقات التقميدية بحيث يتـ 

لتأكد مف القدرة المالية ليذه البطاقة إرساؿ رقـ بطاقة االئتماف لمتاجر الذم يقـك بعممية ا
عندما يتأكد مف ذلؾ يقـك صاحب البطاقة بالتصديؽ عمى قسيمة الشراء كبيذه القسيمة 
المصادؽ عمييا يتـ تحصيؿ المبمغ المطمكب كتتـ عممية التحكيؿ بإدخاؿ رقـ التعريؼ 

 الشخصي الذم يككف بمثابة تكقيعا إلكتركنيا.
                                                           

بحث مقدـ في مؤتمر األعماؿ  ،اعيا كطبيعتيا كتمييزىا عف غيرىاماىية بطاقة االئتماف كأنك  ،محمد رأفت عثماف 1
 1المنعقد بتاريخ  ،كمية الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،يعة كالقانكفالمصرفية اإللكتركنية بيف الشر 

 .622ص  ،المجمد الخامس 2003مام  12إلى 
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باشر أك عف طريؽ تحكيؿ رصيد مف حساب إلى آخر. كىذه كيتـ سحب األمكاؿ بشكؿ م
العممية تعتبر كسيمة مف كسائؿ الكفاء االلكتركني. أما كيفية تطبيؽ التكقيع االلكتركني في 
بطاقة االئتماف فإنو يككف عف طريؽ استخداـ التكقيع الرقمي ألف كؿ شخص حامؿ ليذه 

ظاـ تشفير ىذا النظاـ يتكلى نقؿ البيانات البطاقة لديو ما يعرؼ بمدخؿ الدفع اآلمف كىك ن
الخاصة ببطاقة االئتماف كالمعمكمات المالية بشكؿ آمف مف المكقع الخاص بالعميؿ إلى 

 مراكز بطاقة االئتماف. 
كما يتـ مف خبلؿ نظاـ الكشؼ عف بيانات البطاقة كالتأكد مف صبلحياتيا كتحكيؿ <<

 .1 >>رم إلى رصيد البائع بطريقة إلكتركنيةمقابؿ المشتريات أك الخدمة مف رصيد المشت
كيخصص لكؿ شخص يممؾ برنامج مدخؿ الدفع اآلمف تكقيع رقمي يستخدمو عند 

 الحاجة.
 

 المطمب الثاني
 التوقيع االلكتروني في أنظمة الدفع اإللكترونية

إف التطكر الذم عرفتو التجارة اإللكتركنية يرجع في األساس إلى تطكر كسائؿ       
الدفع االلكتركنية التي تعتمد في أداء كظائفيا عمى كسائط إلكتركنية باإلضافة إلى أنيا 
تتمتع بالسرعة كالمركنة في تسكية المدفكعات فمف غير الجائز عمبل أف تككف ىناؾ 
تجارة إلكتركنية متقدمة مف غير كسائؿ دفع حديثة كمف غير تطكر مستمر لكسائؿ الدفع. 

ؿ السمع أك الخدمات ىك حجر الزاكية في التجارة عمكما كفي خاصة كأف تحكيؿ مقاب
 نجاح التجارة االلكتركنية خصكصا.

إف اتساع رقعة المعامبلت عف طريؽ شبكة االنترنت أدل إلى تطكر كافة كسائؿ الدفع 
المعركفة لتتناسب كمقتضيات ىذه التطكرات فقد تـ تطكير استخداـ األكراؽ التجارية 

                                                           
 .105ص  ،المرجع السابؽ ،حامد ىند محمد 1
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دم ككذلؾ أنظمة الدفع االلكتركني التي أكجدىا التطكر العممي كاالعتماد المستن
كالتكنكلكجي كالسؤاؿ المطركح ما ىك دكر التكقيع االلكتركني في ترسيخ التعامؿ بيذه 

 األدكات؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قسمنا ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع
 تندم االلكتركني.األكراؽ التجارية االلكتركنية كاالعتماد المسالفرع األول: 
 النقكد الرقمية كالدفع عبر الكسائط اإللكتركنية المصرفية. الفرع الثاني:
 الحككمة االلكتركنية.      الفرع الثالث:

 رع األولــــــــــــالف
 األوراق التجارية االلكترونية واالعتماد المستندي االلكتروني

كافة كسائؿ الدفع المعركفة لتتناسب لقد قامت بعض المؤسسات المالية كالبنكؾ بتطكيع 
مع مقتضيات التجارة االلكتركنية كقد جرل تطكير استخداـ األكراؽ التجارية إلى نظاـ 
األكراؽ التجارية االلكتركنية كىذا نظرا لما تحققو ىذه الطفرة مف اقتصاد في الماؿ 

 كالكقت.
 Electronic Chequeالشيكات االلكترونية: :أوال

أداة كفاء مثؿ النقكد، كبيذه الكظيفة يؤدم دكرا ىاما في الحياة االقتصادية يعتبر الشيؾ 
كفي المعامبلت اليكمية كما يحقؽ مصمحة اجتماعية ىامة إذ يقمؿ مف مخاطر حمؿ 
النقكد كما ينجر عنيا مف جرائـ كيساىـ في الحد مف كمية النقكد المتداكلة كيشجع عمى 

لمديف يفي بدينو عف طريؽ تسميـ دائنو مبمغ السمعة أك إيداع النقكد بالبنكؾ، خاصة كأف ا
 مقابؿ الخدمات كما يفي بو )الديف( عف طريؽ سحب شيؾ لمصمحة الدائف بيذا المبمغ.

إف عممية إصدار الشيكات تتـ في الغالب بشكؿ يدكم كنظرا لككف الشيؾ أداة كفاء 
، كعمى سبيؿ  تستطيع أف تحؿ محؿ الكفاء النقدم فإف اإلقباؿ عمييا تعاظـ يكما بعد يـك

مميكف شيؾ يكميا، كال  3يقـك بمخالصة كتسكية  Credit Lyonnaisالمثاؿ فإف بنؾ 
 .شؾ أف عممية مراقبة مطابقة التكاقيع تشكؿ عائقا في إنجاز ىذه المعامبلت
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لذلؾ فإف البنكؾ في فرنسا لجأت إلى نكع آخر مف الشيكات كىك الشيؾ االلكتركني   
الذم يصدر عبر الحاسب اآللي " ىذه الشيكات االلكتركنية أصبحت مف الكسائؿ الحديثة 
المستعممة في الدفع حيث يمكف بكاسطتيا الكفاء عبر شبكة االنترنت، كالشيؾ االلكتركني 

   .1 ؾ الكرقي فما ىك إال بديبل رقميا يتـ تحريره كسحبو إلكتركنيا"ال يختمؼ كثيرا عف الشي
مف كسائؿ الدفع االلكتركنية التي ظيرت حديثا نجد التحكيبلت المالية االلكتركنية 

إف -كالشيكػػػػػات االلكتركنيػػػػػة، ىػػػذه األخيػػػػػػػػػػػرة تعتبر مكػػافئة لمشيكػػػػات الكرقيػػػػػػة التقميديػػػػػة 
كىناؾ مف يتكقع  -الشيؾ االلكتركني ىك المكافئ االلكتركني لمشيكات التقميدية المتداكلة

أف تحؿ محميا في المدل القريب أك المتكسط أما التحكيبلت المالية االلكتركنية فقد 
 أصبحت ضركرية سكاء لمبنكؾ التقميدية أك االلكتركنية لما تقدمو مف مزايا. 

عبارة عف كثيقة الكتركنية تحمؿ التزاما قانكنيا ىك نفسو االلتزاـ في  ىكالشيؾ االلكتركني ك 
الشيكات الكرقية كيتضمف نفس البيانات األساسية كيختمؼ عنو مف حيث طريقة الكتابة، 

 كيتـ التكقيع عميو إلكتركنيا كيتضمف البيانات التالية:
 رقـ الشيؾ.  -
 اسـ الساحب )الدافع(. -
 رقـ حساب الدافع. -
 البنؾ )المسحكب عميو(.اسـ  -
 اسـ المستفيد. -
 المبمغ المالي الذم سيدفع.  -
 نكع العممة المستعممة.  -
 تاريخ الصبلحية كالتكقيع االلكتركني لمدافع. -

                                                           
بحث مقدـ في مؤتمر األعماؿ المصرفية  ،ني كالنقكد الرقمية دراسة مقارنةالشيؾ االلكترك  ،نبيؿ صبلح محمكد العربي 1

إلى 1جامعة اإلمارات العربية المتحدة كمية الشريعة كالقانكف المنعقد مف  2003االلكتركنية بيف الشريعة كالقانكف سنة 
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كالشيؾ االلكتركني ىك التزاـ قانكني بسداد مبمغ معيف كمحدد في تاريخ محدد لصالح 
ؾ الكرقي. كىك يتمتع مؤسسة أك شخص معيف كيتضمف ىذا الشيؾ ذات بيانات الشي

 بذات القيمة المعترؼ بيا لمشيؾ الكرقي في البمداف المقرة بالتكقيع االلكتركني.
كبعبارة أخرل فإف الشيؾ االلكتركني ىك رسالة الكتركنية مكثقة كمؤمنة يرسميا مصدر 

الذم يتعامؿ  الشيؾ )الساحب( إلى مستمـ الشيؾ )حاممو المستفيد( ليعتمده كيقدمو لمبنؾ
 بر االنترنت.ع

نص في  2005فيفرم  06المؤرخ في  05/02إف التشريع الجزائرم كبمكجب القانكف رقـ 
منو: )... يمكف أف يتـ ىذا التقديـ أيضا بأية كسيمة تبادؿ إلكتركنية  502أحكاـ المادة 

محددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما ( كىذا يعني أف المشرع في القانكف التجارم قد 
جو إلى االعتراؼ بكسائؿ الدفع االلكتركنية كمف بينيا الشيؾ االلكتركني كىك ما يعني ات

اعتراؼ المشرع بالطريقة االلكتركنية في تقديـ شيؾ سكاء لممخالصة أك المقاصة 
 االلكتركنية. 

متطمبات فإنو مف  االلكتركنية كتكقيعيا إلكتركنيا تحرير الشيكات أما بخصكص طريقة
االلكتركني أف يككف لؤلطراؼ المتعاممة بو )الساحب كالمستفيد( حسابات جارية في الشيؾ 

بنؾ كاحد يعترؼ بالتعامؿ بالشيؾ االلكتركني. إذ كضع تكقيع الكتركني لكؿ مف المشترم 
 كالبائع كيتـ تسجيميا في قاعدة بيانات البنؾ.

ء أك تمقي خدمات يحرر عندما يقـك الساحب بالمعاممة التجارية سكاء كانت عممية شرا-
شيكا بمبمغ المشتريات أك مقابؿ الخدمة كيكقعو إلكتركنيا ثـ يشفره كفي الحياة العممية أف 

 عممية تككيف البيانات كالتكقيع تتـ معا، أك تكقيع الشيؾ دكف تشفير البيانات.
ني أك إرساؿ الشيؾ بعد تحريره كتكقيعو مف الساحب إلى المستفيد بكاسطة بريده االلكترك -

 أم كسيمة إلكتركنية أخرل.
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عند استبلـ المستفيد لمشيؾ كفؾ الشفرة كاإلطبلع عمى البيانات كالتحقؽ مف ىكية -
الساحب كالمبمغ يقـك بكضع تكقيعو عمى الشيؾ االلكتركني كيرسمو إلى البنؾ ىذا األخير 

 )أم البنؾ( يقـك بمراجعة الشيؾ كالتحقؽ مف صحة البيانات كاألرصدة.
ذا كانت مطابقة كجميع البيانات صحيحة يتكلى البنؾ عندئذ تحكيؿ قيمة الشيؾ مف فإ<<

 . 1 >>رصيد الساحب إلى رصيد المستفيد. كيقـك بإخطار األطراؼ بإتماـ العممية
 كمف المزايا التي يحققيا الشيؾ االلكتركني:

اللكتركني مف إمكانية استبداؿ الشيؾ الكرقي كالحمكؿ محمو كيتـ الحصكؿ عمى الشيؾ ا -
خبلؿ شبكة االنترنت بصكرة سريعة دقيقة كآمنة كأف كبل مف الشيكيف يحقؽ نفس الكظيفة 

 كىي الكفاء كالحمكؿ محؿ النقكد في الكفاء.
تستعمؿ الشيكات االلكتركنية في تسكية الصفقات االلكتركنية بمختمؼ أنماطيا سكاء  -

اتكرة االلكتركنية المراد دفع ثمنيا عف كانت إدارية أك تجارية كيتبع الشيؾ نسخة مف الف
 طريؽ البريد االلكتركني.

أف الشيكات االلكتركنية تخضع لذات النظاـ القانكني الخاص بالشيكات الكرقية لذلؾ  -
فإف الشيكات االلكتركنية تحرر الكتركنيا كتكقع إلكتركنيا، كيتـ تظييرىا بذات طرؽ 

التحقؽ مف سبلمة التكقيع االلكتركني عف طريؽ  التظيير في الشيؾ العادم )الكرقي( كيتـ
المضاىاة اآللية كااللكتركنية ىذا العمؿ يقـك بو كسيط )جية التخميص( عف طريؽ 
مكظؼ مختص بفحص الشيؾ كذلؾ عف طريؽ استعماؿ كسيمة فؾ الشفرة كالرمكز المعدة 

م يستغرؽ لذلؾ كأف الكقت الذم يستغرقو جياز فؾ الرمكز أقؿ بكثير مف الكقت الذ
لفحص التكقيع العادم كأف مسألة التحقؽ مف سبلمة التكقيع االلكتركني المكضكع عمى 
 الشيؾ االلكتركني تتـ مف خبلؿ شبكة االنترنت أك مف خبلؿ مقدمك خدمات التصديؽ.  
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 السفتجة االلكترونية )الكمبيالة االلكترونية(ثانيا: 
أضاؼ فقرة  2005فيفرم  06المؤرخ في  05/02المشرع الجزائرم كبمكجب القانكف رقـ 

مف القانكف التجارم تنص ىذه الفقرة عمى أنو: "يمكف أف يتـ  414ثالثة إلى أحكاـ المادة 
ىذا التقديـ أيضا بأية كسيمة تبادؿ إلكتركنية محددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما" 

شرع بيذا النص قد استعمؿ مصطمحا أكثر دقة المتمثؿ في الكفاء كبذلؾ يككف الم
 الكتركنيا بالسفتجة االلكتركنية. 

كرقة تجارية تتضمف أمرا صادرا مف شخص يسمى الساحب  <<تعرؼ السفتجة بككنيا
إلى شخص آخر يسمى المسحكب عميو بأف يدفع ألمر شخص ثالث ىك المستفيد مبمغا 

 .1 >>معينا في ميعاد معيف
تعد السفتجة ىي األخرل مف أىـ األكراؽ التجارية فيي تقـك بكظيفة اقتصادية باعتبارىا 
أداة كفاء كائتماف كصرؼ )تداكؿ النقكد( كتعد مف األعماؿ التجارية كقد عرفت مف طرؼ 

بأنيا عبارة عف تصرؼ بإرادة منفردة مف الناحية <<الدكتكر أحمد شكرم السباعي 
كفقا لبيانات حددىا القانكف كتتضمف أمرا صادرا مف شخص القانكنية الصرفة تحرر 

يسمى الساحب مكجيا إلى شخص آخر مديف لو يسمى المسحكب عميو بأف يدفع مبمغا 
معينا مف النقكد بمجرد اإلطبلع أك في تاريخ معيف أك قابؿ لمتعييف إلى شخص ثالث 

 .2 >>يسمى المستفيد
التشريع الجزائرم حدد في القانكف التجارم البيانات اإللزامية الكاجب تكافرىا في الكمبيالة 

 منو كالتي نصت: )تشمؿ السفتجة عمى البيانات اآلتية:  389كىذا بحسب المادة 
 تسمية سفتجة في متف السند كبالمغة المستعممة في تحريره. -
 أمر غير معمؽ عمى قيد أك شرط بدفع مبمغ معيف. -

                                                           
1
 K. Cherit: Technique et pratiques bancaires (financières  et boursières) –Grand Alger livres 

G.A.L-Alger-2003-, page 222. 
االئتماف "الكمبيالة كالسند ألمر" الطبعة  الكسيط في األكراؽ التجارية الجزء األكؿ آليات كأدكات ،أحمد شكرم السباعي 2
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 إسـ مف يجب عميو الدفع المسحكب عميو. -
 تاريخ االستحقاؽ. -
 المكاف الذم يجب فيو الدفع. -
 اسـ مف يجب الدفع لو أك ألمره. -
 بياف تاريخ إنشاء السفتجة. -
 تكقيع مف أصدر السفتجة )الساحب(. -

كما يجب التنكيو عنو ىك أف السفتجة االلكتركنية ال تختمؼ عف السفتجة العادية الكرقية 
ث المحتكل أم أف جميع البيانات التي يشترطيا القانكف في أف تككف مدرجة في مف حي

السفتجة الكرقية تككف كذلؾ في السفتجة االلكتركنية كال يجكز إغفاؿ أم منيا عند إصدار 
 الكمبيالة االلكتركنية كالفرؽ الكحيد يكمف في طريقة اإلصدار.

الكتركنية عف طريؽ شريط ممغنط يصدر فالكمبيالة االلكتركنية يحررىا الساحب بطريقة 
فييا الكمبيالة كترسؿ إلى البنؾ الذم يتعامؿ معو الساحب عف طريؽ الحاسب اآللي كقبؿ 
تاريخ االستحقاؽ بكقت معقكؿ يقكـ بنؾ الساحب بإرساليا إلى المسحكب عميو المذككر 

ال كىذا بعد  بالكمبيالة كيقكـ المسحكب عميو بمراعاة ما إذا كانت مستحقة الدفع أـ
فحصيا مف تكافر جميع البيانات البلزمة كعندىا يقـك برد الكمبيالة الكتركنيا إلى البنؾ 

 مكقع عمييا بقبكؿ تسديدىا.   
"كتتـ عممية التسديد عف طريؽ التحكيبلت االلكتركنية بتقييد مبمغ الكمبيالة في جانب 

المبمغ في جانب المديف لحساب  الدائف لحساب المستفيد في البنؾ الذم يحدده كيقيد ىذا
 .1الساحب"
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فباإلضافة إلى شركط الكمبيالة الكرقية المطمكبة في الكمبيالة االلكتركنية ىناؾ شركط 
 خاصة بيذه األخيرة تتمثؿ في اآلتي:

ضركرة إصدار الكمبيالة االلكتركنية عمى نمكذج مطبكع بطريقة تسمح باالطبلع عمييا -
 لبصرية أم بكسائؿ المعمكماتية الحديثة )جياز اإلعبلـ اآللي(.بكسائؿ االطبلع اآللية كا

أف تتضمف البيانات الخاصة بالمسحكب عميو كىي اسـ البنؾ المسحكب عميو رقـ -
حسابو في ىذا البنؾ أك اسـ الفرع الذم يكجد لديو حساب المسحكب عميو كتسمى ىذه 

 البيانات بالبيانات الشخصية المصرفية لممسحكب عميو.
تقتضي الكمبيالة االلكتركنية االتفاؽ المبدئي بيف األطراؼ المتداخمة في قبكليا -

 كاستخداميا أك التعامؿ بيا.
إف استخداـ األكراؽ التجارية االلكتركنية ىك نتيجة حتمية لمتطكر المذىؿ الذم حققتو 

التجارية التجارة االلكتركنية كتسييبل لممعامبلت بيف األشخاص يتعيف استبداؿ األكراؽ 
العادية )الكرقية( باألكراؽ التجارية االلكتركنية خاصة كأنيا قادرة عمى تأدية كظيفة الكفاء 
كاالئتماف بصكرة متميزة عف األكراؽ التجارية العادية سكاء مف حيث السرعة كاالقتصاد 
نية في الجيد كبشكؿ يؤمف الثقة في المعامبلت التجارية كيساعد عمى نمك التجارة االلكترك 

كمف جية أخرل ، صر السرعة في كسائؿ الدفع مف جيةألف ىذا النمك مرتبط أساسا بعن
 فاف األكراؽ التجارية العادية أصبحت شبو عاجزة عف القياـ بيذا الدكر.

 االعتماد المستندي االلكتروني -ثالثا
كبيرة االعتماد المستندم ىك مف عمميات االئتماف قصيرة األجؿ يكتسي أىمية اقتصادية 
في مجاؿ عقكد التجارة الدكلية فيك كسيمة مضمكنة لتسكية المدفكعات الناجمة عف 

 المبادالت الدكلية الضامنة لممصالح المتعارضة لمبائع كالمشترم.
بأنو <<كقد تعددت التعاريؼ الفقيية لبلعتماد المستندم فقد عرفو الدكتكر عمي الباركدم 

لعميؿ كيسمى اآلمر أك معطي األمر لصالح تعيد صادر مف البنؾ بناء عمى طمب ا
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الغير المصدر كيسمى المستفيد يمتـز البنؾ بمقتضاه بدفع أك بقبكؿ كمبيالة مسحكبة عميو 
مف ىذا المستفيد، كذلؾ بشركط معينة كاردة في ىذا التعيد كمضمكف برىف حيازم عمى 

 .1>>المستندات الممثمة لمبضائع المصدرة
االعتماد الذم يفتحو البنؾ بناء عمى <<يف عكض عمى أنو كعرفو الدكتكر جماؿ الد

طمب شخص يسمى اآلمر أيا كانت طريقة تنفيذه أم سكاء بقبكؿ الكمبيالة بالكفاء لصالح 
عميؿ ليذا اآلمر كمضمكف بحيازة المستندات الممثمة لبضاعة في الطريؽ أك معدة 

 .2 >>لئلرساؿ
إف ثكرة المعمكماتية في العمؿ المصرفي أثرت بشكؿ مباشر االعتماد المستندم الذم 

كانت إجراءاتو إلى كقت قريب تتـ بصكرة تقميدية كىذا راجع إلى غياب عنصر الثقة بيف 
صدار االعتماد المستندم جاء لتبديد ىذا الريب القائـ.      طرفيو كا 

عمى المشترم في عقد البيع أف يطمب مف بنؾ  ألنو بمناسبة تنفيذ العقد يشترط البائع
بعينو بأف يتعيد تجاىو بدفع الثمف أم )ضماف الكفاء( أك قبكؿ كمبيالة يسحبيا ىك بالثمف 
متى سممو مستندات تنفيذ العقد كالتي في مقابميا يستمـ المشترم البضاعة مف الناقؿ 

ستبدلت بطريقة أخرل يعتمد البحرم، غير أف التطكر الحاصؿ لـ يبؽ عمى ىذه الطريقة كا
فييا عمى اإلعبلـ اآللي كأساس إلتماـ ىذه اإلجراءات، بحيث أصبح المستكرد لمبضاعة 
يقـك بإرساؿ طمبو إلصدار االعتماد المستندم عف طريؽ جياز الحاسب اآللي مف خبلؿ 
ى شبكة االنترنت )البريد االلكتركني( كفي حالة المكافقة مف البنؾ مصدر االعتماد عم

طمب العميؿ فإنو يرسؿ إليو نص االعتماد المستندم بذات الطريقة أك الكسيمة )جياز 
اإلعبلـ اآللي + شبكة االنترنت( كقبؿ انتياء األجؿ المحدد في االعتماد مستخدما ذات 
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الكسيمة يدعك كافة األطراؼ المشاركة في المعاممة كالشاحف كالمؤمف إلى إرساؿ 
 عتماد عبر شبكة المعمكماتية.مستنداتيـ لمبنؾ مصدر اال

أما إذا كاف االعتماد المستندم معززا فإف البنؾ مصدر االعتماد يقـك بإرساؿ رسائؿ 
االلكتركنية الكاردة إليو لمبنؾ المبمغ ىذا األخير يفحص الرسائؿ المرسمة لمتأكد مف 

االعتماد مطابقتيا لشركط االعتماد المستندم االلكتركني فإف كجدىا متطابقة مع شركط 
فإنو يدفع لممستفيد بصكرة الكتركنية عف طريؽ إجراءات التحكيؿ االلكتركني لممبالغ 
جراء قيد معاكس في حساب العميؿ طالب فتح االعتماد بذات  المالية إلى حسابو، كا 
الكسيمة االلكتركنية كفي حالة عدـ التطابؽ فبذات الكسيمة االلكتركنية كفي حالة عدـ 

نؾ يقكـ بإخطار المستفيد بذلؾ بطريقة الكتركنية كقد يتـ الدفع في التطابؽ فإف الب
 االعتماد المستندم عف طريؽ الكمبيالة االلكتركنية.

الخاصة باالعتمادات المستندية  1994لسنة  500إف قكاعد الغرفة التجارية الدكلية رقـ 
ادؿ المستندات أشارت إلى استخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة مثؿ الحاسب اآللي في تب

 الفقرة ب.  20كالكثائؽ الخاصة باالعتماد المستندم كىذا ما جاءت بو المادة 
التي اعتبرت أف المستندات االلكتركنية مقبكلة شأنيا في ذلؾ شأف المستندات األصمية <<

 .1 >>ما لـ تنص شركط االعتماد عمى خبلؼ ذلؾ بشرط أف يؤشر عمييا أنيا أصمية
  انيـــــــــالثرع ـــــــــالف

 والدفع عبر الوسائط اإللكترونية النقود الرقمية
اف التطكر الحاصؿ في قطاع االتصاالت كمجاؿ المعمكماتية لـ يكف لو األثر المباشر 
نما مس أنظمة الدفع بيف األشخاص الذم يعتمدكف عمى  فقط عمى التجارة االلكتركنية كا 

إذ تتمتع أنظمة الدفع االلكتركني بالسرعة الكسائط االلكتركنية في إتماـ تصرفاتيـ 
 كالسيكلة كمف بيف أنظمة الدفع التي أكجدىا التطكر التقني ما يمي:
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 :Digital Cashأوال: النقود الرقمية 
تعتبر النقكد االلكتركنية مف أدكات الدفع الحديثة االلكتركنية التي بدأ صيتيا ينتشر عبر 

ىـ العكامؿ التي ساعدت عمى انتشار التجارة أنحاء العالـ كتعد ىذه النقكد مف أ
جراءات التحكيبلت البنكية  االلكتركنية عمى مستكل العالـ. نظرا لسيكلة الدفع كالسداد كا 

 بمقتضاىا.
عمى أنيا قيمة نقدية مخزنة عمى كسيمة الكتركنية مدفكعة <<تعرؼ النقكد االلكتركنية ك 

 .1 >>لمدفع مقدما كغير مرتبطة بحساب بنكي كتستعمؿ كأداة
مستكدع لمقيمة النقدية يحتفظ عمى شكؿ الكتركني كتستعمؿ لمدفع <<كما تعرؼ أيضا 

 .2>>فيي إذا نقكد يتـ تخزينيا بكاسطة الخكارزميات في المعالجات كأجيزة كمبيكتر أخرل
بطاقات الكتركنية تحتكم عمى مخزكف نقدم <<كما تعرؼ النقكد االلكتركنية عمى أنيا: 

 .3 >>نقدية مسجمة الكتركنيا عمى بطاقة تخزيف القيمةفيي أرصدة 
النقد االلكتركني  18/09/2000الصادر في  46/2000كقد عرؼ التكجيو األكربي رقـ 

بأنو: قيمة نقدية مخمكقة مف المصدر مخزنة عمى كسيط الكتركني كتمثؿ إيداعا ماليا 
تككف مقبكلة ككسيمة دفع مف قبؿ الشركات المالية غير الشركة المصدرة كقد شبو 

رساليا بالبريد في عالمنا  النقكد االلكتركنية بكضع<<البعض.  كرقة نقدية في غبلؼ كا 
 .4>>المادم فالنقكد االلكتركنية تعني إرساؿ القيمة النقدية بذاتيا عبر االنترنت
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كالنقكد االلكتركنية ليا تسميات عديدة فيناؾ مف يسمييا بالنقكد االلكتركنية أك العممة 
فة تعبر عف معنى كاحد يتـ بكاسطتيا االلكتركنية أك النقكد االفتراضية كىي تسميات متراد

الدفع عبر االتصاؿ المباشر كليس نقؿ البيانات الخاصة بكسيمة الدفع ىذا كقد عرؼ 
كسيمة جديدة <<النقكد االلكتركنية بأنيا  Guy Sabatierالمدير اإلقميمي لمبريد بفرنسا 

في كجكد اتصاؿ  لمدفع التقميدم يجرم استخداميا بصكرة أساسية لتسكية المدفكعات سكاء
 .1>>أك عدـ كجكد اتصاؿ كالتي تككف المبالغ المقررة ليا قميمة

كرغـ تعدد كسائؿ الدفع االلكتركنية إال أف النقكد الرقمية تعتبر األكثر تماشيا مع التجارة 
االلكتركنية بالمقارنة مع أنظمة الدفع الحديثة كىذا لطبيعتيا البلمادية التي تسمح بتمريرىا 

 ة االنترنت. عبر شبك
باإلضافة إلى أنيا تحكؿ مف المشترم إلى البائع دكف أف تمر عمى حساباتيـ أم أف 
تسميميا يككف بالشكؿ المباشر مف الدافع إلى المتمقي كما في النقكد الرقمية الصادرة عف 
البنكؾ كمف مميزات ىذه النقكد أنيا غير قابمة لمتزكير أك السرقة النعداـ الكياف المادم 

باالشتراؾ مع بنؾ  Pay Palييا ألف مصدرىا إحدل مؤسسات األمكاؿ الرقمية كمؤسسة ف
مف أكبر المؤسسات  Pay Pal(، كتعد مؤسسة Mark Twain Bankحقيقي )كبنؾ 

العاممة في مجاؿ تقديـ النقكد الرقمية كتقدـ ىذه المؤسسة لؤلشخاص كالشركات الخاصة 
دؿ النقكد الرقمية بسرعة كأماف كتكمفة زىيدة كتعتمد كالشركات خدمة البريد االلكتركني لتبا

 ىذه المؤسسة في عمميا عمى البنية التحتية لمبنكؾ التي تظـ الحكاالت كبطاقات الدفع.
 كلمنقكد االلكتركنية أشكاؿ متعددة منيا:

تسمى كذلؾ ببطاقات مختزنة القيمة كىي بطاقة سابقة عف  محفظة النقكد االلكتركنية:
الدفع معدة لبلستخداـ في أغراض متعددة تحتكم عمى دائرة إلكتركنية يتـ استعماليا عف 

 طريؽ المكزع اآللي.
                                                           

1 Guy Sabatier, le porte –monnaie Electronique et le porte –monnaie virtuel. Puf, coll (que sais –

jer ?), Mai 1997 page32. 
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تسمى كذلؾ بنقكد الشبكة أك النقكد السائمة الرقمية كىي آلية  محفظة النقكد التقديرية:
شكؿ بطاقات مدفكعة سمفا تستخدـ لمدفع عبر االنترنت كيرل لمدفع مختزنة القيمة في 

بعض االقتصادييف أف النقكد االلكتركنية تستكفي الكظائؼ التقميدية الرئيسية لمنقكد كأنيا 
كسيط لمتبادؿ كمقياس لمقيـ كمستكدع لمقيمة كيرل البعض اآلخر عدـ اعتبارىا نقكدا أك 

نما ىي تماثؿ كتكافؽ ا لشيكات السياحية كمف ثـ ال تعد نقكدا شيكات أك قركض كا 
 خالصة.

تدار النقكد  األسمكب األكؿ: كأف النقكد الرقمية تدار بأساليب متعددة يمكف حصرىا في:
( تتضمف بيانات متعددة كالبيانات Smart Cardااللكتركنية بكاسطة بطاقة ذكية )

إلى البيانات المتعمقة المتعمقة بالبطاقة كالبيانات الخاصة بحامميا كاالسـ باإلضافة 
كتخزف عمى ىذه البطاقة النقكد الرقمية في شكؿ كحدات حسب <<بالمؤسسة المصدرة 

 .1>>القيمة التي يريدىا مالكيا ىذه البيانات تتـ قراءتيا بكاسطة شاشة صغيرة مثبتة عمييا
البصمة إمكانية تخزيف إحدل خكاص اإلنساف الفيزيائية مثؿ <<مف مميزات ىذه البطاقة 

نبرة الصكت لذاكرة ىذه البطاقة كتشغيميا بدال مف استخداـ الرقـ  –مسح شبكة العيف  –
السرم كتمتاز أيضا بإمكانية استخداميا في شبكة االنترنت لتحديد ىكية حامميا كالحصكؿ 

   .2 >>عمى البريد االلكتركني بدال مف استخدامو تقنية التشفير
التي  Mondexشركات عالمية مالية مثؿ شركة مكندكس كتصدر النقكد االلكتركنية مف 

تصدر بطاقات ذكية إلتماـ المعامبلت بحيث يقتصر التعامؿ بالنقكد االلكتركنية عمى 
حامؿ بطاقات مكندكس التي تحمؿ التكقيع الرقمي لمشركة ففي المعامبلت التجارية 

ع ىذه البطاقات يخصـ مف بطاقة المشترم كيضاؼ المبمغ المخصـك إلى بطاقة البائ
 (.A.T.Mيمكف استعماليا أيضا لسحب المبالغ المالية مف أجيزة الصراؼ اآللي )

                                                           
 .14ص، 1999ية اإلدارية القاىرة سنة عالـ التجارة االلكتركنية منشكرات المنظمة العربية لمتنم ،رضكاف رأفت 1

2 wright (J) smart cards : legal and regin latory challenges Bankers magazine, March – April 1997, 

P24. 
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كما يمكف استخداـ بطاقة المكندكس في تحكيؿ أم مبمغ مالي مف رصيد صاحبيا أك <<
 .1 >>حامميا إلى أم رصيد آخر بكاسطة الياتؼ المحمكؿ

لكتركنية فمف يحكزىا أك يحمميا نقكدا ا Digi Cashكما تصدر أيضا شركة ديجي كاش 
يتممؾ قيمتيا المالية دكف معرفة شخصية حامؿ النقكد، كىناؾ نظاـ آخر بمكجبو يتـ 

كىذا في شكؿ بطاقات  Cyber Cashإصدار النقكد االلكتركنية يعرؼ باسـ سيبر كاش 
 ائتماف يستطيع العميؿ مف خبلليا إتماـ التعامبلت التجارية كالتسكؽ كالكفاء بثمف

 البضاعة أك مقابؿ الخدمة عبر شبكة االنترنت.
يقكـ الشخص الراغب في التعامؿ بالنقكد الرقمية بفتح حساب  بمكجبو األسمكب الثاني:

بنكي لدل بنؾ يقبؿ استبداؿ النقكد الكرقية بالنقكد االلكتركنية كعندما تتـ عممية التحكيؿ 
)االستبداؿ( تكضع ىذه األمكاؿ )النقكد الرقمية( عمى ذاكرة البطاقة الذكية الخاصة 

دما يريد استخداـ ىذه النقكد الرقمية في الكفاء بالعميؿ أك عمى ذاكرة حاسبو اآللي كعن
)السداد( يقكـ بإرساؿ أرقاميا إلى التاجر ىذا األخير يتحقؽ مف األرقاـ مف خبلؿ بنؾ 
العميؿ ثـ يحكليا إلى أم بنؾ يتعامؿ بالنقكد الرقمية فيقـك ىذا البنؾ بتحكيؿ النقكد 

أف استعماليا ال يسمح لمتاجر معرفة الرقمية إلى بنؾ العميؿ كمف مميزات النقكد الرقمية 
شخصية العميؿ كما أف البنؾ المسكؽ ليا ال يعرؼ مستخدـ النقكد الرقمية ألف كظيفتو 

 تقتصر عمى تكثيؽ النقكد دكف معرفة صاحبيا كىذا ما يعرؼ بالتكقيع األعمى.
عندما  كتستعمؿ النقكد الرقمية في عممية السداد مع التاجر الذم يتعامؿ بيا كالعميؿ<<

يصدر أمرا بالدفع عف طريؽ حاسبو اآللي فإف البنؾ ال يستجيب ليذا األمر بالدفع إال 
  .2 >>بعد أف يدخؿ العميؿ تكقيعو الرقمي

  

                                                           
1
 Gragor (w) and sandler (J), the ont look for gonsumer payment services Bankers magazine, 

January-february 1995, Page 18. 
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 ثــانيــــا: الدفع عبر الوسائط االلكترونية:
إف التطكر الذم عرفتو التجارة االلكتركنية كاف لو بالغ األثر في تطكر كسائؿ الدفع 
االلكتركني فقد أكجد التقدـ التقني كسائؿ دفع جديدة غير تمؾ المذككرة لخدمة التجارة 

 االلكتركنية كمف بيف ىذه الكسائؿ: 
مع تطكر الخدمات المصرفية عمى المستكل  :Phone Bankالياتف المصرفي -1

العالمي أنشأت البنكؾ خدمة الياتؼ المصرفي لتفادم طكابير العمبلء في االستفسار عف 
ساعة يكميا كخبلؿ  24حساباتيـ أك بعض الخدمات األخرل. بحيث تدـك ىذه الخدمة 

بعض المبالغ  العطؿ الرسمية كاألعياد الدينية كالكطنية كما تمكف ىذه الخدمة مف سحب
دفع فكاتير الياتؼ -مف ىذه الحسابات كتحكيميا لدفع بعض االلتزامات الدكرية مثؿ: 

كىكذا يختفي المفيكـ <<الغاز الكيرباء فضبل عف تقديـ جميع العمميات المصرفية 
التقميدم لمبنؾ الثابت كيصبح عبارة عف رقـ مخزف في ذاكرة الياتؼ أك عبارة عف عنكاف 

شبكة االنترنت العالمية كمف ثـ يطمؽ عميو البنؾ المحمكؿ أك الياتؼ  الكتركني عمى
 .1 >>المصرفي

كعممية الدفع بكاسطة الياتؼ المصرفي تتـ عف طريؽ اتصاؿ العميؿ مباشرة مع البنؾ 
الذم يتعامؿ معو كبعد تأكد البنؾ مف ىكية المتصؿ عف طريؽ رقـ حسابو أك رقـ بطاقتو 

العممية المطمكبة منو كما تتـ كذلؾ عممية الدفع بكاسطة رسالة  االلكتركنية يقكـ بتنفيذ
( مف العميؿ إلى البنؾ الذم يتعامؿ معو تتضمف ىذه الرسالة البيانات SMSقصيرة )

 الخاصة بالعميؿ كالمبمغ المراد تحكيمو.
كما تتـ أيضا عممية الدفع مف خبلؿ كلكج العميؿ شبكة االنترنت كتصفح المكاقع كما 

مف سمع كخدمات كبعد عممية االقتناء يقـك العميؿ بدفع ثمف مشترياتو إما بكاسطة تعرضو 
 أك بإحدل كسائؿ الدفع مثؿ بطاقات الدفع أك النقكد الرقمية. ،ىاتفو المحمكؿ
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ف البنؾ تتمثؿ في أ الطريقة التي يتـ بيا تطبيؽ التكقيع االلكتركني في الياتؼ المصرفيك 
دمة الدفع عبر الياتؼ عند تعاقده مع العميؿ يخصص ليذا الذم يتعامؿ بتقنية تقديـ خ

األخير تكقيعا في شكؿ رقـ يستعممو عند الحاجة إليو أك بكاسطة رقمو الخاص بالبطاقة 
 االلكتركنية، أك عف طريؽ تكقيعو الرقمي الخاص بالشيكات االلكتركنية أك النقكد الرقمية.

  Internet Bank االنترنت المصرفي -2
إف نظاـ االنترنت القائـ عمى البنؾ المنزلي نظاـ لو أىمية كبيرة عمى مستكل البنكؾ أك 

 عمى مستكل العمبلء الذيف يتكفركف عمى خطكط االنترنت كلو أشكاؿ متعددة: 
 تكفير خدمات المصرفية. -
تكفير الخدمات المصرفية لكؿ عمبلئيا حتى في المناطؽ البعيدة التي ال تتكفر ليذه  -
 بنكؾ فركعا فييا.ال
 تمكف العمبلء مف التأكد مف أرصدتيـ لدل المصارؼ. -
 يقدـ كييسر ليـ طريقة دفع الكمبياالت المسحكبة عمييـ الكتركنيا. -
يساعدىـ أيضا كيرشدىـ إلى الطريقة المثمى في إدارة المحافظ المالية مف أسيـ  -

 كسندات.
ة اإلعبلنية الخاصة لكؿ الخدمات كما يكضح لمعمبلء أشكاؿ النشرات االلكتركني -

 المصرفية.
 يحدد طريقة تحكيؿ األمكاؿ مف حسابات العمبلء المختمفة. -
مد إمكانية عقد االجتماعات عف بعد عمى شاشات الكمبيكتر كبمناقشة استفسارات  -

 العمبلء كاستقباؿ الردكد كالنصائح المالية مف الخبراء المتخصصيف في ذلؾ.
المصرفي عمى تبادؿ المعمكمات في المؤسسة بحيث يدفع كؿ مساىـ يعمؿ االنترنت  -

 مبمغ معيف عف استخدامو لبلنترنت.
 يعمؿ االنترنت عمى تحسيف استخداـ التقنيات التجارية مثؿ التسكيؽ المباشر. -
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إذا نستطيع القكؿ بأف التجارة االلكتركنية قد أفرزت آليات ككسائؿ جديدة في مجاؿ 
ية فمـ تعد كسائؿ التسكؽ التقميدية مجدية كىذا بسبب التغير الجذرم في التعامبلت التجار 

ثقافة التسكؽ مف جية كمف جية ثانية أصبحت االنترنت أفضؿ فضاء لممتعامميف لذلؾ 
كجدت البنكؾ نفسيا أماـ حتمية تكفير خدمات جديدة كمتعددة تساير ىذا النكع مف 

لكتركني المباشر لمعميؿ كلتحقيؽ ىذه الغاية التسكؽ كذلؾ مف خبلؿ تكفير كسيمة الدفع اال
أنشأت البنكؾ لنفسيا مكاقع عمى شبكة االنترنت تستخدـ كتستغؿ في دفع ثمف السمع أك 
مقابؿ الخدمات مباشرة دكف الرجكع إلى مكظفي البنؾ أك االستعانة بكسائؿ الدفع التي 

 سبؽ دراستيا.
  الفرع الثالث

 الحكومة االلكترونية
كأف  20الحككمة االلكتركنية يتبمكر عمى المستكل العالمي في أكاخر القرف  بدأ مفيكـ

 .2001ظيكر ىذا المفيكـ بالشكؿ الرسمي كاف خبلؿ مؤتمر نابكلي بايطاليا سنة 
كالحككمة االلكتركنية تتمثؿ في المعامبلت اإلدارية الحككمية ككؿ الخدمات المقدمة 

عبكر الجمركية كمصالح الحالة المدنية كالقضاء لممكاطف مثؿ تصاريح الخدمة كتصاريح ال
ككذلؾ المراسبلت المكجية لمحككمة التي تحرر بطريقة الكتركنية. كيتـ تكقيعيا إلكتركنيا 

 مف طرؼ المكظفيف العمكمييف العامميف بتمؾ الجيات.
مصطمح حديث يشير <<كقد عرفت الحككمة االلكتركنية مف قبؿ البنؾ الدكلي عمى أنيا 

ستعماؿ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات مف أجؿ زيادة كفاءة كفعالية كشفافية إلى ا
 .1 >>الحككمة فيما تقدمو لممكاطف مف خدمات

                                                           
الحككمة االلكتركنية ثكرة القرف الحادم كالعشريف في تطكير اإلدارة العامة تجربة  ،طبلؿ بف عبد اهلل حسيف الشريؼ 1

 .80ص  ،2011معي الحديث القاىرة مصر سنة المممكة العربية السعكدية المكتب الجا
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كلقد بادرت الجزائر في إرساء معالـ الحككمة االلكتركنية مف خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا 
العدؿ أقامت شبكة  االتصاالت كالمعمكمات كىذا بخطة عمؿ تبنتيا الكزارات فمثبل كزارة

ربط بيف الجيات القضائية مف خبلؿ كضع شبكة مكحدة باإلضافة إلى استخراج الكثائؽ 
كما اعتمدت كزارة البريد كتكنكلكجيا اإلعبلـ –كاألحكاـ كتكقيعيا بطريقة الكتركنية 

 كاالتصاؿ عمى التكقيع االلكتركني مف خبلؿ بطاقات الدفع االلكتركنية. 
رة التضامف الكطني التي أكجدت بطاقة الشفاء االلكتركنية التي تستخدـ باإلضافة إلى كزا

ككسيمة غير مباشرة في الدفع ىذه األخيرة القت استحسانا كبيرا مف المكاطف لما كفرتو مف 
جيد ككقت كىي تطبؽ التكقيع االلكتركني لتضمنيا بيانات خاصة بالمؤمف كرقـ سرم 

 خاص بو. 
االلكتركني ىك القرار الذم اعتمدتو كزارة الداخمية بخصكص  ككذلؾ مف تطبيقات التكقيع

جكاز السفر كبطاقة التعريؼ كرخصة السياقة البيكمترية التي سكؼ يبدأ بيا العمؿ خبلؿ 
 .  2016السداسي األكؿ مف سنة 

أف التطكر العممي كالتكنكلكجي لكسائؿ االتصاؿ ال سيما االنترنت التي تعد مف أضخـ 
مية لتبادؿ المعمكمات كالبيانات كىي اليـك الشغؿ الشاغؿ لمعالـ نظرا لما الشبكات العال

أحدثتو مف ثكرة حقيقية في كؿ المجاالت التجارية كاالقتصادية كاإلدارية كالقانكنية كأف 
االنتشار السريع ليذه التقنية في المعامبلت أدل بالضركرة إلى إيجاد آلية جديدة تتماشى 

قنية كتـ االىتداء إلى التكقيع االلكتركني كبيذا فإف تطبيقات التكقيع مع استعماالت ىذه الت
االلكتركني لـ تبؽ محصكرة في النماذج المذككرة أعبله. بؿ تعداه إلى مجاؿ التعاقد عبر 

 االنترنت فأصبح ىناؾ ما يسمى بالتكقيع االلكتركني في التعاقد عبر البريد االلكتركني. 
استخداـ شبكة الحاسب اآللي في نقؿ الرسائؿ بدال مف الرسائؿ  كيقصد بالبريد االلكتركني

التقميدية. كذلؾ مف خبلؿ إنشاء بريد الكتركني )صندكؽ بريد الكتركني( خاص بكؿ 
 شخص يتـ مف خبللو تبادؿ الرسائؿ. 
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كيسمح البريد االلكتركني لممستخدـ بإرساؿ الرسائؿ االلكتركنية إلى مستخدـ أك مجمكعة 
كقد ازداد استخداـ ىذا <<ميف مع حفظ الرسالة المرسمة في البريد االلكتركني مف المستخد

النكع مف الخدمة )خدمة تبادؿ الكثائؽ كالمطبكعات كاألفبلـ أيا كاف حجميا( بشكؿ مذىؿ 
   .1 >>ككبير مف قبؿ متعاممي شبكة االنترنت لما تكفره مف سرعة كاقتصاد في الكقت

ؽ التكقيع االلكتركني في مجاؿ التعاقد عف طريؽ البريد حيث أنو كباإلضافة إلى تطبي
 االلكتركني ىناؾ صكر أخرل لتطبيقات التكقيع االلكتركني. 

  التعاقد عبر شبكة المواقعأوال: 
في الكقت الراىف أصبحت الشركات تعتمد عمى نظاـ عرض السمع كالخدمات عمى شبكة 
المكاقع، بحثا عمى مجاؿ أكسع لممارسة التجارة كتطكيرىا كتقكـ ىذه التقنية عمى نظاـ 
تصكير السمعة بطريقة ثبلثية األبعاد، كتسجيؿ مكاصفاتيا كخصائصيا كعرضيا عمى 

حديد سعرىا أم الدعكة العالمية لمتعاقد )اإليجاب مكقع االنترنت الخاص بالشركة كت
كفي مقابؿ ىذا اإليجاب يككف القبكؿ مف الراغب في التعاقد كالشراء <<الدكلي لمتعاقد( 

بالضغط عمى مفتاح المكافقة حيث يظير العقد المتعمؽ بالشراء كالمعد سمفا مف قبؿ 
    .2 >>كالقانكف الذم يحكـ العقدالشركة العارضة يبيف ىذا العقد الشركط ككيفية التسميـ 

  التعاقد من خالل المحادثة عبر االنترنت:ثانيا: 
المحادثة عبر االنترنت ىي مساحات في الفضاء االلكتركني تسمح باالشتراؾ في 

كتتـ عف طريؽ فتح المتخاطبيف الصفحة الخاصة <<محادثات بيف مستخدمي االنترنت 

                                                           
التعاقد عف طريؽ االنترنت دراسة مقارنة الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة – ،أحمد خالد العجمكني - 1

 .16ص ،2002لمنشر كالتكزيع عماف اإلصدار األكؿ سنة 
 .8ص ،المرجع السابؽ ،حسف عبد الباسط جميعي - 
 .88ص، 2003لقاىرة  طبعة يضة العربية اخصكصية التعاقد عبر االنترنت دار الن ،الحسف مجاىد أبك أسامة 2
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الخطاب عبر الشريط المخصص لمكتابة لمشخص اآلخر بو في ذات الكقت كيتـ تمرير 
 .1 >>كقد يككف التخاطب بالصكرة كالصكت في ذات الكقت

تعتبر شبكة االنترنت فضاء ككسطا ممتازا إلبراـ المعامبلت كالعقكد سكاء بيف أشخاص 
في دكلة كاحدة أك أشخاص متكاجديف بدكؿ مختمفة كتعتبر أيضا مجاال لمدفع المادم 

ببطاقات الدفع االلكتركني كما أصبحت االنترنت مركزا ألعماؿ الحككمات مف خبلؿ ما 
كنية كبذلؾ يمكف القكؿ بأف االنترنت كبما تتكفر عميو مف أصبح يعرؼ بالحككمة االلكتر 

آليات فقد أصبحت أداة إلبراـ جؿ العقكد كفي مختمؼ المياديف التي يمكف تنفيذىا كاقعيا 
غير أنو كحتى تككف ىذه العقكد االلكتركنية صحيحة كمنتجة ألثارىا القانكنية ال بد أف 

 مف خبلؿ التكقيع االلكتركني.   تككف مكقعة مف أطرافيا كلف يتسنى ذلؾ إال
 

 المبحث الثاني
 الجيات المختصة بإصدار شيادات التصديق االلكترونية

مف مميزات التجارة االلكتركنية أك المعامبلت االلكتركنية سكاء بيف األفراد  
أك بيف األفراد كاإلدارة أنيا تعتمد في إجراءاتيا عمى شبكة اتصاؿ مفتكحة ال تحتكم عمى 

كد مادم لذلؾ ال يمكف التعرؼ عمى ىكية األشخاص الذيف نتكاصؿ معيـ، أم كج
باإلضافة إلى أف أغمب العقكد المبرمة في ىذا المجاؿ ىي عقكد بيف غائبيف كىذا 

 الختبلؼ زماف كمكاف التعاقد.
إف غياب العبلقة المباشرة بيف األطراؼ المتعاقدة يقتضى كجكبا كبالضركرة كجكد آليات 

اية تكفؿ ضماف عنصر الثقة كاألماف لدل المتعامميف عبر شبكة االنترنت كأساليب حم
كذلؾ مف خبلؿ قدرة ىذه التقنية عمى تحديد ىكية المتعامميف كتحديد حقيقة التعامؿ، 

                                                           
 .9ص  ،المرجع السابؽ ،عبد الباسط جميعي حسف - 1
 .16ص  ،المرجع السابؽ ،أحمد خالد العجمكني - 
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كالتأكد مف صحة التكقيع كالبيانات الشخصية كعدـ التبلعب كالعبث بالمحرر االلكتركني، 
يعات الدكلية كاإلقميمية كالكطنية ضركرة كجكد طرفا كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ارتأت التشر 

ثالث محايدا مكثكؽ بو يعمؿ بطرقو الخاصة عمى تأكيد أف التكقيع االلكتركني صادر عف 
تحديد  باإلضافة إلى اإرسالي أثناءات المكقعة لـ يتـ تزييفيا صاحبو كأنو صحيح كأف البيان

 المتعامؿ مف االعتماد عمييا في معامبلتو.مضمكف اإلرادة تحديدا كافيا ككاضحا تمكف 
كال يتكقؼ دكر الطرؼ الثالث )الكسيط( أك كما يسمى بمزكد خدمات المصادقة أك مقدـ 
نما يقـك بربط ىكية مرسؿ المحرر االلكتركني بالمفتاح  خدمات المصادقة عند ىذا الحد كا 

تركني كذلؾ مف خبلؿ العاـ المقابؿ لممفتاح الخاص الذم بو يتـ تكقيع المحرر االلك
 شيادة الكتركنية تتضمف جممة مف البيانات منيا المفتاح العاـ.

كنظرا لما تتعرض لو األعماؿ االلكتركنية مف قرصنة كاعتداء غير مشركعيف تؤثر سمبا 
فيما تتطمبو ىذه األعماؿ مف أمف كسرية فإف الميتمكف بيذا األمر يركف ضركرة تكفر 

 تطمبات المتمثمة في:ىذه المعامبلت عمى عدة م
 شبكات اتصاؿ آمنة مكثكؽ بيا. -
 كجكد كسيمة فعالة لحماية المعمكمات الممحقة بيذه الشبكة. -
كجكد كسيمة فعالة لمتكثيؽ كضماف سرية المعمكمات االلكتركنية لحماية  -

 البيانات.
ـ ىذا األمر لف يتأتى إال مف التصديؽ االلكتركني كنظرا ألىمية الدكر الذم يمعبو مقد

خدمات المصادقة فيك بحاجة إلى ىيكؿ قانكني يحدد األطر كالنظـ المبلئمة فيما يخص 
المعايير التي ينبغي أف يستكفييا سكاء مف جانب طرؽ االعتماد أك تحديد االلتزامات 

 كالكاجبات، لذلؾ قسمنا ىذا المبحث إلى المطالب اآلتية:
 .ديق االلكترونيالمطمب األول: النظام القانوني لمؤدي خدمات التص

 المطمب الثاني: مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني.
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 المطمب األول
 النظام القانوني لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني

تتمثؿ المعكقات األساسية التي تعترض المعامبلت االلكتركنية في افتقارىا لعنصرم      
القرصنة كالتدخبلت غير المشركعة التي األمف كالسرية إلى حد كبير كذلؾ نتيجة ألعماؿ 

 تتعرض ليا.
باإلضافة إلى صعكبة إثباتيا كالتأكد مف محتكاىا كعدـ العبث في مضمكنيا. كمما ال شؾ 
فيو أف انتشار التجارة االلكتركنية يتطمب عنصرم الثقة كاألماف في ىذه المعامبلت ىذا 

ي أك اإلقميمي أك الكطني إلى األمر دفع بمختمؼ التشريعات سكاء عمى الصعيد الدكل
إصدار تشريعات تنظيمية تضمف صحة كسبلمة تكثيؽ ىذه المعاممة كذلؾ مف خبلؿ 
كضع قكاعد قانكنية تنظـ أعماؿ جيات التصديؽ االلكتركني، كدكر ىذه األخيرة إصدار 
ـ شيادة التصديؽ االلكتركنية مف خبلليا يتـ التعرؼ عمى ىكية األطراؼ المتعاقدة كأىميتي

 .1>>القانكنية كسبلمة البيانات الكاردة في المعاممة
إف التشريعات السابقة نظمت شيادة التصديؽ االلكتركنية مف حيث البيانات التي يجب 
أف تتضمنيا كمدل مصداقيتيا كلدراسة ىذا المطمب المتعمؽ بالنظاـ القانكني لمقدـ خدمة 

 التصديؽ االلكتركني قسمناه إلى فرعيف:
 مفيـك ككاجبات مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني. األول:الفرع  -
 أحكاـ شيادات التصديؽ االلكتركنية. الفرع الثاني: -

 

                                                           
اإلمارات ، االلكتركنية مؤتمر المعامبلت ،ية لمسؤكلية مزكدم خدمات التصديؽالطبيعة القانكن– ،كامراف الصالحي 1

 .64ص  ،2009سنة 

     /http://www.uaeu.ac.aeمنشكر عمى مكقع جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
 

http://www.uaeu.ac.ae/
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 رع األولـــــــــالف
 مفيوم وواجبات مؤدي خدمات التصديق االلكتروني

مقدمك خدمات التصديؽ االلكتركني عبارة عف أطراؼ قد تككف ىيئات عامة أك خاصة 
ميمتيا تمبية حاجيات األطراؼ المتعاممة عبر الكسائط االلكتركنية بكصفيا طرؼ ثالث 
يعمؿ عمى ترسيخ الثقة لذلؾ فإف التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني اىتمت بيذه 

 أك التسميات التي أطمقت عمييا كما حددت كاجباتيا. الييئة سكاء مف حيث تعريفيا 
 تعريف جيات التصديق االلكتروني:أوال: 

مقدمك خدمات المصادقة االلكتركنية عبارة عف أطراؼ قد تككف ىيئات عامة أك خاصة 
تمبي حاجة األطراؼ المتعامميف عبر شبكة االنترنت عمى اعتبارىا طرؼ ثالث يعمؿ عمى 

كىذا مف خبلؿ إصدار شيادة إلكتركنية لكؿ مشترؾ تقر بمكجبيا  ترسيخ الثقة بينيـ
بصحة المعمكمات كالبيانات الكاردة فييا كبذلؾ تضمف قبكؿ التكقيعات االلكتركنية 
كاالعتراؼ بيا قانكنا لذلؾ فقد اعتبر مقدمك خدمات التصديؽ االلكتركني بمثابة كاتب أك 

بأصكليا كتسميـ الشيادات إذف فإف مقدـ  أميف ضبط ميمتو تكثيؽ المعمكمات كاالحتفاظ
خدمات التصديؽ االلكتركني يضمف الرابطة بيف التكقيع كصاحبو دكف التدخؿ في 

 مضمكف الكثيقة الذم ال يمكف معرفتو بحكـ سرية المعمكمات الكاردة بيا.
تكجد تسميات متنكعة كمختمفة لمجية المختصة بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركني 

ا عمييا التشريعات المختمفة فمثبل قانكف األكنسيتراؿ بشأف التكقيعات االلكتركنية أطمقتي
كالتكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية أطمقا عمييا اسـ )مقدـ خدمات التصديؽ( 

فقد سماىا  01/02/2015المؤرخ في  15/04أما المشرع الجزائرم بمكجب القانكف 
ركني(، كحتى نبحث في المقصكد بجية التكثيؽ )مؤدم خدمات التصديؽ االلكت

االلكتركني فإنو يجب أكال أف نبحث في التعريفات التي كضعتيا القكانيف ليذه الجية، مع 
المبلحظة في ىذا الصدد أنو ال يكجد تعريؼ فقيي متفؽ عميو لجيات التكثيؽ االلكتركني 
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مع التسميات المختمفة لذلؾ سكؼ نعرض لبعض التعريفات التي جاءت بيا التشريعات 
كنبدأ بالتعريؼ الذم جاء بو القانكف النمكذجي لمتكقيع االلكتركني األكنسيتراؿ لقد عمؿ 

عمى تنظيـ عمؿ مقدمك  2001القانكف النمكذجي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية لسنة 
 خدمات المصادقة االلكتركنية.     

شخصا يصدر الشيادات <<عمى أنو كعرفيـ بمكجب أحكاـ المادة الثانية فقرة )ق( 
  >>كيجكز أف يقدـ خدمات أخرل ذات صمة بالتكقيعات اإللكتركنية

مف قانكف  2نبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ الذم جاءت بو الفقرة )ق( مف المادة 
األكنسيتراؿ بأنو ألـز جية التكثيؽ بضركرة تكفير خدمة التصديؽ كحد أدنى مع إمكانية 
تقديـ خدمات أخرل يككف ليا عبلقة بالتكقيع اإللكتركني، كىذا يعني أنو يمكف أف يككف 

رئيسيا كىك التصديؽ االلكتركني كما يمكف أف يككف ىذا لجية التكثيؽ نشاطا كاحدا 
النشاط ىك أحد األنشطة الفرعية ليذه الجية كلـ يميز القانكف النمكذجي لمتكقيع 
االلكتركني بيف األحكاؿ التي يمارس فييا مقدـ خدمات التصديؽ تكفير خدمات التصديؽ 

أك بصكرة مباشرة أك غير  باعتباره نشاطا رئيسيا أك نشاطا فرعيا أك عادة أك عرضا
مباشرة أك عبر متعاقد مف الباطف ىذا التعريؼ الذم جاء بو القانكف النمكذجي لمتكقيعات 
االلكتركنية استعمؿ لفظ )شخص( كىك مصطمح عاـ يشمؿ أشخاص القانكف الخاص 

الشخص المعنكم( باإلضافة إلى أشخاص القانكف العاـ )الييئات  –)الشخص الطبيعي 
( بمعنى أف ىذا التعريؼ يشمؿ جميع الييئات التي تقدـ خدمة التصديؽ في العمكمية

نطاؽ القانكف النمكذجي كفي سياؽ األنشطة التجارية كحسب أحكاـ المادة األكلى مف 
القانكف النمكذجي لمتكقيع االلكتركني كالتي حددت نطاؽ تطبيؽ ىذا القانكف بقكليا 

كأف  >>يعات إلكتركنية في سياؽ أنشطة تجاريةينطبؽ ىذا القانكف حيثما تستخدـ تكق<<
مفيكـ األنشطة التجارية يشمؿ جميع المسائؿ الناشئة عف جميع العبلقات ذات الطابع 
التجارم سكاء كانت تعاقدية أك غير تعاقدية كيستشؼ مف خبلؿ نص المادة األكلى 
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ييئات التي تصدر كالثانية مف القانكف النمكذجي لمتكقيع االلكتركني أف األشخاص أك ال
شيادات التصديؽ االلكتركني ألغراضيا الخاصة كليس ألغراض تجارية ال تدخؿ ضمف 

 فئة مقدمك خدمات التصديؽ االلكتركني. 
ألف القانكف أكرد قيدا بالمادة األكلى أف تطبيؽ ىذا القانكف يككف عف استخداـ التكقيع 

 .1>>اااللكتركني في األعماؿ كاألنشطة التجارية دكف سكاى
إف القانكف النمكذجي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية يعتبر إطارا عاما استرشاديا مرجعي 
لمختمؼ دكؿ العالـ يمكف العكدة إليو في سف القكانيف المنظمة لمتكقيع االلكتركني مع 
األخذ بعيف االعتبار خصكصية كؿ دكلة كسياستيا التشريعية، فيمكف ليذه الدكؿ أف تسند 

ديـ خدمات التصديؽ االلكتركني لجيات حككمية رسمية تابعة لمقطاع العاـ أك كظيفة تق
لجيات القطاع الخاص كيمكف إنشاء جية عميا يككف دكرىا منح تراخيص العمؿ لمقدمك 

 خدمات التصديؽ، حسب الشركط التي تككف معدة مسبقا.
كتقنيات عالية ال كما تجدر اإلشارة إليو أف ميمة كيذه تحتاج إلمكانيات مادية كبيرة 

 يتكفر عمييا إال شخصا معنكيا عاما أك خاصا. 
ىذا كقد بينت المادة التاسعة مف القانكف النمكذجي لمتكقيع االلكتركني األحكاـ الخاصة 
بمزكدم خدمات التصديؽ كالتي يمكف أف نمخصيا في إلزاـ مؤدم خدمات التصديؽ 

ف يتصرؼ كفقا لمتأكيدات التي يقدميا بالعمؿ طبقا لمبادئ التمثيؿ الممنكحة لو. أم أ
بخصكص سياسياتو كممارساتو كأف يمارس عناية معقكلة لضماف دقة كائتماف ما يقدمو 

 مف تأكيدات جكىرية ذات صمة بالشيادة طيمة مدة سريانيا.
كأف يكفر مقدـ خدمات التصديؽ كسائؿ تمكف بقدر معقكؿ الطرؼ المعكؿ مف التأكد <<

 :مف الشيادة مما يمي
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 ىكية مقدـ خدمات التصديؽ.  -
تأكيد أف المكقع المعينة ىكيتو في الشيادة كاف مسيطرا عمى بيانات إنشاء   -

 التكقيع.
أف بيانات التكقيع كانت صحيحة في الكقت الذم أصدرت فيو الشيادة أك   -

 .1 >>قبمو
فقد عرؼ مقدمك خدمات  1999أما التكجيو األكربي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية لسنة 

كؿ كياف أك شخص <<التكقيع االلكتركني في المادة الثانية الفقرة الحادية عشر منو بأنو 
طبيعي أك معنكم يقدـ شيادة تكثيؽ الكتركنية اك تقديـ خدمات أخرل متصمة بالتكقيعات 

    >>االلكتركنية
كيقصد بالخدمات المرتبطة بالتكقيع االلكتركني التقنيات التي تسمح بإصدار تكقيع <<

نمكذجي أك خدمات النشر كاالطبلع كالخدمات المعمكماتية األخرل كالحفظ في 
 .2>>األرشيؼ

ألـز الدكؿ األعضاء في االتحاد األكربي بضركرة  93/1999إف التكجيو األكربي رقـ 
خاصة يعيد إلييا ميمة اعتماد التكقيعات االلكتركنية عف طريؽ  اإلذف كالترخيص لجيات

شيادات التصديؽ ىذه الشيادات بمقتضاىا نضمف استيفاء التكقيع االلكتركني لمشركط 
البلزمة لؤلخذ بو كاتصالو بالمستند الذم يرد عميو مع ضماف سبلمتو مف العبث ) كؿ 

 تعديؿ أك تغيير في مضمكنو(
التكجيو األكربي نظـ جيات التكثيؽ االلكتركني )عمؿ مقدمك  كعمى الرغـ مف أف<<

خدمات التصديؽ االلكتركني( إال أنو لـ يجعؿ مف التكثيؽ االلكتركني شرطا إلزاميا في 
المعامبلت االلكتركنية بؿ ترؾ ذلؾ لسمطاف إرادة األطراؼ المتعاقدة كجعؿ المجكء إليو 
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التي أعطت الدكؿ  .1>>الثالثة مف ىذا التكجيو اختياريا كىذا ما يفيـ مف مقتضيات المادة
األعضاء في االتحاد األكربي الحؽ في كضع نظاـ اختيارم العتماد مزكدم خدمات 

خدمات المصادقة. باإلضافة إلى أف عمؿ دة المصادقة بغرض زيادة األماف كالثقة في جك 
مقدـ خدمات التصديؽ يحكمو مبدأ الحرية ألف المشرع منع الدكؿ األعضاء مف تقييد 
ممارسة ىذا النشاط فممارسة ىذه الخدمة حسب التكجيو األكربي ينبغي أف تبقى ىذه 

الخدمة الخدمة مفتكحة أماـ الجميع لخمؽ نكع مف التنافس ينعكس باإليجاب عمى جكدة 
. بمعنى 2>>كيساىـ في نمك كازدىار المعامبلت االلكتركنية عمى اعتباره اليدؼ المنشكد 

أف التكجيو األكركبي ال يشترط حصكؿ مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني عمى ترخيص 
مسبؽ لممارسة ىذه الكظيفة مع األخذ بعيف االعتبار أف إجراءات التفكيض تتكقؼ عمى 

 .3يكجد بشأنيا أم إلزاـإرادة الدكلة كال 
أما بخصكص التشريعات الكطنية فإنو كبالرجكع إلى التشريع الجزائرم نجده قد استخدـ 
مصطمح مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كىذا ما جاءت بو أحكاـ المادة الثالثة مف 

المعدؿ كالمتمـ لممرسـك  30/05/2007المؤرخ في  07/162المرسـك التنفيذم رقـ 
مؤدم خدمات <<كذلؾ بقكليا  09/05/2001المؤرخ في  01/123م رقـ التنفيذ

 2000/03مف القانكف رقـ  8-8التصديؽ االلكتركني كؿ شخص في مفيـك المادة 
كالمذككر أعبله يسمـ شيادات الكتركنية أك يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع 

 .4>>االلكتركني
 05/08/2000المؤرخ في  2000/03نكف رقـ كبالرجكع إلى أحكاـ المادة الثامنة مف القا

المحدد لمقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية التي أحاؿ عمييا 
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( مصطمح مكفر لمخدمات 8-8فقد ذكرت الفقرة الثامنة )ـ 07/162المرسـك التنفيذم رقـ 
خدمات مستعمبل  مكفر الخدمات كؿ شخص معنكم أك طبيعي يقدـ <<كعرفتو بقكليا 

نبلحظ مف ىذا التعريؼ الذم جاء بو التشريع  >>كسائؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية
الجزائرم أنو تبنى ما جاء بو قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية 
كالتكجيو األكربي عمى أف مف يقكـ بتقديـ خدمات التصديؽ أك التكثيؽ االلكتركني يمكف 

 ف يككف شخص طبيعي أك معنكم .أ
فيما يخص  07/162إف التشريع الجزائرم لـ يتكقؼ عند أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ 

التكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف بؿ أنو أصدر قانكنا خاصا يحدد القكاعد العامة المتعمقة 
 01/02/2015المؤرخ في  15/04بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف كىك القانكف رقـ 

كالذم أطمؽ مصطمح مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني عمى الجيات المختصة 
كعرؼ بمكجب  >>مزكد خدمة التصديؽ    <<بإصدار شيادات التكقيع االلكتركني 

مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني:شخص طبيعي يقـك بمنح شيادات << 12 -2المادة 
ي مجاؿ التصديؽ االلكتركني لفائدة تصديؽ الكتركني مكصكفة كقد يقدـ خدمات أخرل ف

  .1>>المتدخميف
مف خبلؿ ىذا التعريؼ القانكني أك التشريع لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني نجد 
المشرع الجزائرم فسح المجاؿ أماـ الخكاص القتحاـ ىذا المجاؿ كذلؾ كفقا لمشركط  

 التنظيمية سكاء كاف شخصا طبيعيا أك شخصا معنكيا.
كىذا بغرض تحسيف خدمة التصديؽ االلكتركني كتكفير عنصر الثقة كاألماف في التكقيع 
االلكتركني كضماف فعالية نظاـ المصادقة االلكتركنية كبذلؾ تزدىر المعامبلت 
االلكتركنية، ككفقا ليذا التعريؼ فإنو يتعيف عمى مؤدم خدمات التصديؽ كحد أدنى أف 

ككف ذلؾ مع خدمات أخرل كأف التشريع الجزائرم بما يكفر خدمات التصديؽ كيمكف أف ي
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جاء بو في مجاؿ التصديؽ االلكتركني لـ يخرج عف ما جاء بو القانكف النمكذجي الخاص 
كلـ يخرج كذلؾ عف التكجيو األكربي كىذا ال يعتبر  2001بالتكقيعات االلكتركنية سنة 

لكتركني األكنسيتراؿ ىك قانكف عيبا في التشريع خاصة كأف القانكف النمكذجي لمتكقيع اال
استرشادم كيمكف مختمؼ الدكؿ الرجكع إليو عند تنظيـ القكاعد المتعمقة بالتكقيع 
كالتصديؽ االلكتركنييف لذلؾ نجد التشريع الجزائرم لـ يخرج عف السياؽ العاـ لمتعاريؼ 
ككف جية التصديؽ كؿ شخص طبيعي أك معنكم يؤدم خدمة التكثيؽ أك خدمات أخرل 

 محدد في إطار قانكني.
فقد عرؼ جية إصدار شيادات التصديؽ االلكتركني بمكجب  ،أما بالنسبة لمقانكف الفرنسي

كالمتعمؽ  30/03/2001الصادر عف مجمس الدكلة بتاريخ  2001لسنة  272المرسـك 
مف القانكف المدني الفرنسي كقد أطمؽ ىذا المرسـك  1316/4بتطبيؽ أحكاـ المادة 

مؼ بخدمة التكثيؽ االلكتركني ( عمى الجيات المختصة بإصدار شيادات مصطمح )المك
كؿ شخص يصدر <<التصديؽ االلكتركني كعرفتو المادة األكلى مف المرسـك بقكليا 

 .>>شيادات تصديؽ الكتركني أك يقدـ خدمات أخرل متعمقة بالتكقيع االلكتركني
لتكجيو األكربي كالقانكف الفرنسي يبلحظ أف التعريفات الكاردة في قانكف األكنسيتراؿ كا

ف  اتفقكا عمى أف مف يقكـ بخدمات التكثيؽ يمكف أف يككف شخصا طبيعيا أك معنكيا كا 
كاف التكجيو األكربي قد ذكر ذلؾ صراحة فإف القانكف الفرنسي كالقانكف األكنسيتراؿ ذكرا 

معنكم كممة )شخص( فقط كىي تؤخذ بعمـك المفظ كتشمؿ الشخص الطبيعي كالشخص ال
غير أف الكاقع العممي كما تتطمبو خدمة التصديؽ االلكتركني مف إمكانيات باىظة تجعؿ 
مف الشخص الطبيعي عاجز كغير قادر عمى القياـ بيذه الخدمة لذلؾ فإف الذم يككف 

 قادرا عمى تأدية خدمة التصديؽ االلكتركني يككف شخصا معنكيا عاما أك خاصا.
فقد أطمؽ عمييا اسـ )جيات إصدار شيادات التصديؽ ، أما بالنسبة لمتشريع المصرم

االلكتركني كعرفتيا المادة األكلى مف البلئحة التنفيذية لقانكف التكقيع االلكتركني المصرم 
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كتقديـ الجيات المرخص ليا بإصدار شيادة التصديؽ االلكتركني <<بأنو  2004لسنة 
  >>خدمات التكقيع االلكتركني

التشريع التكنسي سمى جيات إصدار شيادة التصديؽ ، التكنسي أما بالنسبة لمتشريع
االلكتركني بمزكد خدمات التصديؽ االلكتركنية كعرفيا في الفصؿ الثاني مف قانكف 

كؿ شخص طبيعي أك معنكم <<بأنو  2000سنة  83المعامبلت كالتجارة االلكتركنية رقـ 
خرل ذات عبلقة يحدث كيسمـ كيتصرؼ في شيادات المصادقة كيسدم خدمات أ

  >>باإلمضاء االلكتركني
كفقا ليذا التعريؼ فإف مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني يمكف أف يككف شخصا طبيعيا 
كما يمكف أف يككف شخصا معنكيا سكاء مف أشخاص القانكف الخاص أك مف أشخاص 

 القانكف العاـ.
يبلحظ عمى التعريفات السابقة سكاء الدكلية أك اإلقميمية أك الكطنية أنيا جاءت مركزة في 
تعريفيا لجيات أك ىيئات التصديؽ االلكتركني عمى إبراز الكظيفة األساسية ليذه الجيات 
كالمتعمقة بإصدار شيادات التصديؽ أك التكثيؽ االلكتركني باإلضافة إلى خدمات أخرل 

فإنو يمكف تعريؼ جية ع االلكتركني كمف خبلؿ ىذه التعريفات السابقة  تتعمؽ بالتكقي
التكثيؽ االلكتركني )مقدـ خدمات التصديؽ( بأنو طرؼ ثالث أك جية محايدة مكثكؽ بيا 
تعمؿ ضمف األطر القانكنية المحددة بالتشريع تقـك بدكر الكسيط االلكتركني مف أجؿ 

ت االلكتركنية مف خبلؿ إصدار شيادات تكثيؽ تكفير عنصر الثقة كاألماف في المعامبل
إلكتركنية تثبت صحة البيانات كالمعمكمات باإلضافة إلى أعماؿ أخرل متصمة كمرتبطة 

 .بالتكقيع االلكتركني
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  الشروط القانونية لممارسة نشاط التصديق االلكتروني:ثانيا: 
كضعت شركطا ينبغي إف معظـ التشريعات المنظمة لعمؿ ىيئات التصديؽ االلكتركني 

الراغب في الحصكؿ عمى ترخيص لممارسة  -طبيعي أك معنكم-تكافرىا في الشخص 
كىذا لضماف قدر معيف مف األماف كالثقة في  ،مينة إصدار شيادات التصديؽ االلكتركنية

كإلثبات أف ىذا الشخص محؿ ثقة في ممارسة مينة إصدار شيادات  ،التكقيع االلكتركني
   1تكافر شركطا شخصية كمكضكعية لطالب الترخيص. تصديؽ ال بد مف

المحدد لمقكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ  15/04بالرجكع إلى أحكاـ القانكف    
قد ضبط الشركط الشخصية الكاجب تكافرىا في الراغب في ، نجده الجزائرم اإللكتركنييف 

منو أكال إلى ضركرة  33بحيث نصت المادة  ،ممارسة كظيفة التصديؽ االلكتركني
)يخضع نشاط الحصكؿ عمى ترخيص تمنحو السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني 

تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني إلى ترخيص تمنحو السمطة االقتصادية لمتصديؽ 
مف ذات القانكف عمى الشركط الشخصية لطالب ترخيص  34كنصت المادة  االلكتركني(

 تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني كذلؾ بقكليا:
  يجب عمى كؿ طالب ترخيص لتأدية خدمات التصديؽ أف يستكفي الشركط اآلتية:<< 

أف يككف خاضعا لمقانكف الجزائرم لمشخص المعنكم أك الجنسية       -
 الجزائرية لمشخص الطبيعي.

 أف يتمتع بقدرة مالية كافية. -
تة في ميداف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ أف يتمتع بمؤىبلت كخبرة ثاب -

 لمشخص الطبيعي أك المسير لمشخص المعنكم.
أف ال يككف قد سبؽ الحكـ عميو في جناية أك جنحة تتنافى مع نشاط تأدية  -

 خدمات التصديؽ االلكتركني.
                                                           

 .162ص  ،المرجع السابؽ ،عبد الحميد ثركت 1
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كما نص القانكف المذككر أعبله عمى أنو ال يمنح الترخيص بتأدية خدمات التصديؽ 
كىذا بغرض  ،إال بعد منح شيادة التأىيؿ لمدة سنة قابمة لمتجديد مرة كاحدةااللكتركني 

إعداد الكسائؿ البلزمة لتأدية خدمات التصديؽ االلكتركني كيتـ تبميغ ىذه الشيادة في أجؿ 
كىذا ما جاءت  ،يكما ابتداء مف تاريخ استبلـ الطمب المثبت بإشعار باالستبلـ 60أقصاه 

 .15/04كف مف القان 35بو المادة 
مف ذات القانكف عمى أنو يمنح الترخيص إلى صاحب شيادة  36كقد نصت المادة 

    >>يكما ابتداء مف تاريخ استبلـ طمب الترخيص 60التأىيؿ كيتـ تبميغو خبلؿ 
أم أف طمب الترخيص يتقدـ بو صاحب شيادة التأىيؿ بعد انقضاء األجؿ المحدد  

األخيرة تمنح الترخيص مرفكؽ بدفتر الشركط يحدد  إلى السمطة المختصة ىذه 35بالمادة 
ككذا تكقيع شيادة التصديؽ  ،شركط ككيفيات تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني

، متصديؽ االلكتركنيااللكتركني الخاصة بمؤدم الخدمات مف طرؼ السمطة االقتصادية ل
 .15/04مف القانكف  38كىذا حسب مقتضيات المادة 

أف  نص عمىكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف ف الجزائرم الخاص بتمع المبلحظة القانك 
منحاف بصفة شخصية أم أف شخصية المرخص لو أك تالتأىيؿ كالترخيص  تيشياد

صاحب شيادة التأىيؿ محؿ اعتبار كبذلؾ ال يمكف التنازؿ عنيما لمغير كىذا حسب 
 .39تأكيدات المادة 

كىي خمس سنكات  40درىا القانكف بالمادة باإلضافة إلى أف الترخيص يمنح لمدة مؤقتة ق
قابمة لمتجديد عند انتياء الصبلحية كفقا لمشركط المحددة في دفتر الشركط كاألعباء 
المحدد لشركط ككيفيات تأدية خدمة التصديؽ كأف ترخيص تأدية خدمة التصديؽ يككف 

 بمقابؿ يحدد مبمغو عف طريؽ التنظيـ.
الباب الثالث الفصؿ الثاني عمى سمطات التصديؽ كما نص القانكف السالؼ الذكر في 

 االلكتركني ىذه السمطات تتمثؿ في اآلتي:
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عمى  16/04مف القانكف  16: عرفتيا المادة السمطة الوطنية لمتصديق االلكتروني -أ
أنيا سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي تنشأ لدل الكزير 

قية استعماؿ التكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف كتنظيميما كتطكيرىما األكؿ مياميا تر 
 كضماف مكثكقية استعماليما كفي ىذا اإلطار تتكلى المياـ اآلتية:

إعداد سياستيا لمتصديؽ االلكتركني كالسير عمى تطبيقيا بعد الحصكؿ عمى  -
 الرأم االيجابي مف قبؿ الييئة المكمفة بالمكافقة.

سياسات التصديؽ االلكتركني الصادرة عف السمطتيف الحككمية المكافقة عمى  -
 كاالقتصادية لمتصديؽ االلكتركني.

 إبراـ اتفاقيات االعتراؼ المتبادؿ عمى مستكل الدكلي. -
اقتراح مشاريع تمييدية لنصكص تشريعية أك تنظيمية تتعمؽ بالتكقيع  -

 االلكتركني أك التصديؽ االلكتركني عمى الكزير األكؿ.
ـ بعمميات التدقيؽ عمى مستكل السمطتيف الحككمية كاالقتصادية لمتصديؽ القيا -

 االلكتركني عف طريؽ الييئة المكمفة بالتدقيؽ.
كما أف ليذه السمطة كظيفة استشارية عند إعداد أم مشركع نص تشريعي أك تنظيمي ذم 

.أما  15/04مف قانكف  18صمة بالتكقيع أك التصديؽ االلكتركنييف كىذا بحسب المادة 
إلى  19بخصكص أجيزة ىذه السمطة كعمميا كنظاـ مداكلتيا فقد حددت بأحكاـ المكاد 

25 . 
 28إلى  26نظمت ىذه السمطة بالمكاد مف : السمطة الحكومية لمتصديق االلكتروني -ب

كىي سمطة تنشأ لدل الكزير المكمؼ بالبريد كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ تتمتع 
مكمفة بمتابعة كمراقبة نشاط التصديؽ االلكتركني ، االستقبلؿ الماليصية المعنكية ك بالشخ

 لؤلطراؼ الثبلثة المكثكقة كتكفير خدمات التصديؽ االلكتركني لفائدة المتدخميف.
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تكمؼ السمطة الحككمية << :بقكليا 28محددة بالمادة فيي مياـ ىذه السمطة أما 
لمتصديؽ االلكتركني بمتابعة كمراقبة نشاط التصديؽ االلكتركني لؤلطراؼ الثالثة المكثكقة 

 ككذلؾ تكفير خدمات التصديؽ االلكتركني لفائدة المتدخميف في الفرع الحككمي. 
 كفي ىذا اإلطار تتكلى المياـ اآلتية :

مى السمطة لممكافقة عمييا إعداد سياستيا لمتصديؽ االلكتركني كعرضيا ع -
 كالسير عمى تطبيقيا.

المكافقة عمى سياسات التصديؽ الصادرة عف الطرؼ الثالث المكثكقة كالسير  -
 عمى تطبيقيا.

االحتفاظ بشيادات التصديؽ االلكتركنية المنتيية صبلحيتيا كالبيانات  -
المرتبطة بمنحيا مف قبؿ الطرؼ الثالث المكثكؽ بغرض تسميميا إلى 

طات القضائية المختصة عند االقتضاء طبقا لؤلحكاـ التشريعية السم
 كالتنظيمية المعمكؿ بيا.

 نشر شيادة التصديؽ االلكتركني لممفتاح العمكمي لمسمطة . -
القياـ بعممية التدقيؽ عمى مستكل الطرؼ الثالث المكثكؽ عف طريؽ الييئة  -

 . >>الحككمية المكمفة بالتدقيؽ طبقا لسياسة التصديؽ
 السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني :السمطة االقتصادية لمتصديق االلكتروني -ج

تعيف مف قبؿ السمطة المكمفة بضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية ميمتيما 
مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني الذيف يقدمكف خدمات التكقيع  متابعة كمراقبة

مف القانكف  29،30الجميكر كىذا ما نصت عميو المادتيف كالتصديؽ االلكتركني لصالح 
 السالؼ الذكر.

تتمثؿ كىي  30المادة  مكجبب أما مياـ السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني كردت
 في اآلتي :



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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_ إعداد سياستيا لمتصديؽ االلكتركني كعرضيا عمى السمطة لممكافقة عمييا  1
 كالسير عمى تطبيقيا.

 خيص لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني بعد مكافقة السمطة._ منح الترا 2
_ المكافقة عمى سياسات التصديؽ الصادرة عف مؤدم خدمات التصديؽ  3

 االلكتركني كالسير عمى تطبيقيا .
_ االحتفاظ بشيادات التصديؽ االلكتركنية المنتيية صبلحياتيا كالبيانات المرتبطة  4

صديؽ االلكتركني بغرض تسميميا لمسمطة بمنحيا مف طرؼ مؤديي خدمات الت
 القضائية المختصة عند االقتضاء طبقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا.

 _ نشر شيادة التصديؽ االلكتركني لممفتاح العمكمي لمسمطة. 5
_ اتخاذ التدابير البلزمة لضماف استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدم خدمات  6

 كتركني عف طريؽ مكاتب تدقيؽ معتمدة.التصديؽ اإلل
_ إرساؿ كؿ المعمكمات المتعمقة بنشاط التصديؽ االلكتركني إلى السمطة دكريا بناء  7

 عمى طمب منيا.
_ التحقؽ مف مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديؽ االلكتركني بنفسيا أك  8

 عف طريؽ مكاتب تدقيؽ معتمدة.
فعمية كنزيية باتخاذ كؿ التدابير البلزمة لترقية _ السير عمى كجكد منافسة  9

 كاستعادة المنافسة بيف مؤديي خدمات التصديؽ االلكتركني.
_ التحكـ في النزاعات القائمة بيف مؤديي خدمات التصديؽ االلكتركني فيما بينيـ  10

 أك مع المستعمميف طبقا لمتشريع المعمكؿ بو.
لكتركني أك كؿ شخص معني بأم كثيقة أك _ مطالبة مؤديي خدمات التصديؽ اال 11

 معمكمة تساعدىا في تأدية المياـ المخكلة ليا بمكجب ىذا القانكف.



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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_ إعداد دفتر الشركط الذم يحدد شركط ككيفيات تأدية خدمات التصديؽ  12
 االلكتركني كعرضو عمى السمطة لممكافقة عميو.

ني كدفتر الشركط الذم يحدد _ إجراء كؿ مراقبة طبقا لسياسة التصديؽ االلكترك  13
 شركط ككيفيات تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني .

_ إصدار التقارير كاإلحصائيات العمكمية ككذا تقرير سنكم يتضمف كصؼ  14
 نشاطاتيا مع احتراـ مبدأ السرية.

تقكـ السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني بتبميغ النيابة العامة بكؿ فعؿ ذم طابع 
 يكتشؼ بمناسبة تأدية مياميا. جزائي

االلكتركني مف خبلؿ استعراض الشركط القانكنية الكاجب تكفرىا لمزاكلة نشاط التصديؽ 
التشريع الجزائرم كمف  فباإلضافة إلى الشركط الشخصية ىناؾ شركط أخرل كردت في

بينيا شرط ضركرة الحصكؿ عمى الترخيص غير أف ىذا الترخيص في التشريع الجزائرم 
مف  2دة منو المعدلة بالما 3المادة  01/123ر بعدة مراحؿ ابتداء مف المرسـك التنفيذم م

 .07/162المرسـك التنفيذم 
يخضع لترخيص تمنحو سمطة <<عمى اآلتي  01/123مف المرسـك  3فقد نصت المادة 

 الضبط إنشاء كاستغبلؿ ما يأتي:
 8-8كقد نصت المادة  ،2000/03مف القانكف  8الشبكات الخاصة في مفيـك المادة 

كؿ شخص معنكم أك  <<: عمى مكفر الخدمات كعرفتو بأنو 03/ 2000مف القانكف 
 .>>طبيعي يقدـ خدمات مستعمبل كسائؿ المكاصبلت السمكية كالبلسمكية

فقد جاءت مادتو الثالثة كاضحة إذ نصت  07/162أما بخصكص المرسـك التنفيذم رقـ  
يخضع لترخيص  تمنحو سمطة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية <<عمى أنو 

 إنشاء كاستغبلؿ ما يأتي : 
 .>>خدمات التصديؽ االلكتركني



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فيذا يعني أف مزاكلة نشاط التصديؽ االلكتركني  يتطمب بضركرة الحصكؿ عمى ترخيص 
كذلؾ  33ي المادة ف 15/04مسبؽ ىذا الشرط كذلؾ تـ تأكيد عميو في أحكاـ القانكف رقـ 

يخضع نشاط تأدية خدمات التصديؽ االلكتركني إلى ترخيص تمنحو السمطة  <<بقكليا
  >>االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني 

مف خبلؿ النصكص السابقة يتضح جميا كأف ممارسة نشاط التصديؽ االلكتركني يخضع 
المكاصبلت السمكية بداية إلى كجكد ترخيص كانت تمنحو في السابؽ سمطة ضبط البريد ك 

 1 >>كالبلسمكية  
فإف ىذا الترخيص تمنحو السمطة  15/04أما في النص التشريعي األخير الكارد بالقانكف 

 .2االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني
نجده لـ يحدد طبيعة النشاط الذم يقـك بو مؤدم  15/04بالرجكع إلى أحكاـ القانكف 

العبلقة بيف مؤدم خدمات التصديؽ كسمطة الضبط خدمات التصديؽ كما أنو لـ يبيف نكع 
غير أنو يمكف القكؿ بأف ىذا النشاط ال يخرج عف الطبيعة التجارية كبذلؾ فيك عمؿ 

 تجارم يستمـز استفاء شرط القيد في السجؿ التجارم.
أما بخصكص العبلقة فيي أشبو بعقد االمتياز أك الصفقة العمكمية عمى اعتبار أف  

أشخاص القانكف العاـ كىي الجية المخكلة مف الناحية القانكنية بتحديد سمطة الضبط مف 
 األعباء كااللتزامات ضمف دفتر الشركط كتجرم مناقصة كتختار أحسف العركض.

كنظـ عمميا  مزكدم خدمات المصادقة بخصكص المشرع التكنسي فقد حدد شركط أما 
التجارة االلكتركنية كأنشأ ىيئة المتعمؽ بالمبادالت ك  2000سنة  83بمكجب القانكف رقـ 

                                                           
مة كىذا حسب التعريؼ صىي سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي يككف مقرىا الجزائر العا 1

 .05/08/2000المؤرخ في  03/ 2000مف القانكف  10بو المادة  الذم جاءت
السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتركني ىيئة تعيف مف طرؼ السمطة المكمفة بضبط البريد كالمكاصبلت السمكية  2

يقدمكف خدمات التكقيع كالتصديؽ  فكالبلسمكية كظيفتيا متابعة كمراقبة مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني الذي
 االلكتركنييف لصالح الجميكر.



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 
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إشرافية كرقابية عميا عمى عمؿ مزكدم خدمات التصديؽ االلكتركني أطمؽ عمييا اسـ 
اشترط المشرع التكنسي عمى مف يرغب في  كقد ،)الككالة الكطنية لممصادقة االلكتركنية(

الحصكؿ عمى تراخيص لتعاطي نشاط مزكد خدمات المصادقة االلكتركنية أف يستجيب 
الشخص الطبيعي أك الممثؿ القانكني لمشخص المعنكم لمشركط الكاردة في الفصؿ 

ط ىذه الشرك  2000سنة  83الحادم عشر مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية رقـ 
 ىي :

 أعكاـ عمى األقؿ. 5أف يككف مف ذكم الجنسية التكنسية منذ  -
 أف يككف مقيما بالببلد التكنسية. -
 أف يككف متمتعا بحقكقو المدنية كالسياسية كنقي السكابؽ العدلية . -
 أف يككنا متحصبل عمى األقؿ عمى شيادة األستاذية أك ما يعادليا. -
 أف ال يتعاطى نشاطا مينيا آخر. -
 لمزكدم نشاط خدمات المصادقة.الترخيص  -

باإلضافة إلى الشركط الشخصية المذككرة فإف ىناؾ شركط فنية كمكضكعية يتطمبيا 
نشاط مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كىي شركط فنية تتعمؽ بالكفاءة كالخبرة كىذا 
الشرط ىك أحد المتطمبات األساسية التي حددىا التكجيو األكربي في الجية المختصة 

 بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركني.
( مف الممحؽ الثاني التابع لمتكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية تنص eفالمادة ) 

االستعانة بمكظفيف متمتعيف بالمعارؼ النكعية <<عمى أنو عمى المكمفيف بخدمة التكثيؽ 
تصاصات عمى كالخبرة كالتكصيفات الضركرية لتكريد الخدمات كعمى األخص االخ
 .1>>مستكل اإلدارة كالمعارؼ المختصة تكنكلكجيا في التكقيعات االلكتركنية...

                                                           
 .80ص ،المرجع السابؽ ،سعيد السيد 1
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سبؽ كأف قمنا أف مؤدم  مقدف ت مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركنيكاجباأما بخصكص 
خدمات التصديؽ االلكتركني ىك طرؼ ثالث مف   الغير مستقؿ عف األطراؼ األخرل 
المتعاقدة ميمتو تقكية فعالية نظاـ التكقيع االلكتركني ليذا فرض عميو المشرع التزامات 
ككاجبات يتعيف عميو مراعاتيا بمناسبة تأدية كظائفو كعند إصدار شيادات التصديؽ 

 كتركنية. االل
إذا مف أىـ كاجبات مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني إصدار شيادة الكتركنية تحدد 

كحتى تقـك جية اإلصدار بيذا الكاجب يتعيف ، 1ىكية المكقع )المرسؿ( كصبلحية تكقيعو 
أف تككف مرخص ليا بذلؾ مف إحدل المؤسسات المؤىمة قانكنا بمنح ترخيص ممارسة 
كظيفة التصديؽ كيمكنيا أيضا تعميؽ أك سحب الرخصة في حالة عدـ احتراـ دفتر 

ركني أك في حالة انتياؾ مؤدم خدمات التصديؽ االلكت 64األعباء كفقا ألحكاـ المادة 
مف القانكف  65لممقتضيات التي يتطمبيا الدفاع الكطني كىذا حسب مقتضيات المادة 

في حالة انتياؾ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني <<كالتي قضت باآلتي  15/04
لممقتضيات التي يتطمبيا الدفاع الكطني كاألمف العمكمي، تقـك السمطة االقتصادية 

 .>>رم لمترخيص كذلؾ بعد مكافقة السمطة لمتصديؽ االلكتركني بالسحب الفك 
يكمؼ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني  15/04 مف القانكف 41كما نصت المادة 

لغاء كنشر كحفظ شيادات التصديؽ االلكتركني كفقا لسياسة  صدار كمنح كا  لتسجيؿ كا 
 التصديؽ الخاصة بو.

اللكتركني سبؽ كأف نص كما تجدر اإلشارة إليو ىك أف كاجب إصدار شيادات التصديؽ ا
 07/1.2 مف المرسـك التنفيذم 03/11عميو التشريع الجزائرم في أحكاـ المادة 

                                                           
1
 Martin (s) op.cit.Page11. 

مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كؿ شخص في  <<تنص  11الفقرة  07/162مف المرسـك التنفيذم  03المادة  2
  2000/03مف القانكف رقـ  8-8مفيـك المادة 

كالمذككر أعبله يسمـ شيادات الكتركنية أك يقدـ خدمات أخرل في مجاؿ التكقيع  2000غشت سنة  05المؤرخ 
 .>>االلكتركني
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أك  2000/03كمف خبلؿ استقراء المكاد القانكنية سكاء تمؾ الكاردة بأحكاـ القانكف  
نجد كأف الشارع  07/162المعدؿ بمكجب المرسـك  01/123المرسـك التنفيذم رقـ 

الجزائرم لـ يبيف التزامات مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني رغـ أف كزير البريد 
كز عمى أىمية إنشاء نظاـ قانكني خاص بالتصديؽ كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ قد ر 

االلكتركني كىذا في افتتاحية المؤتمر الدكلي حكؿ التصديؽ االلكتركني المنعقد خبلؿ 
 . 2011شير جكاف مف سنة 

الذم جاء  15/04ىذه المآخذ كالمطالب قد أخذت بعيف االعتبار كجسدت في القانكف رقـ 
 ات التصديؽ االلكتركني.محددا لكاجبات كالتزامات مؤدم خدم

 كىك ما سنبينو في ىذا العنصر.
إف كاجبات مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كردت في القسـ الثالث الفصؿ الثالث  

كمنيا ما كرد في القسـ الثاني  تأدية خدمات التصديؽ االلكتركنيالفرع الثاني تحت عنكاف 
 .  ؽ االلكتركني كمسؤكليتوعنكاف كاجبات مؤدم خدمات التصديالفرع األكؿ تحت 

 واجب السرية والمحافظة عمى المعمومات ذات الطابع الشخصي:: ثالثا
لقد أكجب التشريع الجزائرم عمى مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني التزاـ السرية، 

 كالمحافظة عمى المعمكمات ذات الطابع الشخصي.
ات كالمعمكمات الخاصة عمى ضركرة الحفاظ عمى سرية البيان 42فقد نصت المادة 

مؤدم خدمات  70بشيادات التصديؽ االلكتركني الممنكحة كعاقب بمكجب المادة 
ألؼ إلى مميكف  200التصديؽ بعقكبة الحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف 

 دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف. 
بشيادة التصديؽ دليبل عمى إف إقرار الحماية الجزائية لسرية المعمكمات كالبيانات الخاصة 

 أىميتيا في المعامبلت االلكتركنية.
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أما بخصكص المحافظة عمى المعمكمات ذات الطابع الشخصي فقد تـ النص عمييا 
كىذا يعني أف مؤدم خدمات التصديؽ كأثناء مباشرة كظيفتو يقكـ  42بمكجبات المادة

يتعيف عميو عند جمع بالتعرؼ عمى صاحب شيادة المصادقة مف خبلؿ جمع معمكمات ك 
المعمكمات باالكتفاء بالمعمكمات الضركرية إلنشاء الشيادة دكف أم معمكمات أخرل 
كيككف ذلؾ بترخيص مف الشخص المعني بشيادة التصديؽ كىذا ما جاء في سياؽ المادة 

ال يمكف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني جمع البيانات الشخصية <<بقكليا  43
 .>>مكافقتو الصريحةلممعني إال بعد 

كما نصت الفقرة الثانية مف ذات المادة أنو يتعيف عمى مؤدم خدمات التصديؽ أف يجمع 
فقط البيانات الشخصية الضركرية لمنح كحفظ شيادة التصديؽ االلكتركني مع حضر 
القانكف الستعماؿ ىذه البيانات ألغراض غير تمؾ التي جمعت مف أجميا ىذا األمر كذلؾ 

المشرع التكنسي في الفصؿ الخامس عشر مف قانكف المبادالت كالتجارة نص عميو 
 .1االلكتركنية

المشرع حمى المعمكمات كالبيانات التي يتداكليا مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كالتي 
تخص العمبلء كحظر عميو أك عمى مف يعمؿ معو عمى إفشاء سرية ىذه المعمكمات بؿ 

ىا جريمة كعاقب عمييا بنص صريح الف ىذا األمر يدخؿ في أف القانكف الجزائرم اعتبر 
قدسية حرمة الحياة الخاصة مف خبلؿ الحفاظ عمى المعمكمات ذات الطابع الشخصي 
كمبدأ الحفاظ عمى المعمكمات كالبيانات الشخصية كرس مف طرؼ االتحاد األكربي 

قة بكيفية معالجة كالمتعم 24/10/1995كالبرلماف األكربي في التكجييات الصادرة في 

                                                           
يتعيف عمى مزكد << 2000لسنة  83 نص الفصؿ الخامس عشر مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية رقـ 1

خدمات المصادقة االلكتركنية كأعكانيـ المحافظة عمى سرية المعمكمات التي عيدت إلييـ في إطار تعاطي أنشطتيـ 
باستثناء تمؾ التي رخص صاحب الشيادة كتابيا أك إلكتركنيا في نشرىا أك اإلعبلـ بيا أك في الحاالت المنصكص 

 >>م بو العمؿعمييا في التشريع الجار 
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ىذه المعمكمات كقد أكصى الدكؿ األعضاء األخذ بيذه التكجييات كالنص عمييا في 
   .24/10/19981تشريعاتيا الداخمية في تاريخ أقصاه 

 .2كأف المعمكمات ذات الطابع الشخصي عرفتيا المادة الثانية مف التكجييات
 واجب التحقق والسالمة:-1

بدكرىا عمى أكمؿ كجو يتعيف عمييا أف تتقيد ببعض حتى تقـك سمطات المصادقة 
 االلتزامات سكاء عمى صعيد السبلمة أك عمى صحة المعمكمات مكضكع الشيادة كىذا ما

المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف  15/04مف القانكف  44جاءت بو أحكاـ المادة 
منح شيادة التصديؽ يجب عمى مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني قبؿ <<بقكليا: 

 .>>االلكتركني أف يتحقؽ مف تكامؿ بيانات اإلنشاء مع بيانات التحقؽ مف التكقيع
كما أكدت أيضا ذات المادة أف مقدـ خدمات التصديؽ االلكتركني ال يمنح شيادة 
التصديؽ إال بعد التحقؽ مف ىكية طالبيا كعند االقتضاء التحقؽ مف صفاتو الخاصة، 

خدمات التصديؽ االلكتركني االلتزاـ بالبيانات المقدمة لو مف  كمف كاجبات مؤدم
أصحاب الشأف كيحضر عميو حذؼ أك تعديؿ أك إضافة أم بياف مف البيانات المقدمة 

 إليو )المعالجة االلكتركنية لمبيانات(.
كأف ضماف سبلمة البيانات، كالتكقيع يتحقؽ مف خبلؿ إقامة نظاـ معمكمات مكثكؽ بو، 

بحماية مفتاحو الخاص الذم يستعممو لتكقيع شيادات المصادقة االلكتركنية كأف يقـك 
  3.الصادرة عنو بشكؿ مبلئـ

كما يقع عمى عاتؽ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أف تككف لو القدرة عمى إنشاء 
منظكمة تككيف البيانات االلكتركنية التي يباشر مف خبلليا إنشاء التكقيع االلكتركني 

                                                           
 .77سعيد السيد قنديؿ المرجع السابؽ ص  1
تنص عمى أنو تعرؼ المعمكمات ذات الطابع الشخصي  24/10/1995المادة الثانية مف التكجييات الصادرة في  2

 .بأنيا: كؿ معمكمة تتصؿ بشخص محدد اليكية أك قابؿ لمتحديد
 .226ص  ،المرجع السابؽ ،كسيـ شفيؽ الحجار 3
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ة إلى ضركرة استعماؿ كسائؿ مكثكؽ بيا في إصدار الشيادات مع تكفير اآللية باإلضاف
 البلزمة لحمايتيا مف العبث كالتقميد.

مف الكاجبات التي فرضيا التكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية عمى مؤدم 
ف خدمات التصديؽ ما كرد في الممحؽ الثاني الذم يتناكؿ المتطمبات الخاصة بالمكمفي

بخدمة التكثيؽ الذم يصدركف شيادات إلكتركنية مكصكفة ىي ضركرة بياف تاريخ كساعة 
إصدار شيادة التصديؽ االلكتركني كالعدكؿ عنيا بشكؿ جمي ككاضح معا ضركرة التحقؽ 
مف ىكية الشخص الذم أصدرت لو شيادة التصديؽ كقد نص المشرع الجزائرم في المادة 

أنو مف كاجب مؤدم خدمة التصديؽ االلكتركني  عمى 15/04مف القانكف رقـ  45
إخطار صاحب شيادة التصديؽ االلكتركني المكصكفة كتبميغ صاحبيا بانتياء مدة 

 صبلحيتيا في اآلجاؿ المحددة في سياسة التصديؽ.
  واجب اإلعالم والنصح:-2

إعبلـ مؤدم مف الكاجبات التي قررتيا التشريعات المنظمة لمتكقيع كالتصديؽ االلكتركني 
خدمات التصديؽ االلكتركني المتعامميف معو بطريقة استعماؿ خدماتو كالكيفية التي يتـ 
بيا إنشاء التكقيع االلكتركني كطرؽ التحقؽ منو خاصة كأف التكقيع االلكتركني 
كاإلجراءات التقنية المعدة لتطبيقو غامضة كمعقدة كىذا مف أجؿ تعزيز ثقة المتعامميف 

 لكتركني.بالتكقيع اال
 : ضمان صحة المعمومات-3

كيككف ذلؾ مف خبلؿ التزاـ مؤدم خدمات  التصديؽ االلكتركني بحفظ الشيادات الصادرة 
في بنؾ المعمكمات الخاصة بذلؾ حتى يتسنى لممتعامميف الراغبيف في التحقؽ مف صحة 

شيادات التكقيع االلكتركني كمف ىكية مراسميـ الدخكؿ إلى ىذا البنؾ كاالطبلع عمى 
المصادقة الخاصة بمراسميـ كمنو فإف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ممـز بضماف 
صحة كسبلمة المعمكمات المدكنة في شيادة التصديؽ االلكتركني كأف ضماف صحة 
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كسبلمة المعمكمات يأتي مف خبلؿ الكثائؽ الرسمية المقدمة مف العمبلء كفي حالة ثبكت 
انتياء صبلحيتيا ال يتحمؿ مؤدم خدمات التصديؽ مسؤكلية تزكير الكثائؽ المقدمة أك 

كما أف إجراءات التسجيؿ تتـ عف طريؽ شبكة االنترنت ثـ يمحؽ التسجيؿ  <<ذلؾ 
بالكثائؽ التي ترسؿ عبر البريد االلكتركني أك البريد العادم كفي ىذه الحالة يككف مؤدم 

ؽ كتكافؽ المعمكمات خدمات التصديؽ مسؤكال عف التحقؽ حسب الظاىر مف تطاب
المصرح بيا الكتركنيا مع مضمكف المستندات كما يضمف كذلؾ مؤدم خدمات التصديؽ 
مطابقة المفتاح العاـ لصاحب التكقيع عمى مفتاحو الخاص بعد إجراء التجارب 

 .>>1البلزمة
 : ضمان كفاية المعمومات المصدقة وتحيينيا-4

التصديؽ االلكتركني التحقؽ مف جميع مف الكاجبات الكاقعة عمى عاتؽ مؤدم خدمات 
المعمكمات المطمكبة قانكنا في شيادة المصادقة كال يجكز التحفظ بشأف صحة ىذه 
المعمكمات كما ال يمكف إصدار شيادة التصديؽ دكف الحصكؿ عمى المعمكمات األساسية 
ـ كما أف القانكف أعطى لجية التصديؽ الحؽ في رفض إعطاء ىذه الشيادة في حالة عد

تكفرىا عمى جميع المعمكمات األساسية أك في حالة عدـ التأكد مف ىكية الشخص أك 
صفتو كما تعمؿ أيضا سمطة المصادقة عمى تحييف المعمكمات كتعديميا يكميا إف اقتضى 

 األمر ذلؾ كعمييا إعبلف تاريخ إصدار الشيادات كتاريخ االنتياء.
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  الفرع الثاني
 الخاصة بشيادة التصديق االلكترونياألحكام القانونية 

تصدر جيات التصديؽ االلكتركني )مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني( المخكلة لو مف 
قبؿ الدكلة ممارسة ىذا النشاط شيادة أك كثيقة االلكتركنية يطمؽ عمييا شيادة التصديؽ 

 االلكتركني، كما يطمؽ عمييا اصطبلح بطاقة إثبات اليكية االلكتركنية.
ىذه الشيادة عبارة عف سجؿ إلكتركني يتككف مف بيانات أك معمكمات الكتركنية تنشأ 
كتعالج بكاسطة كسيط الكتركني، كجدت ىذه الشيادة ليشيد كيقر مف خبلليا بأف التكقيع 
االلكتركني ىك تكقيع صحيح، كيسند إلى مف صدر عنو، كيستكفي الشركط كالمعايير 

إثبات، كما تؤكد أيضا ىذه الشيادة بأف البيانات المكقع عمييا المطمكبة فيو، باعتباره دليؿ 
بيانات سميمة مف التبلعب كالعبث، كلـ يطرأ عمييا أم تزكير كعندىا تصبح ىذه البيانات 
مكثكقة ال يمكف نفييا أك إنكار صحة مضمكنيا كال الجية التي أصدرتيا، كتحتكم كؿ 

ء الحقيقي أك المستعار( كسمطتو في شيادة عمى بيانات خاصة يصاحبيا كاسمو )سكا
 1.التكقيع كأىميتو كمينتو

كبما أف الشيادة االلكتركنية في متناكؿ الجميع فإنو يمكف التحقؽ مف ىكية المكقع 
 2.كصبلحية تكقيعو قبؿ إبراـ التصرؼ بشكؿ نيائي

 مفيوم شيادات التصديق االلكتروني -أوال
إف تعريؼ كتسميات شيادة التصديؽ االلكتركني قد تنكعت كتعددت بحسب تعدد 
التشريعات التي نظمت التجارة االلكتركنية أك التكقيع االلكتركني، كنظرا لمدكر الذم تمعبو 
شيادة التصديؽ االلكتركني في إبراـ التصرفات عبر الكسائط االلكتركنية خاصة في باب 

                                                           
( الصادرة عف االتحاد الدكلي لبلتصاالت البلسمكية  .x 509إف  الشيادة االلكتركنية محددة بمكجب التكصية )   1
(iTu كتكرر األخذ بيذه التكصية مف جانب التنظيـ الخاص بعالـ االنترنت تحت عنكاف )Internet Engineering 

Force التكقيع الرقمي. اتكنكلكجيقو عمى الذم طكع المعيار الخاص بالشيادات االلكتركنية في سبيؿ تطبي 
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مفيكميا في مختمؼ التشريعات الدكلية منيا كاإلقميمية   اإلثبات فقد حضيت بتحديد
كالكطنية لذلؾ سكؼ نعمؿ في ىذا العنصر عمى إبراز أىـ التعريفات التي أعطيت شيادة 
التصديؽ االلكتركني مع التركيز عمى التشريع الجزائرم باعتباره نظـ شيادة التصديؽ 

ظميا كذلؾ بمكجب القانكف كن 07/162االلكتركني بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
15/04. 

 في التشريعات الدولية واإلقميمية  شيادة التصديق االلكترونيتعريف  –ثانيا 
تعريف شيادة التصديق االلكتروني في قانون األونسيترال النموذجي بشأن  -1

 التوقيعات االلكترونية :
االلكتركني كىكذا فإف  لقد أقر القانكف النمكذجي لمتكقيعات اإللكتركنية كظيفة التصديؽ

الغير القائـ ليذه الكظيفة أك ما يسمى بمزكد خدمات التصديؽ يقدـ شيادة تسمى بشيادة 
الفقرة )ب( مف قانكف  2التصديؽ االلكتركني ىذه الشيادة جاءت معرفة بأحكاـ المادة 

 األكنسيتراؿ بأنيا:
ف المكقع كبيانات إنشاء شيادة تعني رسالة بيانات أك سجبل آخر يؤكداف االرتباط بي <<

 .>>التكقيع 
ما يبلحظ عمى التعريؼ الذم جاء بو قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات 

أنو أخمط بيف الكتابة االلكتركنية أك المستند االلكتركني كبيف  2001االلكتركنية لسنة 
إلضافة إلى أف ىذا الشيادة التي يمنحيا الكسيط الذم يمثؿ الطرؼ الثالث المكثكؽ فيو با

التعريؼ جاء مركزا عمى الغرض مف الشيادة كىك بياف الصمة بيف الشخص المكقع 
 كبيانات إنشاء التكقيع كاف الشخص المحددة ىكيتو ىك المسيطر الكحيد عمى التكقيع.
مف  12أما بخصكص االعتراؼ بعمميات التصديؽ خارج الحدكد الكطنية فنجد المادة 

لمتكقيعات االلكتركنية مف خبلؿ فقرتييا األكلى كالثانية قد أقرت مبدأ القانكف النمكذجي 
عدـ التمييز بيف الشيادات االلكتركنية الصادرة داخؿ التراب الكطني لدكلة معينة كتمؾ 
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نما يشترط في ىذا األخير أف تككف  الصادرة عف مقدـ خدمات التصديؽ ببمد أجنبي كا 
  1عمى األقؿ لتمؾ الخاصة بالدكلة المشترعة.نشاطاتو متكفرة عمى مستكيات الدقة 

 تعريف شيادة التصديق االلكتروني بحسب ما جاء بو التوجيو األوربي :-2
شيادة التصديؽ االلكتركني بمكجب المادة  93/1999لقد عرؼ التكجيو األكربي رقـ  
كتؤكد تعني شيادة الكتركنية تربط بيانات التحقؽ مف التكقيع لشخص  <<بقكليا:  2/9

 .>>ىكية ذلؾ الشخص
عمى ما يسمى "بالشيادة المؤىمة" كعرفتيا بأنيا  2مف المادة  10كما نصت الفقرة 

كيتـ تكفيرىا مف قبؿ مقدـ  1تعني شيادة تفي بالشركط المنصكص عمييا في المرفؽ <<
 2.>>خدمات التصديؽ االلكتركني الذم يفي بالمتطمبات المنصكص عمييا في المرفؽ

التكجيو األكربي عرؼ شيادة التصديؽ بأنيا شيادة الكتركنية أك إقرار الكتركني يربط إذف 
المعمكمات المتعمقة بالتأكد  مف تكقيع شخص ما بشخص معيف كتؤكد ىكية ىذا الشخص 
ففي الفقرة التاسعة عرؼ الشيادة االلكتركنية بشكؿ عاـ كفي الفقرة العاشرة عرؼ الشيادة 

بيا مف الناحية القانكنية بشرط أف تتكافر عمى شركط الشيادة مف المؤىمة كىي المعتد 
 ناحية كيفي مكفرىا بالمتطمبات القانكنية مف ناحية ثانية.

كالتكجيو األكربي حدد البيانات التي يجب أف تتكافر عمييا شيادة التصديؽ فيناؾ بيانات 
 إلزامية كىناؾ بيانات اختيارية :

 
                                                           

يككف لمشيادة التي تصدر خارج الدكلة  << 2مف القانكف النمكذجي لمتكقيعات االلكتركنية الفقرة  12المادة  1
القانكني نفسو في )الدكلة المشترعة ( الذم لمشيادة التي تصدر في )الدكلة المشترعة( إذا كانت )المشترعة( المفعكؿ 

 . >>تتيح مستكل مكافئا جكىريا مف المكثكقية

 نصيا كاألتي: 99لسنة  93مف التكجيو األكربي رقـ  12.9الفقرة  2المادة  2
9)  « Certificat » une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de 

signature à une personne et confirmé l’identité de cette personne. 

10) « Certificat qualifie » : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l’annexes I et qui est 

fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigence visées à l’annexe II.  
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 البيانات اإللزامية : -أ
 اسـ المكقع الفعمي أك اسمو المستعار الذم يمكف التحقؽ منو. -
المفتاح العاـ الذم يمكف الكصكؿ مف خبللو إلى المفتاح الخاص لممكقع  -

 كالذم يخضع لرقابة ىذا األخير.
 تحديد مدة صبلحية الشيادة مف بدايتيا إلى نياية الصبلحية.  -
 تسميـ الشيادة.التكقيع االلكتركني لمقدـ خدمة التصديؽ القائـ ب  -

تخمؼ ىذه البيانات يترتب عميو بطبلف شيادة التصديؽ االلكتركني كعدـ صبلحيتيا 
 1لمغرض الذم سممت مف أجمو.

 البيانات االختيارية: -ب
 تحديد شخصية مقدـ الخدمة كالدكلة التي أنشأ بيا لممارسة اختصاصو . -
أجمو أعطيت  الميزة الخاصة بالمكقع حسب الكظيفة كاالستعماؿ الذم مف  -

 الشيادة الستخداميا فيو.
 الرقـ التسمسمي الخاص بالشيادة.  -
 حدكد استخداـ الشيادة .  -
 قيمة الصفقات التي يمكف استخداـ الشيادة بشأنيا. -

ىذه البيانات اختيارية غير ممزمة كتخمفيا ال يؤثر في صحة شيادة التصديؽ أك بطبلنيا 
 كتبقى صالحة لمغرض الذم سممت لو.

  الوطنية في التشريعات  شيادة التصديق االلكتروني تعريف –ثالثا
 تعريف شيادة التصديق االلكتروني في التشريع الجزائري-1

                                                           
 .218كسيـ شفيؽ الحجار. المرجع السابؽ. ص  1
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في مادتو  07/162التشريع الجزائرم تعرض لشيادة التصديؽ االلكتركني بالمرسـك رقـ 
تثبت العبلقة الثالثة كقد جاءت معرفة لمشيادة االلكتركنية بأنيا كثيقة في شكؿ الكتركني 

 بيف معطيات فحص التكقيع االلكتركني كالمكقع.
كما عرؼ كذلؾ المرسـك الشيادة االلكتركنية المكصكفة بأنيا شيادة الكتركنية تستجيب 

 لممتطمبات المحددة.
غير أف ىذا المرسـك لـ يكضح البيانات الكاجب تكافرىا في شيادة التصديؽ االلكتركني 

البد أف تستجيب ليا الشيادة االلكتركنية المكصكفة كنظرا ليذا  كلـ يبيف المتطمبات التي
الفراغ التشريعي في تنظيـ شيادة التصديؽ االلكتركني ألف المنظكمة القانكنية في مجاؿ 
التكقيع كالتصديؽ االلكتركني لـ تكف متكاممة كليست في مستكل التطمعات االقتصادية 

متجارة فرضت شركطا مف بينيا التعكيؿ في مجاؿ كالتجارية خاصة كأف المنظمة العالمية ل
 المعامبلت عمى التجارة االلكتركنية.

ىذا الخمؿ في المنظكمة التشريعية دفع بالمشرع إلى سف قانكف خاص يتعمؽ بالتكقيع 
كالتصديؽ االلكتركنييف كمف خبلؿ مراجعة أحكاـ ىذا القانكف فيما يخص شيادة التصديؽ 

شريع الجزائرم فعبل قد عرؼ شيادة التصديؽ االلكتركني في االلكتركني نجد، كأف الت
كثيقة في الشكؿ الكتركني تثبت الصمة بيف  <<بأنيا  15/04مف قانكف  2/7المادة 

 .>>بيانات التحقؽ مف التكقيع االلكتركني كالمكقع
التصديؽ المبلحظ عمى الفقرة السابعة مف المادة الثانية أنيا لـ تخرج في تعريفيا لشيادة 

مف التكجيو األكربي رقـ  9االلكتركني عمى ما جاءت بو أحكاـ المادة الثانية الفقرة 
 ألف كبل التعريفيف جاء مركزا عمى الغرض مف شيادة التصديؽ االلكتركني. 93/1999

مف  15كما تعرض كذلؾ التشريع إلى شيادة التصديؽ المكصكفة في أحكاـ المادة 
انكف يككف التشريع الجزائرم قد صنؼ نفسو مف التشريعات التي كبيذا الق 15/04القانكف 

 أقرت بنكعيف أك نمكذجيف لمشيادات االلكتركنية.
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كشيادة التصديؽ  7الفقرة  2كىما الشيادة االلكتركنية البسيطة، كىي المعرفة بالمادة 
 مف ذات القانكف. 15االلكتركني المكصكفة المنصكص عنيا بالمادة 

ىي الشيادة التي  15االلكتركني المكصكفة حسب أحكاـ المادة  كشيادة التصديؽ
 تستجيب لممتطمبات المنصكص عنيا بيذا النص كالمتمثمة في اآلتي:

أف تمنح مف قبؿ طرؼ ثالث مكثكؽ أك مف قبؿ مؤدم خدمات تصديؽ االلكتركني،  – 1
 طبقا لسياسة التصديؽ االلكتركني المكافؽ عمييا.

 كف سكاه.أف تمنح لممكقع د – 2
 يجب أف تتضمف عمى الخصكص: – 3

إشارة تدؿ عمى أنو تـ منح ىذه الشيادة عمى أساس أنيا شيادة تصديؽ  -أ 
 الكتركني مكصكفة.

تحديد ىكية الطرؼ الثالث المكثكؽ أك مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني  -ب 
 المرخص لو المصدر لشيادة التصديؽ االلكتركني ككذا البمد الذم يقيـ فيو.

 المكقع أك االسـ المستعار الذم يسمح بتحديد ىكيتو. اسـ  -ج 
إمكانية إدراج صفة خاصة لممكقع عند االقتضاء كذلؾ حسب الغرض مف  -د 

 استعماؿ شيادة التصديؽ االلكتركني.
بيانات تتعمؽ بالتحقؽ مف التكقيع االلكتركني كتككف مكافقة لبيانات إنشاء التكقيع  -ق 

 االلكتركني.
 اية مدة صبلحية شيادة التصديؽ االلكتركني.اإلشارة إلى بداية كني -ك 
 رمز تعريؼ شيادة التصديؽ االلكتركني. -ز 
التكقيع االلكتركني المكصكؼ لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أك لمطرؼ  -ح 

 الثالث المكثكؽ الذم يمنح شيادة التصديؽ االلكتركني .
 حدكد استعماؿ شيادة التصديؽ االلكتركني عند االقتضاء. -ط 
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قيمة المعامبلت التي قد تستعمؿ مف أجميا شيادة التصديؽ االلكتركني حدكد  -م 
 عند االقتضاء.

اإلشارة إلى الكثيقة التي تثبت تمثيؿ شخص طبيعي أك معنكم أخر عند  -ؾ 
 االقتضاء.

المبلحظة ىك أف التشريع الجزائرم اعتمد في المادة الثانية عمى إعطاء تعريفا عاما 
نص عمى شيادة التصديؽ االلكتركني  15اـ المادة لمشيادة االلكتركنية كفي أحك

المكصكفة كبيف المتطمبات التي ينبغي أف تككف متكفرة في ىذه الشيادة كىذا اقتداء بما 
 جاء بو التكجيو األكربي.

 تعريف شيادة التصديق االلكتروني في التشريع التونسي:-2
المبادالت  المشرع التكنسي عرؼ شيادة التصديؽ االلكتركني في قانكف 

شيادة المصادقة االلكتركنية الكثيقة << 2/3كالتجارة االلكتركنية بمكجب الفصؿ 
االلكتركنية المؤمنة بكاسطة اإلمضاء االلكتركني لمشخص الذم أصدرىا كالذم يشيد مف 

 .>>خبلليا اثر المعاينة عمى صحة البيانات التي تتضمنيا
 اآلتية :كيجب أف تتضمف ىذه الشيادة البيانات 

 ىكية صاحب الشيادة . -
 مدة صبلحية الشيادة.  -
 مجاالت استعماؿ الشيادة. -
 التكقيع االلكتركني كىكية الشخص الذم أصدرىا.  -
 عناصر التدقيؽ في إمضاء صاحب ىذه الشيادة.  -
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بتكافر ىذه البيانات تككف شيادة التصديؽ قادرة عمى ضماف صحة المعمكمات المصادؽ 
تسميميا كالصمة بيف صاحب الشيادة كمنظكمة التدقيؽ في التكقيع عمييا في تاريخ 

 1الخاص بو كانفراد صاحب الشيادة بمسؾ منظكمة.
المشرع التكنسي في تعريؼ شيادة التصديؽ االلكتركني ساير نسؽ قانكف األكنسيتراؿ 
كالتكجيو األكربي كىك تحديد الغاية مف إصدار شيادة التصديؽ أال كىي تحديد ىكية 

 لمكقع كالتأكيد عمى صحة البيانات المكقع عمييا.ا
 المصري واألردني ينتعريف شيادة التصديق االلكتروني في التشريع-3

/ك مف 1المشرع المصرم عرؼ شيادة التصديؽ االلكتركني في المادة  
الشيادة التي تصدر عف الجية المرخص ليا <<قانكف تنظيـ التكقيع االلكتركني بأنيا  

أما بخصكص بيانات  >>كتثبت االرتباط بيف المكقع كبيانات إنشاء التكقيعبالتصديؽ 
مف البلئحة التنفيذية لقانكف التكقيع االلكتركني عمى  20شيادة التصديؽ فقد نصت المادة 

 نكعيف مف البيانات بيانات إجبارية )إلزامية( كبيانات اختيارية.
 : البيانات اإللزامية

 دة لبلستخداـ في التكقيع االلكتركني.ما يفيد صبلحية ىذه الشيا -
مكضكع الترخيص الصادر لممرخص لو مكضحا فيو نطاقو كرقمو كتاريخ   -

 إصداره كفترة سريانو.
اسـ كعنكاف الجية المصدرة لمشيادة كمقرىا الرئيسي ككيانيا القانكني كالدكلة  -

 التابعة ليا أف كجدت.
شيرتو كذلؾ في حالة اسـ المكقع األصمي أك اسمو المستعار أك اسـ  -

 استخدامو ألحدىما.
                                                           

مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية  2مف الفصؿ  6جاء في الفقرة  حسب ما اإلمضاء إحداثمنظكمة الالمراد ب 1
 إمضاء إلحداثمجمكعة كحيدة مف عناصر التشفير الشخصية أك مجمكعة مف المعدات المييأة خصيصا  <<التكنسي 
 .>>الكتركني 
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 صفة المكقع. -
 المفتاح الشفرم العاـ لحائز الشيادة المناظر لممفتاح الشفرم الخاص. -
 تاريخ بدء صبلحية الشيادة كتاريخ انتيائيا. -
 رقـ تسمسؿ الشيادة. -
 التكقيع االلكتركني لجية إصدار الشيادة.  -
لقائمة الشيادات  المخصص wweb siteعنكاف المكقع االلكتركني   -

 المكقكفة أك الممغاة.
فباإلضافة إلى البيانات اإللزامية ىناؾ بيانات اختيارية جاءت بأحكاـ نفس المادة السابقة 

 كىي:
 ما يفيد اختصاص المكقع كالغرض الذم تستخدـ فيو الشيادة. -
 حد قيمة التعامبلت المسمكح بيا بالشيادة.  -
 مجاالت استخداـ الشيادة.  -

مف قانكف  2التشريع األردني فقد عرؼ شيادة التصديؽ االلكتركني بأحكاـ المادة أما 
الشيادة التي تصدر عف جية مرخصة أك معتمدة <<المعامبلت االلكتركنية األردني بأنيا

 >>إلثبات نسبة تكقيع الكتركني إلى شخص معيف استنادا إلى إجراءات تكثيؽ معتمدة 
تتضمنيا شيادة التصديؽ سكاء في التكجيو األكربي أك المبلحظ بخصكص البيانات التي 

 المصرم أك التكنسي.
نجدىا تتشابو مف حيث أنيا تدؿ عمى ىكية أطرافيا كتفيد ىذه البيانات في التحقؽ مف 

 مزكد خدمة التصديؽ االلكتركني.
مف خبلؿ ما سبؽ دراستو يتضح جميا كأف التشريعات اعتمدت كأقرت نكعيف مف الشيادة 

كتركنية فيناؾ شيادة التصديؽ االلكتركني المكصكفة كىذا النكع يستجيب لسمسمة مف االل
المعاير مثؿ أف تصدر مف جية خاصة بإصدار شيادات التصديؽ، كشريطة أف تككف 
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ىذه الشيادة مكصكفة كتتضمف مجمكعة مف البيانات التي حددتيا التشريعات المنظمة 
 لمتجارة االلكتركنية أك التكقيع.

( الصادرة عف  x.509شيادة التصديؽ االلكتركني البسيطة فيي حسب التكصية ) أما
تتضمف كتشتمؿ عمى نكعيف مف البيانات بيانات  (ITU)االتحاد الدكلي لبلتصاالت 

إلزامية بحيث يجب أف تتضمنيا كؿ شيادة كبيانات اختيارية مترككة لمجية المختصة 
 بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركني في أف تضمنيا في الشيادة أـ ال.

 المطمب الثاني
 مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني

يا قانكنا كقضاء ىك مبدأ أف العمؿ الشخصي المسبب مف المبادئ المستقر عمي
سكاء كاف الخطأ ناتجا عف عدـ  <<ضررا لمغير يرتب المسؤكلية كيمـز صاحبو بالتعكيض

تنفيذ بعض أك كؿ االلتزامات الكاردة في العقد كىك ما يسمى )الخطأ العقدم( أك كاف 
( لمشخص العادم مع الخطأ ناتجا عف انحراؼ في السمكؾ المتعارؼ عميو )المألكؼ

 >>1إدراؾ حقيقة الخطأ )الخطأ التقصيرم( بشرط تكافر عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر
كؿ فعؿ أيا  <<منو بقكليا 124ىذا المبدأ كرسو القانكف المدني الجزائرم بأحكاـ المادة 

كاف يرتكبو الشخص بخطئو كيسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو 
 >>2بالتعكيض

إف جية التصديؽ عند إصدارىا لشيادة التكثيؽ االلكتركنية فإنيا تعمؿ بذلؾ عمى تأكيد 
سبلمة، كصحة المعمكمات كالبيانات الكاردة بيذه الشيادة، إضافة إلى تأكيدىا لصحة 

 كقانكنية التكقيع االلكتركني المثبت عمييا.

                                                           
 .420ص ،2000طبعة سنة  ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،نظرية االلتزاـ المجمد األكؿ ،األىكاني حساـ الديف كامؿ 1
  منشكرات بيرتي. 2006_ 2005القانكف المدني في ضكء الممارسة القضائية. طبعة  2
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قانكف المدني، ككضعت كالمسؤكلية عف األضرار التي تحدث لمغير مف أىـ مكضكعات ال
 ليا قكاعد عامة تحكميا إلى جانب ىذه القكاعد. 

تفطنت بعض التشريعات إلى األىمية المترتبة عمى تنظيـ مسؤكلية جيات مؤدم خدمات 
التصديؽ االلكتركني فأفردت ليا نصكص قانكنية خاصة في حيف أف بعض التشريعات 

 أغفمت تنظيـ مسؤكلية جيات التكثيؽ االلكتركني
كتظير أىمية مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني مف الدكر األساسي الذم  << 

تقكـ بو كىك دكر كسيط أك الطرؼ الثالث المؤتمف بيف األشخاص الذيف يعتمدكا الكسائط 
تماـ تصرفاتيـ القانكنية    >>1االلكتركنية في التعاقد كا 

تكقيعات أصحاب الشأف كتصدر بذلؾ حيث يقـك بتكثيؽ ىذه المعامبلت كالتصديؽ عمى 
 شيادة الكتركنية معتمدة تفيد صحة التكقيعات كسبلمة المعمكمات.

كقد يعتمد شخص ما عمى شيادة الكتركنية معتقدا صحة المعمكمات الكاردة بيا كيقـك 
  2بالتعامؿ مع الغير عمى ىذا األساس ثـ يكتشؼ الحقا عدـ صحة الشيادة

كأضرار بميغة بالمتعامؿ المعتمد عمى ىذه الشيادة خاصة مما يترتب عف ذلؾ خسائر 
كاف األضرار في مجاؿ التعامبلت االلكتركنية تككف جسيمة ألف قيمة التعامبلت 
كالصفقات ضخمة ىنا تثار مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كلدراسة مسؤكلية 

 ف:مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني قسمنا ىذا المطمب إلى فرعي
 مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كفقا لمقكاعد العامة. :الفرع األكؿ

                                                           
 .18ص  ،المرجع السابؽ ،سكقيالد إبراىيـأبك ليؿ  1
إلى : 2  يرجع عدـ صحة المعمكمات التي تتضمف شيادة التصديؽ  

 فشؿ جيات التصديؽ في الحصكؿ عمى دليؿ صحيح يبيف ىكية صاحب التكقيع. -
 عدـ دقة كسائؿ التشفير المستخدمة . -
 مبلئمة لحفظ المعمكمات أك عدـ متابعة ىذه السجبلت كمراجعتيا كتحديثيا.عدـ إمساؾ دفاتر كسجبلت  -
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مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كفقا لمقكاعد الخاصة المنظمة  الفرع الثاني:
 ليا.

  الفرع األول
 االلكتروني وفقا لمقواعد العامة مسؤولية مؤدي خدمات التصديق

لقد سبؽ كأف ذكرنا أف ىناؾ العديد مف التشريعات أغفمت كضع نصكص قانكنية خاصة 
تنظـ مف خبلليا مسؤكلية جيات التكثيؽ )مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني( عمى الرغـ 
مف أنيا أصدرت قكانيف ضبطت بمكجبيا القكاعد التي تحكـ عمميا كشركطيا كخصائصيا 

ىذه التشريعات التشريع الفرنسي كالمصرم فيؿ سككت  كالشيادات التي تصدرىا كمف بيف
مثؿ ىذه التشريعات عف كضع قكاعد خاصة تحكـ مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ 

 االلكتركني يعني إخضاعيا إلى القكاعد العامة؟ 
إف منطؽ األمكر كاألشياء في مثؿ ىذه الحاالت يقتضي بالضركرة إخضاع مسؤكلية 

خبلليا بالتزاماتيا ألحكاـ  جيات التكثيؽ في التعكيض عف الضرر الناجـ عف إىماليا كا 
المسؤكلية العقدية أك التقصيرية متى تكافرت أركانيما كشركطيما فبمكجب العبلقة القائمة 
بيف جية التكثيؽ االلكتركني كصاحب الشيادة كبكجكد عقد بينيما تخضع ىذه العبلقة 

قة مؤدم خدمات التصديؽ بالغير الذم ألحكاـ المسؤكلية العقدية أما فيما يخص عبل
عكؿ عمى الشيادة الصادرة عنو كفي ظؿ عدـ كجكد عقد )أم رابطة عقدية( فإف العبلقة 

 تخضع ألحكاـ المسؤكلية التقصيرية.
 المسؤولية العقدية لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني -أوال

منة في شيادة مزكد خدمات التصديؽ مسؤكؿ عف صحة البيانات كالمعمكمات المتض
التصديؽ الصادرة عنو فيك يضمف صحة التكقيعات الكاردة فييا كمف ثـ يمكف ألم كاف 
االعتماد عمييا كالدخكؿ في معامبلت ترتب آثارا قانكنية في حقو، ذلؾ أف المشترم يمكنو 
أف يسدد ثمف البضاعة، أك مقابؿ الخدمة لمبائع استنادا، كاعتمادا عمى شيادة التصديؽ 
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تركنية التي صدرت لصالحو كتؤكد تكقيعو كما يمكف لمبائع أف يسمـ السمعة أك االلك
الخدمة لممشترم الذم صدرت في شأنو شيادة التصديؽ ككرد فييا أف تكقيعو االلكتركني 

 صحيح.
فشيادة التصديؽ يعتبرىا البعض المحرؾ لتماـ اإلجراءات كالمعامبلت االلكتركنية التي 

 1مى إتماـ المعاممة ثـ تأتي مرحمة التكثيؽ كضماف لؤلطراؼ.يسبقيا رضاء األطراؼ ع
يقصد بالمسؤكلية العقدية كفقا لمقكاعد العامة الجزاء الناشئ عمى اإلخبلؿ بعقد مف العقكد 

 مف خبلؿ ىذا التعريؼ نستشؼ أف المسؤكلية العقدية تقتضي الشركط اآلتية:
 كجكد عقد صحيح كاجب التنفيذ. -
 العقد. إخبلؿ المديف بتنفيذ -
  2أف يمحؽ بالدائف الضرر الناتج عف عدـ التنفيذ. -

تقـك المسؤكلية العقدية لمقدـ خدمة التكثيؽ في مجاؿ العبلقة بينو كبيف صاحب الشيادة 
االلكتركنية نظرا لكجكد عقد حقيقي بيف الطرفيف كىك عقد التكثيؽ االلكتركني كيسمى 

 كذلؾ بعقد تسميـ الشيادة االلكتركنية.
مكف تصكر قياـ المسؤكلية العقدية كذلؾ بيف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كما ي

كالغير الذم عكؿ عمى الشيادة متى كاف ىذا الغير مرتبط بجية التصديؽ بصمة مباشرة 
كمثاؿ ذلؾ أف يتمقى ىذا الغير الشيادة االلكتركنية كالمفتاح العاـ مف جية التصديؽ عف 

 طريؽ مكقعيا االلكتركني.طريؽ اتصالو المباشر أك عف 
كيرل جانب مف الفقو أف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ العقدية ال تتكقؼ عند عبلقتو 
بالمكقع )صاحب الشيادة( كالمرسؿ إليو بؿ كذلؾ بينو كبيف الغير عمى أساس كجكد اتفاؽ 
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يجمع بيف جية التصديؽ كالغير كىك اتفاؽ مستقؿ عف العقد المبـر بينو كبيف صاحب 
 الشيادة ) شيادة التصديؽ االلكتركني_ صاحب التكقيع االلكتركني(.

ىذا االتفاؽ يكمف في طمب الحصكؿ عمى شيادة الكتركنية تؤكد صحة تكقيع الكتركني 
معيف كىك إيجاب مف الغير يقابمو قبكؿ مف مؤدم خدمات التصديؽ بمنح الشيادة 

 تثار مسؤكليتو العقدية.المطمكبة كعند إخبلؿ مؤدم خدمات التصديؽ باالتفاؽ 
كثمة احتماؿ ثالث إذا تكفر يمكف أف تثكر مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني 
العقدية اتجاه الغير، كىذا الفرض أك االحتماؿ ىك االشتراط لمصمحة الغير، كيتحقؽ 
عندما يشترط صاحب شيادة التصديؽ عمى مؤدم خدمات التصديؽ أف يضمف اتجاه 

األضرار التي قد تصبو مف تعكيمو عمى الشيادة في ىذه الحالة ينشئ ىذا العقد) الغير 
الذم يتضمف االشتراط لمصمحة الغير( كاجبا عقديا كقانكنيا لصالح الغير تتحممو جية 

كفي ىذه الحالة يككف فييا المكقع ) صاحب شيادة التصديؽ( المشترط ، 1التصديؽ
ترط عميو( كالغير يككف في مركز المشترط لو كمؤدم خدمات التصديؽ المتعيد) المش

 )المنتفع(.
كيمكف القكؿ أف أم إخبلؿ بااللتزامات، التي يرتبيا العقد مف جانب مؤدم خدمات  

التصديؽ االلكتركني يرتب، كيكجب مسؤكليتو العقدية، كبحسب القكاعد العامة فإف 
 المسؤكلية العقدية تقـك عمى ثبلثة أركاف كىي:

 لعقدم.ركف الخطأ ا -
 ركف الضرر. -
 ركف عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر. -
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 ركن الخطأ العقدي -1
يتمثؿ الخطأ العقدم في عدـ قياـ المديف بتنفيذ التزامو الناشئ عف العقد أيا كاف 

  1السبب، في ذلؾ سكاء أكاف ناشئا عف عمد كعند أك إىماؿ.
االلكتركني في حالة إخبللو بأم كالخطأ العقدم يتكفر في جانب مؤدم خدمات التصديؽ 

التزاـ مف االلتزامات، التي يرتبيا عقد التصديؽ، كالمتمثمة أساسا في االمتناع عف تنفيذ 
االلتزاـ امتناعا كميا، أم ال يقـك بو أصبل، أك امتناع جزئي بتنفيذ غير مطابؽ لما كرد في 

 .2تقديـ شيادة معيبةالعقد. مثؿ تقديـ شيادة تكثيؽ تتضمف بيانات غير صحيحة، أك 
كلبياف حدكد مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ ينبغي تبياف طبيعة االلتزاـ الكاقع عمى 

 عاتقو:
الفقو اختمؼ في تحديد طبيعة االلتزاـ الكاقع عمى عاتؽ مؤدم خدمات التصديؽ 
االلكتركني كالذم يرتب مسؤكليتو العقدية فيرل البعض أف طبيعة االلتزاـ تتكقؼ عمى 

عة العقد الذم يربط صاحب شيادة التصديؽ لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني طبي
كمقررا انو يمكف أف ينظر إلى عقد تقديـ شيادة الكتركنية بأنو عقد مقاكلة كخمص 
أصحاب الرأم إلى أف االلتزامات الكاقعة عمى عاتؽ مقدـ خدمة التصديؽ ىي بذؿ 

 العناية.
ة االلتزاـ يتكقؼ عمى صياغة التزامات جية التكثيؽ، كجانب آخر مف الفقو يرل بأف طبيع

فإذا كاف العقد مثبل ينص عمى أف يضمف مؤدم خدمات التصديؽ صحة المعمكمات التي 
تتضمنيا الشيادة، فينا االلتزاـ ىك تحقيؽ نتيجة، كيتحمؿ مسؤكلية كاممة بمجرد ثبكت 

تقـك عمى )الخطأ  عدـ صحة معمكمات الشيادة. أم أف المسؤكلية في ىذه الحالة

                                                           
 .656ص  ،1الجزء ،الكسيط في شرح القانكف المدني مصادر االلتزاـ ،عبد الرزاؽ السنيكرم 1
جامعة  ،كمية الحقكؽ ،ندكة الجكانب القانكنية لمتعامبلت االلكتركنية ،خدمات التكثيؽ االلكتركني ،مصطفى أبك مندكر 2

 .126ص  ،11/2008/ 23حمكاف مسقط 



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

152 

 

المفترض( في المديف أم مؤدم خدمة التصديؽ، كالدائف سكاء كاف صاحب الشيادة أك 
المرسؿ إليو يقع عميو فقط إثبات كجكد االلتزاـ بتحقيؽ النتيجة، كصحة االتفاؽ، كعمى 
المديف إثبات تحقيؽ النتيجة، حيث ال تبرأ ذمتو إال إذا تحققت النتيجة المترتبة عف 

 .1إصدار شيادة تصديؽ....إلخ -ؽ، مثؿ: إنشاء تكقيع الكتركني االتفا
المعمـك بحسب القكاعد العامة، أف المسؤكلية العقدية أساسيا الخطأ المفترض في جانب 
المديف في حالة عدـ تنفيذ التزامو جزئيا أك كميا أك تأخر في تنفيذه كال يعفى مؤدم 

 إذا أثبت كجكد السبب األجنبي كالقكة خدمات التصديؽ االلكتركني مف المسؤكلية إال
القاىرة أك أف عدـ التنفيذ راجع إلى فعؿ الدائف، فمثبل عدـ تنفيذ مؤدم خدمة التصديؽ 
اللتزامو المتمثؿ في ضماف صحة البيانات راجع إلى فعؿ الدائف نفسو كأف يقدـ أكراؽ 

 الشيادة. مزكرة أك أف التأخر في إصدار شيادة التصديؽ كاف بسبب تأخر صاحب
 ركن الضرر -2

كىك الركف الثاني كاألىـ في المسؤكلية العقدية لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ألف 
 الخطأ كحده غير كاؼ لقياـ المسؤكلية كىذا بحسب القكاعد العامة.

كالضرر الذم يعتبر ركف في المسؤكلية المدنية يشترط فيو القانكف أف يككف مباشر 
ققا، أما إذا كاف الضرر مستقبميا فيك إما أف يككف محقؽ الكقكع، كمتكقع الحصكؿ كمح

كبالتالي يتعيف التعكيض عنو قبؿ كقكعو أم عدـ انتظار كقكعو لرفع دعكل المسؤكلية 
ذا كاف الضرر محتمبل فبل محؿ لطمب التعكيض عنو في الحاؿ  .2المدنية، كا 

العادم )أم بذؿ عناية الرجؿ كالمعيار المعتمد في تحديد المسؤكلية ىك معيار الرجؿ 
أف  <<العادم كليس عناية الرجؿ الممتاز(، كمف المبادئ المستقر عمييا قضاء ىك مبدأ 

                                                           
رسالة دكتكراه في الحقكؽ كمية الحقكؽ جامعة  ،ة مقارنة (العقد االلكتركني ) دراس ،إبراىيـ إبراىيـ عبيد آؿ عمي 1

 .386ص  ،2010حمكاف مصر السنة الجامعية
 .27ص  ،المرجع السابؽ ،عبد الرزاؽ السنيكرم 2
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العمؿ الشخصي المسبب ضررا لمغير يرتب المسؤكلية كيمـز صاحبو بالتعكيض كاف 
 1>>القضاء بخبلؼ ىذا المبدأ يعد خرقا لمقانكف 

كفي ىذا الركف مف أركاف المسؤكلية العقدية لمزكد خدمات التصديؽ االلكتركني أف عبء 
اإلثبات يقع عمى الدائف فبل يكفي إثبات عدـ تنفيذ المديف اللتزامو لبلفتراض كقكع الضرر 
ألنو قد ال ينفذ المديف التزامو كال يصيب الدائف أم ضرر بمعنى آخر أف مكضكع اإلثبات 

  2عة حصكؿ كحدكث الضرر ينصب عمى كاق
 ركن عالقة السببية بين الخطأ والضرر -3

ال يكفي مف الناحية القانكنية أف يككف ىناؾ خطأ كضرر لقياـ المسؤكلية العقدية لمؤدم 
خدمات التصديؽ االلكتركني بؿ ينبغي أف تككف ىناؾ عبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر 
ألنو مف الممكف أف يككف ىناؾ خطأ مف المديف )جية التصديؽ االلكتركني(، كضرر 

لمستفيد مف خدمة المصادقة االلكتركنية(، دكف أف يككف لمدائف ) المكقع أك الشخص ا
بمعنى آخر يجب أف يككف الضرر الذم  <<الخطأ ىك المتسبب في إحداث الضرر 

حصؿ لصاحب الشيادة سببو الخطأ المرتكب مف جية التصديؽ كالمتمثؿ في إخبلليا 
 .>>3بأم التزاـ مف التزاماتيا التعاقدية 
مات التصديؽ شيادة التصديؽ االلكتركنية بعد الميعاد كمثاؿ ذلؾ أف يصدر مؤدم خد

 المتفؽ مما يؤدم إلى تفكيت الفرصة عمى صاحب الشيادة كتعرضو لخسارة مادية. 
أما إذا كاف سبب الضرر راجع إلى سبب آخر ال عبلقة لو باإلخبلؿ الحاصؿ مف مؤدم 

م خدمة التصديؽ. كمثاؿ خدمة التصديؽ، فينا تنتفي عبلقة السببية كال تقـك مسؤكلية مؤد
ذلؾ أف يصدر مؤدم خدمات التصديؽ شيادة تصديؽ إلى المكقع )صاحب الشيادة( 

                                                           
 .34-33-32ص  ،01، عدد1989المجمة القضائية لسنة  ،05/01/1983الصادر في  ،قرار المحكمة العميا 1
 .242إلى 239ص  ،1970مصادر االلتزاـ ، منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية، الطبعة األكلى،  ،أنكر سمطاف 2
مصادر  الجزء األكؿ، عبد المجيد الحكيـ عبد الباقي البكرم، الكجيز في نظرية االلتزاـ في القانكف المدني العراقي، 3

 .242إلى 239ص  بدكف دار نشر، ،1980طبعة  ،االلتزاـ
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كيصبو ضررا ناجما عف إفشائو سر منظكمة إحداث التكقيع االلكتركني كالشيادة غير 
 معيبة ىنا تنقطع عبلقة السببية.

 كليذا تمتنع مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ.
إلثبات فيي ركف عبلقة السببية أم أف الصمة بيف الخطأ أما بخصكص إجراءات ا

كالضرر قائمة كال يمـز الدائف بإثبات عبلقة السببية بؿ أف المديف ىك الممـز بإثبات 
العكس، أم نفي عبلقة السببية بيف الخطأ المرتكب منو كالضرر الذم أصاب صاحب 

لمديف ال يمكنو إثبات عدـ قياـ الشيادة، أم أف اإلثبات يقع عميو كال يقع عمى الدائف كا
عبلقة السببية إال مف خبلؿ إثبات أف سبب الضرر يعكد إلى سبب أجنبي كحالة القكة 

 .1القاىرة أك الحادث الفجائي متى تكافرت شركطو
كأف شرط القكة القاىرة كالحادث الفجائي ىما عدـ التكقع كعدـ القدرة عمى دفعيما، كتؤدم  

استحالة التنفيذ. كما أنو يمكف أيضا نفي عبلقة السببية بيف خطأ  ىذه القكة القاىرة إلى
مؤدم خدمات التصديؽ كالضرر الذم أصاب صاحب الشيادة بإثبات أف سبب الضرر 
ىك خطأ صاحب الشيادة نفسو، كقد يمكف كذلؾ نفي عبلقة السببية مف خبلؿ إثبات أف 

الشيادة الذم يستعممو في  الضرر يعكد إلى فعؿ الغير كسرقة المفتاح الخاص بصاحب
إبراـ العقكد كما ينجر عف ذلؾ مف ضرر نتيجة استعماؿ المفتاح المسركؽ كىذا ما 

  2مف القانكف المدني الجزائرم. 127جاءت بو أحكاـ المادة 
كبذلؾ يككف مؤدم خدمات التصديؽ غير مسؤكؿ كال يمـز بتعكيض الضرر الذم أصاب 
صاحب الشيادة مع المبلحظة أف التعامبلت االلكتركنية التي تتـ في كسط افتراضي 

                                                           
 . 339 – 338ص  ،المرجع السابؽأنكر سمطاف،  1
يد لو فيو كحادث  إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب ال <<مف القانكف المدني الجزائرم:  127المادة  2

مفاجئ أك قكة قاىرة أك خطأ صدر مف المضركر أك خطأ مف الغير كاف غير ممـز بتعكيض ىذا ضرر ما لـ يكجد 
  نص قانكني أك اتفاؽ يخالؼ ذلؾ<<
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يصعب فييا اإلثبات ألنو ليس باألمر السيؿ حتى في ظؿ كجكد عقد بيف مؤدم خدمات 
 التصديؽ كصاحب الشيادة )المكقع( .

 يا : المسؤولية التقصيرية لمؤدي خدمات التصديق االلكترونيثان
المسؤكلية التقصيرية تتجسد في الجزاء الذم يرتبو القانكف عف اإلخبلؿ بالكاجبات القانكنية 
كتيدؼ في أساسيا إلى التعكيض عف الضرر الذم أصاب شخصا نتيجة خطأ شخص 

رتكب الخطأ كالمتضرر كقكاـ ىذه آخر دكف أف يككف ىذا اإلخبلؿ بالتزاـ تعاقدم بيف م
 المسؤكلية التزاـ قانكني عاـ يتمثؿ في عدـ اإلضرار بالغير.

إف المسؤكلية التقصيرية لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني تتجمى مف مسؤكلية تعكيض 
  1الضرر الذم أصاب الغير.

البيانات التي  الذم اعتمد في تعاممو االلكتركني عمى شيادة تصديؽ الكتركنية معكال عمى
تتضمنيا ىذه الشيادة، دكف أف يطمبيا مباشرة، كدكف كجكد عقد يتضمف شرط االشتراط 
لمصمحة الغير، كيترتب عمى قياـ المسؤكلية التقصيرية نشكء حؽ لممضركر بسبب فعؿ 

 .2الضار في المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصابو مف المسؤكؿ عف الضرر
التصديؽ في ىذا الشأف تخضع لمشركط العامة متى تكافرت  إف مسؤكلية مؤدم خدمات

 األركاف الخاصة لممسؤكلية التقصيرية.
 ركن الخطأ التقصيري-1

يتحقؽ الخطأ التقصيرم عند اإلخبلؿ كالمساس بحقكؽ الغير مخالفة لممبدأ العاـ كىك 
مؤدم احتراـ حقكؽ الغير كعدـ إلحاؽ الضرر بيـ، كالفعؿ الضار يقع عندما يخؿ 

 خدمات التصديؽ االلكتركني بكاجب الحيطة البلزمة، كالعناية في سمككو.

                                                           
 .1052ص  عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، 1
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مثاؿ ذلؾ الخطأ الذم مف شأنو المساس بمصداقية التكقيع االلكتركني أك شيادة التصديؽ 
  1المنسكبة لممكقع

 ركن الضرر  -2
لمسؤكلية ىذا الركف ال يخرج عف النسؽ القانكني العاـ الذم سبؽ التطرؽ إليو في أركاف ا

 العقدية لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني.
    عالقة السببية ركن -3

ىذا الركف ىك اآلخر ال يخرج عف القكاعد العامة المنظمة لممسؤكلية المدنية كالتي تشترط 
أف يككف الضرر المطالب بالتعكيض عميو قد تسبب فيو الخطأ المرتكب مف طرؼ مؤدم 

م كجكد عبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر كبانتفاء عبلقة خدمات التصديؽ االلكتركني أ
السببية تنتفي المسؤكلية بمعنى آخر أف كجكد الخطأ كالضرر ال يرتباف المسؤكلية المدنية 

 ما لـ تكف ىناؾ عبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر.
أما عبء اإلثبات في المسؤكلية التقصيرية فإنو يقع عمى المضركر كىذا ما يصعب مف 
الناحية العممية ألف األمر ىنا متعمؽ بإثبات عمؿ فني دقيؽ يستحيؿ عمى الغير القياـ بو 
ألف جية التصديؽ بإمكانياتيا الفنية العالية كمكاردىا المالية كالبشرية المدربة كبمستشارييا 

ى إثبات عكس ما يقدمو المضركر مف أدلة إثبات أك إثبات أف الضرر كاف كاقعا قادرة عم
ميما بذؿ مف جيد كعناية كحرص كما يمكف لجية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني 
أف يثبت أف الضرر كاف نتيجة لسبب أجنبي، كمنو فإف حماية المضركر في مثؿ ىذه 

اإلثبات طالما أف المضركر عاجز بحكـ الحاالت، كالمكاقؼ ال تتحقؽ فقط بقمب عبء 
ىذا االختبلؿ في التكازف بيف أطراؼ الدعكل عف فيـ كمناقشة كتفنيد ما يقدمو الطرؼ 
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القكم ) مؤدم خدمات التصديؽ مف كسائؿ دفاع كبراىيف كفنيات إلبراز عدـ تكافر الخطأ 
 في جانبو.

 
 الفرع الثاني 
 وفقا لمقواعد الخاصة المنظمة ليامسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني 

المسؤكلية المدنية لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كفقا لمقكاعد  مف خبلؿ دراسة
)جية مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ  العامة تبيف عدـ كفاية ىذه القكاعد لتنظيـ

سكاء فيما يتعمؽ بشركط كأحكاـ المسؤكلية، أك طبيعة األضرار الكاجب  .التكثيؽ(
لتعكيض عمييا. لذلؾ تدخؿ المشرع كنص بمكجب أحكاـ خاصة عمى مسؤكلية مؤدم ا

خدمات التصديؽ. إف تعدد التشريعات التي نظمت أحكاميا نشاط جية التصديؽ اختمفت 
كتباينت االلتزامات كمف ثمة طبيعة المسؤكلية مف تشريع آلخر كأكلى ىذه االلتزامات 

كينيا في شيادة التصديؽ االلكتركنية ألنيا الباعث التأكد مف صحة البيانات التي يتـ تد
مف جية كالضامف مف جية أخرل لصحة التعامبلت االلكتركنية، كبحجـ ىذه االلتزامات 

 . 1تتحدد المسؤكلية 
كيمكف التعبير عنيا بالنصكص القانكنية المنظمة لمسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ 
االلكتركني كطرؽ التحمؿ مف المسؤكلية كنكع األضرار التي يعكض عنيا كلبياف ىذه 
المسؤكلية الناشئة عف إخبلؿ جية التصديؽ بالتزامات ارتأيت مف خبلؿ ىذا الفرع دراسة 

ات اإلقميمية كالتشريعات الكطنية مع التركيز عمى أحكاـ المسؤكلية المدنية في التشريع
 القانكف الجزائرم الذم نظـ ىذه المسؤكلية. 

مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا لمتوجيو األوربي بشأن  -أوال 
 1333التوقيعات االلكترونية لسنة 
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القانكف  تعتبر المسؤكلية عف األضرار التي تمحؽ بالغير مف أىـ مكضكعات
المدني لذلؾ فيذه األخيرة حضيت بالنص عمييا كتنظيميا مف أغمب التشريعات، كقد 
كضعت ليا قكاعد منظمة لكف في كثير مف الحاالت تككف ىذه القكاعد عاجزة كقاصرة 
لذلؾ يتدخؿ المشرع مف حيف إلى آخر لتنظيـ الحاالت الخاصة بالمسؤكلية، كيضع ليا 

مقكاعد كاألحكاـ العامة في كجو أك أكثر سكاء فيما يخص شركط قكاعد متفردة، كمخالفة ل
قياـ المسؤكلية أك تقييدىا أك األضرار التي تعكض عنيا كمقدار التعكيض كىذا ما تجسد 
فعميا في مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ خاصة، كألف مسؤكلية ىذا األخير كمدا 

دة التصديؽ الصادر عنو تعتبر ضمانو لؤلضرار التي تمحؽ بالغير الذم يعكؿ عمى شيا
مف أدؽ المسائؿ التي تثيرىا المعامبلت االلكتركنية. نظرا لحداثتيا مف جية كطبيعة 
المعاممة مف جية لككنيا تتـ في فضاء افتراضي يغيب عنو الكجكد المادم المممكس 
 لؤلطراؼ المتعاقدة كما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ مف التشريعات لـ تعمؿ عمى كضع
نصكص خاصة لمسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني حيث تركت ىذه المسألة 

 لمتشريعات كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقانكف النمكذجي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية.
 1999مف أىـ المزايا التي ينفرد بيا التكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية لسنة 

التكثيؽ االلكتركني بنصكص خاصة، كأنو ميز بيف نكعيف ىك تنظيمو لمسؤكلية جيات 
 مف شيادات التصديؽ االلكتركني:

النكع األكؿ كىي شيادات التصديؽ االلكتركنية البسيطة كفي ىذا النكع ترؾ التكجيو 
األكربي مسألة تنظيمية لمقكانيف الكطنية. أما النكع الثاني مف شيادات التصديؽ 

المكصكفة أك المؤىمة )أم المؤيدة بإجراءات لضماف االلكتركني كىي الشيادات 
 لصحتيا(.

كىذا النكع مف الشيادات نظمت التكجيو األكربي مسؤكلية الييئات التي تصدرىا عف 
األضرار التي تصيب الغير الذم يعكؿ عمى صحتيا كيتعامؿ بمكجبيا عمى ىذا األساس 
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التصديؽ  مسؤكلية لمؤدم خدماتيتمثؿ التنظيـ القانكني الذم كضعو التكجيو األكربي ل
عف األضرار كالخسائر البلحقة بالغير إثر اعتماده عمى المعمكمات التي تضمنيا شيادة 

 التصديؽ عمى قاعدتيف:
جيات مؤدي خدمات التصديق االلكتروني )القاعدة األولى: المسؤولية المفترضة ل

 .  1التوثيق االلكتروني(
تككف سمطة المصادقة )جية التصديؽ( مسؤكلة عف صحة المعمكمات المكثقة كالمدكنة 
في الشيادات عند تاريخ تسميميا، كعف صحة الرابط بيف المكقع كزكج المفاتيح،  كعف 
ذكر كؿ إلغاء، أك كقؼ لمفعكؿ الشيادة عمى لكائح ممكف االطبلع عمييا عبر شبكة 

  2االنترانت 
مف التكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية القكاعد الخاصة  6لقد نظمت المادة 

بمسؤكلية الجية المختصة بإصدار شيادات التصديؽ االلكتركني بحيث تككف ىذه الجية 
مسؤكلة عف تعكيض الشخص الطبيعي أك المعنكم المتضرر مف اعتماده عمى شيادة 

 فيما يتعمؽ : يااللكتركنالتكثيؽ 
صحة كافة البيانات المتضمنة في الشيادة المكصكفة مف تاريخ الذم أصدرتيا  -1

 فيو كاشتماليا عمى كافة البيانات المقرر بخصكصيا. 
التحقؽ خبلؿ لحظة إصدار الشيادة المكصكفة أف صاحب التكقيع المحدد  -2

اليكية في الشيادة حاز البيانات الخاصة بإنشاء التكقيع المطابؽ لمبيانات 
 ة بفحص التكقيع المحدد في الشيادة.الخاص

التحقؽ مف أف البيانات الخاصة بإنشاء التكقيع كبفحص التكقيع يمكف  -3
استخداميا بصكرة تكميمية في حالة قياـ ) المكمؼ بخدمة التكثيؽ( بتسيير 
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نكعيف مف البيانات إال إذا برىف عمى أنو لـ يرتكب أم خطأ ما يبلحظ عمى 
تكقيعات االلكتركنية لـ يشر إلى مسؤكلية الجية التي التكجيو األكربي بشاف ال

تصدر شيادات التصديؽ االلكتركني في حالة عدـ تعميقيا لمعمؿ بالشيادة أك 
 إلغائيا إذا ما تكفر سبب لذلؾ.

كمف الممكف أف سبب عدـ نص التكجيو األكربي عمى مسؤكلية مؤدم خدمات 
األكربي لـ ينص عمى التزاـ جيات التصديؽ في ىذه الحالة يرجع إلى أف التكجيو 

 1التكثيؽ االلكتركني بتعميؽ العمؿ بشيادة التكثيؽ أك إلغائيا.
كذلؾ لـ يشر التكجيو األكربي إلى مسؤكلية جيات التصديؽ في حالة إفشاء األسرار 
الخاصة بالعمبلء لذلؾ فقد نادل الكثير مف القكانيف بضركرة إضافة بند رابع يعالج ىذه 

نعقاد مسؤكلية جية التصديؽ أما الفقرة الثانية مف المادة السادسة مف التكجيو الحاالت ال
تسير الدكؿ األعضاء عمى أف يككف المكمؼ بخدمة التكثيؽ الذم <<األكربي فقد نصت 

أصدر شيادة مكصكفة لمجميكر مسؤكال عف الضرر الذم يصيب شخصا طبيعيا أك 
 2<<عمى انو لـ يرتكب إىماالمعنكيا مستفيدا مف الشيادة إال إذا برىف 

المذككرة أعبله إف التكجيو  06استقرائنا ألحكاـ المادة الفقرة الثانية مف المادة مف خبلؿ   
األكربي أقر بالمسؤكلية المفترضة لجية التصديؽ االلكتركني التي تقكـ عمى أساس الخطأ 
المفترض كليس عمى خطأ كاجب اإلثبات مف الشخص المتضرر اثر تعكيمو عمى الشيادة 

كلكف  <<طالما أنو حسف النية أم أنو كاف يعتقد صحتيا الصادرة عف جية التصديؽ 
ىذا القرينة المفترضة بسيطة يمكف إثبات عكسيا، أك دحضيا مف طرؼ جية التصديؽ 
االلكتركني، كذلؾ بإثبات انو لـ ترتكب أم خطأ أك إىماؿ كمنو فإف دكر القرينة 

 المفترضة ىك نقؿ عبء اإلثبات مف المتضرر إلى جية التصديؽ<<
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لفقو الفرنسي يرل انو لرفع المسؤكلية المفترضة لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ا
نما يجب أف  كنفي الخطأ المفترض ال يتكقؼ عند إثبات عدـ تكافر الخطأ في جانبو كا 
يثبت أف مؤدم خدمات التصديؽ قد راع في تعامبلتو ألصكؿ كقكاعد مينة التصديؽ 

كتنفذىا عمى أكمؿ كجو كمطابقا ألفضؿ السبؿ  االلكتركني أم أنيا تقـك بأعماليا
   1المعركفة.

 كقت تسميـ شيادة التصديؽ االلكتركني .
يمكف نفي المسؤكلية مف خبلؿ إثبات أف الضرر يعكد لسبب أجنبي خارج عف سيطرت 
مؤدم خدمات التصديؽ، كما يمكف نفي المسؤكلية مف خبلؿ إثبات أف الضرر الحاصؿ 

يرجع إلى الشخص المضركر في حد ذاتو كتقديمو ألكراؽ مزكرة،  كالمطالب بتعكيض عنو
أك إثبات أف المتضرر لـ يعكؿ عمى شيادة التصديؽ بصكرة مقبكلة كمثاؿ ذلؾ أف تككف 
شيادة التصديؽ المعتمد عمييا قد أكقؼ العمؿ بيا، أك ألغيت بسبب معيف، أك أنيا محددة 

ك إثبات أف الضرر الحاصؿ يعكد إلى قكة بقيمة معينة، أك بنكع محدد مف المعامبلت، أ
 قاىرة، أك سبب أجنبي.

 إمكانية تحديد نطاق صالحية شيادة التوثيق: :القاعدة الثانية
إلقامة نظاـ التصديؽ االلكتركني يتمتع بدرجة عالية مف الثقة كالمصداقية كاألماف كلدفع 

ى العمؿ بجدية الجيات التي تمارس نشاط إصدار شيادات التصديؽ االلكتركني إل
كتطكير مياميا ال بد مف إقامة تكازف بيف المصالح ) مصمحة جية التصديؽ كمصمحة 
األشخاص الذيف يعكلكف عمى شيادة التصديؽ(، كإلقامة كتحقيؽ ىذا التكازف أقر التكجيو 

حؽ جيات التكثيؽ االلكتركني بتحديد نطاؽ  06األكربي في الفقرة الثالثة مف المادة 
يادة كمنو فإف كؿ تجاكز لنطاؽ المحدد في شيادة التصديؽ سكاء مف حيث صبلحية الش

القيمة أك نكع المعامبلت ال يثير مسؤكلية جيات التكثيؽ االلكتركني كال يمكف مسائمتيا 
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مف المادة السادسة  4-3عف ىذا التجاكز بأم حاؿ مف األحكاؿ كىذا ما جاءت بو الفقرة 
 بقكليا.

دكؿ األعضاء أف تتحقؽ مف ككف  المكمؼ بخدمة التكثيؽ يبيف في عمى <<الفقرة الثالثة: 
الشيادة المعتمدة الحدكد المعينة الستخداميا شريطة أف يتاح لمغير تمييز ىذه الحدكد كال 
يجب أف يككف المكمؼ بخدمة التكثيؽ مسؤكال عف الضرر الناتج عف االستخداـ التعسفي 

 <<  الستخداميا برىفلمشيادة مكصكفة تتجاكز الحدكد المعينة 
تسير الدكؿ األعضاء عمى ضماف أف يبيف المكمؼ بخدمة التكثيؽ في الفقرة الرابعة: 

الشيادة المعتمدة القيمة المحددة لمصفقات التجارية التي يتـ بشأنيا استخداـ الشيادة 
شريطة أف يتاح لمغير تمييز ىذا الحد كأف المكمؼ بخدمات التكثيؽ ال يككف مسؤكال عف 

 .األضرار الناشئة عف تجاكز ىذا الحد األقصى
يتجمى مف الفقرتيف الثالثة كالرابعة مف المادة السادسة مف التكجيو األكربي أنو يحؽ لجية 
التكثيؽ االلكتركني إيراد بعض التحفظات في شيادة التصديؽ مف خبلليا تحدد مجاؿ 

كمف ىذه القيكد المحددة  مسؤكليتيا تجاه الغير الذم يعكؿ عمى الشيادة التي تصدرىا
لنطاؽ صبلحية الشيادة كمسؤكلية مقدـ خدمات التكثيؽ كضع قيمة محددة لممعامبلت ال 
يجكز لمف يعكؿ عمى الشيادة تجاكزىا أثناء إبراـ عقكده كتعامبلتو كما يمكف كضع مدة 
زمنية معينة لصبلحية الشيادة ينبغي عمى المعكؿ عمى ىذه الشيادة أف يتعامؿ بيا 

يعكؿ عمييا في مدة الصبلحية كأف استعماليا خارج مدة الصبلحية ال يحمؿ الجية ك 
المصدرة ليا أية مسؤكلية تقيد شيادة التصديؽ بنكع معيف مف المعامبلت شريطة أف يتاح 
لمف يعكؿ عمى ىذه الشيادة تمييزىا مثؿ ىذه العقكد كالمبلحظ أف أثر ىذه الشركط المقيدة 

نما تسرم أيضا في مكاجية  لجية التكثيؽ ال تسرم فقط في مكاجية صاحب الشيادة كا 
 الغير الذم يعكؿ عمى الشيادة.
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مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني في التشريع الجزائري القانون رقم ثانيا: 

15/04: 
الجزائرم مسؤكلية  15/04لقد نظـ القانكف المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف رقـ 

خدمات التصديؽ في الباب الثالث الفصؿ الثالث القسـ الثاني تحت عنكاف مؤدم 
مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كصاحب شيادة التصديؽ االلكتركني في 

 .57إلى  53المكاد مف 
ىذه المكاد حددت الحاالت التي بمكجبيا تنعقد مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ نحك 

 57،56لذم أعتمد عمى الشيادة بصكرة معقكلة كفي المادتيف صاحب الشيادة أك الغير ا
 حددت الحاالت التي تنتفي فييا مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني.

من  53قيام مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا ألحكام المادة 
 : 15/04القانون

يككف <<مف قانكف التكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف الجزائرم عمى أنو:  53تنص المادة 
مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني الذم سمـ شيادة التصديؽ االلكتركني مكصكفة 

شخص طبيعي أك معنكم اعتمد عمى شيادة  أكمسؤكال عف الضرر الذم يمحؽ بأم ىيئة 
 << التصديؽ االلكتركني ىذه

ىذه الفقرة يتضح كأف مؤدم خدمات التصديؽ يككف مسؤكال عف األضرار التي مف خبلؿ 
تمحؽ بالشخص الذم تعاقد معو بإصدار شيادة مصادقة أك أم شخص أخر اعتمد 

 بصكرة معقكلة عمى ىذه الشيادة كذلؾ في الحاالت المبينة بذات المادة كىي:
ني المكصكفة ضمف ىذه صحة جميع المعمكمات الكاردة في شيادة التصديؽ االلكترك  -1

 الشيادة.



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

162 

 

التأكد عند منح شيادة التصديؽ االلكتركني أف المكقع الذم تـ تحديد ىكيتو في شيادة  -2
التصديؽ االلكتركني المكصكفة يحكز كؿ بيانات إنشاء التكقيع المكافقة لبيانات 

 التحقؽ مف التكقيع المقدمة أك المحددة في شيادة التصديؽ االلكتركني.
التأكد مف إمكانية استعماؿ بيانات إنشاء التكقيع كالتحقؽ منو بصفة متكاممة إال في   -3

 حالة ما إذا قدـ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ما يثبت انو لـ يرتكب أم إىماؿ.
حسب النص المذككر أعبله يككف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني مسؤكال عف جميع 
األضرار البلحقة بالشخص الذم اعتمد عمى شيادة تصديؽ الكتركني مكصكفة ككانت 
المعمكمات الكاردة بيذه الشيادة غير صحيحة في التاريخ الذم منحت فيو كالمعمكمات 

 15/04مف القانكف رقـ  15عمييا بأحكاـ المادة بيذا النص ىي تمؾ البيانات المنصكص 
كيشترط أف يككف سبب الضرر ىك عدـ صحة المعمكمات كال يرجع إلى سبب أخر ال يد 
لمؤدم خدمات التصديؽ فيو كما أف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ تثكر عند إخبللو 

التصديؽ  بااللتزامات كالشركط المفركضة عميو بمكجب القانكف كأف ال يضمف شيادة
جميع البيانات الكاجب تكافرىا في شيادة التصديؽ المكصكفة كتقكـ كذلؾ مسؤكلية مؤدم 
خدمات التصديؽ االلكتركني المدنية عند منح شيادة التصديؽ دكف التأكد أف المكقع 
يحكز كؿ بيانات إنشاء التكقيع المكافقة لبيانات التحقؽ منيا أك منح شيادة دكف التأكد مف 

استعماؿ بيانات إنشاء التكقيع كالتحقؽ منو بصفة كاممة يتبيف أيضا مف النص  إمكانية
المذككر إف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني تككف مسؤكلية عقدية تجاه 
العميؿ صاحب شيادة التصديؽ الذم تقدـ بطمب إلصدار ىذه الشيادة، كتككف مسؤكلية 

اعتمد عمى شيادة التصديؽ خاصة كأف تقصيرية في حالة حدكث ضرر لمغير الذم 
النص أقر مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ عف األضرار البلحقة بالشخص الذم اعتمد 
عمى ىذه الشيادة دكف تحديد لمعنى االعتماد ىؿ يقصد بو االعتماد مف صاحب الشيادة 

معنى أك الغير كماداـ المفظ جاء عاما فيك إذف يقصد الطرفيف صاحب الشيادة كالغير ب
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أخر أف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ تنعقد اتجاه كؿ طرؼ تعاقد معو إلصدار 
  .1شيادة المصادقة أك أم شخص اعتمد بصكرة معقكلة عمى الشيادة التي أصدرىا

من القانون  54قيام مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا ألحكام المادة 
15/04 : 

كف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني الذم سمـ شيادة يك<<عمى أنو  54تنص المادة 
تصديؽ الكتركني مكصكفة مسؤكال عف الضرر الناتج عف عدـ الغاء شيادة التصديؽ 
االلكتركني ىذه كالذم يمحؽ بأم ىيئة أك شخص طبيعي أك معنكم اعتمدكا عمى تمؾ 

 ـ يرتكب خطأ <<الشيادة إال إذا قدـ مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ما يثبت أنو ل
يستنتج مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم أقر بمسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ 
االلكتركني عف الضرر الحاصؿ لكؿ شخص نتيجة عدـ إلغاء شيادة التصديؽ كيككف 

مؤدم  ييمغ<<بقكليا   45إلغاء شيادة التصديؽ بحسب ما نصت عميو أحكاـ المادة 
خدمات التصديؽ االلكتركني شيادة التصديؽ االلكتركني في اآلجاؿ المحدد في سياسة 
التصديؽ بناء عمى طمب صاحب شيادة التصديؽ االلكتركني  المكصكفة الذم سبؽ 
تحديد ىكيتو كيمغي مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أيضا شيادة التصديؽ االلكتركني 

 المكصكفة عندما يتبيف << :
أنو قد تـ منحيا بناءا عمى معمكمات خاطئة أك مزكرة أك إذا أصبحت  -1
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مف االلتزامات المفركضة عمى مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني ىك إلغاء شيادة  
التصديؽ االلكتركني المكصكفة إما بناءا عمى طمب صاحب الشيادة أك في الحاالت التي 

 يقرر فييا القانكف ذلؾ.
في حالة عدـ القياـ بيذا اإلجراء كترتب عف ذلؾ ضررا أصاب صاحب كتتحقؽ مسؤكليتو 

الشيادة في الحالة األكلى أك الغير في الحاالت األخرل أما إذا تـ إلغاء شيادة التصديؽ 
المكصكفة بناء عمى طمب صاحبيا فإف ىذا األخير يككف مسؤكال عف األضرار البلحقة 

كلكف السؤاؿ الذم يطرح ىك في حالة إلغاء شيادة  بالغير كفقا لقكاعد المسؤكلية التقصيرية
 التصديؽ مف قبؿ مؤدم خدمات التصديؽ مف الذم يتحمؿ المسؤكلية في ىذه الحالة؟

الفقرة األخيرة نصت عمى أنو يحتج باإللغاء تجاه الغير ابتداء مف تاريخ  46المادة 
االلكتركني يفيـ مف النشر كفقا لسياسة التصديؽ االلكتركني لمؤدم خدمات التصديؽ 

ىذه المادة أف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ عف اإللغاء تبقى قائمة كال يمكف 
االحتجاج بو في مكاجية الغير قبؿ تاريخ النشر أما بالنسبة لصاحب الشيادة فانو 
يحتج بيذا اإللغاء في مكاجيتو مف تاريخ التبميغ ىذا فيما يخص االحتجاج بإلغاء مف 

ات التصديؽ أما بخصكص المسؤكلية المدنية فإف مسؤكلية مؤدم قبؿ مؤدم خدم
خدمات التصديؽ اتجاه صاحب الشيادة  ىي مسؤكلية عقدية بكجكد عقد معمكماتي 
يبـر بينيما أما إذا كاف المضركر مف الغير فإف مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ 

حظة أف المشرع تستند في ىذه الحالة إلى قكاعد المسؤكلية التقصيرية مع المبل
الجزائرم في مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ سكاء المنصكص عمييا بالمادة 

فإنو يمكف أف يعفى منيا في األحكاؿ التي يمكف فييا إثبات عدـ قياـ عنصر  54،53
اإلىماؿ في جانبو أك في األحكاؿ التي ال يمكف فييا نسبة الخطأ إليو خاصة إذا كاف 

ب صاحب الشيادة أك كفقا لمحاالت المحددة قانكنا ألف اإللغاء جاء بناء عمى طم
 مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ تتحقؽ في حالة عدـ القياـ بالتزاماتو.
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 إمكانية تحديد نطاق صالحية شيادة التصديق االلكترونية في التشريع الجزائري:
ني عف رغـ أف التشريع الجزائرم اقر بمبدأ مسؤكلية مؤدم خدمات التصديؽ االلكترك 

األضرار التي تمحؽ بالغير الناتج عف إىمالو أك تقصيره كسكاء كانت مسؤكلية عقدية أك 
عمى حؽ مؤدم خدمات التصديؽ  56،55تقصيرية إلى أنو نص في أحكاـ المادة 

االلكتركني في تحديد نطاؽ صبلحية شيادة التكثيؽ كتحديد الحدكد المفركضة عمى 
ا النطاؽ كالحدكد ال يمكف مسائمة مؤدم خدمات استعماليا بحيث إذا تـ تجاكز ىذ

 التصديؽ.
يمكف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أف يشير  <<عمى اآلتي 55فقد نصت المادة 

في شيادة التصديؽ االلكتركني مكصكفة إلى حدكد المفركضة عمى استعماليا بشرط أف 
لة ال يككف مؤدم تككف ىذه اإلشارة كاضحة كمفيكمة مف طرؼ الغير كفي ىذه الحا

خدمات التصديؽ االلكتركني مسؤكال عف الضرر الناتج عف استعماؿ شيادة التصديؽ 
  االلكتركني المكصكفة عند تجاكز الحدكد المفركضة عمى استعماليا<<

يمكف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني أف <<عمى أنو  56كما نصت أيضا المادة 
المكصكفة إلى حد األقصى لقيمة المعامبلت التي يشير في شيادة التصديؽ االلكتركني 

يمكف أف تستعمؿ في حدكدىا ىذه الشيادة بشرط أف تككف ىذه اإلشارة كاضحة كمفيكمة 
مف طرؼ الغير كفي ىذه الحالة ال يككف مؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني مسؤكال عف 

  <<الضرر الناتج  تجاكز الحد األقصى
أعبله أنو يمكف لمؤدم خدمات التصديؽ االلكتركني كضع يتضح مف النصيف المذككريف 

حدكد كقيكد بمكجبيا تتحدد مسؤكليتو كمف ىذه القيكد كضع قيمة محددة لممعامبلت، 
بحيث ال يجكز لمف يعكؿ عمى ىذه الشيادة إبراـ معامبلت تتجاكز قيمتيا الحد أك السقؼ 

الشيادة أك تقييد الشيادة بنكع  المحدد في شيادة التصديؽ أك كضع مدة زمنية معينة بيذه
 معيف مف المعامبلت.
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كلكف بشرط أف تككف ىذه اإلشارة كاضحة كمفيكمة كمف ثمة فإف مسؤكلية مؤدم خدمات 
تتحدد كفقا ليذه الشركط كالعقكد كمنو فإف أم تعامؿ يتجاكز الحدكد كالقيكد الكاردة بشيادة 

تصديؽ االلكتركني مسؤكال عنو التصديؽ كسبب ضررا لمغير ال يككف مؤدم خدمات ال
فمثبل الضرر الناجـ عف تجاكز القيمة المسقفة أك الضرر الناجـ عف تجاكز نكع المعاممة 

خارج مدة الصبلحية ال يرتب  يااللكتركنأك الضرر الناجـ عف استعماؿ شيادة التصديؽ 
 مسؤكلية خدمات التصديؽ. 

في التشريع التونسي القانون رقم مسؤولية مزود خدمات التصديق االلكتروني  -ثالثا
 المتعمق بالمبادالت والتجارة االلكترونية 2000لسنة  33

لقد عمؿ المشرع التكنسي عمى بياف مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني       
يككف << 22إذ كرد في الفصؿ  83/2000مف القانكف رقـ  22كيتجمى ذلؾ في الفصؿ 

كتركنية مسؤكال عف كؿ ضرر حصؿ لكؿ شخص كثؽ عف مزكد خدمات المصادقة االل
ك يككف مزكد خدمات  18حسف نية في الضمانات المنصكص عمييا في الفصؿ 

المصادقة االلكتركنية مسؤكال عف الضرر الحاصؿ لكؿ شخص نتيجة عدـ تعميؽ أك 
 مف ىذا القانكف<< 20،19إلغاء الشيادة طبقا لمفصميف 
مسؤكلية مزكد خدمات المصادقة تنعقد في حالة اإلخبلؿ نستنتج مف ىذا النص أف 

كالحالة الثانية ىي حالة إخبلؿ مزكد خدمات  18بالضمانات المنصكص عمييا بالفصؿ 
 المصادقة االلكتركنية بتعميؽ أك إلغاء الشيادة في حالة كجكد سبب يكجب كيتطمب ذلؾ.

ات المنصوص عمييا حالة إخالل مزود خدمات المصادقة االلكترونية بالضمان -
 :   13بالفصل 

مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية يتضح أنو مف بيف  18باستقراء الفصؿ 
 االلتزامات كالضمانات التي تقع عمى مزكد خدمات المصادقة كيجب أف يفي بيا ىي:                                             
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التي تضمنتيا الشيادة في تاريخ تسميميا كأف  ضماف صحة المعمكمات المصادؽ عمييا -
ىذه الضمانة القانكنية مف أىـ االلتزامات المفركضة عمى مزكد خدمات المصادقة 
االلكتركنية في مكاجية الغير الذم يستند عمى شيادة التحقؽ مف صحة البيانات التي 

ت كما سبؽ القكؿ يتـ تتضمنيا شيادة المصادقة بكافة الكسائؿ كالطرؽ الممكنة ىذه البيانا
التحقؽ منيا مف األكراؽ المقدمة مف صاحب الشيادة كالتي تسمـ لمزكد المصادقة 
االلكتركنية، كمنو فإف مسؤكلية جية التكثيؽ تمتنع إذا أثبتت قياميا بجميع التزاماتيا عمى 
أحسف كأكمؿ كجو في التحقؽ مف صحة البيانات كتبيف بعد ذلؾ أف الكثائؽ المقدمة 

 رة كأف التزاـ مزكد المصادقة االلكتركنية ىك بذؿ العناية كليس تحقيؽ نتيجة.مزك 
أف يضمف مزكد خدمات المصادقة االلكتركنية الصمة بيف صاحب الشيادة بمسؾ  -

( مف ىذا 5منظكمة إحداث إمضاء مطابقة ألحكاـ القرار المنصكص عميو بالفصؿ )
 ء المعرفة في الشيادة في تاريخ تسمميا.القانكف كمتكاممة مع منظكمة التدقيؽ في اإلمضا

كؿ شخص يرغب مف أف يككف لو إمضاء الستخدامو في المعامبلت االلكتركنية يجب  
بكاسطة منظكمة مكثكؽ بيا تحدد مكاصفاتيا  1عميو أكال تحديد منظكمة إحداث اإلمضاء

ة يككف بقرار مف كزير االتصاؿ التكنسي لذلؾ فإف مزكد خدمات المصادقة االلكتركني
مسؤكال عف األضرار التي تصيب أم شخص متى كانت ناجمة عف اختبلؼ منظكمة 

 إحداث اإلمضاء عمى المنظكمة المحددة بقرار كزير االتصاالت. 
التحقؽ مف الشخص الطبيعي عند إصدار كتسميـ شيادة المصادقة إليو بكصفو ممثبل  -

بمعنى أنو يجب عمى لمشخص المعنكم كالتحقؽ مف صحة تمثيمو لمشخص المعنكم. 
مزكد خدمات المصادقة االلكتركنية التأكد المسبؽ مف طالب شيادة المصادقة كيتـ ذلؾ 
مف خبلؿ الكثائؽ الثبكتية المقدمة، ككذلؾ التأكد مف صفة تمثيمو لمشخص المعنكم إما 
بتقديـ قرار مجمس إدارة الشركة الذم يفكض بمكجبو الممثؿ بتقديـ طمب شيادة المصادقة 

                                                           
مضائو االلكتركني. 1  تحديد منظكمة إحداث اإلمضاء: تعني ىك الشخص الذم أصدر شيادة المصادقة االلكتركنية كا 
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ىذا الشخص قد يككف مساىما في الشركة، أك محامييا، أك أم شخص آخر حاصؿ ك 
عمى التفكيض. أما إذا قدـ الطمب مف رئيس مجمس إدارة الشركة ال يحتاج إلى تفكيض 
باعتباره الممثؿ القانكني كمنو فإف مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني تثكر 

المذككرة أعبله كترتب عف ذلؾ  18لكاردة بالفصؿ كتنعقد في حالة إخبلليا بااللتزامات ا
ضررا لمغير فإنو يككف مزكد خدمات التصديؽ ممـز بالتعكيض استنادا إلى قكاعد 
المسؤكلية العقدية في حالة حصكؿ الضرر لصاحب الشيادة الذم يرتبط معو بعقد كىك 

نطاؽ التجارة  عقد معمكماتي مفاده تزكيد صاحب الشيادة بمجمكعة خدمات معمكماتية في
االلكتركنية أما إذا ترتب ضرر لمغير الذم ال يرتبط بمزكد خدمات التصديؽ بأم عقد 
فمسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ تستند في ىذه الحالة عمى قكاعد المسؤكلية مع االشتراط 

 في الحالتيف أركاف المسؤكلية ) الخطأ الضرر كعبلقة السببية(. 
الحالة الثانية :إخالل مزود خدمات المصادقة االلكترونية بالتزام تعميق أو إلغاء شيادة 

 :  20،13المصادقة في الحاالت التي يقررىا القانون طبقا لمفصمين 
يككف مزكد خدمات المصادقة االلكتركنية مسؤكال عف تعكيض الضرر الناشئ عف إخبللو 

 221مصادقة كىذا طبقا ألحكاـ الفصؿ بالتزامو في تعميؽ أك إلغاء شيادة ال
فإف مزكد الخدمة يحؽ لو تعميؽ العمؿ  2000لسنة  83مف القانكف  19كحسب الفصؿ 

بالشيادة االلكتركنية الممنكحة منو بناءا عمى طمب صاحب الشأف أك بقرار منو في 
عمى انو يحؽ لمزكد خدمة التصديؽ االلكتركني  20حاالت محددة ككذلؾ نص الفصؿ 

 غاء شيادة التصديؽ بناء عمى طمب صاحبيا أك في حاالت محددة بقرار منو.إل
كمنو فإذا كاف التعميؽ أك اإللغاء جاء بناء عمى طمب صاحب الشيادة كسبب ذلؾ ضررا 
لمغير فإف صاحب الشيادة يككف مسؤكال مدنيا في مكاجية ىذا الغير المضركر كفقا 

                                                           
عف  الضرر الحاصؿ لكؿ يككف مزكد خدمات المصادقة االلكتركنية مسؤكال  << 83/2000مف القانكف  22الفصؿ  1

 مف ىذا القانكف << 20،19شخص نتيجة عدـ تعميؽ أك إلغاء الشيادة طبقا لمفصميف 
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التعميؽ أك اإللغاء بناء عمى قرار مزكد الخدمة،  لقكاعد المسؤكلية التقصيرية أما إذا كاف
كسبب ذلؾ ضررا لمغير فينا مزكد الخدمة ىك الذم يككف مسؤكال مسؤكلية مدنية عقدية 
إذا لحؽ الضرر بصاحب الشيادة، كىذا لكجكد عقد مبـر بيف الطرفيف أما إذا كاف 

أم مسؤكلية المضركر مف الغير فإف أساس مسؤكلية مزكد الخدمة فعؿ التقصير )
  .1تقصيرية( 

المشرع التكنسي أعفى مزكد الخدمة مف المسؤكلية المدنية كذلؾ في الحاالت التي ال 
يمكف فييا نسبة أم خطأ إليو كما لك أف صاحب الشيادة لـ يحتـر شركط استعماليا أك 
شركط إحداث إمضائو االلكتركني أك حالة تعميؽ أك إلغاء الشيادة بناء عمى طمب 

مف قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية  22ا كمنو يمكف القكؿ أف الفصؿ صاحبي
التكنسي حدد بكضكح الحاالت التي تثار فييا المسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ 

 كالمجاالت التي تثار فييا مسؤكلية صاحب الشيادة.
مسؤولية مزود خدمات التصديق االلكتروني في قانون المعامالت والتجارة  -رابعا

  2002لسنة  02االلكترونية إلمارة دبي رقم 
 2002لسنة  02لقد عالج قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية اإلماراتي رقـ 

كالعشركف مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ، كذلؾ في الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة 
 مبرزا مف خبلليا الحاالت التي تقـك فييا مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ كىي:

 حالة عدـ صحة شيادة المصادقة. -
 حالة كجكد عيب في الشيادة. -

جاء عاما كلـ يبيف المقصكد بصحة شيادة المصادقة أك الحاالت  24/04نص المادة 
القانكف كمنو يمكف القكؿ بأف الشيادة التي تعيبيا تاركا ىذا األمر الجتياد الفقو كرجاؿ 

تككف غير صحيحة إذا لـ تتضمف البيانات اإللزامية المنصكص عمييا قانكنا أك في حالة 
                                                           

 .189ص  ،عبد الفتاح بيكمي، المرجع السابؽحجازم  1



 الباب الأول: النظام القانوين للتوقيع الالكرتوين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

172 

 

إخبلؿ مزكد خدمات التصديؽ بااللتزامات كالشركط المفركضة عميو، ال سيما تمؾ الكاردة 
خدمات التصديؽ أك  مف ذات القانكف، سكاء تمؾ المتعمقة بنشاط مزكد 24بأحكاـ المادة 

 1تمؾ المتعمقة بشيادة المصادقة.
كمسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ االلكتركني قد تككف مسؤكلية عقدية في حالة التعكيض 
عف األضرار البلحقة بصاحب الشيادة كتككف مسؤكلية تقصيرية تجاه الغير الذم اعتمد 

نكف اإلماراتي رقـ نصكص القا 2عمى شيادة المصادقة بصكرة معقكلة كأصابو ضرر
يغمب عمييا طابع العمكـ فيي لـ تحدد المقصكد باالعتماد المعقكؿ عمى  02/2002

تناكلت االعتماد عمى  21/1التكقيع االلكتركني أك الشيادة االلكتركنية خاصة كأف المادة 
التكقيع االلكتركني، أك الشيادة االلكتركنية، كربطتو بالمدل الذم يككف فيو االعتماد 

عقكال، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو: متى يككف االعتماد عمى التكقيع االلكتركني أك الشيادة م
االلكتركنية معقكال، كبالتالي تقكـ مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ؟ كمتى ال يككف 

 االعتماد معقكال كمنو ال تقـك مسؤكلية مزكد خدمات التصديؽ؟ 
التي أشارت إلى  21/3مقتضيات المادة  يمكف أف نستخمص اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف

بعض االعتبارات المحددة لمعقكلية أك عدـ معقكلية االعتماد عمى التكقيع االلكتركني أك 
 الشيادة االلكتركنية ىذه االعتبارات تتمثؿ في اآلتي:

 طبيعة المعاممة المعنية كالتي قصد تعزيزىا بالتكقيع االلكتركني. -
 أىميتيا متى كاف ذلؾ معركفا.قيمة المعاممة المعنية أك  -

                                                           
إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدـ صحة الشيادة أك نتيجة ألم  <<تنص  02/2002مف القانكف رقـ  24/04المادة  1

 عيب فييا يككف مزكد خدمات التصديؽ مسؤكال عف الخسائر التي يتكبدىا
 كؿ طرؼ تعاقد مع مزكد خدمات التصديؽ حكؿ تقديـ الشيادة. –أ 
 أم شخص اعتمد بصكرة معقكلة عمى الشيادة التي أصدرىا مزكد خدمات التصديؽ. -ب
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ما إذا كاف الشخص الذم اعتمد عمى التكقيع االلكتركني أك الشيادة قد اتخذ خطكات  -
  1مناسبة تقرر مدل إمكانية االعتماد عمى التكقيع االلكتركني أك الشيادة.

أما إذا كاف الطرؼ الذم اعتمد عمى التكقيع االلكتركني قد اتخذ خطكات مناسبة لمتحقؽ  -
 أف التكقيع االلكتركني معزز بشيادة أك كاف مف المتكقع أف يككف كذلؾ. مف

ما إذا كاف الطرؼ الذم اعتمد عمى التكقيع، أك الشيادة قد عرؼ أك كاف عميو أف يعرؼ  -
 أف التكقيع االلكتركني، أك الشيادة قد عدلت، أك ألغيت.

ى التكقيع االلكتركني، أك أية اتفاقية أك سياؽ تعامؿ بيف المنشئ كالطرؼ الذم اعتمد عم -
   .2الشيادة، أك أم عرؼ تجارم سائد كأم عامؿ آخر ذم صمة

ىذا كقد أجاز المشرع اإلماراتي لمزكد خدمات التصديؽ أف يدرج في الشيادة االلكتركنية 
بندا يبيف فيو نطاؽ مسؤكليتو، كىذه البنكد تخضع لمبدأ االتفاؽ بينو كبيف طالب الشيادة، 

شرع اإلماراتي أقر مبدأ المسؤكلية كأصؿ عاـ كاالستثناء ىك تقيد المسؤكلية كمنو فإف الم
ما يبلحظ عف اإلعفاء الكمي  24/053أك اإلعفاء منيا، كىذا ما جاءت بو المادة 

لممسؤكلية أنو مف الممكف أف يككف سببا كعائقا في نمك التجارة كالمعامبلت االلكتركنية 
لما لو مف تأثير مباشر في عنصرم الثقة كاألمف المذاف تتطمبيما مثؿ ىذه المعامبلت ىذا 

دـ بذؿ مف جية كمف جية أخرل أف اإلعفاء مف المسؤكلية مف شأنو أف يؤدم إلى ع
 العناية البلزمة في الحفاظ عمى مصداقية المعامبلت كالثقة في شيادة التكثيؽ. 

                                                           
يحؽ لمشخص أف يعتمد عمى التكقيع االلكتركني أك الشيادة << 2002لسنة  02مف قانكف رقـ  21/01المادة  1

 االلكتركنية إلى المدل الذم يككف فيو مثؿ ذلؾ االعتماد معقكال<<
 .1918-1917، المرجع السابؽ، ص الدسكقي إبراىيـ 2
 ال يككف مزكد خدمات التصديؽ مسؤكال عف أم ضرر: <<  02/2002مف القانكف رقـ  24/05نص المادة  3

 إذا أدرج في الشيادة بيانا يقيد نطاؽ كمدل مسؤكليتو تجاه أم شخص ذم صمة. -1

   إذا أثبت بأنو لـ يقترؼ خطأ أك إىماؿ أك أف الضرر نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو. -2
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ابعاف سمة العصر الذم نحياه اآلف كالتطكر التقني المتت ،لتقدـ العمميلقد بات ا
يعيش زخـ مف المتغيرات كالطفرات العممية كالمعمكماتية في كؿ مناحي  اإلنسافكصار 

كفي كؿ  ،في كؿ نشاط كعمؿ طكلىالتكنكلكجي اليد الاف لمتطكر كك ،الحياة قاطبة
 تصرؼ ككاقعة.

ككمما اشتد كقع تأثير التكنكلكجيا االلكتركنية الحديثة عمى حياتنا نجد كأف السمة البارزة 
في حياتنا ىي التغير األمر الذم خمؽ قدرا كبيرا مف االضطراب كالحيرة تجاه ىذا الكـ 

فمقد فاقت معدالت نمك التقنيات ،المتكالية لدل الجميع اليائؿ مف المعمكمات كالتقنيات 
 عمى المتابعة كاالطبلع كالفيـ. هالحديثة قدرة الشخص العادم كعجز 

نما ،التغير الذم يشيده العالـ لـ يقتصر عمى مجاالت معنية فحسب إف امتد ليشمؿ  كا 
لسنكات عديدة مت يد مف المكضكعات القانكنية التي ظالمجاؿ القانكني كأصبح يمس العد

فالتطكر الذم عرفو عالـ االتصاؿ انعكست آثاره عمى النظرية  ،تتسـ باالستقرار كالثبات
كسيمة تعاقد بيف  االنترنتكصارت  ،بصكرة مباشر اإلثباتكأحكاـ  لبللتزاماتالعامة 

كالقبكؿ  اإليجابفأصبح ،بآثارىا عمى المتعاقديف كعمى طبيعة العقد  كانعكستاألطراؼ 
كأف الطبيعة االلكتركنية لمعقكد  ،محدكد كأضحى العقد الكتركنيا كالتكقيع الكتركنياعابر ل

المعامبلت أك العقكد االلكتركنية  إثباتكأصبح  اإلثبات،أثرت عمى الكسائؿ المتبعة في 
مف أىـ المسائؿ التي حضيت بالعناية مف أطراؼ المعاممة االلكتركنية كاف كانت ىي 

ف المعاممة االلكتركنية غيرت في مفيكـ عناصر المحرر التقميدم أل اإلطبلؽاألىـ عمى 
كاف يرتكز عمى كسائط مادية تقميدية تستخدـ في كتابة المحررات  مف كؿ ما كانتقمنا

ة تسبح في أفقو كسائط كنقميا إلى عالـ خالي مف الكسائط المادي ،كحفظيا ،كتكقيعيا
 .ير مممكسةغ مغناطيسية، ، ضكئيةالكتركنية
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مفاىيـ القانكنية البسبب عدـ تكيؼ كانسجاـ  اقانكني اىذا التغير العميؽ أحدث فراغ  
لذلؾ جاءت نداءات ،التقميدية خاصة عناصر الدليؿ الكتابي  اإلثباتالحديثة مع قكاعد 

نظاـ قانكني  إيجادع كالعمؿ عمى جاؿ القضاء إلى ضركرة تدخؿ المشر يف كر يالقانكن
 بإعادة،دية كنية أك عمى األقؿ تطكير المفاىيـ القانكنية التقمييستكعب المعامبلت االلكتر 

 .ككف أماـ كضعية شاذةاشى ك التطكر التكنكلكجي حتى ال نصياغتيا كجعميا تتم

ثة مكاكبة لطبيعة مف خبلؿ بناء مفاىيـ قانكنية حدي تعاظـلذلؾ فإف دكر المشرع    
مبدأ  إقراربؿ أف اليدؼ األساسي مف التشريعات الحديثة ىك  ،اتالمعمكم تكنكلكجيا

المساكاة بيف حجية المفاىيـ القانكنية الحديثة ك حجية المفاىيـ القانكنية الكاردة في القكاعد 
 عقبة في طريؽ التطكر التكنكلكجي. كىذا حتى ال يككف القانكف ،التقميدية لئلثبات

عناصر الدليؿ الكتابي االلكتركني كاعترفت بحجية لقد أقرت التشريعات الحديثة حجية ك  
بشأف التجارة االلكتركنية يعتبر القانكف النمكذجي  ك الكتابة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني

الذم أصدرتو لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي  12/07/1996في  الصادر
(CNUDCIأكؿ تنظيـ دكلي لئلثبات االلكتركني يع )ترؼ بعناصر الدليؿ االلكتركني. 

عندما أدرجت لجنة األمـ  1984جاء بعد تحضيرات مسبقة بدأت عاـ  القانكف ىذا
المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي ضمف جدكؿ أعماؿ دكرتيا السابعة عشر مكضكع 

 1985اآللية لممعطيات المعمكماتية كخبلؿ سنة  تالمشكبلت القانكنية المتعمقة بالمعامبل
غة القكاعد القانكنية صيا بإعادةتكصية لمدكؿ كالمنظمات الدكلية  18عف دكرتيا خض تم

تسجيؿ البأذف حتى ت،ات في المعامبلت التجارية التي تقؼ حائبل دكف استخداـ المعمكم
غبلؽتسمح بتحكيؿ لكأيضا  ،ات التي يمثميا المحرريطالمعمكماتي لممع المحرر  )تشفير(كا 
المتحدة مشركع التكجيو  األمـالقانكف النمكذجي الصادر عف لجنة  تبلااللكتركني كقد 

كزراء المجمكعة عمى ىذا المشركع في ربي بشأف التكقيعات االلكتركنية ككافؽ مجمس األك 
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أما عمى الصعيد الكطني فقد صدرت مجمكعة كبيرة مف التشريعات  ،30/11/19991
األمريكية أكؿ مف أصدر عمى  UTAH)االلكتركني كتعتبر كالية ) لئلثباتالمنظمة 

قانكنا  1996أصدرت عاـ  إذ،اإلثبات االلكتركني الصعيد الكطني قانكنا أك تشريعا ينظـ 
ذ ،2خاصا ينظـ قكاعد التكقيع االلكتركني  إقامةبمعناه القانكني  باإلثباتكاف يقصد  اكا 
ؽ كاألساليب بالطر محاكـ أماـ القاضي الطبيعي الدليؿ أماـ ساحات القضاء كبأركقة ال

تمؾ الخاصية تؤدم  .التي يحددىا المشرع بشأف قياـ كاقعة قانكنية ترتب أثارىا كالضكابط
ليس  فاإلثبات بمعنى العاـ ،العاـالقانكني عف اإلثبات بمعناه  اإلثبات بمعناهإلى اختبلؼ 

 .الدليؿ أماـ ساحات القضاء كال أف يأتي بطريقة محددة إقامةبشرط أف يسعى نحك 

أثبت الشيء أم أقره كعرفو حؽ المعرفة كأثبت الحؽ أم ، يقصد بو في المغة كاإلثبات
 .3أقاـ حجتو

 كجكدأماـ القضاء عمى  المدعى الدليؿ إقامةأم بثبكت شيء أخر كفي االصطبلح الحكـ 
 إقامةصحة كاقعة متنازع فييا بقصد الكصكؿ إلى نتائج قانكنية معينة أك ىك  حؽ أك

  .4حقيقة كاقعة يؤكدىا في خصكمة احد طرفييا كينكرىا الطرؼ اآلخراف عمى برىال

ال يستطيع  اإلنسافترتبط ارتباطا كثيقا بالقاعدة التي تقضي بأف  اإلثباتكالكاقع أف أىمية 
البد مف االلتجاء إلى القاضي كأف  حقوأف يقتضي حقو بنفسو كالفرد مف أجؿ أف يناؿ 
الدليؿ عمى  إقامةكبالتالي يتعيف عميو  ،يقنع القاضي بكجكد حقو الذم ينازعو فيو الغير

لـ تكف عناصر ىذا  إذاكالتعامبلت االلكتركنية ال تحقؽ النتائج المرجكة  .ىذا الحؽ

                                                           
1
 Pay bareau (f) la signature Electronique En quete De reconnaissance page 1 

http:// www.tatribune.fr/dossiers/technolgies.nsf. 
2
 http://www.commerce. state.ut.us/web/commerce/digsig/act htm. 

 .82-81، الصفحة 1990صة بكزارة التربية كالتعميـ ، طبعة خامعجـ الكجيز، الصادر عف مجمع المغة العربية 3
 ،بدكف ناشر ،المبادئ العامة في نظرية اإلثبات في القانكف الخاص المصرم ،محمكد جماؿ الديف زكي ،الدكتكر 4

 .10، ص 2001طبعة ، القاىرة
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مادية كرقية  اتداعمحجية التصرؼ المبـر عمى كسائط ك كالتصرؼ معترفا بحجيتيا تماما 
مجكء إلى الكسائط الذم ينجر عنو عزكؼ عف ال األدلةكخبلؼ ذلؾ يؤدم إلى تدرج 

 .1تطكر عرفتو البشرية التالي نحسر أىـكبالتصرفات  االلكتركنية إلتماـ

االلكتركني، كمبدأ التكافؤ بينيا في ىذا الباب سكؼ نبحث في الحجية القانكنية لمتكقيع 
التقميدم كنعرج في ىذا عمى مستكيات التكقيع االلكتركني كبيف الحجية المقررة لمتكقيع 

حتى تتقرر لو الحجية المتكافئة مع حجية التكقيع التقميدم بيا  اإللماـكالشركط الكاجب 
ذلؾ قسمنا ىذا الباب ي ببيا إلقرار حجية التكقيع الرقمكمكقؼ الفقو كالمحاكالت التي جاء 

 :إلى فصميف

 االلكتركني. اإلثباتتنظيـ  الفصل األول:

 .حجية التكقيع االلكتركني في ظؿ القكاعد العامة لئلثبات الفصل الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La preuve sur internet: les règles classique et l'apport de signature électronique, p.1, http:// www. 

juriscom.net/uni/doc  
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 الفصل األول

 االلكتروني اإلثباتتنظيم 

في القرف السادس عشر  لقد ظمت فكرة التكقيع بمفيكميا التقميدم منذ اعتمادىا
قرارالكسيمة الكحيدة قانكنا لتصديؽ ميبلدم  ؿ كظ ،المعمكمات التي تتضمنيا المحررات كا 

بحيث ،كافة  اإلثباتالسند التقميدم عمى مدل طكيؿ مف الزمف يعتمي قمة اليـر بيف أدلة 
اضي إلثبات التي يمكف أف تقدـ لمق اإلثباتيدم أقكل أدلة أف التشريعات تعتبر السند التقم

كاقعة مصدر الحؽ كعند تكافر الدليؿ الكرقي يصدر القاضي حكمو دكف أف يراكده شؾ ال
 .في الحكـ الذم أصدره

الحديثة كفي ظؿ ثكرة المعمكمات  التكنكلكجيادـ في ظؿ ظيكر إال أف ىذا المجد لـ ي  
ىذه الثكرة أدت  ،كاالتصاالت كظيكر الحاسب االلكتركني الذم دخؿ جميع أنحاء الحياة

 إبراـإلى قمب المكازيف كأصبح في ظميا مف الممكف ألشخاص مف مختمؼ دكؿ العالـ 
كتطكر األمر أكثر بعد انتشار  ،عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة عقكد كتصرفات قانكنية

فأصبح العالـ بحؽ قرية صغيرة تجمع األشخاص مف مختمؼ أنحاء كجنسيات  ،االنترنت
   .العالـ

ظؿ ىذه التطكرات كالمستجدات عمى مستكل االتصاالت كاالنترنت كالتجارة في    
 إثباتفبل يمكف ،جميعا  األدكاتااللكتركنية فإف المستند التقميدم لـ يعد لو مكانا بيف ىذه 

لذلؾ فإف كسائؿ ،االنترنت مف خبلؿ مستند كرقي عقد أك تصرؼ تجارم يتـ عبر 
العقكد كبذلؾ يمكف القكؿ أف ىذا التطكر في  اـإبر تطكرت بحسب تطكر كسائؿ  اإلثبات

خاصة تمؾ المتعمقة ،رات في القكاعد القانكنية يأساليب التعاقد الخالي مف الكرؽ أحدث تغي
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فالتجارة التي تبـر عبر شبكة االنترنت بكاسطة الكسائط االلكتركنية تختمؼ  باإلثبات
مقكمات التجارة  الختبلؼظرا طبيعة التعامؿ بيا عف طبيعة التجارة العادية كىذا ن

 التقميدية. االلكتركنية عف مقكمات التجارة

فإنو بات  ،المدنية كالتجارية اتإذا كانت التجارة االلكتركنية أمرا كاقعا قائما في التصرف
لذلؾ سارعت الدكؿ سكاء عمى  ،مف الضركرم تنظيـ ىذه التصرفات مف الناحية القانكنية

تعديبلت  إحداثسف تشريعات جديدة أك أك الكطني إلى  اإلقميميالمستكل الدكلي أك 
 اإلعبلـفي مجاؿ  التكنكلكجيجزئية بمكجبيا كيفت قكانينيا مع مستجدات التطكر 

كىذا مف أجؿ كضع آليات قانكنية تكفؿ حقكؽ األفراد كتحافظ عمييا خاصة  ،كاالتصاؿ
لمبيانات االلكتركنية ذلؾ أف  تنظيميال اإلطارالتقميدية ال تتناسب مع  اإلثباتكأف قكاعد 

ىذه القكاعد العامة تشترط تكافر المحرر الكرقي )التقميدم( كأف يككف مكقع عميو بصكرة 
 تقميدية في حيف أف التجارة االلكتركنية تعتمد عمى محررات الكتركنية كتكقيع الكتركني.

حجية لممحررات المكقعة الكتركنيا باالستناد إلى القكاعد  يجادإلالفقو قاـ بمحاكالت إف    
خضاع،العامة المنظمة لئلثبات في المكاد المدنية كالتجارية  ىذه الكسائؿ لمسمطة  كا 

 اإلثباتمة في حررات المكقعة الكتركنيا أدلة كامالتقديرية لمقاضي الذم يحؽ لو اعتبار الم
المحررات التقميدية كالتكقيع عمييا أك اعتبارىا  فرىا فياالشركط الكاجب تك  استيفائياعند 

سقاط ،ةليبل غير كامؿ أك استبعادىا بالمر د ككما سبؽ  ،كؿ قيمة ليذه الكسائؿ الحديثة كا 
سارعت إلى سف تشريعات تقر بحجية المحررات االلكتركنية كحجية القكؿ أف الدكؿ 

رة االلكتركنية الصادر في كيعتبر القانكف النمكذجي بشأف التجا،التكقيع االلكتركني 
( أكؿ تنظيـ cnudciعف لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي ) 12/07/1996

كجاء ىذا القانكف بعد  ،دكلي حقيقي لئلثبات االلكتركني يعترؼ بعناصر الدليؿ االلكتركني
ىذا  كقد نظـ ،بشأف التكقيعات االلكتركنية األكربيثـ جاء التكجيو  ،تحضيرات مسبقة

ثـ ،  13/12/1999ككافؽ عميو البرلماف األكربي في  ،المشركع حجية الدليؿ االلكتركني
 2001النمكذجي الخاص بالتكقيعات االلكتركنية لسنة  تراؿياألكنسبعد ذلؾ جاء قانكف 
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مبحث في ىذا ل،ك القانكني لمدكؿ لكي تسترشد بو عند كضع قكانينيا  اإلطاركاضعا 
 :مبحثيفإلى  تـ تقسيموالفصؿ 

 .(كتابة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركنيال)االلكتركني  اإلثباتحجية عناصر دليؿ  :المبحث األول

 .اإلثباتحجية المحررات االلكتركنية في  :المبحث الثاني

 المبحث األول

 االلكتروني اإلثباتحجية عناصر دليل 

 الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني()

الكتابة الخطية  :ىما أساسيفلما كاف الدليؿ الكتابي التقميدم يتككف مف عنصريف 
كالتكقيع اليدكم فإف األمر ال يختمؼ في الدليؿ الكتابي االلكتركني المستخرج مف الحاسب 

في المعامبلت  اإلثباتكالذم بدكره يتككف مف عنصريف متكامميف يحققاف كظيفة ، اآللي
نترنت كىما الكتابة االلكتركنية التي تثبت تصرؼ قانكني معينا كأف كة االالتي تتـ عبر شب

كمف ثمة فإف دراسة  ،1يككف مكقعا الكتركنيا مف الشخص المنسكب إليو الدليؿ االلكتركني
ركط االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني كالشة الكتابالدليؿ الكتابي تستمـز الكقكؼ عمى حقيقة 

كقسمنا ىذا المبحث ، اإلثباتمنيما ليقكما بتأدية كظيفتيما في التي ينبغي تكافرىا في كؿ 
 إلى مطمبيف:

  .حجية الكتابة االلكتركنية :المطمب األول

 .اإلثباتحجية التكقيع االلكتركني في  المطمب الثاني:
                                                           

زىرة  محمد المرسى، الحاسكب كالقانكف مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي بالككيت، الطبعة األكلى سنة  ،الدكتكرة 1
 .93، ص 1995

 الدليؿ لغة: المرشد كالكاشؼ مف دلمت عمى شيء كدلمت إليو كالجمع أدلة كأدالء.
بصحيح النظر فيو إلى  اصطبلحا: ما يتكصؿ بصحيح النظر فيو إلى العمـ بمطمكب خبرم كقيؿ: ىك ما يمكف التكصؿ

 العمـ بالغير كقيؿ : ىك ما يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر كقيؿ : ىك ترتيب أمكر معمكمة لمتأدم إلى مجيكؿ.
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 المطمب األول

 حجية الكتابة االلكترونية

ذا،تعد الكتابة الخطية العنصر األكؿ مف عناصر الدليؿ الكتابي التقميدم  كاف  كا 
كاتفاقيا يكفي النعقاد العقد بصفة  ،اإلراداتاألصؿ في العقكد ىك الرضائية فإف تطابؽ 

غير أف الكاقع العممي  ،كينطبؽ ىذا األمر عمى العقكد المبرمة عبر شبكة االنترنت ،عامة
حدكث نزاع بيف المتعاقديف كالمجكء إلى القضاء في ىذه الحالة ال خبلؼ ذلؾ خاصة عند 

كجكد  إثباتلتزاـ المترتب عنو بكجكد العقد أك اال د مف تقديـ سند مكتكب يمكف لممدعيب
كىذا الكاقع العممي أدل إلى ظيكر العديد مف أشكاؿ المستندات  ،ىذا الحؽ المدعى بو

تعاقديف كلما كاف التعاقد مبيعة التعامؿ كظركؼ الالتعاقدية الكتابية التي تتنكع بحسب ط
مف خبلؿ شبكة االنترنت يتـ عف طريؽ تحرير العقد عمى كسائط أك دعائـ الكتركنية فإف 
ثمة سؤاؿ يطرح حكؿ مدل اعتبار ىذه الكسائط أك تمؾ المحررات االلكتركنية دليبل كتابيا 

 .اإلثباتمقبكال في 

لمتفؽ عميو بيف األشخاص سكاء ثبت ىذا التصرؼ فالكتابة إذف تثبت التصرؼ ا   
 اإلثباتفي قكاعد  رسمي أك عرفي كلـ يرد في التشريع المصرم كاألردنيبمحرر 

 323بمكجب المادة عمى خبلؼ التشريع الجزائرم الذم عرؼ الكتابة  ،1المقصكد بالكتابة
مكرر مف القانكف كىك أكؿ نص عرؼ مف خبللو المشرع الكتابة التي يمكف استعماليا 

بالكتابة مف تسمسؿ الحركؼ أك  اإلثباتينتج << التصرفات القانكنية إلثباتككسيمة 
صاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمات أك رمكز ذات معنى مفيكـ ميما كانت الكسيمة التي أك 

التصرفات  إثباتيفيـ مف ىذا النص أف المشرع يعتد في  >>إرسالياطرؽ تتضمنيا ككذا 
القانكنية بأية دعامة كانت عمييا الكتابة سكاء كانت عمى الكرؽ أك القرص المضغكط أك 

                                                           
 .192ص  الرجع السابؽ،، مرقس سميماف ،الدكتكر 1
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ىا التطكرات مفيكـ ليشمؿ كؿ الدعائـ التي تفرز عمى القرص المرف كيتسع ىذا ال
لـ يكف ىناؾ  230/2000ؿ صدكر القانكف رقـ لكجية أما في القانكف الفرنسي فقبالتكنك 

كبتعديؿ بالكتابة إال أنو كبعد صدكر ذلؾ القانكف  اإلثباتتعريؼ قانكني محدد لمفيكـ 
بتعريؼ مكسع يمكف أف يشمؿ كؿ  أتتمف القانكف المدني الفرنسي فقد  1316المادة 

بالكتابة   اإلثباتالخطي أك  اإلثباتينشأ <<  و:نأنصت عمى  متاحة إذصكر الكتابة ال
مفيكمة ذات داللة أخرل  إشارةز أك األرقاـ أك أم رم العبلمات أك محركؼ أكلمف  تتابع 

  .1>>إرسالياأيا كانت دعامتيا أك شكؿ 

المبلحظ عمى النص الفرنسي انو جاء بصياغة عامة كتنظيـ عاـ فبل يقتصر النص عمى 
نما الكتابة االلكتركنية يسمح بأال يخرج عف تنظيمو أم  يدخؿ معيا الكتابة التقميدية كما كا 

صكرة أك شكؿ مف أشكاؿ الكتابة يمكف أف يستحدث مستقببل كما أف التعريؼ جاء محايدا 
يندرج تحت مفيـك الكتابة الصكر كمع مف حيث اآللة المستعممة في الكتابة كيمكف أف 

ر في دعامة الكتابة ظير شكؿ يه مف تغيز ر فأما ؿ في المجاؿ التكنكلكجي ك صالتطكر الحا
آخر لمكتابة يختمؼ عف الكتابة التقميدية سميت بالكتابة االلكتركنية فيؿ ىذه الكتابة يمكف 

   .اإلثباتة مف كسائؿ األخذ بيا ككسيم

  الفرع األول

 تعريف الكتابة االلكترونية

التعاقدات المبرمة عبر شبكة  إثباتبالكتابة االلكتركنية المستخدمة في  تحديد المراد إف
االنترنت يستمـز الكقكؼ أكال عمى مفيـك الكتابة التقميدية كماىيتيا كمف ثـ يمكف التميز 

 بيف الكتابة التقميدية كالكتابة االلكتركنية.
                                                           

1
 Article 1316, la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres de intelligible 

quelle que soient caractères de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une 

signification leur support et leurs modalités de transmission.  
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 ماىية الكتابة التقميدية -أوال

معنى خط يقاؿ كتب الشيء بكتب( ) غة: مصدر مشتؽ مف الفعؿ الثبلثيالكتابة في الم  
كىي أيضا بمعنى  كاالسـ الكتابة كىي ما يكتب في القرطاس ،جبلهكاست بوكاكتتخطو 

 .اجتمعكا كمنو قيؿ لجماعة الخيؿ كتيبة  إذاالجمع يقاؿ تكتب القـك 

جثمانية  بالةصناعة ركحانية تظير  :القمقشندم بأنياأما في االصطبلح : فقد عرفيا    
كقيؿ ىي عبارة عف تصكير المفظ بحركؼ ىجائية كقيؿ  ،1د يتكسط نظميادالة عمى المرا

كالفقو القانكني عرؼ الكتابة بأنيا  ،2ىي ضـ الحركؼ بعضيا إلى بعض بالخط
كقيؿ   ،3>>األحرؼ األصمية المصحكبة بتكقيع خطي كمادم عمى كثائؽ كرقية<<
 ،4>>كجكد تصرؼ قانكني معيف و عمى أكراؽ أك محررات مادية ترجحـ تدكينت ما<<ىي

رد تعريؼ لمكتابة التي يمكف استعماليا إليو ىك أف التشريع الجزائرم أك  اإلشارةكما تجدر 
مكرر  323كىذا بمكجب أحكاـ المادة  عامة لمتصرفات القانكنية بصفة إثباتككسيمة 

كالمحررات  كالمشرع الجزائرم تناكؿ نكعيف مف المحررات الكتابية كىي المحررات الرسمية
 العرفية.

: كيقصد بيا األكراؽ الرسمية التي يثبت فييا مكظؼ عاـ أك المحررات الرسمية-1
كضاع ؤلتمقاه مف ذكم الشأف طبقا لما تـ عمى يديو أك  عامة ماشخص مكمؼ بخدمة 

 القانكنية في حدكد سمطتو كاختصاصاتو.

                                                           
 .699ص  ،1إلبف منظكر، المرجع السابؽ، جزء لساف العرب  1
 ،01، جزء 1987، دار الفكر دمشؽ، لمقمقشندم اإلنشاءصبح األعشى في صناعة  ،يكسؼ عمى طكيؿ ،الدكتكر 2

 .72ص
بيف التدكيؿ كاالقتباس دار الجماعة  اإلثبات، صكره حجتو في توالدكتكر سعيد السيد قنديؿ، التكقيع االلكتركني ماىي  3

 .04ص  ،2004، طبعة اإلسكندريةيدة لمنشر الجد
 .27، دار النيضة العربية القاىرة، صاإلثبات، التكقيع االلكتركني، تعريفو مدل حجيتو في أبك ىيبةالدكتكر نجكل  4



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2:3 
 

األفراد فيما بينيـ دكف أف يتكلى : ىي تمؾ األكراؽ التي يكتبيا المحررات العرفية -2
 تحريرىا مكظؼ عمكمي ) رسمي ( كال يشترط لصحتيا سكل التكقيع عمييا.

ىك منسكب  لـ ينكر صراحة ما كأف الكرقة العرفية ذات حجية في مكاجية مف كقعيا ما  
مف القانكف المدني  327جاءت بو المادة  أك بصمة كىذا ما إمضاءإليو مف خط أك 
يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو أك كقعو أك كضع عميو بصمة : " الجزائرم بقكليا 

 " . ...ىك منسكب إليو لـ ينكر صراحة ما ما إصبعو

 ماىية الكتابة االلكترونية -ثانيا

لو مف قبؿ  إيضاحتطمب ظيكر مصطمح الكتابة االلكتركنية كمفيكـ جديد كجكد 
جعؿ المشرع الجزائرم يبرزه كأكؿ تعريؼ أكرده بمكجب القانكف  التشريعات كىك ما

المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني الجزائرم كبيذا النص يككف التشريع قد انتقؿ  05/10
مكرر بقكليا  323مف الكرقي إلى النظاـ االلكتركني فقد نصت المادة  اإلثباتبنظاـ 

عبلمات أك رمكز لكتابة مف تسمسؿ الحركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية با اإلثباتينتج "
 " . إرسالياا كانت الكسيمة التي تتضمنيا ككذا طرؽ ميذات معنى مفيـك م

كقد عرؼ المشرع المصرم الكتابة االلكتركنية في المادة األكلى الفقرة )أ( مف قانكف 
كؿ  حرؼ أك أرقاـ أك رمكز أك أم  "باعتماد  2004لسنة  15التكقيع االلكتركني رقـ 

عبلمات أخرل تثبت عمى دعامة الكتركنية أك رقمية أك ضكئية أك أية كسيمة أخرل 
المعمكمات في كالكتابة االلكتركنية تككف بكضع  1" مشابية كتعطى داللة قابمة لئلدراؾ 

يط أك عمى أقراص مدمجة بذاكرة القراءة أك شر شكؿ رقمي كتخزف عمى أقراص مدمجة 
دائمة أك مؤقتة في قكاعد ممغنط كتجرم عممية التخزيف لممعمكمات االلكتركنية بصفة 

                                                           
مندل عبد اهلل محمكد حجازم، التعبير عف اإلرادة عف طريؽ االنترنت كاثبات التعاقد االلكتركني، كفقا  ،الدكتكر 1

 .419ص  ،2010لقكاعد الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية طبعة 
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كتابة االلكتركنية المعدة لئلثبات أف تنطكم عمى ذات الكيجب في  أجيزة الحاسب، بيانات
في  إجمالياالخصائص المتعمقة بالكتابة التقميدية ) الكتابة الخطية( ىذه الخصائص يمكف 

 اآلتي:

 .اإلرادةر عف سمطاف التعبي -
 العبلمة عمى الرضاء. -
 كشؼ أك تحديد ىكية األطراؼ المتعاقدة. -

 اإلثباتكلؤلطراؼ االتفاؽ عمى العاـ  كاشتراط القانكف الكتابة لئلثبات ليس مف النظاـ
أصبح المفيـك الحديث االلكتركنية أك الرقمية ك بما في ذلؾ الكتابة  اإلثباتبجميع طرؽ 

نمالمكتابة ال يقتصر عمى المستندات التقميدية فحسب  يشمؿ أيضا السندات المرسمة عف  كا 
ذاطريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة  كانت الكتابة تتخذ شكؿ مخطكط يدكم فإنو مف  كا 

الممكف أف تتخذ أم شكؿ آخر كيمكف تحميميا عمى دعامة غير كرقية تككف دليبل 
بالكرؽ كباتفاؽ األطراؼ مثؿ ديسكات الكمبيكتر  إثباتويتـ يا شأف الدليؿ الذم لئلثبات شأن

 إمكانيةالدكؿ نحك كشرائط الفيديك كتأكيدا لذلؾ فإنو في مجاؿ االتفاقات الدكلية تتجو 
 بتمؾ الكسائؿ الحديثة. اإلثبات

االلكتركني لـ تحدد  اإلثباتمت تي نظرغـ أف غالبية التشريعات الدكلية كالكطنية ال
عدـ كضع تعريؼ  المقصكد باصطبلح الكتابة االلكتركنية ألف ىذه التشريعات قصدت مف

كالكتابة  ،مع تطكر تكنكلكجيا التقنيات المستقبؿأم شكؿ يظير في  محدد لمكتابة استيعاب
 دعاماتيا فالكتابة الختبلؼااللكتركنية تختمؼ في طريقة تدكينيا عف الكتابة الخطية 

التقميدية تتمثؿ في كياف مادم مممكس أم دعامة تقميدية قد تككف كرقة في الغالب كمف 
ثـ يسيؿ قراءتيا بالعيف المجردة أما الكتابة االلكتركنية فتككف مسجمة بفضؿ التقنيات 
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إف الكتابة التقميدية تتسـ بصفة الدكاـ   1 مغناطيسيةالرقمية الحديثة عمى كسيط أك دعامة 
تـ مرة كاحدة كبطريقة نيائية أما الكتابة االلكتركنية فبل تتسـ بالثبات كالدكاـ كالثبات كت

ممحكظ يكشؼ التبلعب بيا، كبخاصة  كالتمؼ دكف ترؾ أم أثركىي قابمة لممحك كالتعديؿ 
إذا قاـ بذلؾ خبير مختص في الحاسب اآللي كالمعمكماتية، كيمكف أف يتـ ذلؾ أيضا 

أما  2جيزة المستعممة، سكاء تـ ذلؾ تمقائيا أك بفعؿ فاعؿبسبب خمؿ فني أك تقني في األ
التشريع الفرنسي فقد جاء مكسعا لمفيـك الكتابة أثناء تعريفو الدليؿ الكتابي ليشمؿ النكعيف 
معا الكتابة التقميدية كالكتابة االلكتركنية كأم شكؿ آخر يظير في المستقبؿ فقد نصت 

عمى أف الدليؿ الكتابي أك الدليؿ بطريقة <<نسي مف القانكف المدني الفر  1316المادة 
أك العبلمات األخرل جميعيا أك  كالي النصكص أك األحرؼ أك األرقاـالكتابة يستنتج مف ت

 إف الفقو كاالجتياد>> الرمكز ذات المعنى المفيكـ أيا كانت دعامتيا كطرؽ نقميا
قانكف التكقيع االلكتركني في مفيـك الكتابة حتى قبؿ صدكر القضائي الفرنسي كسعا في 

فرنسا لجية فصؿ الكتابة عف العناصر كالمكاد المستعممة إلنجازىا فقد أخذت محكمة 
 مكنبمييو بالتسجيبلت االلكتركنية حكؿ حسابات أحد الزبائف طالما أنيا ناتجة عف استعماؿ

ك بضياع بكجكد مخالفات في النظاـ أ اإلدالءبطاقتو ككممة السر خاصتو معا كلـ يتـ 
كقد أقرت محكمة فرسام لصحة الكتابة المجردة عف الركيزة  ،3الرقـ السرم المذككر

أك البياف المسمـ بكاسطة  (ticket)المادية كما سبؽ لمحكمة تكلكز أف اعتبرت الكصؿ 
  .النافذة اآللية لممصرؼ إلى الزبكف بمثابة بدء بينة خطية تكمؿ بالقرائف األخرل
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apporte preuve Suffisante de ses créances par les enregistrements de la machine qui n'ont 

été rendues possibles que par l'utilisation Simultanée  de la carte et  du numéro de code 

secret, alors qu'il n’est  allégué par ailleurs  aucun dérèglement  du  système informatique  

ni perte de son numéro secret par débiteur.   
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 إثباتكما أخذت محكمة االستئناؼ بقبكؿ محادثة شفيية عمى شريط مغناطيسي كدليؿ 
باالستناد إلى أف ظركؼ القضية تسمح باعتباره أىبل لمثقة كباالستناد إلى تدعيمو بعناصر 

 .1أخرل

  الفرع الثاني

 اإلثباتالقوة الثبوتية لمكتابة االلكترونية في 

تثار حجية المحررات االلكتركنية عادة عندما تقدـ كدليؿ لئلثبات أماـ القضاء ألف صفة 
االلكتركنية كحتى يعترؼ بيذه  الداعماتالكتابة المقركءة ال تتكافر في الكتابة المثبتة عمى 

لعدة شركط كىي القابمية لمقراءة كالمحافظة  استفتاؤىافإنو يمـز  إثباتالمحررات كدليؿ 
 مة البيانات كعدـ االختراؽ.عمى سبل

مكانيةأوال : شرط قابمية المحرر االلكتروني لمقراءة   االطالع عميو. وا 

اىتمت التشريعات المختمفة المنظمة لمكتابة االلكتركنية بالتأكيد عمى ىذا الشرط ففي 
نص عمى أنو عندما يشترط  1996النمكذجي لمتجارة االلكتركنية لسنة  تراؿياألكنسقانكف 

االطبلع القانكف أف تككف المعمكمات مكتكبة تستكفي رسالة البيانات ذلؾ الشرط إذا تيسر 
إذف أف  فبديييا ا عمى نحك يتيح استخداميا بالرجكع إلييا الحقاعمى البيانات الكاردة فيي

لمحرر الكتابي مفيكمة لمف يقرأىا أك يطمع عمييا سكاء مف تي يحتكييا ابة الاتككف الكت
ىذا ، أك مف القاضي، أك الخبير، أك الغير ممف تككف لو صمة في االطبلع عمى أطرافيا

كالثابت أف قانكف  ،المحرر كال يشترط في ىذه الكتابة شكبل معينا أك لغة معينة
كفي سبيؿ  ،بمبدأ النظير الكظيفيااللكتركنية قد اىتـ النمكذجي لمتجارة  تراؿ ياألكنس
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تحقيؽ ىذا المبدأ فإنو تـ سحب شركط الكتابة التقميدية عمى الكتابة االلكتركنية التي يتـ 
نمابشكؿ مباشر  اإلنسافتدكينيا عمى الكسائط بمغة اآللة التي ال يمكف أف يقرأىا   البد  كا 

ببرامج ليا القدرة عمى ترجمة ه ت في الحاسب اآللي الذم يتـ تزكيدالمعمكما إيصاؿمف 
كما أكدت  .لغة اآللة ) كحركفيا تتككف مف تكافيؽ كتباديؿ( إلى المغة المقركءة لئلنساف
( ىذا ISOالمكاصفات الخاصة بالمحررات الصادرة عف منظمة المكصفات العالمية )

المعمكمات كالبيانات المدكنة عمى  المعني عندما أكدت عمى أف المحرر ىك مجمكعة
  1.أك باستخداـ آلة مخصصة لذلؾ اإلنسافطريؽ  دعامة مادية يسيؿ قراءتيا مباشرة عف

بالكتابة مف تسمسؿ  اإلثباتنص عمى أنو ينتج  فإنو القانكف الجزائرمأما بخصكص 
 .مفيـكأك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمات أك رمكز ذات معنى  الحركؼ

بالكتابة مف تتابع لمحركؼ أك  اإلثباتكما نص التشريع الفرنسي كذلؾ عمى انو ينشأ  
 .2الخأخرل ذات داللة مفيكمو ... إشارةأك أم رمز أك أم  األرقاـالعبلمات أك 

الئحتو التنفيذية كذلؾ في في كاألمر لـ يختمؼ في القانكف المصرم لمتكقيع االلكتركني أك 
رمكز أك أم عرفيا بأنيا عبارة عف حركؼ أك أرقاـ أك  االلكتركنية كالتيتعريؼ الكتابة 

ية أك أية كسيمة أخرل عبلمات أخرل تثبت عمى دعامة الكتركنية أك رقمية أك ضكئ
داللة قابمة لئلدراؾ فالقاسـ المشترؾ بيف جميع التشريعات ىك أف تككف  مشابية تعطي

أك المحرر بأكممو بصفة عامة منشأة  المعمكمات المدكنة عمى المحرر بصفة خاصة
ألكؿ  اإلنشاءمرحمة كانت سكاء عند بالشكؿ الذم يضمف قراءتيا كاالطبلع عمييا في أم 
 مرة أك عند استرجاعيا بعد حفظ المحرر االلكتركني.
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: شرط الحفاظ عمى سالمة بيانات المحرر االلكتروني واستمرار وجود الكتابة ثانيا
 ينة من الزمن.االلكترونية مدة مع

أك اعتباره دليبل يتعيف أف  ،اإلثباتبقبكؿ المحرر االلكتركني ككسيمة مف كسائؿ 
فحفظ المحرر  ،أك تزكير في بياناتو ،يحفظ المحرر بشكؿ يحميو مف أم تحريؼ
كاألقراص الممغنطة بجميع  ،الحاسب اآلليااللكتركني يتـ في أكعية الكتركنية مف خبلؿ 

كما أف ىذه الكسائط معرضة لمتمؼ بسب المخاطر التي  ،أنكاعيا الصمبة أك المرنة
كاالطبلع عمييا عند  إلييايحمميا التقدـ التكنكلكجي السريع مما يسبب صعكبة في الرجكع 

ترتبط بحفظو في ظركؼ  اإلثباتبل عمى أف حجية المحرر االلكتركني في الحاجة فض
  .1طكاؿ الفترة البلزمة لمتمسؾ بو كدليؿ أماـ القضاء سبلمتوفؿ تك

النمكذجي لمتجارة االلكتركنية في مادتو  تراؿياألكنسكنظرا ألىمية ىذا الشرط نص قانكف 
عندما يقضي القانكف باالحتفاظ بمستندات أك سجبلت أك معمكمات << العاشرة عمى أنو

تـ االحتفاظ برسائؿ البيانات شريطة تيسر االطبلع بعينيا يتحقؽ الكفاء بيذا المقتضى إذا 
كأف يتـ  اعمى المعمكمات الكاردة فيما عمى نحك يتيح استخداميا في الرجكع إلييا الحق

أك أرسمت أك استممت بو أك بشكؿ يمكف  أنشئتاالحتفاظ برسالة البيانات بالشكؿ الذم 
 . 2 >>ك استممتأك أرسمت أ أنشئتأنو يمثؿ بدقة المعمكمات التي  إثبات

دليبل أف يتـ التدكيف عمى دعامات  العتمادىاكما يشترط كذلؾ في الكتابة االلكتركنية 
تسمح بثبات الكتابة كاستمرارىا مدة زمنية معينة كىذا الشرط يسرم بالنسبة لغالبية الكسائؿ 
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نكع ميكركفيمـ مف الحديثة مثؿ الكثائؽ المطبكعة الصادرة عف الحاسب اآللي كأىميا ال
(Com كاألقراص البصرية المرقمة ألنيا تعطى امتيازا أكبر ألنيا غير قابمة لممحك كما )

  سنة. 20أف مدة الحفظ تصؿ إلى 

 1999سنة  17إليو ىك أف المشرع المصرم حدد في قانكف التجارة رقـ  اإلشارةتجدر  ما
 .سبة لمدفاتر التجارية بخمس سنكاتتمؾ المدة بالن

 شرط عدم االختراق -ثالثا

ختراؽ المحرر االلكتركني الكصكؿ إليو بطريقة غير مشركعة كاالطبلع عمى با يقصد
تعديبلت عمى البيانات أك محك جزء منيا دكف أف يككف لو الحؽ في  إدخاؿمضمكنو أك 

  1.ذلؾ

كمرد ىذا الشرط ىك البيئة االلكتركنية التي يتـ مف خبلليا التعاقد كتبادؿ المحررات 
لما يقكـ بو قراصنة الحاسب اآللي مف اختراؽ اللكتركنية بيف أطرافيا تثير تخكفا ا

عمى المعمكمات كالبيانات بما يعرض المتعاقديف عبر شبكة االنترنت  تمصصالشبكات كال
كلمكافحة تمؾ المخاطر  ،عبث في بيانات المحرر االلكتركنيالاألسرار أك  إفشاءلمخاطر 

كمنع  ،تمجأ الييئات الميتمة بالتجارة االلكتركنية إلى حماية ىذه المحررات االلكتركنية
 كذلؾ عف طريؽ برامج الحماية كالتشفير مثبل. ،الكصكؿ إلييا

 االلكترونية والكتابة التقميدية مبدأ التكافؤ الوظيفي في الحجية بين الكتابة -رابعا

تطكر المتزايد لكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة كأىميتيا عمى كافة جكانب الحياة المعاصرة ال إف
التقميدية كعدـ  اإلثباتبما فييا الجانب القانكني بات مف الضركرم تطكير كسائؿ 

كالتكقيع العادم بؿ استيعاب المحررات االلكتركنية التي  ،االقتصاد عمى المحرر الكرقي
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كىذه المحررات أصبحت  ،ر كرقية مصحكبة بتكقيع الكتركنيتعتمد عمى دعامات غي
بنفس حجية المحرر كالتكقيع التقميدم كأف األسمكب االلكتركني في الكتابة يصمح  ىحضت

جميع التصرفات القانكنية في كافة المعامبلت المدنية كالتجارية كلكف  ثباتإلككسيمة 
 النعقادرط فييا القانكف الكتابة كشرط التساؤؿ يثار حكؿ المعامبلت أك الحاالت التي يشت

في ىذه الحالة يصعب األخذ بالكتابة االلكتركنية بؿ  ،التصرؼ )الشكمية في االنعقاد(
حيث يترتب عمى تخمفو بطبلف التصرؼ كال يمكف  النمط التقميدم في الكتابة إتباعيتعيف 

المختصة مثؿ  ريةاإلداىيكمة الجيات  إعادةالعدكؿ عف ذلؾ إال بنص صريح مع ضركرة 
 .ىذه التقنيات الستيعاب الشير العقارم كمصالح التسجيؿ كالطابع

يثكر حكؿ االعتراؼ بالكتابة االلكتركنية كدليؿ  لتفادم الجدؿ الذم قدالتشريع ك غير أف 
إلى درجة  الكرقة أك ،ككف الكتابة التقميدية مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالدعامة المادية ،إثبات

في حيف أف الكتابة االلكتركنية تتـ عبر كسائط الكتركنية ينعدـ  ،امالفصؿ بيني استحالة
عمى مبدأ التكافؤ بيف  1مكرر  323قد أقر بمكجب المادة ك فييا الجانب المادم المممكس 

التأكد  إمكانيةبالكتابة عمى الكرؽ بشرط  كاإلثباتااللكتركني  شكؿبالكتابة في ال اإلثبات
ذم أصدرىا كأف تككف معدة كمحفكظة في ظركؼ تضمف سبلمتيا مف ىكية الشخص ال

سمت بدأ التكافؤ الكظيفي مابيف أشكاؿ، كأنماط الكتابة قد حإف التشريعات التي أقامت م
 إلزاميةلمبدأ اختمؼ الفقو حكؿ افقبؿ النص عمى ىذا  ،الخبلؼ الفقيي الذم كاف قائما

خر يرل بأف الكتابة ال تتطمب أم شرط كجكد الكتابة عمى دعامة كرقية بينما لبعض اآل
 دعامات غير مادية عمى حجية ىيحكز الكتابة المدكنة عمى تكبالتالي  ،بتدكينياخاص 

ضركرة  ف الفقو رألكفي المقابؿ ىناؾ جانب م  1،التقميديةالحجية ذاتيا المقررة لمكتابة 
تدخؿ المشرعيف لبلعتراؼ بحجية الكتابة االلكتركنية المدكنة عمى دعامات غير مادية 

                                                           
براميا، دار النيضة العربية، القاىرة  لطفي محمد حساـ، 1  ،1993استخداـ الكسائؿ الحديثة في التفاكض عمى العقكد كا 
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لتحديد قيمة الكتابة االلكتركنية الرأم الثاني الذم يشترط ضركرة تدخؿ المشرع  كنحف نؤيد
كاقعة جديدة أك استحداث كاقعة يحتاج إلى تشريع خاص  ألف ظيكر أية اإلثباتفي 

كىذا ىك  المستجد،تعديبلت عمى النصكص المكجكدة بما تستجيب ليذا  ثإحداينظميا أك 
العامة لـ  اإلثباتألف جميع التشريعات عندما نظمت قكاعد الحاصؿ لمكتابة اللكتركنية 

 تحكيريكف ىذا النكع مف الكتابة معركفا كنظرا لخصكصية ىذه الكتابة كمف الصعب 
كقكاعد  ،فإنو تـ سف قكانيف الكتابة االلكتركنية عابيالستالقكاعد الخاصة بالكتابة التقميدية 

 اإلقباؿمحتما بسبب  اأصبحت أمر  األني ،خاصة تضبط ىذا النمط الجديد مف الكتابة
العقكد االلكتركنية كالمبلحظ في حجية المحررات االلكتركنية أف  إبراـالمتزايد عمى 

التشريعات أجمعت عمى مبدأ التكافؤ الكظيفي بيف أشكاؿ الكتابة فالمشرع المصرم مثبل 
مف قانكف  15نصت المادة التقميدم كالمحرر االلكتركني إذ ساكل بيف حجية المحرر 

تركنية حجية مساكية بقكتيا الثبكتية لمحجية عمى أف الكتابة االلك ،1التكقيع االلكتركني
المشرع أحاؿ في القيمة الثبكتية  اإلثباتالمقررة لمكتابة المنصكص عمييا في أحكاـ قانكف 

حتى ال يككف  اإلثباتلمكتابة االلكتركنية كالمحررات االلكتركنية إلى قكاعد أحكاـ قانكف 
قضائية كقانكنية حكؿ النظاـ  إشكاالتىناؾ نظاميف لئلثبات كما قد يثكر عف ذلؾ مف 

حالة كجكد شكميف لمكتابة في تصرؼ قانكني كاحد اتفؽ عميو ي فاألصمح لمتطبيؽ 
األطراؼ كالمشرع المصرم في البلئحة التنفيذية لقانكف التكقيع االلكتركني نص عمى 

نية حتى فنية كالتقنية التي يجب أف تستكفى في الكتابة االلكترك ال الضكابطمجمكعة مف 
مف  8مساكم في الحجية لممحرر التقميدم فقد نصت المادة  إثباتف اعتمادىا كدليؿ يمك
بالشركط المنصكص عمييا في القانكف تتحقؽ حجية  اإلخبلؿمع عدـ <<حة التنفيذية ئالبل

                                                           
لمكتابة االلكتركنية كالمحررات االلكتركنية في نطاؽ المعامبلت  <<مف قانكف التكقيع االلكتركني المصرم  15المادة  1

المدنية كالتجارية ذات الحجية لمكتابة كالمحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف اإلثبات في المكاد المدنية 
 .>>كالتجارية
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 إذاالمقررة لمكتابة االلكتركنية كالمحررات االلكتركنية الرسمية كالعرفية لمنشئيا  اإلثبات
 :الفنية كالتقنية اآلتية  الضكابطرت تكاف

الكتابة االلكتركنية أك المحررات  إنشاءتحديد كقت كتاريخ أف يككف متاحا فنيا  -أ 
مف خبلؿ نظاـ حفظ  اإلتاحةااللكتركنية الرسمية أك العرفية كأف تتـ ىذه 
ىذه الكتابة أك تمؾ المحررات أك الكتركني مستقؿ كغير خاضع لسيطرة منشئ 

 .المعني بيالسيطرة 
الكتابة االلكتركنية أك المحررات  إنشاءأف يككف متاحا فنيا تحديد مصدر  -ب 

االلكتركنية الرسمية أك العرفية كدرجة سيطرة منشئيا عمى ىذا المصدر كعمى 
 .إنشائياالكسائط المستخدمة في 

كصدكر الكتابة االلكتركنية أك المحررات االلكتركنية الرسمية  إنشاءفي حالة  -ج 
جزئي أك كمي فإف حجيتيا تككف متحققة متى  ،لعرفية بدكف تدخؿ بشرمأك ا

بث بيذه الكتابة أك تمؾ كمف عدـ الع إنشائياأمكف التحقؽ مف كقت كتاريخ 
 .المحررات

التي ساكت بيف حجية الكتابة االلكتركنية كالكتابة التقميدية  األخرلكمف التشريعات العربية 
منو عمى أف  9كتركنية إلمارة دبي كالذم نص في المادة قانكف المعامبلت كالتجارة االل

إذا اشترط القانكف أف يككف خطيا أم بياف أك مستند أك سجؿ أك معاممة أك بينة أك <<
نص عمى ترتيب نتائج معينة في غياب ذلؾ فإف المستند أك السجؿ االلكتركني يستكفي 

في قانكف المعامبلت االلكتركنية  األردنيكالمبلحظ أيضا أف المشرع  >>ىذا الشرط
كالمحرر االلكتركني )الرسالة  ككذلؾ المشرع الفرنسي لـ يفرؽ بيف الكتابة االلكتركنية

إال أنو أقر بالمحرر االلكتركني الذم أحد عناصره الكتابة ( االلكتركنية حسب تعبيره
محررات التقميدية ألف ىذه القانكنية ذاتيا المقررة لم لآلثارااللكتركنية كأقر لو حجية منتجة 
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بو كدليؿ  لبلعتدادالتصرؼ الذم مف أجمو أعد المحرر  تثبت المحررات تتضمف كتابة
كلكنيا حجية  ،أقر حجية لمكتابة االلكتركنية األردنيلذا يمكف القكؿ باف المشرع  ،إثبات

 مستمدة مف المحرر االلكتركني.

 بالكتابة االلكترونية اإلثباتمن  اإلسالميموقف الفقو  -خامسا

أف تأتي الشريعة  الحكيـالشارع  إرادةنظرا لمطبيعة المتجددة لمحياة البشرية فقد اقتضت 
كتصمح لكافة  ،بالمبادئ العامة كالقكاعد الكمية التي تساير كؿ زماف كمكاف اإلسبلمية

ة في أحكاميا عمى ىذا النحك مف المركن اإلسبلميةجكانب الحياة ككانت الشريعة 
 ،كالشمكلية ليكتب ليا الدكاـ في التطبيؽ بما يتناسب مع كؿ عصر بكؿ متغيراتو

اقتصار القرآف كالسنة عمى األحكاـ األساسية كالمبادئ العامة  كال شؾ أف في كمستجداتو
ات يعد بحؽ مف أظير نكاحي بالعباد المتعمقةتشريع األحكاـ العممية غير  كبخاصة في

تقتضيو العدالة كالمصمحة مف  كمركنتيا كصبلحيتيا لتقبؿ كؿ ماخصكبة ىذه النصكص 
 القكانيف.

في اعتداده باالجتياد فيما لـ يرد فيو النص مف كتاب أك سنة قد أقاـ منارا  اإلسبلـكلعؿ 
كلما كانت  ثالثا يستضاء بو فيما يستجد مف حكادث تمس حياة المسمميف كمصالحيـ

لمصالح التي تقتضييا فإف ذلؾ يعد إيذانا بارتباط األحكاـ األحكاـ مقركنة غالبا بعمميا، كا
كمف ثمة فإنو  بالمصالح كالتنبيو عمى أف الغاية إنما ىي جمب المنافع كدرء المفاسد،

يتطمعكف إليو في كؿ  يجكز لممسمميف أف يسمككا كافة الكسائؿ التي تحقؽ أىدافيـ كما
األساسية  اإلسبلميةضكء المبادئ  عصر بحسب مقتضياتو كمتطمباتو ماداـ ذلؾ يتـ في

ال يمنع االستفادة مف األساليب الفنية كالتقنية الحديثة في مجاؿ  اإلسبلميكمنو فإف الفقو 
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بصفة خاصة فالكتابة االلكتركنية إذف يجكز اعتمادىا  كاإلثباتالمعامبلت بصفة عامة 
  .1كالحقكؽ كالتعكيؿ عمييا في ذلؾ العقد إثباتكسيمة مف كسائؿ 

كال يتعارض  اإلسبلميكىك أمر ال ترفضو المبادئ العامة كالقكاعد األساسية في الفقو 
قامةتعتمد أم طريؽ إلثبات الحقكؽ  اإلسبلميةمعيا فضبل عمى أف الشريعة  العدؿ  كا 

أك أصؿ مف  كاالستقرار في مجاؿ المعامبلت ماداـ ذلؾ مشركعا كال يتعارض مع نص
 .أصكليا العامة

إقامة العدؿ بيف الناس ىدفيا  اإلسبلميةككسائمو في الشريعة  إلثباتاكافة طرؽ  إف
ظيار  إف<<أكده ابف القيـ بقكلو   كىذا ما لشرعالحؽ بأية كسيمة مادامت غير مخالفة  كا 

قسط كىك العدؿ الذم قامت عميو البو ليقـك الناس باهلل سبحانو أرسؿ رسمو كأنزؿ كت
ثـ شرع اهلل العدؿ كأسفر كجيو بأم دليؿ كاف ف راتاأم ظيرت فإذارض األالسمكات ك 

 .2>>قسط فيي مف الديف كليست مخالفة لوالكدينو فأم طريؽ أستخرج بو العدؿ ك 

العدؿ كتحقيؽ االستقرار مف خبلؿ  إقامةتحرص عمى  اإلسبلميةيبيف أف الشريعة  ىذا ما
ا في الدعكل أك دليؿ مشركع يثبت الحؽ كيظيره كيككف منتج ،المجكء إلى أم كسيمة

بو قبؿ المدعي  ضي بصحة الدعكل ككجكد الحؽ المدعىكيدخؿ في تككيف قناعة القا
دليؿ تقميديا الأك ذلؾ  و، كال فرؽ في أف تككف الكسيمة،عميو حتى يقضي القاضي لو ب

 في ال تشترط اإلسبلميكأدلتو في الفقو  اإلثباتف أصكؿ إأك الكتركنيا مستحدثا  ،قديما
ا نيإالكتابة أف تككف مرسكمة عمى كرؽ مف نكع خاص أك بمكاد معينة بؿ ب اإلثبات

فقد جاء  .أك تنقش ،أك زعفراف ،أك تكتب بالمداد ،أك المكح ،أك الجمد ،زىا عمى الكرؽتجي
رؽ كثكب سكاء يثبت عميو الخط ك المكتكب عميو كؿ ما ضابطك <<في حاشية البجيرمي  
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أك خطيا عمى  ،أك خشب ،حجرحرؼ في ، أك نقر صكرة الأك نحكه ،كتب بحبر
 .1>>أرض

بمعنى أف الكتابة تجكز عمى أية دعامة تعارؼ عمييا الناس، مداـ أثرىا يبقى بعد االنتياء 
مف الكتابة، كيمكف العكدة إلييا كاالطبلع عمييا في أم كقت أك عند الحاجة، كمنو فإذا 

فإف تعارؼ الناس عمى كتابة معينة تتـ عمى دعامات غير كرقية كالكتابة االلكتركنية، 
ككافة  ،الحقكؽ إثباتفي  إليياكالرككف  ،ال مانع لديو مف االعتماد عمييا مياإلسبلالفقو 

 كىذا ما ،كالتصرفات متى كانت مكثكؽ فييا كلـ تكجد فييا أية شبية أك ريبة ،المعامبلت
يمنع تطبيؽ النظـ المتطكرة  ليس فييا ما اإلسبلميةقكؿ بأف قكاعد الشريعة يجعمنا ن
سكاء في المكاد المدنية أك  اإلثباتالحديثة كاألخذ بيا في مجاؿ  الفنية كالتقنية كاألساليب

الجزائية كبخاصة الكتابة االلكتركنية شأنيا شأف الكتابة التقميدية لككنيا مقركءة كمفيكمة 
 .كيمكف نسبتيا لمف صدرت عنو 

فضبل عمى أف الكتابة االلكتركنية تتميز بمستكل أمني كخصكصية بدرجات تفكؽ ىذا    
 ،كاالطبلع عمييا بغير كجو مشركع ،تككف عرضة لمعبث تابة التقميدية التي غالبا ماالك

كبخاصة  ،كأف القكؿ باعتماد الكتابة االلكتركنية يضفي الثقة عمى المعامبلت التجارية
كال تتعارض مع أصؿ مف  ،كىي بيذا الشكؿ ال تخالؼ نصا شرعيا ،التجارة االلكتركنية
إنما تدكر مع  لئلثباتإف االعتماد عمى الكتابة كصبلحيتيا  اإلسبلميةأصكؿ الشريعة 

لفقيية التي يأتي كجكدا كعدما كتنعكس عمييا ألكانو كيتضح ذلؾ في المسكغات االعرؼ 
فيـ يتخيمكف العمؿ كيتكسعكف في افتراض  إىماليا كأعماؿ الكتابة إميؿ بيا الفقياء لتع

كمنو كبخصكص  ،لئلثباتعمييا كدليؿ االحتماالت التي تطعف في الكتابة كالتعكيؿ 
 ،كاعتمادىا دليبل إلثبات العقكد ،جرل العرؼ عمى العمؿ بيا فإذا ماالكتابة االلكتركنية 
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مانع لدييـ مف العمؿ بيا كالتعكيؿ عمييا استجابة لنداء العرؼ المستجد كالحقكؽ فبل 
الكتابة االلكتركنية مف االعتماد عمى  اإلسبلميكنافمة القكؿ أنو ال مانع لدل الفقو 

العقكد التي تبـر عف طريؽ شبكة االنترنت  إثباتعمؿ بو شرعا في يكاعتبارىا دليبل 
لككنيا الكسيمة المبلئمة إلثبات تمؾ العقكد كمف ثمة فإنو ال حرج في االعتماد عمى 

إثبات العقكد كال يقمؿ مف  الحاسب اآللي فيالمستندات االلكتركنية المستخرجة مف 
 ا أف أجيزة الحاسب اآللي معرضة لبلختراؽ كمع ىذا فقد أجاز الفقو اإلسبلمي حجيتي

 .1االحتجاج بالكتابة االلكتركنية مف باب التيسير كرفع الحرج كالمشقة

 طمب الثانيمال

 اإلثباتحجية التوقيع االلكتروني في 

تككف  المحرر العرفي يرتبط مضمكنو بالدعامة التي يثبت عمييا كىي عادة ما
كمصداقية ىذا المحرر مرتبطة أيضا ببقاء مضمكف المحرر عمى الدعامة  ،دعامة كرقية

غير أف األمر  ،فالمصداقية إذف تتكفر جزئيا بفعؿ الدعامة الكرقية ،الكرقية األساسية
يختمؼ بالنسبة لممحرر االلكتركني حيث يتعيف المحافظة عمى مصداقية المحرر كاف 

ؼ رقمي مكقع الكتركنيا مكجكد عمى دعامة الكتركنية مم لك نقؿتغيرت دعامتو كما 
ثـ إلى قاعدة بيانات حاسب آخر مف خبلؿ  اآلليممغنطة إلى قاعدة بيانات الحاسب 

مصداقية المحرر لـ تعد  أفشبكة االنترنت ىنا تظير كظيفة التكقيع االلكتركني حيث 
لكتركني الذم يجسد مؤمنة مف خبلؿ الدعامة بؿ مؤمنة مف خبلؿ منظكمة التكقيع اال

 2رقميا كليس ماديا مضمكف المحرر االلكتركني لذلؾ يجب تكفير الحجية لو.
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كامبل كالذم يحدد ىكية االلكتركني  اإلثباتكالعنصر الثاني الذم بمكجبو يككف دليؿ 
بر عف قبكلو بااللتزامات الكاردة في المحرر ىك التكقيع االلكتركني كمنو فبل الشخص كيع
ىك مف يعطي دليؿ  االلكتركنيإذا لـ يكف مكقعا مف أطرافو فالتكقيع  اإلثبات قيمة لدليؿ

حجيتو كتبقى حجتو قائمة إلى أف يثبت العكس بتقديـ دليؿ آخر بخبلؼ ذلؾ  اإلثبات
لمتكقيع االلكتركني بعدا قانكنيا  ،كليذا أعطت التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني

  1.يعادؿ بقكتو الثبكتية الحجية المقررة لمتكقيع التقميدم 

 قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف : اإلثباتكلدراسة حجية التكقيع االلكتركني في 

بحجية التكقيع التقميدم ضمف النصكص  كمساكاتياحجية التكقيع االلكتركني : 1الفرع 
 ة.المقرة بيذه الحجي

 قرينة حجية التكقيع االلكتركني. :2الفرع 

  الفرع األول

بحجية التوقيع التقميدي ضمن النصوص القانونية  ومساواتياحجية التوقيع االلكتروني 
 المقرة بيذه الحجية

عجز القكاعد القانكنية التقميدية عف استيعاب المحررات المكقعة الكتركنيا  إف
ئية المطركحة مما شكؿ لكتركنية كعدـ كفاية الحمكؿ الجز ككسيمة إلثبات المعامبلت اال

كبالتالي  ،اإلثباتعائقا أماـ تطكر التجارة االلكتركنية كاعتماد تقنية التكقيع االلكتركني في 
متكقؼ عمى اعتراؼ التشريعات بالعقكد  أصبح مف المسمـ أف ازدىار التجارة االلكتركنية

كالتكاقيع االلكتركنية كبدائؿ إلبراـ العقكد كاالستناد إلييا كالمحررات االلكتركنية  االلكتركنية
إف التكجو نحك التجارة االلكتركنية كالتكاقيع االلكتركنية  إثباتأماـ مرفؽ القضاء كدليؿ 
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كحجـ المعامبلت دفع بالييئات كالمنظمات الدكلية كالحككمية عمى حد سكاء إلى البحث 
 ت االلكتركنية.إطار قانكني ناظـ لممعامبل إيجادفي 

الحجية عمى التكقيعات االلكتركنية كجعميا أداة إلثبات المعامبلت  إضفاءلـ يكف 
 اإلثباتالقكانيف التي اعترفت لو بالحجية في االلكتركنية أمرا مطمقا بؿ قيدتو بعض 

كأف السكاد األعظـ مف  1،اإلثباتالحجية كاعتباره دليبل في  الكتسابوبشركط يمـز تكافرىا 
أك الكطنية قد نصت عمى ىذه الشركط باعتبارىا  اإلقميمية،أك  ،سكاء الدكلية ،التشريعات

إلييا في  اإلشارةكيمكف  ادعائـ االعتراؼ بالتكقيع االلكتركني ىذه الشركط سبؽ دراستي
 شكؿ عناصر فقط:

 أف يرتبط التكقيع االلكتركني بالمكقع كحده. -
 .ع االلكتركني قادرا عمى تحديد ىكية المكقعيككف التكقي أف -
 .كسائؿ تقع تحت سيطرة المكقع كحدهب إنشاؤهأف يتـ  -
 أف يرتبط بالبيانات بشكؿ يسمح باكتشاؼ أم تعديؿ يحدث في البيانات. -

العكائؽ  إزالةالنمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية مف أجؿ تراؿ ياألكنسلقد جاء قانكف 
التشريعية مف أماـ التجارة االلكتركنية كبشكؿ خاص السعي إلثبات صبلحية المحرر 

كاعتبار التكقيع االلكتركني  ،كالتكقيع االلكتركني إلنشاء االلتزامات التعاقدية ،االلكتركني
الفراغ الناشئ عف سككت التشريعات كىذا لسد  ،يعتد بيا أماـ القضاء إثباتكسيمة 

قانكف مف  6/1فمقد نصت المادة ف تنظيـ ىذه القضايا الحديثة نسبيا الكطنية ع
حيثما يشترط القانكف كجكد <<النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية عمى أنو  تراؿياألكنس

تكقيع مف شخص يعد ذلؾ االشتراط مستكفي بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استخدـ تكقيع 
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أك أبمغت مف أجمو رسالة  المناسب لمغرض الذم أنشئتو بالقدر الكتركني مكثكؽ ب
 1>>البيانات في ضكء كؿ الظركؼ بما في ذلؾ أم اتفاؽ ذم صمة

 ،فقد تبنى االتحاد األكربي التكقيع االلكتركني كحجيتو أما بخصكص التشريعات اإلقميمية
ي المقاـ كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الثقة كاألماف داخؿ االتحاد األكربي ىذه الثقة تتكقؼ ف

كالتكقيعات االلكتركنية باعتبارىا تمثؿ عصب  ،األكؿ عمى ثقة األفراد في عمميات التبادؿ
تكجيو بشأف التكقيعات االلكتركنية  إصدارالحياة االقتصادية االلكتركنية ليذا عمؿ عمى 

ات االلكتركنية كانت كعمى الرغـ مف أف األعماؿ الخاصة بالتكقيع،  13/12/1999في 
عمى المستكل الدكلي داخؿ أركقة األمـ المتحدة إال أف البرلماف األكربي فضؿ  عدادقيد اإل

النص العالمي بشأف التكقيعات االلكتركنية فقد نصت المادة  إصدارعدـ االنتظار حتى 
تسير الدكؿ األعضاء   <<مف التكجيو األكربي بشأف التكقيعات االلكتركنية عمى  5/1

ة مكصكفة كالمنشئة بطريقة شيادقدمة( القائمة تااللكتركنية المسبقة )المبشأف التكقيعات 
 منة إلنشاء التكقيع عمى اآلتي:منظمة آ

اؿ البيانات ية لممتطمبات الشرعية لمتكقيع حيأف تستجيب التكقيعات االلكتركن -
االلكتركنية عمى ذات النحك الذم يستجيب بو التكقيع الخطي لممتطمبات حياؿ 

 الخطية أك المطبكعة عمى الكرؽ.البيانات 
 .>>أف تككف مقبكلة كأدلة أماـ القضاء -

ف التكجيو األكربي كتماشيا مع كاقع التعامؿ بالمحررات االلكتركنية الذم أصبح إ
باألدلة الكتابية  اإلثباتالرغبة في تدعيـ قبكؿ  إطارمفركضا في كقتنا الراىف كفي 

االلكتركنية كمف اجؿ تكفير الثقة كاألماف في التعاقدات التي تبـر عف طريؽ االنترنت 
فقد أسبغ التكجيو األكربي عمى التكقيع االلكتركني كالكتابة كالمحررات االلكتركنية نفس 
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الحجية المقررة لمتكقيع التقميدم كالمحررات التقميدية كذلؾ في نطاؽ المعامبلت 
 13/12/1999األكربي الصادر في  التكجيومع المبلحظة أف  1التجارية كالمدنية 

مة لمحقكؽ العقارية ) االلكتركني العقكد المنشئة كالناقأخرج مف نطاؽ استعماؿ التكقيع 
المحاكـ كالسمطات العامة كعقكد ( كالعقكد التي تتطمب تدخبل مف اإليجارماعدا حقكؽ 

بالتكقيع االلكتركني ألكؿ مرة في  فإنو إعتد ع الجزائرمالتشري أما بخصكصالكفالة 
 20المؤرخ في  05/10مف القانكف المدني المعدلة بالقانكف  327/2نص المادة 

يعتد بالتكقيع االلكتركني كفؽ الشركط المذككرة في  <<كذلؾ بقكليا  2005يكنيك 
 07/162ـك بمكجب المرسكذلؾ كالمشرع الجزائرم  >>أعبله 1مكرر  323المادة 

مكرر منو عمى أف التكقيع االلكتركني ىك  3عرؼ التكقيع االلكتركني في المادة 
كىك  1مكرر  323مكرر ك 323أسمكب عمؿ يستجيب لمشركط المحددة في المادتيف 

 15/04التكقيع االلكتركني المؤمف غير أف التشريع الجزائرم كعندما سف القانكف رقـ 
المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ  د لمقكاعد العامةالمحد 01/02/2015المؤرخ في 

يعتبر التكقيع االلكتركني  <<منو عمى أنو  8اإللكتركنييف نص في أحكاـ المادة 
 . >>2 المكصكؼ كحده مماثبل لمتكقيع المكتكب سكاء كاف لشخص طبيعي أك معنكم

التكقيع مف خبلؿ النص المذككر أعبله نجد كأف التشريع الجزائرم حصر الحجية في 
االلكتركني المكصكؼ دكف غيره كساكل بيف حجيتو كحجية التكقيع التقميدم بصرؼ 
النظر عف طبيعة الشخص المكقع، سكاء كاف شخصا طبيعيا أك شخصا معنكيا عاما 

 أك خاصا كىذا يستفاد مف عمكـ النص.
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يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف الجريدة  1/02/2015المؤرخ في  15/04 رقـ لقانكفا 
 .2015فيفرم سنة  06الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد 
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عمى مف ذات القانكف نجد كأف المشرع قد نص  9غير أنو كبالرجكع إلى أحكاـ المادة 
أماـ القضاء  إثباتيمكف  تجريد التكقيع مف فعاليتو القانكنية أك رفضو كدليؿ  أنو ال

بقكليا  09جاء في المادة  حتى كلك لـ يكف ىذا التكقيع مكصكفا كىذا بحسب ما
أعبله ال يمكف تجريد التكقيع االلكتركني مف  08بغض النظر عف أحكاـ المادة <<
 بسبب:  تو القانكنيةفعالي

 أك  شكمو االلكتركني -1
  أك أنو ال يعتمد عمى شيادة تصديؽ الكتركني مكصكفة -2
 >>.بكاسطة آلية مؤمنة إلنشاء التكقيع االلكتركني إنشاؤهأنو لـ يتـ  -3

 8نجد كأف المشرع الجزائرم في المادة  15/04مف قانكف  9ػ 8مف خبلؿ أحكاـ المادة  
المماثؿ لمتكقيع المكتكب غير أنو في  اعتبر كأف التكقيع االلكتركني المكصكؼ ىك كحده

تجريده مف  إمكانيةاعترؼ بحجية التكقيع االلكتركني البسيط كنص عمى عدـ  9المادة 
كرد في التكجيو األكربي  ما 9فعاليتو القانكنية بمعنى أف التشريع ساير بمكجب المادة 

مف التكجيو  05/02مستكحاة مف المادة  9بخصكص التكقيعات االلكتركنية ألف المادة 
أما بالنسبة لمتشريع الفرنسي فقد نصت المادة ي بشأف التكقيعات االلكتركنية األكرب
التكقيع ضركرم إلتماـ العقد القانكني <<مف القانكف المدني الفرنسي عمى أف  1316/4

تزامات الناشئة عف العقد كلتحديد ىكية مف كضعو كما يكشؼ عف رضاء األطراؼ باالل
ا يككف التكقيع الكتركني فإنو يكمف في استخداـ طريقة جاىزة لتحديد اليكية بما ... حينم

  .>>يضمف ارتباطو بالعقد الذم كضع التكقيع عميو

المشرع الفرنسي راعى مف خبللو االتجاه الحديث في االعتراؼ بو إف التعديؿ الذم جاء 
بثا لمثقة فييا كاستجابة لمتطمبات التجارة  اإلثباتااللكتركنية في مجاؿ تكقيعات لبالكتابة كا

كيبقى  ،تيا أماـ القضاءكحج إثباتمف حيث قبكليا كدليؿ  الستقرارىاااللكتركنية كتحقيقا 
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عمى رجاؿ القضاء كالقانكف استخبلص الحقائؽ كالنتائج المنطقية التي تفرضيا طبيعة 
ال تثبت إال بدليؿ مف ذات الدليؿ االلكتركني عمى اعتبار أف المعامبلت االلكتركنية 

 .الطبيعة 

فقد جاء بمادتيف ساكل فييما حجية  األردنيأما بخصكص قانكف المعامبلت االلكتركنية 
يعتبر  <</أ عمى أنو 7التكقيع االلكتركني بحجية التكقيع التقميدم فقد نصت المادة 

ذاتيا المترتبة عمى التكقيع الخطي بمكجب أحكاـ  لآلثارالتكقيع االلكتركني منتجا 
    >>. اإلثباتلؤلطراؼ كصبلحيتو مف حيث  إلزاموالتشريعات النافذة مف حيث 

إذا  <<عمى انو  10مادتو في نص كذلؾ قانكف المعامبلت االلكتركنية األردني  كما
ه مف التكقيع استكجب تشريع نافذ تكقيعا عمى المستند أك نص عمى ترتيب أثر عمى خمك 
أما عف  >>فإف التكقيع االلكتركني عمى السجؿ االلكتركني يفي بمتطمبات ذلؾ التشريع

إذا  <<عمى أنو  10/1قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي فقد نصت المادة 
اشترط القانكف كجكد تكقيع عمى مستند أك نص عمى ترتيب نتائج معينة في غياب ذلؾ 

مف ىذا  21المعنى الكارد في المادة  إطاركقيع االلكتركني الذم يعكؿ عميو في فإف الت
 >> القانكف يستكفي ذلؾ الشرط

فقد أصدر قانكف خاص يتضمف تنظيـ التكقيع الفمسطيني أما بخصكص التشريع 
في نطاؽ المعامبلت  التكقيع االلكتركني<<عمى أف  14االلكتركني كجاء في مادتو 

 >>   المدنية كالتجارية

كأف ىذه التشريعات قد اختمفت في  ،يتبيف مف خبلؿ جميع النصكص القانكنية السابقة
حيث عالجتو بعض التشريعات  ،طريقة معالجة األحكاـ الخاصة بالتكقيع االلكتركني

 ،ضمف تشريع متكامؿ لمتجارة االلكتركنية كالمعامبلت االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني
كىناؾ جانب آخر مف التشريعات أفرد قانكنا خاصا كمستقبل بالتكقيع االلكتركني مثؿ 
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الجزائرم  كالقانكف 2001النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية لسنة  تراؿياألكنسقانكف 
غير أف ىذه  2015لسنة  15/04رقـ  االلكتركنييفالخاص بالتكقيع كالتصديؽ 

االلكتركني حيث ساكت التكقيع  باإلثباتالتشريعات المختمفة أكلت اىتماما كبيرا 
 1االلكتركني بالتكقيع الخطي )التقميدم( كأقرت لو حجية مساكية لحجية التكقيع التقميدم.

التكقيع بكاسطة كسيمة الكتركنية لـ تعد عقبة  إحداثأف نقكؿ أف  كمف ىذا الباب نستطيع
فقد أصبح التكقيع االلكتركني  اإلثباتمف عناصر دليؿ  أماـ االعتراؼ كقبكلو كعنصر

بعد مساكاتو بالتكقيع التقميدم مف حيث الكظائؼ كالحجية أداة قانكنية قائمة بذاتيا تصمح 
ـ عبر الكسائط االلكتركنية أك مف خبلؿ فضاءات تتلتكثيؽ التصرفات كالتعامبلت التي 

كالتكقيع  ،كمف جية ثانية فإف المساكاة بيف التكقيع االلكتركني ،( ىذا مف جيةاالنترنت)
سمطة القاضي التقديرية في األخذ بالتكقيع االلكتركني أك رفضو ألف  حجمتالتقميدم 

كفقا لقاعدة تبعيتو لممشرع كماداـ التشريع اعترؼ بحجية التكقيع االلكتركني  ؿالقاضي يعم
فما عمى القاضي سكل اعتماده كدليؿ لمبت في المنازعات المعركضة عميو غير أف حجية 

ا كانت درجة أيالتكقيع االلكتركني ليست مطمقة كال تمنح لجميع التكقيعات االلكتركنية 
عمييا التشريعات المختمفة يجب أف تتكافر في التكقيع مكثكقيتيا فيناؾ شركط نصت 

مف حيث الحجية مع التكقيع التقميدم كما أف جميع التشريعات  لمساكاتوااللكتركني 
عكسو كدحضو بأية كسيمة  اجيتو بالتكقيع االلكتركني إثباتأعطت الحؽ لممحتج في مك 

 .كانت

 وشروط قرينة التوقيع االلكتروني أحكام -أوال

كميزت بيف الحجية المقررة لمتكقيع  ،فرقتااللكتركني  لئلثباتالتشريعات المنظمة  إف
المكصكؼ( ىذه تقدـ )االلكتركني البسيط كالحجية المقررة لمتكقيع االلكتركني الم
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التشريعات اعترفت صراحة بحجية التكقيع االلكتركني المتقدـ أك المكصكؼ ) المؤمف ( 
ي التقميدم بينما اختمفت حكؿ حجية التكقيعات االلكتركنية كساكتيا بحجية التكقيع الخط

المتعمؽ بالتكقيع  93/1999رقـ  األكربيغير أنو كبالرجكع إلى التكجيو البسيطة 
االلكتركني نجده لـ ينكر الحجية عمى التكقيع االلكتركني غير المعزز)البسيط( بشرط أف 

تكقيع التقميدم لكي يككف مساكيا لو تتكفر فيو الشركط القانكنية التي يتكفر عمييا ال
الدليؿ عمى صحة  وقدـ صاحب إذاخاصة  اإلثباتفي  توكبالتالي يتمتع بنفس حجي

قد التشريع الجزائرم  فإفكفي المقابؿ  ،ىذا التكقيع البسيط )غير المعزز( إنشاءمنظكمة 
القانكف  مف 9لتكقيع االلكتركني البسيط كىذا يستشؼ مف أحكاـ المادة اعترؼ بحجية ا

كحتى يككف لمتكقيع االلكتركني حجية مساكية لمتكقيع التقميدم المذككرة أعبله.  15/04
 ينبغي أف يحقؽ المتطمبات كالشركط اآلتية:

حده دكف خاصة بالمكقع كتحت سيطرتو ك التكقيع االلكتركني بكاسطة كسائؿ  إنشاء -
النمكذجي بشأف التكقيعات تراؿ ياألكنس ىذا الشرط تـ النص عميو في قانكف، غيره

يعتبر التكقيع االلكتركني مكثكقا بو  <<بقكليا  /ب6/3االلكتركنية في المادة 
التكقيع  إنشاءكانت بيانات  إذالغرض الكفاء باالشتراط المشار إليو في الفقرة )أ( 

 . 1>>خاضعة كقت التكقيع لسيطرة المكقع دكف أم شخص آخر
ات الكاجب تكافرىا الثالث عمى تحديد االشتراط الممحؽنص في  األكربيكالتكجيو 

دكات التكقيع االلكتركني المؤمنة بمعنى أنو حتى يككف التكقيع االلكتركني في أ
بالمكقع خاضعة لسيطرتو بكاسطة أدكات خاصة  إنشاؤهمؤمنا أك متقدما أف يتـ 

كمف ذلؾ مفتاح التكقيع االلكتركني الخاص الذم يتعيف أف يككف  ،كحده دكف غيره
بالمكقع في حالة  ، أك عمى قرص خاصمدكف عمى قاعدة بيانات الحاسب اآللي

 230/2000تكقيع بكاسطة ىذا المفتاح كقد نص القانكف الفرنسي رقـ  إنشاء
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 1316 ككيفيا مع تكنكلكجيا المعكمات بنص المادة اإلثباتكالذم عدؿ قكاعد 
عمى أف فاعمية التكقيع االلكتركني تكمف في استخداـ كسيمة تشغيؿ جاىزة كىي 
األداة المكثكؽ فييا إلحداث منظكمة التكقيع االلكتركني كتحديد ىكية كشخصية 

  1المكقع )صاحب التكقيع( كضماف سبلمة المحرر االلكتركني 
مى نحك يكشؼ أم تبديؿ ارتباط التكقيع االلكتركني بيانات المحرر االلكتركني ع -

حتى يككف التكقيع االلكتركني ، انات المحرر أك عمى التكقيع ذاتوالحؽ عمى بي
متقدما )مكصكفا( يجب أف يضمف سبلمة بيانات المحرر االلكتركني كبيانات 

سكاء  إرسالوألف المحرر االلكتركني قد يحدث عميو تغيير أثناء عممية  اإلنشاء
الفنية أك نتيجة تدخؿ الغير أك مف  اإلرساؿكاف مرد ىذا التغيير عطؿ في كسائؿ 

 .2المرسؿ إليو

كتتحقؽ  إف سبلمة المحررات االلكتركنية مطمكبة في تبادؿ البيانات عبر شبكة االنترنت 
مناط بو كشؼ  األخيرااللكتركني ألف ىذا  سبلمة بيانات المحرر مف خبلؿ كسيمة التكقيع

بعد تكقيعو كىذه كظيفة  إنشائوبيانات  م تغيير الحؽ يمس بيانات المحرر االلكتركني أكأ
كيمكف كشؼ التغيير مف  ،يتميز بيا التكقيع االلكتركني عف التكقيع الخطي التقميدم

خبلؿ منظكمة فحص التكقيع االلكتركني ألنو مف كاجب المرسؿ إليو المحرر االلكتركني 
ىذا الفحص يسمح لو بالتيقف مف ىكية صاحب كقيع االلكتركني )الت إنشاءفحص بيانات 

مفتاح العاـ لممرسؿ الذم الالتكقيع ( كتتـ عممية فحص بيانات التكقيع االلكتركني بفضؿ 
يسمح لممرسؿ إليو باالطبلع عمى ممخص المحرر االلكتركني كأف عممية فحص البيانات 

 صاحب التكقيع كالتيقف منو.د ىكية ديالتكقيع االلكتركني تسمح بتح إنشاء

االلكتركني أكلت اىتماما كبيرا بسبلمة بيانات المحرر  اإلثباتالتشريعات التي نظمت إف 
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التكقيع االلكتركني المكصكؼ فقد اشترط قانكف التكقيع  إنشاءااللكتركني كبيانات 
أف يطرأ كالتصديؽ االلكتركني الجزائرم أف تبقى بيانات المحرر االلكتركني كاممة دكف 

أف تككف البيانات المستعممة  << /ج 11/1نصت عميو المادة  عمييا أم تغيير كىذا ما
مف طرؼ المكقع الشرعي مف أم  ةمكثكقإلنشاء التكقيع االلكتركني محمية بصفة 

يجب أف ال تعدؿ البيانات محؿ  << 11/2كنصت المادة  >>  اآلخريفاستعماؿ مف قبؿ 
 >>   تعرض ىذه البيانات عمى المكقع قبؿ عممية التكقيعالتكقيع كأف ال تمنع أف 

التأكد مف أف بيانات المحرر االلكتركني لـ يقع عمييا أم تغيير مف خبلؿ ما أسماه يتـ 
 آلية التحقؽ مف التكقيع االلكتركني المكصكؼ كىذا بحسب ما بمكثكقيةالمشرع الجزائرم 

 إنشاءإلى أف التحقؽ مف بيانات  ةباإلضاف 15/04مف القانكف  12نصت عميو المادة 
لـ تتعرض ألم تغيير مف  امف أنيالتكقيع االلكتركني  إنشاءالمحرر االلكتركني أك بيانات 

شيادة  <<بقكليا: /ق 15نصت عميو المادة  التصديؽ االلكتركني كىذا ما إجراءاتخبلؿ 
 المتطمبات اآلتية: االلكتركني المكصكفة ىي شيادة تصديؽ الكتركني تتكفر فيياالتصديؽ 

 إنشاءبيانات تتعمؽ بالتحقؽ مف التكقيع االلكتركني كتككف مكافقة لبيانات  -ق".... 
 .>>التكقيع االلكتركني

فإف التحقؽ مف أف بيانات المحرر  األردنيأما في قانكف المعامبلت االلكتركنية 
مف خبلؿ  يتـ التكقيع االلكتركني لـ تتعرض ألم تغيير إنشاءااللكتركني أك بيانات 

 منو كيقصد بيا اإلجراءات 30المادة بو جاءت  التكثيؽ المعتمدة كىذا بحسب ما إجراءات
المتبعة لمتحقؽ مف أف التكقيع االلكتركني أك المحرر االلكتركني اخترؽ مف شخص معيف 

بما في ذلؾ  إنشائوكتركني بعد التي مست السجؿ االل كاألخطاءأك لتتبع التغيرات 
كاالستعادة  التشفيركفؾ  كاألرقاـاستخداـ كسائؿ التحميؿ لمتعرؼ عمى الرمكز كالكممات 

 التي تفي بالغرض المطمكب. إجراءات التحقيؽ األخرلمف  إجراءأك أم العكسية 
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  2001لسنة  272فحص التوقيع االلكتروني بحسب المرسوم رقم  -ثانيا 

فقد كرد بالمادة  األكربيكرد في التكجيو  لـ تختمؼ اشتراطات مجمس الدكلة الفرنسي عما  
التكقيع االلكتركني  إنشاءتعد أداة  ال <<عمى أنو  272/2001مف المرسـك رقـ  3

  >> Iمؤمنة إال إذا استكفت المتطمبات المنصكص عمييا في 

I-  التكقيع االلكتركني المؤمنة يجب أف: إنشاءأداة 

التكقيع  إنشاءالمبلئمة أف بيانات  كاإلجرائيةتضمف بكاسطة الكسائؿ التقنية  -1
 االلكتركني :

 ال يمكف أف تنشأ أكثر مف مرة كأف تككف سريتيا مكفكلة. -أ(

يمكف كشفيا عف طريؽ استنباطيا أك استنتاجيا كأف يتـ حماية التكقيع  ال -ب(
 االلكتركني ضد أم عممية تزكير.

 تقدـ حماية بكسيمة مرضية لحماية المكقع ضد استخداـ تكقيعو مف قبؿ الغير. -ج(

أف ال تحدث أم تغيير في محتكل المحرر المكقع كأف تككف مانعة لممكقع مف  -2
 .1المعرفة الدقيقة لمضمكف المحرر قبؿ تكقيعو

لفحص يتـ مف خبلؿ منظكمة فحص مف خبلؿ النص المذككر أعبله يتبيف كأف ا
التكقيع االلكتركني المكجكدة في شيادة التصديؽ االلكتركنية كىي آلية أك برمجية 

عمى أف  إماكىذه العممية تبرىف  ،مخصصة لتطبيؽ بيانات فحص التكقيع االلكتركني
ما ،التكقيع االلكتركني صحيح ما ،أف التكقيع غير صحيح كا  جراءات ،أف مسار كا   كا 

كأف شركط تكثيؽ منظكمة  ،كالبرىنة جابةالفحص ال تشمؿ عمى بيانات كافية لئل
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كبخبلؼ  272/2001مف المرسـك  5فحص التكقيع االلكتركني نظمتيا المادة 
بشأف التكقيعات االلكتركنية فإف المرسـك ال يشترط تكثيؽ منظكمة  األكربيالتكجيو 

كعمى الرغـ مف الطبيعة  الفحص بمعنى أف تكثيؽ منظكمة الفحص اختيارية
أف  << :بقكليا 5المادة بمة إال أف شركط تكثيقيا حددت ك االختيارية لتكثيؽ المنظ

 التقييـمنظكمة مراجعة التكقيع االلكتركني يمكف أف تككف مكضكعا لمتكثيؽ عقب 
إذا ما استكفت المتطمبات  4المحددة بالقرار المشار إليو في المادة  اإلجراءاتحسب 
 ة: التالي

يجب أف تككف بيانات مراجعة التكقيع االلكتركني المستخدمة ىي ذاتيا  -أ 
كالذم  ،البيانات التي تـ كضعيا تحت عمـ الشخص الذم استخدـ المنظكمة

 .vérificateurيحمؿ كصؼ المراجع 
ال  ،يجب أف تتيح شركط مراجعة التكقيع االلكتركني ضماف صحة التكقيع -ب  كا 

تتعرض نتيجة ىذا الفحص ) المراجعة( لمتحريؼ حينما يتـ كضعيا تحت نظر 
 المراجع.

مضمكف البيانات  -دعت الضركرة إلى ذلؾ  إذايجب عمى المراجع أف يحدد  -ج 
 المكقعة بصكرة صحيحة.

يجب أف يتـ مراجعة شركط كحدة صبلحية الشيادة االلكتركنية المستخدمة  -د 
كتركني كأف يتـ عرض النتيجة دكف تحريؼ عمى خبلؿ مراجعة التكقيع االل

 المراجع.
 يجب كضع ىكية صاحب التكقيع دكف تحريؼ تحت عمـ المراجع. -ق 
 حينما يتـ استخداـ اسـ مستعار يجب اطبلع المراجع عميو. -ك 
يتاح  أفكؿ تعديؿ يرتب أثر عمى شركط مراجعة التكقيع االلكتركني يجب  -ز 
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  1الكشؼ عنو.

يوية صاحبو والتعبير عن رضائو بمحتوى المحرر االلكتروني يعرف بالتوقيع  -ثالثا
 االلكتروني

لقد سبؽ كأف أشرنا في كظائؼ التكقيع االلكتركني عمى قدرتو عمى تحديد ىكية المكقع 
فإذا  ،في االلتزاـ بمحتكل التصرؼ كرضا صاحبو بمحتكل المحرر اإلرادةكالتعبير عف 

تطمبات اكتسب صفة التكقيع المتقدـ أك كما عبر عنو حقؽ التكقيع االلكتركني ىذه الم
سبؽ تبيانو عمى  المشرع الجزائرم بالتكقيع المكصكؼ كمنو فبل داعي إلعادة شرح ما

االلكتركني  النحك المذككر أعبله كثبت مف خبلؿ ىذه الدراسة كبالتحديد في أنكاع التكقيع
المشفر يحققاف ىذا  نية، كالتكقيعأف التكقيع بالرقـ السرم المقترف بالبطاقة االلكترك 

المفتاح العاـ الخاص بالمرسؿ )المكقع( يستطيع بكاسطة ف ،المتطمب أك الغاية مف التكقيع
المرسؿ إليو التحقؽ مف ىكية الشخص المكقع مف خبلؿ الرجكع إلى شيادة التصديؽ 

االلكتركني كرة عمى المكقع االلكتركني المرسمة مع المحرر االلكتركني أك تمؾ المنش
كىناؾ رأم فقيي مطركح يرل بأف التكقيع  2،بجية التصديؽ االلكتركني الخاص

نما يسمح فقط بتحديد ىكية الحاسب اآللي  حديد مف ىكااللكتركني ال يسمح بت الشخص كا 
ة التصديؽ االلكتركني ال تكثؽ كجي  3كدكف التحقؽ مف صفة المرسؿ. اإلرساؿمصدر 

لعدـ معرفتيا بالعقد  اتجة عف تبادؿ الرضاء بيف األطراؼالمحررات االلكتركنية الن
نماكمحتكاه  بتثبيت العبلقة بيف الشخص كالمفتاح العائد إليو كأف نية التعبير  تقـك ىذه كا 

عف الرضاء كااللتزاـ بمضمكف المحرر االلكتركني تكمف في استخداـ المكقع مفتاحو 

                                                           
 .390المرجع السابؽ، ص  عبد الفتاح بيكمي حجازم، 1

2 
Les Elément probants Eletronique.op.cit.p.9 

3
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الصريحة في  كاإلرادةالتكقيع دليبل عمى الرغبة  إنشاءالخاص ألف في تفعيؿ بيانات 
 االلتزاـ بما تـ تكقيعو.

 أن يتميز التوقيع االلكتروني بارتباطو الفريد بالشخص صاحب التوقيع -رابعا

حتى يككف التكقيع االلكتركني مكصكفا أك متقدما يجب أف يميز الشخص المكقع عمى 
حكمة مف ىذا ىك أف التصرفات التي تتـ عبر كسائط لمحرر االلكتركني عف غيره ألف الا

الكتركنية ينبغي أف يككف ربط بيف الشخص المكقع كالمحرر االلكتركني الصادر عنو ألف 
طراؼ )غياب ؤللالتعامبلت عف طريؽ الكسائط االلكتركنية تتميز بغياب التقابؿ الجسدم 

ا أف المحرر االلكتركني ال كم ،األطراؼ عف مجمس العقد الذم يتـ في فضاء الكتركني(
يثبت عمى دعامة الكتركنية كاحدة لذلؾ فإف التكقيع الذم يعبر عف ىكية صاحبو كيؤكد 
محتكل المحرر االلكتركني حتى كاف تغيرت دعامتو ينبغي أف يككف متصبل بشكؿ كثيؽ 

قيع كمتمايز بصاحبو كالثابت أف كؿ تكقيع الكتركني يحقؽ الكظائؼ السابقة الذكر فيك تك 
ال  األمر اكية لحجة التكقيع الخطي كلكف ىذامتقدـ أك مكصكؼ كيعتبر حجة قائمة مس

أف ىذا التكقيع مكصكؼ أك متقدـ بأية طريقة كىذا  إثباتيمكف  وألن إطبلقويؤخذ عمى 
  1مف القانكف النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية /أ6/4جاءت بو المادة  بحسب ما

ا بينيـ عمى أف التكقيعات المتبادلة بينيـ ىي تكقيعات الكتركنية كقد يتفؽ األطراؼ فيم
كمستكل   متقدمة كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ عقد يبيف أجؿ كشركط التكقيعات االلكتركنية

 األماف الذم يعتبركنو مبلئما .
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عمى القياـ بأم طريقة أخرل بإثبات مكثكقية التكقيع االلكتركني لغرض الكفاء باالشتراط المشار إليو في  ( أ
 .1الفقرة
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  الفرع الثاني

 االلكتروني المتقدمقرينة حجية التوقيع 

كما نصت عمى قبكلو  اإلثباتشريعات المختمفة أقرت بحجية التكقيع االلكتركني في تال
 إمكانيةلقياـ قرينة  ،كدليؿ أماـ القضاء كلكف في حالة عدـ تكفر المتطمبات الضركرية

منظكمة التكقيع االلكتركني يتحمؿ صاحب التكقيع التدليؿ عمى صحة كصبلحية  إحداث
التكقيع  إنشاءىذه المنظكمة، غير أنو في حالة المنازعة في صحة بيانات  بيانات

صحة بيانات  االلكتركني فإف مف يتمسؾ بالتكقيع االلكتركني يقع عميو تقديـ الدليؿ عمى
عمى كفايتو الفنية العتباره فمف يتمسؾ بتكقيع الكتركني بسيط عميو إقامة الدليؿ   1اإلنشاء

 .دليبل منتجا في النزاع

المكقع مف  إعفاءإف قرينة حجية التكقيع االلكتركني المتقدـ أك المكصكؼ تعمؿ عمى 
عكسيا عمى أف التكقيع  إلى أف يقدـ دليبل اإلثباتتقديـ الدليؿ أك مف عبء 

بياناتو لـ يستكؼ المتطمبات كالشركط  إحداثااللكتركني ليس بتكقيع متقدـ ألنو كقت 
كأنو يمكف لممحتج ضده بالتكقيع االلكتركني  ،البلزمة التي تجعمو تكقيعا متقدما خاصة

/ب 6/4جاءت المادة  ( كىذا ماينة )قرينة حجية التكقيع المتقدـأف يدحض ىذه القر 
 .2مف القانكف النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية

د تثير تكافرت قرائف كشكاى قاضي طرح كاستبعاد ىذه القرينة متىكما أنو يمكف لم 
 .الريب فييا

 

                                                           
1
 Amegee (n) la signature Electronique Fragilise _ t_ elle le contrat? P.7.http://www.lexana.org 

 مف قدرة أم شخص: 3ال تحد الفقرة  -4/ب مف القانكف النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية 6/4نص المادة  2
  عمى تقديـ دليؿ عمى عدـ مكثكقية التكقيع االلكتركني. -ب
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 في التشريعات اإلقميمية االلكتروني المتقدمقرينة حجية التوقيع  -أوال

أما بخصكص التشريعات اإلقميمية فقد نص قانكف التكجيو األكربي لمتكقيع االلكتركني في 
األعضاء عمى تحقيؽ الفعالية القانكنية لمتكقيع تسير الدكؿ <<عمى أنو  05/02مادتو 

االلكتركني كقبكلو بصفة دليؿ، كعمى عدـ رفضو لمجرد أنو لـ يرد في شكؿ الكتركني، أك 
ألنو ال يرتكز عمى شيادة مكصكفة صادرة عف طريؽ مكمؼ معتمد أك ألنو لـ يتـ إنشائو 

 . >>عف طريؽ منظكمة آمنة إلنشاء التكقيع االلكتركني

خبلؿ ىذا النص يتبيف كأف التكقيع االلكتركني يحفظ بفعاليتو القانكنية كقكتو الثبكتية مف 
حتى كاف فقد إحدل المتطمبات الضركرية إلنشائو، كالقكة الثبكتية ليذا التكقيع تبقى قائمة 
ذا أنكرت فإف الذم يتمسؾ بيذا التكقيع  ما لـ ينكرىا الطرؼ اآلخر، أك المنازع، كا 

لبسيط عميو أف يثبت سبلمة الكسيمة الفنية المستعممة في إنشاء بيانات التكقيع االلكتركني ا
 االلكتركني.

 في التشريعات الوطنية  االلكتروني المتقدمقرينة حجية التوقيع  -ثانيا

بخصكص القانكف الفرنسي فقد نص عمى أف طريقة إحداث بيانات التكقيع االلكتركني    
أف إمكانية .... <<عمى  1316/4س فقد نصت المادة مفترضة إلى غاية إثبات العك

تشغيؿ ىذه الطريقة ) طريقة تشغيؿ بيانات التكقيع ( مفترضة لحيف قياـ دليؿ عكسي 
 . >>  غير ذلؾ

المشرع الجزائرم اعتبر الكتابة سكاء في الشكؿ االلكتركني أك عمى دعامة مادية ال أما    
تعد دليبل كامبل في اإلثبات ما لـ تكف مكقعة فالتكقيع ىك العنصر الثاني الذم يعطى 

مف القانكف المدني عمى أنو يعتبر  2مكرر  327لممحررات حجية كبذلؾ نصت المادة 
و أك كقعو أك كضع عميو بصمة إصبعو ما لـ ينكر صراحة العقد العرفي صادرا ممف كتب
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ما ىك منسكب إليو كنص كذلؾ عمى أنو يعتد بالتكقيع االلكتركني كفقا لمشركط المذككرة 
كبذلؾ يككف المشرع قد اعترؼ صراحة بالتكقيع االلكتركني  1مكرر  323في المادة 

مسايرة كتماشيا مع إفرازات عصر استكماال العترافو بحجية الكتابة في الشكؿ االلكتركني 
المعمكمات الذم أدخؿ رسائؿ حديثة في إبراـ العقكد كالتكقيع عمييا الكتركنيا كما نصت 

المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف عمى أف التكقيع  15/04مف القانكف 7المادة 
 اآلتية:االلكتركني المكصكؼ ىك التكقيع االلكتركني الذم تتكفر فيو المتطمبات 

 أف ينشأ عمى أساس شيادة تصديؽ الكتركني مكصكفة . -1
 أف يرتبط بالمكقع دكف سكاه. -2
 أف يمكف مف تحديد ىكية المكقع...... -3

بغض النظر عف  <<مف ذات القانكف نصت عمى أنو  9ىذا باإلضافة إلى أف المادة 
قانكنية أك رفضو أعبله ال يمكف تجريد التكقيع االلكتركني مف فعاليتو ال 8أحكاـ المادة 

 كدليؿ أماـ القضاء بسبب:

 شكمو االلكتركني أك  -1
 أنو ال يعتمد عمى شيادة تصديؽ الكتركني مكصكفة أك -2
 >>أنو لـ يتـ إنشاؤه بكاسطة آلية مؤمنة إلنشاء التكقيع االلكتركني. -3

كىذا يعني أف المشرع الجزائرم أقر بصكرة كاضحة كمباشرة بأف التكقيع االلكتركني  
البسيط أم ذلؾ التكقيع الذم لـ يستكؼ شركط التكقيع المكصكؼ يمكف االعتماد عميو 

 كدليؿ إثبات أماـ القضاء كال يمكف تجريده مف الحجية المعبر عنيا بالفاعمية القانكنية.

 عمى أنو  2/أ/32فقد نصت المادة  لمعامبلت االلكتركنية األردنيكف اأما بالنسبة لقان
ؽ صادر عف الشخص ترض أف التكقيع االلكتركني المكثلـ يثبت خبلؼ ذلؾ يف ما<<
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/ب مف قانكف المعامبلت االلكتركنية 32فإف المادة  كفي المقابؿ، >>  المنسكب إليو
 إذا<<قد جردت التكقيع االلكتركني البسيط مف أية قكة ثبكتية فقد نصت عمى أنو  األردني

 . >>لـ يكف التكقيع االلكتركني مكثقا فميس لو أم حجية

أما بخصكص القانكف البحريني المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية فقد جرد التكقيع االلكتركني 
إذا لـ يتـ << بقكليا   6/4البسيط مف أية قكة ثبكتية كال يعتبر حجية كىذا بنص المادة 

كضع التكقيع االلكتركني باستعماؿ شيادة معتمدة فإف قرينة الصحة المقررة بمكجب أحكاـ 
 .1>> بؽ ال تمحؽ أيا مف التكقيع أك السجؿ االلكتركنيالبند السا

 عمى انو 10كما أف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي فقد نص في المادة 
إذا اشترط القانكف كجكد تكقيع عمى مستند أك نص عمى ترتيب نتائج معينة في غياب  <<

مف  21الكارد في المادة  إطار المعنى ف التكقيع االلكتركني الذم يعكؿ عميو فيذلؾ فإ
 >> ىذا القانكف يستكفي ذلؾ الشرط

مف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي أف  10يتضح مف نص المادة 
التكقيع االلكتركني الذم يشترط كجكده عمى المحررات االلكتركنية يجب أف يككف تكقيعا 

عمييا يتبيف كأف ىناؾ مف ؿ النصكص القانكنية التي تـ التعريج مف خبل .الكتركنيا متقدما
ذلؾ الذم  التشريعات التي لـ تعترؼ بالحجية كالقكة الثبكتية لمتكقيع االلكتركني البسيط أك

و مف كؿ فعالية قانكنية تماد التكقيعات االلكتركنية كجردتاعلـ يكف معتمدا مف جية 
بحجية التكقيع االلكتركني سكاء في صكرتو البسيطة كىناؾ مف التشريعات الحديثة أقرت 

المكصكؼ أك المتقدـ كمف بيف ىذه التشريعات التشريع  أك في صكرة التكقيع االلكتركني
المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ  15/04الجزائرم األخير الذم جاء بأحكاـ القانكف 

حتى يككف ىناؾ انسجاـ  منو 8غة المادة امع المبلحظ أنو يتعيف إعادة صي االلكتركنييف
                                                           

 .141.140.139محمد محمد سادات ، المرجع السابؽ، ص  1
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 في النصكص القانكنية كأف ال يككف ىناؾ في تضارب في نصكص القانكف الكاحد.

 المبحث الثاني
 اإلثباتحجية المحررات االلكترونية في 

في  األسمىالكتابي الدليؿ  القكاعد العامة في معظـ التشريعات تعتبر الدليؿ
 1.التصاقا بالحقيقة األكثركيراىا البعض اآلخر أنيا  اإلثبات

 األخرل اإلثباتمسبقا كخمكه مف العيكب التي تعترم طرؽ  إعداده بإمكانيةكما أنو يمتاز 
كلكف مف المعمكـ  سفرهبكفاتو أك غيابو بسبب  اىدكاحتماؿ فكات فرصة االستشياد بالش

قيع أف ثمة تحكؿ مف المجتمع الكرقي إلى المجتمع الرقمي أك مف الكتابة اليدكية كالتك 
الخطي إلى الكتابة الرقمية كالتكقيع الرقمي كذلؾ نتيجة التقدـ العممي كالتكنكلكجي كىك 

الجمي كالكاضح في كافة المجتمعات الحديثة كمنيا المجتمعات العربية ككاف  األمر
لمتطكر في كسائؿ التعاقد المستحدثة كخاصة شبكة المعمكمات الدكلية " االنترنت" أف 

 إزاءلركح العصر  اإلثباتالقكؿ بعدـ مبلئمة المفاىيـ التقميدية في  ذىب الكثيركف إلى
كنتيجة التقدـ العممي  عمييا ظيكر مشكمة تخزيف المعمكمات ككيفية استرجاعيا كالمحافظة

سير عممية الحفظ كاالسترجاع إف المحرر االلكتركني لـ يكف بمنأل يجاء الحاسب اآللي لت
 إذاالمعترؼ بيا تشريعا كالمحرر التقميدم  التكقيع االلكتركني في خصكص حجيتو عف

ف المحرر رؼ القانكني المدكف عمى المحرر فإالتص إثباتكاف كسيمة أطرافو نحك 
المعاممة االلكتركنية المبرمة بيف طرفيو لما لو مف  إثباتااللكتركني لـ يكف بأقؿ منو في 

 صائص تماثمو كدكاموكخ دم كالكتابة كالدعامة كالتكقيع.التقميعناصر تناظر المحرر 
 ،باعتباره دليبل محتجا بو أماـ القضاء اإلثباتكثبات محتكاه بما يؤىمو لتكلي كظيفة 

                                                           
البدكم ، النظرية العامة لبللتزاـ ،الجزء الثاني ، أحكاـ االلتزاـ، مطابع الكحدة العربية الزاكية، الطبعة محمد عمي  1

 .317، ص2005األكلى،
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 إبراـخاصة كاف المحررات االلكتركنية صارت حقيقة قائمة بذاتيا معتمد عمييا في 
االلكتركني اعترفت  اإلثباتمت إلى أف التشريعات التي نظ باإلضافةالمعامبلت القانكنية 

بصحة كحجية المحررات المدكنة عمى دعائـ ككسائط الكتركنية مساكية لحجية المحررات 
القانكنية  المحرر االلكتركني ال يفقد صبلحيتو كفعاليتو أفبمعنى اليدكية كالمكقعة خطيا 

المتعاقدة  طراؼاأليف ة ما إذا ثار خبلؼ بكفي حال ،االلكتركني بسبب شكمو إثباتكدليؿ 
العتراؼ التشريع لى ىذا المحرر لفض النزاع كنظرا بالشكؿ االلكتركني يتعيف الرجكع إ

ء كردت قانكنية سكا كذلؾ بمكجب نصكص ،بالحجية كالقكة الثبكتية لممحررات االلكتركنية
ا عمى القضاء أك بمكجب نصكص خاصة أصبح الزم باإلثباتالمتعمقة  اإلحكاـفي 

لفض الخصكمات المعركضة عميو حتى  إثباتاالستعانة بيذه المحررات كاعتمادىا كأدلة 
 أفتتنكع بيف المحررات االلكتركنية كالمحررات العادية التقميدية غير  األدلةكاف كانت ىذه 

ف يجب أ والطبيعة الخاصة لممحررات االلكتركنية المميزة ليا عف المحررات التقميدية فإن
الحجية  إلضفاءك في المحررات االلكتركنية شركطا خاصة لمنحيا القيمة الثبكتية ترد 
كنظرا لككف  ،ىذه الشركط تتكقؼ عمييا حجية المحررات االلكتركنية عدما ككجكدا ،عمييا

مت تصرفات فإف ىذه التشريعات التي نظالقانكف يتطمب شكميات معينة في بعض ال
االلكتركني كلدراسة  باإلثباتفييا  استثنت ىذه التصرفات مف االعتداد االلكتركني اإلثبات

 حجية المحررات االلكتركنية قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف:

 اإلثباتمت االلكتركنية في التشريعات التي نظ: حجية المحررات  المطمب األول
 .االلكتركني

 .االلكتركني اإلثبات: االستثناءات عمى المطمب الثاني
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 لالمطمب األو

 االلكترونية في التشريعاتحجية المحررات 

 االلكتروني اإلثباتمت التي نظ 

المحررات االلكتركنية رتب ظيكر مفاىيـ ك االعتراؼ التشريعي بالكتابة االلكتركنية  إف
مغايرة عف تمؾ التي استقر عمييا الفقو كالقضاء فيما يتعمؽ بمفيـك الكتابة كالدعامة التي 

الذم جاء بو القانكف تحمؿ الكتابة كىك ما يظير جميا في تعديؿ القانكف المدني الجزائرم 
يا التقميدية الكسيمة الكحيدة في كبيذا التعديؿ لـ تعد الكتابة الخطية بصكرت 05/10رقـ 

بؿ أصبح أيضا يعتد بالكتابة التي تككف عمى دعامات غير كرقية مادامت ىذه  اإلثبات
 .د الحاجةالتقنيات تسمح بحفظ الكتابة كاستعادتيا عن

مكرر مف القانكف المدني تعريفا لمكتابة عمى أنيا  323بالمادة كالمشرع الجزائرم أكرد 
بالكتابة مف تسمسؿ الحركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عبلمات أك  اإلثباتينتج  <<

 .>>إرساليارمكز ذات معني مفيـك ميما كانت الكسيمة التي تتضمنيا ككذا طرؽ 

أك أية  األرقاـإذف حسب ىذا النص فالمقصكد بالكتابة االلكتركنية األكصاؼ أك 
مفيـك المكتكب عمى دعامة الكتركنية كميما كانت طرؽ  عبلمات أك رمكز ذات معنى

مكرر أف المشرع الجزائرم يعتد إلثبات  323كيفيـ كذلؾ مف نص المادة  ،إرساليا
دعامة كانت عمييا الكتابة سكاء عمى الكرؽ أك عمى القرص التصرفات القانكنية بأية 

ي المادة الفرنسي ف المضغكط أك عمى القرص المرف كما نص أيضا التشريع
لمكتابة  اإلثباتلمكتابة عمى دعامة الكتركنية ذات القكة في << عمى أنو: 1316/3

كلدراسة حجية المحررات االلكتركنية في التشريعات المنظمة  >>عمى دعامة كرقية
االلكتركني استكجب األمر التطرؽ إلى المحرر االلكتركني باعتباره مف  لئلثبات
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 إلزالةتعدد التشريعات كىذا كمف جية تعدد التسميات بحدثة مف جية المفاىيـ المست
كؿ لبس أك خمط في المفاىيـ كالمصطمحات المترادفة لممحرر االلكتركني كقسمت ىذا 

 المطمب إلى أربعة فركع.

 : تعريؼ المحرر االلكتركني. الفرع األول

 النصكص القانكنية التي ساكت بيف المحررات االلكتركنية كالتقميدية. الفرع الثاني :

 : القرينة المفترضة لممحررات االلكتركنية. الفرع الثالث

 : حجية النسخة المسحكبة عف المحرر االلكتركني.الفرع الرابع

 الفرع األول

 تعريف المحرر االلكتروني

يا كفقييا حيث عرفيا قانكف تعريؼ المحررات االلكتركنية باىتماـ تشريع يلقد حض
يراد بمصطمح ... <<    بشأف التجارة االلكتركنية في مادتو الثانية )أ( بقكليا تراؿياألكنس

أك استبلميا أك تخزينيا بكسائؿ  إرسالياأك  إنشاؤىا يتـ  معمكمات التيال" رسالة بيانات " 
ة أك بكسائؿ مشابية بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تبادؿ الكتركنية أك ضكئي

كما  1>> البيانات االلكتركنية أك البريد االلكتركني أك البرؽ أك التمكس أك النسخ البرقي
تراؿ النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية المحرر االلكتركني في يعرؼ قانكف األكنس

أك  إنشاؤىارسالة بيانات " تعني معمكمات التي يتـ  "   <<مادتو الثانية )ج( بقكليا 
أك استبلميا أك تخزينيا بكسائؿ الكتركنية أك ضكئية أك بكسائؿ مشابية بما في  إرساليا

أك  أك البريد االلكتركني االلكتركني لمبيانات تبادؿال .ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
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 .1>> البرؽ أك التمكس أك النسخ البرقي

بشأف التجارة االلكتركنية  تراؿياألكنسما يبلحظ عمى التعريفيف الذم جاء بيما قانكف  
حيث النمكذجي بشأف التكقيعات االلكتركنية ىك تعريؼ كاحد سكاء مف  تراؿيكقانكف األكنس

مرد ىذا إلى المحافظة ك ف يالنصيف القانكني أك المصطمحات المستعممة في صياغةالمعني 
عمى انسجاـ النصكص القانكنية إف ظيكر الكتابة االلكتركنية إلى جانب الكتابة التقميدية 

خاصة كاف الدليؿ الكتابي يحتؿ المرتبة  إثباتكاىتماـ الفقو كالقضاء بيا كاعتبارىا كسيمة 
 إثباتكلة كىك األكثر شيكعا كركاجا لما يكفره مف سي اإلثباتاألكلى مف بيف كسائؿ 

فقد تـ التطرؽ إلى الكتابة االلكتركنية كالمحررات ، 2المعامبلت كالتصرفات المبرمة
االلكتركنية عمى المستكل الدكلي كذلؾ بمكجب اتفاقيات دكلية مف أجؿ تمكيف الدكؿ مف 

كالقكاعد الخاصة  ،حكاـاألتطكير تشريعاتيا كتضميف ىذا النمط مف الكتابة ضمف 
الخاصة بالتقادـ في البيكع الدكلية تعرضت  1972كرؾ لسنة تفاقية نيكيفمثبل ا باإلثبات

في شكؿ برقيات أك لمصطمح الكتابة الذم يتسع ليشمؿ كؿ أنكاع المراسبلت المكجية 
  .جاءت بو المادة التاسعة مف االتفاقية تمكس كىذا بحسب ما

الخاصة بالنقؿ الدكلي لمبضائع  1980المتحدة لسنة  األمـكما تعرضت أيضا اتفاقية 
منيا إلى صكر الكتابة كاعتبرت أف مصطمح الكتابة  13في المادة  بفيناكالمكقع عمييا 

في ىذه االتفاقية كالتي تككف في  األعضاءيشمؿ المراسبلت المتبادلة بيف رعايا الدكؿ 
كما  اإلرساؿة ميما كانت كسيمة شكؿ تمكس أك برقية كىذا اعتراؼ بالكتابة االلكتركني

 إبراـالمتحدة الخاصة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في  األمـتطرقت أيضا اتفاقية 
الخطاب   <<عمى أنو  214كنصت في المادة  2005كاثبات العقكد الدكلية لعاـ 
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 4/4كعرفت المادة ، >>فيما بينيـ بكاسطة رسائؿ البيانات األطراؼااللكتركني يتبادلو 
أك المخزنة بكسائؿ  تيع المعمكمات المرسمة أك المتمقاالمقصكد برسائؿ البيانات بأنيا جم

تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  أك بصرية أك بكسائؿ مشابية مغناطيسية لكتركنية أكا
أما  1>>كس أك البريد االلكتركنيفاعف طريؽ البرؽ أك ال األطراؼبيف التبادؿ االلكتركني 

بشأف  13/12/1999تكجييا في  األكربيفقد أصدر البرلماف  اإلقميميعمى الصعيد 
رقـ  األكربيالتكقيع االلكتركني يمـز الدكؿ المصادقة عمى تنفيذ قكاعده ثـ صدر التكجيو 

المتعمؽ بالتجارة االلكتركنية كنص في المادة التاسعة منو عمى ضركرة  2000/13
مف خبلؿ النص عمى ذلؾ في العقكد بالكسائؿ االلكتركنية  إبراـ بإمكانيةاالعتراؼ 

كؿ المعكقات  إزالةب األعضاءكذلؾ الدكؿ  األكربيالتشريعات الكطنية كما طالب التكجيو 
أما بخصكص   2ؼ تشريعاتو لتستكجب ىذا النكع الجديد مف التعاقدات االلكتركنية يكتكي

ة فكما سبؽ في تمييد ىذا المطمب أف مكقؼ التشريع الجزائرم مف المحررات االلكتركني
التشريع الجزائرم اعترؼ بالمحررات االلكتركنية كالكتابة االلكتركنية كذلؾ بمكجب القانكف 

كبمكجب ىذا التعديؿ أصبح لمكتابة في الشكؿ  2005يكنيك  20المؤرخ في  05/10
مكرر  323ادة فقد نصت الم اإلثباتااللكتركني كالتكقيع االلكتركني مكانا ضمف قكاعد 

يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ االلكتركني كاإلثبات عمى  << عمى اآلتي : 1
يعتد <<مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو  2/ 327كنصت المادة  >> الكرؽ....

إف تبني >>    1مكرر 323بالتكقيع االلكتركني كفقا لمشركط المذككرة في المادة  
قرارالتشريع الجزائرم لممحررات االلكتركنية  ليا الحجية كالقكة الثبكتية يعتبر بمثابة  كا 

ف أااللكتركنية إلى مستكل القكاعد العامة لئلثبات خاصة ك  األدلةارتقاء تشريعي بقكاعد 
بيف الكتابة  اإلثباتجاءت مقرة كمكرسة لمبدأ التكافؤ الكظيفي في  1مكرر  323المادة 
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عمى دعامة غير كرقية مكقعة رقميا كما عمى دعامة كرقية مكقعة بخط اليد كبيف الكتابة 
اعترؼ المشرع الجزائرم بالمحررات االلكتركنية بطريقة غير مباشرة في القانكف رقـ 

المعدؿ كالمتمـ لمقانكف التجارم بحيث أجاز  06/02/2005الصادر بتاريخ  05/02
يمكف أف يتـ ىذا التقديـ أيضا بأية   <<بأنو  األخيرةرة الفق 414طبقا ألحكاـ المادة 

كما نصت أيضا  >> كسيمة تبادؿ الكتركنية محددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما
بمثابة تقديـ الكفاء  ةالمقاصغرؼ  إحدليعد التقديـ المادم لمشيؾ إلى   << 502المادة 

في التشريع كالتنظيـ يمكف أف يتـ ىذا التقديـ أيضا بأية كسيمة تبادؿ الكتركنية محددة 
االلكتركني في  اإلثباتكما نص المشرع الجزائرم كذلؾ عمى كسائؿ  >>1المعمكؿ بيما

 المتعمؽ بقانكف الصفقات 16/09/2015مؤرخ في  15/247 رقـ مرسـك الرئاسيال
كالذم تبنى أسمكب التعاقد االلكتركني في مجاؿ  كتفكيضات المرفؽ العاـ العمكمية

كسائؿ االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات بالطريقة االلكتركنية فقد نصت المادة  الصفقات عبر
، تسير مف طرؼ الكزارة  تؤسس بكابة الكتركنية لمصفقات العمكمية "عمى أنو  : 203

 بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ...المكمفة بالمالية كالكزارة المكمفة 

  " . تسييرىا بمكجب قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية كيفياتيحدد محتكل البكابة ك 

إلى المنافسة  ةلمصالح المتعاقدة كثائؽ الدعك تضع ا : "عمى أنو  204كما نصت المادة 
حسب تحت تصرؼ المتعيديف أك المرشحيف لمصفقات العمكمية بالطريقة االلكتركنية 

ف يرد المتعيدكف أك المرشحك جدكؿ زمني يحدد بقرار مف الكزير المكمؼ بالمالية ، 
حسب الجدكؿ الزمني لمصفقات العمكمية عمى الدعكل لممنافسة بالطريقة االلكتركنية 

 المذككر سابقا... 
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 . 1"  المكمؼ بالمالية  قرار مف الكزيرمكجب باحكاـ ىذه المادة كيفيات تطبيؽ تحدد 

أما بخصكص التشريع المصرم فقد اعترؼ في البداية بالشكؿ الجديد لمكتابة في قانكف 
التحكيـ  إنفاؽكيككف .....  << :منو 12فنصت المادة  27/1994التحكيـ المصرم رقـ 

يتبادلو الطرفاف مف رسائؿ أك  تضمنو ما إذامكتكبا إذا تضمنو محرر كقعو الطرفاف أك 
 >>2     برقيات أك غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ المكتكبة

الخاص بتنظيـ التكقيع  15/2004كما نص أيضا المشرع المصرم في القانكف رقـ 
  :/ب بقكليا بأنو1نص المادة عمى تعريؼ المحرر االلكتركني كذلؾ في االلكتركني 

رسالة بيانات تتضمف معمكمات تنشأ أك تدمج أك تخزف أك ترسؿ أك تستقبؿ كميا أك <<
  >> 3   جزئيا بكسيمة الكتركنية أك رقمية أك ضكئية أك بأية كسيمة أخرل مشابية

ف خبلؿ نص المادة السالفة الذكر أف المشرع المصرم لـ يفرؽ بيف الكتابة يتبيف م
يتطمب كجكد تكقيع ككتابة كىما شرطاف أساسياف لمقكؿ بحجية  األخيركالمحرر ىذا 

 .اإلثباتالمحرر االلكتركني في 

 2001ة لسن 37فقد اعترؼ بالكتابة االلكتركنية بمكجب القانكف رقـ  األردنيأما التشريع 
تنص عمى مخرجات  13ألحكاـ المادة مضيفا فقرة جديدة لقانكف البيانات معدؿ ال

 إنما لـ يكتؼ بالتعديؿ المذككر ك األردنيالمكقعة كالمشرع  أكالحاسب اآللي المصدقة 
كنص في أحكاـ  85/2001أصدر قانكنا جديدا كىك قانكف المعامبلت االلكتركنية رقـ 

أك  إنشاؤىاالمعمكمات التي يتـ    << المعمكمات كعرفيا بأنيامنو عمى رسالة  2المادة 
تبادؿ  ميا أك تخزينيا بكسائؿ الكتركنية أك بكسائؿ مشابية بما في ذلؾأك تسمي إرساليا

                                                           

العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ  المتعمؽ بقانكف الصفقات 16/09/2015مؤرخ في  15/247 رقـ مرسـك الرئاسي 1 
 . 20/09/2015بتاريخ  50ج ر عدد 

 .28محمد مأمكف أحمد سميماف ، المرجع السابؽ، ص  2
 .162عبد الفتاح مراد ، المرجع السابؽ ، ص  3
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  1>> البيانات االلكتركنية أك البرؽ أك التمكس أك النسخ الضكئي

قانكف المعامبلت العربية المتحدة فقد نصت المادة الثانية مف  اإلماراتأما تشريع 
عمى المحرر  12/02/2002الصادر بتاريخ  02/2002رة دبي رقـ االلكتركنية إلما

معمكمات الكتركنية <<االلكتركني كأطمقت عميو تسمية الرسالة االلكتركنية كعرفتيا بأنيا 
  .>>ة استخراجيا في المكاف المستممة فيو ترسؿ أك تسمـ بكسائؿ الكتركنية أيا كانت كسيم

تعريؼ خاص  إعطاءأما التشريع الفرنسي فقد جاء بتعريؼ عاـ لمدليؿ الكتابي دكف 
يعات المنظمة لئلثبات االلكتركني ألف ىذه بالمحرر االلكتركني كلـ يساير التشر 

يعا حكؿ التشريعات أطمقت مسميات مختمفة عمى المحرر االلكتركني إال أنيا تتفؽ جم
تعريؼ المحرر االلكتركني بأنو مجمكعة البيانات التي تنشأ كتدمج كتخزف كترسؿ 
كتستقبؿ بطريقة الكتركنية كالمشرع الفرنسي عند تعريفو لمدليؿ الكتابي أدرج مصطمحات 
لغكية كاسعة تستكعب المحررات بشكميا التقميدم كااللكتركني فبمكجب القانكف رقـ 

كاستجابة مف المشرع الفرنسي لمتطمبات التعامؿ  اإلثباتؿ المتعمؽ بكسائ 80/525
بكسائؿ االتصاؿ الحديثة تبنى مفيكما جديدا معتبرا المحررات االلكتركنية دليبل كتابيا 

أك العبلمات عمى كضع  األرقاـاشترط أف تككف الرمكز أك  1316/1فبمقتضى المادة 
الكتابة ذات داللة تعبيرية مفيكمة كما  اتمككنيسمح كيتيح قراءتيا بمعنى أف تككف 

الدليؿ الكتابي أك الدليؿ المكتكب يستنتج << عرفت أيضا ىذه المادة الدليؿ الكتابي بأنو 
أك الرمكز التي ليا مغزل  األخرلأك كافة العبلمات  األرقاـأك  األحرؼمف النصكص أك 

سبؽ التطرؽ إلييا يمكف كفقا لمتعريفات التي  >>كاضح أيا كانت دعامتيا كطرؽ نقميا
القكؿ بأف المحرر االلكتركني قد ينشأ بطريقة غير الكتركنية كينتيي بكصفو محررا 

إلى الحاسب اآللي عف  إدخالياالكتركنيا فالمحرر قد يككف عمى دعامة كرقية ثـ يجرل 
                                                           

يقصد بالمعمكمات البيانات كالنصكص كالصكر كاإلشكاؿ كاألصكات كالرمكز كقكاعد البيانات كبرامج الحاسكب كما  1
 شابو ذلؾ.
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طريؽ عممية أك تقنية المسح الضكئي ثـ يرسؿ عف طريؽ شبكة االنترنت كيخزف عمى 
يانات الحاسب اآللي لممرسؿ إليو أك ينسخ عمى شريط ممغنط أك قرص أك يرسؿ قاعدة ب

بالفاكس كىذا ىك المراد مف مصطمح أك تعبير بكاسطة الكسائؿ االلكتركنية أك التي 
 إنشاؤهأما السجؿ االلكتركني فيك السجؿ الذم يتـ  1بحكميا كالتي نصت عمييا التعريفات

الكرقي الذم  ؿأك تخزينو أك استبلمو بكسائؿ الكتركنية ىذا السجؿ يشبو السج إرسالوأك 
يحتفظ التاجر بسجؿ الكتركني  تصرفاتيـ اليكمية كأف األشخاصكيحفظ بكاسطتو  يقيد

يد فيو المعامبلت اليكمية بدال مف مسؾ أك استخداـ السجبلت اسبو اآللي يقعمى ح
 .2الكرقية

أكدتو  بالمحررات االلكتركنية ضمف السجؿ االلكتركني كىذا ماكمنو فإنو يمكف االحتفاظ  
إذا استكجب تشريع االحتفاظ    <<مف قانكف المعامبلت االلكتركنية بقكليا  11المادة 

تدقيؽ أك أم غرض مماثؿ يجكز االحتفاظ بالسجؿ الأك  أك اإلثباتبمستند لغايات التكثيؽ 
  >> ....ليذه الغاية االلكتركني

يعتبر  األخير ي يشمؿ معو المحرر االلكتركني ىذافأينما يذكر السجؿ االلكتركنكمنو 
مف قانكف التجارة االلكتركنية  األمرجزء ال يتجزأ مف السجؿ االلكتركني كيتجمى ىذا 

البحريني الذم لـ يفصؿ في نصكصو بيف المحرر االلكتركني كالسجؿ االلكتركني فقد 
 اإلثباتلمسجبلت االلكتركنية ذات الحجية المقررة في    <<منو عمى أف  6أكدت المادة 

بمعنى أف القانكف البحريني أقر بمبدأ التكافؤ بيف السجؿ  >>لممحررات العرفية 

                                                           
الطبعة  ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،كني في النظـ القانكنية المقارنةالتكقيع االلكتر  ،حجازم عبد الفتاح بيكمي 1

 .50ص ،2005،األكلى
، الجامعة رسالة ماجستير كمية الحقكؽ، فادم فبلح رسالة المعكمات االلكتركنية في القانكف األردني، أبك عامكد 2

 .14ص ، 2004األردنية ،



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

345 
 

إف الثكرة الحقيقية التي  1اإلثباتااللكتركني كالمحرر العرفي مف حيث الحجية كقكة 
أحدثتيا التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني كالتكقيع بالكسائط االلكتركنية ىي مساكاة 

استنادا لككنو سندا كتابيا السند االلكتركني بالسند الكرقي بمنحو نفس القيمة الثبكتية كذلؾ 
ىذه القكانيف المعترفة كز رقمي فالكتابة تبقى كتابة أيا كاف مرتكزىا فمنذ سف ذا مرت

) الفعالية القانكنية( لممحرر االلكتركني أصبح حقيقة قانكنية ال يمكف بالحجية القانكنية 
أثرىا القانكني كال يمكف كذلؾ مجرد التشكيؾ في صحة  إنكارأك  إنكارىاتجاىميا أك 

الدعامة التي المحرر االلكتركني أك قكتو التنفيذية لمجرد أنو حرر بشكؿ الكتركني فمـ تعد 
متى استكفت  اإلثباتجرة عثرة أماـ قبكؿ المحررات االلكتركنية في حترتكز عمييا الكتابة 

 .2الضمانات التي تقدميا الدعامة الكرقية

  الفرع الثاني

 النصوص القانونية التي ساوت بين المحررات االلكترونية والتقميدية

كسائط الكتركنية كدكف استعماؿ ألية دعامة  ،إف جميع المعامبلت االلكتركنية تتـ عبر
طرفي د القانكني الكحيد المتاح لكبل كبذلؾ أصبحت الكتابة االلكتركنية ىي السن ،كرقية

المعامبلت االلكتركنية في حالة حدكث منازعة بينيما كمنو فالسؤاؿ المطركح ىك مدل 
يمكف الحديث عف المساكاة  حجية المحررات االلكتركنية مقارنة بالمحررات التقميدية؟ كىؿ

تستجيب لمشركط القانكنية  األخيرةبيف الكتابة الخطية كالكتابة االلكتركنية إذا كانت ىذه 
 البلزمة؟

بعض الفقياء يركف أنو ال يمكف المساكاة بيف المحررات التقميدية كالمحررات االلكتركنية 
بينما  ،تو بصكرة مباشرةقراءإلى أف المحرر التقميدم يمكف كالسبب يرجع  ،اإلثباتفي 

                                                           
 .178، ص2006 دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، ،العقد االلكتركني إبراـ ،خالد ممدكح إبراىيـ  1
 .101المرجع السابؽ، ص ،كسيـ شفيؽ الحجار 2
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جياز الحاسب اآللي إال أف  إال عف طريؽ استعماؿ قراءتوالمحرر إللكتركني ال يمكف 
ىذا الرأم منتقد ألف المحرر الخطي قد يككف في شكؿ رمكز أك صكر ال يفيميا إال 

  1.إثباتكرغـ ذلؾ يعتد بيا مف الناحية القانكنية كدليؿ  ،أطراؼ العقد

لمفقو غير أنو كبالرجكع إلى التشريعات نجدىا ذلمت كؿ الصعكبات كأقرت  ىذا بالنسبة
بمبدأ التكافؤ بيف المحرر الكرقي المكقع خطيا كبيف المحرر الرقمي المكقع الكتركنيا مف 

 .حيث الحجية في اإلثبات

 النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية عمى حجية المحررات األكنسيتراؿلقد نص قانكف 
يعطى  <<بقكليا  19/2نصت عميو المادة  كقكتيا الثبكتية كىذا ما ركنيةااللكت

، كفي اإلثباتلممعمكمات التي تككف عمى شكؿ رسالة بيانات ما تستحقو مف حجية في 
التي  يكلى االعتبار لجدارة  الطريقة ،ير حجية رسالة البيانات في اإلثباتتقد

كلجدارة  ،استخدمت في إنشاء أك تخزيف أك إببلغ رسالة البيانات بالتعكيؿ عمييا
الطريقة التي استخدمت في المحافظة عمى سبلمة المعمكمات بالتعكيؿ عمييا كلمطريقة 

مف خبلؿ النص   >>2 باألمر يتصؿالتي حددت بيا ىكية منشئيا كألم عامؿ آخر 
تمنع رفض المحررات االلكتركنية )السندات  االسترشاديةالمذككر يتبيف أف النصكص 
مف مشركع مجمكعة  4/2ىذا كقد نصت المادة  اإلثبات،االلكتركنية( تبعا لشكميا في 

حكؿ التجارة الدكلية الصادرة عف غرفة التجارة الدكلية  كاإلرشاداتالقكاعد النمكذجية 
 ،المبـر بكسائط الكتركنية فقطخاصميف المنازعة في صحة االتفاؽ تال يحؽ لمم<<انو 

 3 >>أخذ شكؿ الرسالة االلكتركنيةألنو ي

في .... << مف القانكف النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية 9كما نصت أيضا المادة 
                                                           

 .27، ص2010، كسائؿ إثبات العقكد االلكتركنية، دار النيضة العربية، القاىرة مصطفى أحمد إبراىيـ نصر 1

 .67.66الفتاح مراد ، المرجع السابؽ، ص عبد 2
 .111كسيـ شفيؽ الحجار ، المرجع السابؽ، ص  3
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مف أجؿ الحيمكلة  اإلثباتأم حكـ مف أحكاـ قكاعد  ،قانكنية ال يطبؽ إجراءاتأية 
 : إثباتدكف قبكؿ رسالة البيانات كدليؿ 

 .لمجرد أنيا رسالة بيانات  -)أ(

أك بدعكل أنيا ليست في شكميا األصمي إذا كانت ىي أفضؿ دليؿ يتكقع  -)ب(
 >>بدرجة معقكلة مف الشخص الذم يستشيد بيا أف يحصؿ عميو.

عف  2000أما بخصكص التكجيو األكربي بشأف التجارة االلكتركنية الصادر سنة 
التاسعة عمى أف تحرص الدكؿ األعضاء في  البرلماف األكربي فقد نص في مادتو

تشريعاتيا الكطنية عمى أف ال يشكؿ النظاـ القانكني المتعمؽ بالعقكد مانعا أك حائبل 
مف اعتماد العقكد االلكتركنية كال يجب تجريد ىذه العقكد مف آثارىا كال تجرد فعاليتيا 

  القانكنية عمى أساس أنيا منظمة بكسائؿ الكتركنية.

مف  1مكرر  323كص التشريع الجزائرم فإنو كباستقراء أحكاـ المادة أما بخص
شكؿ القانكف المدني نجدىا قد أقرت بمبدأ التعادؿ الكظيفي بيف المحررات في 

كالحجية كصحة اإلثبات فقد  ،مف حيث الفعالية ،االلكتركني كالمحررات التقميدية
لكتركني كاإلثبات بالكتابة يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اال<<نصت عمى أنو 

عمى الكرؽ بشرط إمكانية التأكد مف ىكية الشخص الذم أصدرىا كأف تككف معدة 
ىك نكع  كلكف السؤاؿ الذم يطرح ما ،>>كمحفكظة في ظركؼ تضمف سبلماتيا

معادلتيا في حجيتيا بالكتابة في الشكؿ االلكتركني؟ كبمعنى آخر  الكتابة التي يمكف
 الكتابة الرسمية إثباتياالتصرفات كالعقكد التي يتطمب القانكف في  إثبات ىؿ يمكف

مكرر مف القانكف  323مف باب أف المادة  ؟بالكتابة في الشكؿ االلكتركني إثباتيا
اصة بتعريؼ مف القانكف الفرنسي الخ 1316م مقابمة لنص المادة المدني الجزائر 

 باإلثباتفي الفصؿ األكؿ الخاص  اااللتزاـ كتحديد إثباتباب الكتابة الكاردة في 
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شكؿ الحديث الفي  أثار جدال فقييا انصب مكضكعو عما إذا كانت الكتابة  بالكتابة
 أفااللكتركني تعادؿ في حجيتيا حجية الكتابة الرسمية بعض الفقياء ذىب إلى القكؿ 

لممادة مكرر مف القانكف المدني المقابمة  323الكتابة بالمفيكـ الذم جاءت بو المادة 
شريعي الكارد بالنصيف المذككريف التالمصطمح قانكف مدني فرنسي كحسب  1316
عيا عمكمية تعريؼ الكتابة كما أف مكضشمؿ الكتابة في الشكؿ الرسمي ليتسع لي

بالكتابة يمكف القكؿ بمعادلة  باإلثباتفي مقدمة الفصؿ الخاص  اإلثباتضمف قكاعد 
  اإلثبات.الكتابة االلكتركنية لمكتابة الرسمية في 

ىناؾ فريؽ آخر أنكر عمى الكتابة االلكتركنية معادلتيا لمكتابة الرسمية مف  أفغير 
مبدأ  إقرارالتدخؿ التشريعي في  إبقاءمؤكد عمى ضركرة  كاإلثباتحيث الحجية 

ف الكتابة االلكتركنية مجاؿ العقكد العرفية، كبالتالي فإ يف كاإلثباتالمعادلة في الحجية 
ذه النصكص ال يمكف ليا إال أف تككف كتابة عرفية ألف المشرع أراد مف خبلؿ ى

بعض العقكد بالكتابة الرسمية حسب الشركط  إثباتما اشترط حماية رضا المتعاقديف ل
المشرع الفرنسي نص في المادة ك  المحررات. أكالمقررة قانكنا في ىذا النكع مف الكتابة 

المقررة  اإلثباتعمى أف الكتابة عمى دعامة الكتركنية ليا نفس القكة في  1316/3
في المحرر لمكتابة عمى دعامة كرقية كأضاؼ التشريع الفرنسي شرطيف يجب تكافرىا 

 أك المستند االلكتركني حتى تككف لو حجية المحرر الكرقي ىذيف الشرطيف ىما :

 التحقؽ مف نسبة المحرر االلكتركني إلى محرره. إمكانية: كيعني  االنتسابشرط  -
شرط السبلمة: كتعني تكفر الكسائؿ الكفيمة بحفظ بيانات المحرر االلكتركني  -

 كالحيمكلة دكف المساس بو أك إجراء أم تعديبلت يصعب اكتشافيا.
أما المشرع المصرم فقد نص بمكجب القانكف الخاص بتنظيـ التكقيع االلكتركني  -

كلممحررات االلكتركنية في نطاؽ المعامبلت المدنية كالتجارية ...<< 15في مادتو 
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كاإلدارية ذات الحجية المقررة لممحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف اإلثبات 
 >>...في المكاد المدنية كالتجارة

المذككرة أف المشرع المصرم حسـ الخبلؼ في مسألة  15يستشؼ مف أحكاـ المادة 
المعادلة الكظيفية بيف المحررات االلكتركنية كالمحررات التقميدية كاعتبرت أف حجية 
المحرر االلكتركني مساكية لحجية المحرر التقميدم سكاء كاف ىذا المحرر عرفيا أك 

ترؾ األمر  بمكجب نص قانكني كليسحسـ كؿ خبلؼ رسميا كىذا مف أجؿ 
الفقو كالقضاء كما ىك الحاؿ في التشريع الجزائرم كالفرنسي ىذا كقد  الجتيادات

التقنية كالفنية التي يجب أف تتكافر  الضكابطمف البلئحة التنفيذية  08حددت المادة 
 إمكانيةالمتمثمة في  الضكابطلمنشأ الكتابة االلكتركنية كلممحررات االلكتركنية ىذه 

مكانية تحديد مصدر إنشائي الكتابة المحرر االلكتركني  إنشاءتحديد كقت كتاريخ  كا 
كأخيرا إذا كانت ىذه الكتابة أك المحرر محفكظ بشكؿ آمف يحكؿ دكف االلكتركنية 

العبث بيذا المستند االلكتركني كمف بيف التشريعات العربية التي أقرت لممحررات 
ممحررات التقميدية التشريع األردني الذم أقر حجية كمساكية ل اللكتركنية حجية معادلةا

المحررات االلكتركنية قبؿ صدكر قانكف المعامبلت االلكتركنية المنظـ لئلثبات 
أقر بو  االمعدؿ لقانكف البيانات نص 2001لسنة  37االلكتركني فقد جاء في القانكف 

ممحررات العرفية فقد نصت المادة حجية لممحررات االلكتركنية تعادؿ الحجية المقررة ل
 بعد التعديؿ عمى: 13/3

 . اإلثباتالعادية في  اإلسنادتككف لرسائؿ الفاكس كالتمكس كالبريد االلكتركني قكة  -أ(

ة كالمرسؿ إليو حجالمتفؽ عميو بيف المرسؿ  كتككف رسائؿ التمكس بالرقـ السرم -ب(
 عمى كؿ منيما.

العادية مف حيث  اإلسنادأك المكقعة قكة  ،المصدقةكتككف لمخرجات الحاسكب  -ج(
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  .يو أنو لـ يستخرجيا أك لـ يكمؼ أحد باستخراجياللـ يثبت مف نسب إ ما اإلثبات

يذا النص في الكقت الذم صدر فيو إال أف ىناؾ مآخذ عميو نظرا العممية لىمية األكرغـ 
 د بالمخرجات فيؿ يقصداـ الكضكح ألف المشرع لـ يبرز المر لمغمكض الذم يشكبو كعد

المخرجات االلكتركنية كما أف ىذا النص القانكني لـ يبيف حكـ  أكبيا المخرجات الكرقية 
باإلضافة إلى أف  ،عمى قاعدة بيانات الحاسب اآللي المحفكظةالمحررات كالسجبلت 

ثبل لـ يميز بيف الكتابة الرقمية كالكتابة اليدكية فالفاكس م 2001لسنة  37القانكف رقـ 
كتب بآلة الرقف عمى دعامة كرقية، يدكف التمكس أك البريد بخط اليد كما ييكتب 

إشارة إلى أف المشرع األردني أصدر قانكنا  معرقميا كعمى دعامة رقمية  االلكتركني
خاصا باإلثبات االلكتركني كمف المسائؿ الجكىرية التي نص عمييا ىذا القانكف المساكاة 

مف قانكف  17فقد نصت المادة  نية كالمحررات التقميدية في اإلثباتبيف المحررات االلكترك 
منتجا  اإللكتركنيالرسالة االلكتركنية كالتكقيع   ....<< اإلثبات االلكتركني عمى أنو 

القانكنية ذاتيا المترتبة عمى الكثائؽ كالمستندات الخطية كالتكقيع الخطي بمكجب  لآلثار
يتبيف >>   اإلثباتأحكاـ التشريعات النافذة مف حيث إلزاميا ألطرافيا أك صبلحيتيا في 

اعتبر المحرر االلكتركني كالتكقيع  األردنيمف خبلؿ النص المذككر أف التشريع 
مف جية كمف جية ثانية االعتراؼ بحجيتيا القانكنية في  االلكتركني ممزميف لؤلطراؼ

 بذات القيمة المقررة قانكنا لممستندات الكرقية كالتكقيع الخطي. اإلثبات

يتجمى مف خبلؿ النصكص التشريعية  التي أقرت مبدأ التكافؤ في اإلثبات بيف <<
ىذا األخير لـ تعد  جيةالمحرر الكرقي المكقع خطيا كالمحرر البلكرقي المكقع رقميا أف ح

ألنو في  1>>ير القضاء إال إذا كاف ىناؾ تناقض في محتكل ىذه المحرراتخاضعة لتقد
حالة االختبلؼ يتدخؿ القضاء العتماد محرر دكف محرر آخر كىذا مف صميـ عمؿ 
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مف خبلؿ  القضاء كال يعتبر بأم حاؿ مف األحكاؿ إنقاصا في القيمة الثبكتية لممحرر
لتشريعية التي ساكت بيف المحرر االلكتركني كالمحرر التقميدم مف دراسة النصكص ا
تقدـ ىذه المحررات االلكتركنية نفس  فأاشترطت ضركرة  اإلثباتحيث الحجية في 

الضمانات التي يقدميا المحرر التقميدم المحرر عمى دعامة كرقية كمكقع خطيا ىذه 
 اآلتية:الضمانات سكؼ نتناكليا في النقاط 

  التدليل عمى شخصية الصادر عنو المحرر االلكتروني بشكل قاطع وجمي -أوال

حتى يككف لممحرر االلكتركني القيمة الثبكتية كالعمؿ بو كدليؿ أماـ القضاء ال بد أف   
ىكية الشخص الذم صدر عنو المحرر 1يككف كاشفا ليكية الشخص الذم صدر عنو 

البيانات كالتكقيع  إنشاءفي  االلكتركني تختمؼ عف ىكية الشخص الذم لو الحؽ
يز بيف الكسائؿ التي تكشؼ ىكية يا بالضركرة التمينااللكتركني ىذا األمر يحتـ عم

 .صاحب المحرر كالكسائؿ التي تكشؼ النظاـ المستعمؿ في التكقيع 

إلى الفاعؿ عكضا عف تحديد  اإلسنادضركرة تبني قاعدة كالفقو يرل في ىذه المسألة    
ىكية مصدر المحرر أك المستند االلكتركني ألنو عند استعماؿ المفتاح الخاص بإبراـ 

كما يمكف أيضا كشؼ ىكية  ،مصدر العقد العقد االلكتركني تتحدد بشكؿ مباشر ىكية 
الشخص المراد إسناد العقد إليو مف خبلؿ شيادة التصديؽ االلكتركني بكاسطة المفتاح 

 .الذم يسمح بتحديد ىكية المكقع 2العاـ

ككما سبؽ القكؿ في تحديد كظائؼ التكقيع االلكتركني أنو يعتبر الكسيمة النمكذجية     
المحرر االلكتركني لمحرر االلكتركني ىذا األمر يغني في تحديد ىكية مف صدر عنو ا

عف مثؿ ىذه الكظيفة ليذا أعطيت لممحرر االلكتركني الحجية كالقكة الثبكتية التي يتمتع 
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يعتبر اإلثبات <<مكرر  323قميدم إف المشرع الجزائرم في أحكاـ المادة بيا المحرر الت
مف ىكية  بالكتابة في الشكؿ االلكتركني كاإلثبات بالكتابة عمى الكرؽ بشرط إمكانية التأكد

كىذا يعني أف المشرع الجزائرم قيد الحجية لممحرر  >> الشخص الذم أصدرىا
كمنو  ،االلكتركني بقدرتو عمى ضماف تحديد ىكية الشخص المصدر لممحرر االلكتركني

فإف الحجية كالقكة الثبكتية لممحرر االلكتركني حسب التشريع الجزائرم مرتبطة عدما 
 .بيذه الضمانةككجكدا 

مف القانكف المدني الفرنسي كاشترطت لكي  1316ىذا األمر كذلؾ نصت عميو المادة 
يعترؼ بالحجية كالقكة الثبكتية لممحرر االلكتركني التي يتمتع بيا المحرر التقميدم أف 

كشؼ ىكية مف  ةقادرا عمى تحديد ىكية مف صدر عنو كأىمية ضمانيككف ىذا المحرر 
 تجمى في أمريف :صدر عنو المحرر االلكتركني ت

أك قبكال( في  اإلرادة )إيجابااألمر األكؿ : أف المحرر االلكتركني كسيمة تعبير عف  -
لذلؾ فإنو مف الضركرم أف يككف المحرر  ،العقكد كالتصرفات القانكنية إبراـ

كالقبكؿ كىنا تبرز  اإليجاب عنو االلكتركني قادرا عمى تحديد ىكية مف صدر
 المؤمف كما عبر عنو المشرع الجزائرم . أكني المكصكؼ أىمية التكقيع االلكترك 

األمر الثاني : أف التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني عرفت منشئ المحرر  -
الشخص الذم يقـك بنفسو أك بكاسطة غيره بإنشاء أك إرساؿ   <<االلكتركني بأنو 

تراؿ النمكذجي يقانكف األكنس/د مف 2فقد نصت المادة >>     المحرر االلكتركني 
 بشأف التكقيعات االلكتركنية عمى اآلتي:

تصرؼ إما باألصالة كيمكقع يعني شخصا حائزا عمى بيانات إنشاء تكقيع   <<
ما بالنيابة عف الشخص الذم يمثمو  الفقرة  02كحسب نص المادة  >>1عف نفسو كا 
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مف  2تراؿ بشأف التكقيعات االلكتركنية كحسب المادة ي" د" مف قانكف األكنس
القانكف األردني  فإنو مف الممكف أف يككف الشخص الذم أنشأ المحرر االلكتركني 

ند ىذا كيتو ألف ىذا األخير قد يسأك الذم أرسمو غير الشخص الذم حددت ى
محرر الكتركني أك  إنشاءالككالة إلى شخص آخر مف أجؿ  إطاراألمر في 

يعرؼ في لغة القانكف بالتصرؼ عف طريؽ الككالة ىذا األمر جائز  كىك ما إرسالو
أك جدؿ مف شأنو أف يضعؼ الحجية المعترؼ بيا لممحرر  إشكاؿكال يثير أم 

 االلكتركني كالمحرر في ىذه الحالة ينسب إلى الشخص الذم ظيرت ىكيتو.

 لكتروني(أن تكون الكتابة االلكترونية مقروءة )قراءة بيانات المحرر اال  -ثانيا

كمدكنة بحركؼ أك رمكز معركفة  ،يراد بيذه الضمانة أف تككف الكتابة مفيكمة   
كمفيكمة لمشخص الذم يراد االحتجاج عميو بالسند أك المحرر االلكتركني إذا كانت 

قيع فإف الكتابة الكرقية ال تفرض استخداـ لغة معينة أك الكتابة بخط صاحبيا باستثناء التك 
بشكؿ مباشر كال يفيـ مضمكنيا إال باالستعانة  الكتابة االلكتركنية ال يمكف قراءتيا 

بالحاسب اآللي الذم يتـ تزكيده كتغذيتو ببرامج ليا القدرة عمى ترجمة لغة اآللة إلى المغة 
تكافؽ كتبادؿ بيف رقمي الصفر كالكاحد مف كحركؼ ىذه المغة تتككف  1المقركءة لئلنساف 

نما تحتاج إلى تدخؿ جياز كب الرغـ مف أف السندات االلكتركنية ال تقرأ بصكرة مباشرة كا 
أحرؼ أك رمكز أك أرقاـ أك إشارات << الحاسب اآللي ألف ىذه الكتابة قد تككف في شكؿ

   >>    كما شابو ذلؾ 

كذلؾ أف الدعامة التي تثبت عمييا ىذه الكتابة قد تككف بشكؿ الكتركني أك رقمي أك 
الظاىرة عمى  مغناطيسي كمنو فإف ىذه الكتابة تعتبر مقركءة طالما أف المغة أكضكئي 

شاشة الحاسب اآللي ىي لغة مفيكمة ألطراؼ العقد كالمشرع الفرنسي حسـ ىذه المسألة 
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 مف القانكف المدني عمى تعريؼ الكتابة المستخدمة في اإلثبات 1316بنص المادة 
الرمكز أك األرقاـ أك أم أشارات أخرل تدؿ عمى المقصكد بأنيا كؿ تتابع لمحركؼ أك <<

 .1 >>منيا كيستطيع الغير أف يفيميا

يكنيك  20المؤرخ في 05/10بمكجب القانكف  كىذا التعريؼ كذلؾ تبناه التشريع الجزائرم
كمف خبلؿ النصيف مكرر  323في نص المادة المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني  2005

نو ال يمكف االعتراؼ بحجية المستند االلكتركني إال إذا كاف مف المذككريف أعبله فإ
 .2مقركءة كمفيكمةطريقة إظيار ىذا المحتكل بالممكف 

كالثابت مف خبلؿ العممية أف الدليؿ الذم يقدـ لمقضاء كيككف محررا بطريقة رقمية يجب 
ذا كاف الدليؿ االلكتركني غير  ،أف يككف لمبيانات التي يتضمنيا ىذا الدليؿ معنى مفيـك كا 

ذلؾ أم أف لغتو غير مفيكمة كمف العسير االطبلع عمى بياناتو فإنو ال يمكف قبكلو 
 ،كمحددا ا،ألف الدليؿ الذم يعتد بو ككسيمة إثبات يجب أف يككف كاضح ،3كدليؿ 

مستند بيانات ال ةئيك كمقر كضكح شرط أك التصرفات المتنازع فييا كأف  ،عائقكمرتبطا بالك 
ألحت عميو التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني لئلقرار ليا  يااللكتركني مطمب أساس

 حجية تكافئية لحجية المحررات التقميدية.

عدم قابمية تعديل المحرر االلكتروني )أن تكون الكتابة االلكترونية غير قابمة  -ثالثا
 متعديل(ل

أك عبث قد يقع عمى البيانات الكاردة  ،تعديؿكشؼ أم مف مميزات المحررات التقميدية   
النظر أك تدقيؽ أك مف خبلؿ االستعانة بالخبراء غير أف  بإمعاففيو كيككف ذلؾ 
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 إحداثالمستندات االلكتركنية المحررة عمى دعامات غير كرقية ) الكتركنية ( يسيؿ فييا 
كأف ىذه العممية يمكف أف يقكـ بيا  ،أك أجراء تغيرات في البيانات كميا أك بعضيا خاصة

سحا لبعض لكتركنية ىذا التعديؿ قد يككف مأم شخص لو خبرة في معالجة البيانات اال
بيانات عمى دعامة المحرر االلكتركني دكف ترؾ أم أثر مادم يدؿ  إضافةالبيانات أك 
  ،1ركنية ت الثقة في المستندات االلكتمىذا األمر يعد مف األسباب التي حج ،عمى ذلؾ

ألكؿ مرة  إنشائياال يطرأ عمى الكتابة منذ أف كمنو فإف المقصكد بيذا الشرط أك الضمانة 
أك تبلعب بالبيانات التي مف شأنو التأثير عمى  تحكيرأك  ،  يريفي الشكؿ النيائي أم تغ

التشريعات المعاصرة في أف لذلؾ نجد  ،صحاب الحقكؽ المتنازع فيياألالمراكز القانكنية 
كمنحت لمقضاء سمطة تقديرية في سندات الكتابية مركزت عمى المظير المادم ل اإلثبات

مف ىذه  اإلنقاصأك  اإلثباتقيمتو في  إسقاطير القيمة الثبكتية لسند تصؿ إلى حد تقد
اإلرساؿ عممية اختراؽ سكاء في مرحمة إلى فالمستندات االلكتركنية قد تتعرض  ،القيمة

أثناء عممية النقؿ مف مكاف إلى آخر بالطرؽ العادية كالبريد مثبل عبر شبكة االنترنت أك 
 .ث تغيرا عمييا يفقدىا حقيقتيا كما يمكف االستيبلء عمييا أك إتبلفيا أك إحدا

فمثبل إذا  ،2األمر يؤدم إما الستبعادىا كدليؿ إثبات أك إنقاص مف حجيتيا  ىذا    
ة كلكف القاضي ارتاب في صحتيا لكركد كشط أك تعديؿ أك تكانت الكتابة كاضحة كثاب

أماـ القضاء بالتزكير فيو كجب عمى المدعي أف يثبت لمقاضي عكس ذلؾ  ىداششيد 
أما فيما يخص الكتابة االلكتركنية فإف معظـ التشريعات  .فيما يخص المحررات التقميدية

احة حفظ الكتابة االلكتركنية كاشترطت صر  ،النمكذجي األكنسيتراؿالحديثة أخذت بقانكف 
مكانيةكديمكمتيا  كذلؾ حتى تتمكف مف القياـ بالدكر المنكط  ،استرجاعيا عند الحاجة كا 

 . التصرفات كالعقكد االلكتركنية التي تتـ عبر شبكة االنترنت إثباتبيا في 
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كمنو أصبحت الكتابة االلكتركنية المستحدثة القائمة عمى كسيط الكتركني يمكف أف    
تحؿ محؿ الكتابة التقميدية كتحقؽ نفس كظيفتيا في اإلثبات بكصفيا دليبل كامبل متى 

ألف التطكر التكنكلكجي استطاع استفاء ىذا الشرط كبطريقة  1كانت مكقعة مف أطرافيا
ركنية كتدؿ عمى مصداقيتيا كصبلحيتيا لمدة طكيمة دكف تمؼ تضمف سبلمة الكتابة االلكت
كامبل في اإلثبات   فإف حجية المستند االلكتركني كاعتباره دليبلأك تعديؿ كخبلصة القكؿ 

بث ببياناتو أك إعادة مرتبط بمدل قكتو التقنية المستخدمة في تأميف سبلمتو مف الع
المعاصرة اىتماما كبيرا مسألة حماية لتحقيؽ ىذا الشرط أكلت التشريعات معالجتيا ك 

المحرر االلكتركني كسبلمتو كتأمينو مف عممية اختراؽ الغير لبياناتو كمدل التعكيؿ عمى 
لذلؾ فإف ىذه التشريعات  ،اآللية أك التقنية التي استعممت في المحافظة عمى سبلمتو

المستخدمة  ةطريقمكعندما اعترفت بالحجية لممستندات االلكتركنية أكلت أىمية قصكل ل
في تأميف سبلمة المستند االلكتركني كمف بيف ىذه الكسائؿ المستخدمة آليات التشفير أك 

 .2إقامة جدراف حماية لممكاقع االلكتركنية 

 استمرارية بيانات المحرر االلكتروني -رابعا

التدكيف عمى دعامات تسمح بثبات الكتابة يتـ كيقصد بيذا الشرط أك الضمانة أف 
كاستمرارىا مدة زمنية معينة كىذا الشرط يسرم بالنسبة لغالبية الكسائؿ الحديثة كذلؾ حتى 

ألنو مف كىذا الشرط نصت عميو أغمب التشريعات الحديثة  3يتـ الرجكع إلييا عند الحاجة 
ذا المحرر أك تقديمو حؽ أم طرؼ في العقد أك التصرؼ االلكتركني مراجعة بنكد ى

 نشكب نزاع بيف أطرافو. كدليؿ إثبات أماـ القضاء في حاؿ

مف الخصائص التي يتميز بيا المستند التقميدم أنو يثبت البيانات المدكنة عميو لفترة 
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زمنية طكيمة متى حفظ بطريقة سميمة كلـ يعرض إلى الرطكبة  أك عكامؿ التمؼ كىذا 
إلقامة الدليؿ أماـ القضاء كالسؤاؿ المطركح ىؿ المستند جعؿ منو كسيمة مقبكلة  ما

 ؟المحرر عمى الدعامة االلكتركنية يستكفي ىذا الشرط

 لتغمب عمييا باستخداـ أجيزة ككسائؿا أف تمؾ الصعكبات الفنية قد أمكف الجكاب ىك
كراؽ أكثر قدرة كبالتالي يمكف االحتفاظ بالمعمكمات كالبيانات لمدة طكيمة تفكؽ قدرة األ

العادية التي تتأثر ىي األخرل بعكامؿ الزمف كقد تتآكؿ بفعؿ الرطكبة أك نتيجة سكء 
المختمفة لمدعامة االلكتركنية  األشكاؿالحفظ كمارد االىتماـ بيذا الشرط ىك أف 

أك ذاكرة  المغناطيسيةاألقراص الممغنطة أك األشرطة  كأقراص الضكئية األك
لتأثر بالعكامؿ المحيطة بيا كالتقنيات المستخدمة في سريعة ا الحاسكب اآللي.....إلخ

يسمى بفيركس اإلعبلـ اآللي كاليجكمات عمى المكاقع  تشغيميا باإلضافة إلى ما
االلكتركنية مف طرؼ قراصنة ىدفيـ اختراؽ منظكمات حماية المكاقع االلكتركنية 

ستند التقميدم يجب ند االلكتركني ذات الحجية المقررة لممتسمتى يككف لممحرر أك الحك 
ط تضمف المحافظة عمى ك ؼ كشر ك أف تحفظ بيانات المحرر االلكتركني في ظر 

سبلمتو كسبلمة البيانات المدكنة عميو ألف ىذه األخيرة فعبل بحاجة إلى كسيمة فنية 
كأف مدل الحفظ المقصكد في ىذا المقاـ  1أمنة تضمف سبلمة البيانات المدكنة عميو

   ،2بياناتو لبقاء المحرر مكجكدا دكف أف تمس يا القانكف ىي المدة التي يستكجب
ىيئات أك مؤسسات  إيجادمشكمة حفظ المحررات االلكتركنية يمكف حميا مف خبلؿ ك 

كذلؾ مف خبلؿ اتفاؽ طرفي العقد أك  ،تسند ليا ميمة حفظ المستندات االلكتركنية
التصرؼ االلكتركني الذم يتـ عبر الكسائط االلكتركنية أف تحفظ بيانات ىذا المحرر 

كىذا لمزيد مف الثقة كاألماف في ىذا  ،التي تـ تبادليا لدل أحد المكمفيف بخدمة الحفظ
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االلكتركني لدل المكمؼ بخدمة الحفظ الذم يقـك بكضع تكقيعو  إيداعوالعقد بمجرد 
المحفكظ لديو أك عمى السجؿ عمى البيانات المدكنة عمى المحرر االلكتركني 

تمحؽ يرات التي يااللكتركني كيعتبر القائـ بخدمة الحفظ مسؤكال جزائيا كمدنيا عف التغ
قد تمس بالتكقيعات ببيانات المحررات االلكتركنية المحفكظة لديو أك التغييرات التي 

طيا بالتكقيع االلكتركني مرتبط أساسا حفظ البيانات كسبلمتيا كارتباااللكتركنية كأف 
بفعالية المنظكمة التقنية التي يستخدميا القائـ بميمة الحفظ كأف المكمؼ بخدمة الحفظ 
االلكتركني يتكلى إجراءات الحفظ بعد التأكد مف ىكية األطراؼ بفضؿ شيادة 

فظ البيانات كالتكقيعات التصديؽ االلكتركني في سجؿ الكتركني مخصص لح
المكمؼ بالحفظ االلكتركني مسألة التاريخ  ياكمف بيف الخدمات التي يقدم االلكتركنية

ة ألثاره القانكنية كمدة العقد تعتبر نقطة االنطبلؽ بالنسب إبراـالذم تـ فيو العقد فمحظة 
عبر شبكة دات التي تتـ اقعلنقطة قد تختمؼ مكاعيدىا في التىذه اأف ك  ،خاصةتقادمو 

 اإلقميميةااللكتركني سكاء الدكلية أك  اإلثباتنظمت التي االنترنت إف كؿ التشريعات 
بيانات المحررات االلكتركنية كسبلمتيا فقد نص ك الكطنية قد اىتمت بمسألة حفظ أ

في أحكاـ المادة  2005يكنيك  20في  10/ 05بمكجب القانكف رقـ التشريع الجزائرم 
في ظركؼ تضمف كأف تككف معدة كمحفكظة .....   << مكرر كاحد 323

مف القانكف المدني  1316/1كما اشترط التشريع الفرنسي بمكجب المادة ، >>سبلمتيا
تقميدية ضركرة حفظيا في ظؿ شركط ة المحررات االلكتركنية بالمحررات الأنو لمساكا

 بيانات حفظ تضمف بطبيعتيا سبلمة بياناتيا كما اشترطت ىذه التشريعات في عمميات
 المحررات االلكتركنية مراعاة اآلتي:

 .االلكتركني كاسترجاعيا بعد الحفظالمحرر إمكانية االطبلع عمى بيانات  -
كؿ الذم أنشأت كأرسمت بيانات المحرر االلكتركني بالشأف تتـ عممية حفظ   -

 .كاستممت بو
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كصكلو ككقت االحتفاظ بالبيانات الدالة عمى المنشأ المحرر االلكتركني كجية  -
القانكف مف ج"'  ك"الفقرة "ب" 10إرسالو كاستبلمو كىذا ما نصت عميو المادة 

 النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية فقد نصت الفقرة "ب" عمى اآلتي: األكنسيتراؿ
 استممت بو أك شكؿ الذم أنشأت أك أرسمت أكالاالحتفاظ برسالة البيانات ب<<

 >>ة المعمكمات التي أنشأت أك أرسمت أك استممتبشكؿ يمكف إثبات أنو يمثؿ بدق
مات إف االحتفاظ بالمعمك <<المذككرة عمى أنو  10كما نصت الفقرة "ج" مف المادة 
منشأ رسالة البيانات كجية كصكليا كتاريخ ككقت  كجدت التي تمكف مف استبانة

كمتى استكفى المحرر االلكتركني ىذا الشرط كانت لو  ،1>>إرساليا كاستبلميا
 ذات المكانة في قكاعد اإلثبات لممكانة التي يشغميا المحرر التقميدم.

 الفرع الثالث

 القرينة المفترضة لممحررات االلكترونية

الفرنسي تعريفا لمقرينة بكجو عاـ حيث قضت مف التقنيف المدني  1349لقد أكردت المادة 
لمعرفة  معمكمة  أك القاضي مف كاقعة ،القرينة ىي النتائج التي يستخمصيا القانكف<<بأف 

شرة عمى الكاقعة فييا مبا اإلثباتفيي إذا أدلت غير مباشرة ال ينصب  >>كاقعة مجيكلة
كف أف يستخمص منيا الكاقعة المراد بؿ عمى كاقعة أخرل إذا ثبتت أم ،ذاتيا مصدر الحؽ

مف محؿ إلى أخر كعمى ذلؾ فالقرينة ىي استنباط  اإلثباتكيؿ كىذا ضرب مف تح إثباتيا
كانت ىذه الكاقعة محتممة كغير ثابتة إذا بحيث  ،ر مجيكؿ مف كاقعة ثابتة معمكمةأم

مف الكاقعة  اإلثباتكالقرينة ليست إال نقؿ عبء  لبلستنباطبيقيف فإنيا ال تصمح مصدر 
ثبكتيا دليبل عمى صحة  اعتبرىابالذات إلى كاقعة أخرل قريبة منيا إذا ثبتت  إثباتياالمراد 

عميو  تنصالتي  اإلثباتاستثنائي مف عبء  إعفاءالكاقعة األكلى كبذلؾ فإف القرينة ىي 
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 كىي نكعاف : اإلثباتقكاعد 

 قرينة قانكنية. -
 قرينة قضائية. -

طبيعة كاحدة مف حيث التكييؼ  القرينة القضائية كالقرينة القانكنية مف كالكاقع أف
كالتأصيؿ إال أنيما تختمفاف مف حيث ميمة كؿ منيما فالقرينة القضائية طريؽ ايجابي 

أك دائـ مؤقت  ثباتاإلمف  إعفاءأما القرينة القانكنية فيي أسمكب  اإلثباتمف طرؽ 
ذا كاف ذلإ بالتبعية لما كذلؾ ؾ ذا كانت القرينة تقبؿ إثبات العكس أك ال تقبؿ ذلؾ كا 

 فإف ثمة فركؽ بيف القرائف القضائية كتمؾ القانكنية تتبدل في :

مف  قانكنية فأدلة سمبية أم أنيا تعفيأف القرائف القضائية أدلة ايجابية أما القرائف ال -
 تقديـ الدليؿ.

لما كانت القرائف القضائية يستنبطيا القاضي كالقرائف القانكنية يستنبطيا المشرع  -
ذلؾ أف القرائف القضائية ال يمكف حصرىا ألنيا تستنبط مف فإنو يترتب عمى 

فيي مذككرة عمى سبيؿ الحصر في  ظركؼ كؿ قضية أما القرائف القانكنية
 نصكص التشريع. 

القرائف القضائية كميا غير قاطعة فيي قابمة دائما إلثبات العكس كيجكز دحضيا   -
كز نقضو جالقانكنية فبعضيا يأما القرائف  .القرائفك نيا البينة مبجميع الطرؽ ك 

 1بإثبات العكس كبعضيا قاطع ال يقبؿ الدليؿ العكسي.

ة فيي أقرب في مف أجؿ ذلؾ كانت القرينة القضائية كدليؿ إثبات ليست في منزلة الكتاب
 بالبينة. اإلثبات، كال يجكز اإلثبات بقرينة قضائية إال حيث يجكز التساكم مع البينة

                                                           
قدرم عبد الفتاح الشياكم، نظرية اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية في التشريع المصرم العربي األجنبي المركز  1
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كالبينة حجة متعدية غير ممزمة كىي أيضا كالبينة غير قاطعة إذ ىي كالقرينة القضائية 
دائما تقبؿ إثبات العكس إما بالكتابة أك بالبينة أك بقرينة مثميا أك بغير ذلؾ فيي مف ىذه 

 اإلثباتمت التي نظ كالتشريعات الحديثة ،الناحية كالقرينة القانكنية غير القاطعة
كمف بيف ، المحررات كالمستندات اإللكتركنيةكسبلمة اإللكتركني أقامت قرينة عمى صحة 

 اػػػػػػم<</أ عمى 32تمؾ التشريعات قانكف المعامبلت االلكتركنية األردني فقد قضت المادة 
أك تعديمو  هـ تغيير ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ ذلؾ يفترض أف السجؿ االلكتركني المكثؽ لـ يتػػػػػػلـ يثبت خ

التشريعات مفترضة فإنو  أقامتياكبما أف القرينة التي  ،>>يوإجراءات تكثيقذ تاريخ ػػػػػػػػػػمن
فمف يدعى ضده كيحتج عميو بمحرر الكتركني جاز لو مف الناحية  يجكز إثبات عكسيا

أف المستند االلكتركني لـ يصدر   كأف يثبتبإثبات عكسيا القانكنية رد قرينتو كصدىا 
 ،أك يثبت أف المحرر أرسؿ عف طريؽ الخطأ ،صدارهإكأنو لـ ينيب عميو الغير في  ،عنو

أك أف يقيـ الدليؿ عمى أف  ،إليو بالخطأ أرسؿككاف عمى المرسؿ إليو أف يعمـ بأف المحرر 
كأنو  ،أك يثبت أف المحرر قد عبث بو عند إرسالو ،التكقيع االلكتركني الخاص بو قد سرؽ

  .1اإلرساؿأك بفعؿ التقنية المستعممة في  ،أك تعديؿ بفعؿ الغير ،تعرض إلى تغيير

 اتتشريعأما بخصكص التكقيع االلكتركني المكصكؼ كقرينة المحرر االلكتركني فال
كمف بينيا التشريع الجزائرم قد ميزت بيف نكعيف مف التكقيع  ،لئلثبات االلكتركنيالمنظمة 

االلكتركني التكقيع االلكتركني المكصكؼ كنص عميو المشرع الجزائرم بمكجب القانكف 
منو كىك التكقيع االلكتركني الذم  7في المادة  01/02/2015المؤرخ في :  15/04

ع االلكتركني البسيط نصت عميو تكقيالشركط المذككرة بذات المادة كالتتكفر فيو جممة مف 
 الثابت أيضاك المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف،  15/04مف القانكف رقـ  9المادة 
أقرت مبدأ التكافؤ الكظيفي بيف التكقيع المنظمة لمتكقيع االلكتركني قد  التشريعاتأف 

التكقيع االلكتركني قد  متى كاف اإلثباتااللكتركني المكصكؼ كالتكقيع التقميدم مف حيث 
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باستخداـ إحدل كسائؿ كآليات تأميف التكقيع كصدرت بشأنو شيادة تصديؽ الكتركنية  أنشأ
يا التكقيع االلكتركني كنظرا لؤلىمية البالغة التي يكتسي ،مف مؤدم خدمات التصديؽ

لؾ فإف كؿ مف لذ المحرر االلكتركني المرتبط بو،عمى حجية  انعكستالمكصكؼ قد 
كينقؿ  ى مف إثبات مصداقيتومكقع بتكقيع الكتركني مكصكؼ يعف بمستند الكتركني يحتج
 .1 إلى الطرؼ اآلخر الذم ينكر ىذا المستند اإلثباتعبء 

 غير أنو كفي حالة ما إذا كاف المستند االلكتركني المحتج بو مكقع بتكقيع الكتركني 
كفي ىذه الحالة  ،ىذا التكقيع إصدارإنكار ضده بيذا المستند  احتجيكفي مف  وبسيط فإن
أم إثبات صدكر التكقيع االلكتركني مف الطرؼ  ،يقع عمى مف يتمسؾ بو اإلثباتعبء 

كمما الشؾ فيو أف إضفاء الحجية القانكنية عمى التكقيع االلكتركني ،  2الذم أنكره 
كقبكؿ اإلثبات بالمحررات االلكتركنية في نطاؽ المعامبلت القانكنية  ،كالكتابة االلكتركنية
يعكس تطكرا في فكر المشرع نفسو في محاكلة إليجاد سند  كاإلداريةالمدنية كالتجارية 

ككذلؾ  ،ـلقانكني لممعامبلت كالتصرفات التي أفرزتيا ثكرة االتصاالت التي يشيدىا العا
كمف ثـ فبل ممجأ مف االعتماد ، كتقنياتو، لحاسب اآلليالتطكر المذىؿ في االعتماد عمى ا

 استيفاءعمى الدليؿ الكتابي االلكتركني أيا كاف مكضكع المعاممة القانكنية مع مراعاة 
المدنية ككذلؾ في أحكاـ قانكف التكقيع  اإلثباتشركط صحتو المنصكص عمييا في قكاعد 

المعنى كالداللة فبل مجاؿ إذف  االلكتركني كنظرا ألننا بصدد نصكص قانكنية كاضحة
 .لبلجتياد

كالنصكص القانكنية نصت صراحة عمى مساكاة التكقيع االلكتركني كالكتابة كالمحررات 
 االلكتركنية بالتكقيعات كالكتابة كالمحررات الخطية التقميدية. 
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ذلؾ أف المستند  ، كمؤدلذم يتعيف مراعاتو، كتطبيقوفيككف ذلؾ ىك الحكـ القانكني ال
 .1كاإلداريةااللكتركني يصمح ألف يككف دليبل كامبل إلثبات المعامبلت المدنية كالتجارية 

 الفرع الرابع

حجية النسخة المسحوبة عن المحرر اإللكتروني ودور القاضي في الترجيح بين األدلة  
 الكتابية

بالرجكع إلى النصكص القانكنية المتعمقة باإلثبات االلكتركني سكاء تمؾ التي كردت في 
 قكاعد اإلثبات في القانكف المدني أك النصكص المتعمقة بالتكقيع 

االلكتركني لـ تبيف الحجية القانكنية المقررة لمنسخة أك الصكرة المسحكبة عف أصؿ 
فإنو يمكف إضفاء الحجية عمى نسخة ، كذلؾ المحرر االلكتركني مباشرة، كماداـ األمر

 :المحرر االلكتركني انطبلقا مف مبدأيف

ىك أف النسخة مطابقة لؤلصؿ كال يكجد أم فارؽ يميز بيف أصؿ المحرر : المبدأ األول 
 . النسخة المسحكبة عميوك  ،االلكتركني

كمحفكظ بطريقة آمنة ىك أف أصؿ المحرر أك المستند االلكتركني مكجكدا  :المبدأ الثاني
 .قد أخذت مف ىذا األصؿ بطريؽ مباشركالنسخة  ،يمكف الرجكع إليو عند الحاجة

كتككف مكقعة ممف ىي حجة  لئلثبات،المحررات التقميدية قد تككف أكراقا أعدت مقدما إف  
كلكف القانكف يجعؿ ليا ثمة حجية فيي أدلة ، ككف أكراقا لـ تعد مقدما لئلثباتكقد ت، عميو

تككف مكقعة ممف ىي حجة عميو كلكف الذم ييمنا ىي  عارضة كغالبية ىذه األكراؽ ال
كيشترط لصحة ىذه األكراؽ المعدة لئلثبات تكقيع مف ىي حجة  ،األكراؽ المعدة لئلثبات
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ذا  عميو فإذا كاف العقد ممـز لمجانبيف كأثبت في كرقة عرفية كجب تكقيع طرفي العقد كا 
    1الكديعة كجب تكقيع المكدع عنده كاف ممزما لجانب كاحد ك

كيقصد بأصؿ المحرر التقميدم الكرقة التي يكقع عمييا مف قبؿ أطراؼ المعاممة أك العقد 
تحمؿ أصؿ  أما النسخة )الصكرة( فيي ال ،عند إنشائيا ألكؿ مرة في شكميا النيائي

رة الضكئية كالصك  ،فرؽ بيف الصكرة الخطية كال، التكقيعات بؿ ىي منقكلة عف األصؿ
 ألف كمييما نقؿ لنفس بيانات الكرقة األصمية.

جية إال أف ىناؾ مف يتحفظ كيميز بيف حرغـ أف الصكرة ىي نقؿ لبيانات الكرقة األصمية 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ ضماف سبلمة  أك النسخة، كحجية الصكرة الكرقة األصمية

يككف ىناؾ تبلعب بيذه البيانات أثناء البيانات أثناء نقميا مف األصؿ إلى النسخة فقد 
غير أف التطكر في مجاؿ تكنكلكجيا ،  2بيا  فايأك التصكير مما يحدث تغييرا كتحر ، ؿالنق

المعمكمات بمكجبو أصبح األصؿ باإلضافة إلى النسخة التي أنشئت أكؿ مرة عمى قاعدة 
أك ، سيةياطبيانات الحاسب اآللي يشمؿ النسخ المسحكبة عنو عمى األشرطة المغن

أك التي أرسمت إلى حاسب آلي آخر حتى المسحكبة عمى دعامة ، األقراص الممغنطة
 .3كرقية 

 االلكتركني،كيرم جانب مف الفقو أف النسخة المكقعة كالمسحكبة عف أصؿ المحرر 
أك بأية كسيمة أخرل تبقى مجرد ، ى شخص آخر سكاء عف طريؽ اإلنترنتكالمرسمة إل

، يانات الحاسب اآلليصؿ المحرر اإللكتركني يبقى عمى قاعدة بألف أ .نسخة مف أصؿ
أك األقراص الممغنطة في حالة عدـ حفظ ىذا المستند  طيسي اأك عمى الشريط المغن
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يسحب عف ىذا األصؿ يبقى مجرد  ككؿ ما ،عدة بيانات الحاسب اآلليااللكتركني عمى قا
االلكتركني مقترف بسبلمة بيانات ثبات نسخة عنو، كمفيـك األصؿ في اإل أكصكرة 

ف  و يمكف المحافظة عمى كظيفة األصؿكليس عمى دعامتو ألن، لكتركنيالمحرر اال كا 
لكتركني مف خبلؿ الدعامة كيمكف المحافظة عمى سبلمة كأمف بيانات المحرر اال تغيرت

 ير.منة تعتمد عمى تقنية التشفاستخداـ أنظمة آ

ظيفة مرتبطة بفكرة األصؿ لذلؾ فإف التشريعات التي كأف سبلمة بيانات المحرر تعد ك  
شكؿ األصمي لممحررات مت اإلثبات اإللكتركني ربطت سبلمة المحرر بفكرة الظن

 االلكتركنية.

كالتصديؽ  ،المتعمؽ بالتكقيع 15/04مف القانكف  4كالمشرع الجزائرم في نص المادة  
الكتركنيا في شكميا األصمي كيتـ تحفظ الكثيقة المكقعة <<عمى أنو نص  يفااللكتركني

 .>>تحديد الكيفيات المتعمقة بحفظ الكثيقة المكقعة الكتركنيا عف طريؽ التنظيـ

تراؿ النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية يمف قانكف األكنس 8كما نصت أيضا المادة 
صمي حتفاظ بيا في شكميا األعندما يشترط القانكف تقديـ المعمكمات أك اال 1األصؿ :<<

 رسالة البيانات ىذا الشرط إذا : تستكفى

و لممرة في أنشئتكجد ما يعكؿ عميو لتأكيد سبلمة المعمكمات منذ الكقت الذم  - أ
 ، بكصفيا رسالة بيانات أك غير ذلؾ األكلى في شكميا النيائي

كانت المعمكمات مما يمكف عرضو عمى الشخص المقرر أف تقدـ إليو  - ب
 .1>> المعمكمات كذلؾ عندما يشترط تقديـ تمؾ

راؿ النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية تمف قانكف األكنسي 8يستخمص مف أحكاـ المادة 
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مكانيةالمستند أك المحرر االلكتركني الشرطيف كىما شرط السبلمة  أستكفىأنو إذا   كا 
أعتبر ىذا عرض المعمكمات الكاردة في رسالة البيانات عمى الشخص المقرر أف تقدـ إليو 

ر مف أك عمى أم شكؿ آخ، الحاسب اآللي ك إف نسخ عمى قاعدة بيانات، بلالمحرر أص
كمنو فإف النسخة المسحكبة مف المحرر االلكتركني معترؼ  أشكاؿ الدعامات االلكتركنية،

كفي الحالة العكسية إذا كانت بيانات المحرر  ،ية ذاتيا المقررة لمنسخة األصميةليا بالحج
عرضيا عمى الشخص  المقدكركتـ العبث بيا أك كاف مف غير ، االلكتركني قد حرفت

كفي ىذه الحالة اإلثبات، المقرر أف تقدـ إليو تفقد النسخة صفتيا كأصؿ كحجيتيا في 
كيبقى عمى مف تمسؾ بو إلثبات سبلمة ، مستند االلكتركني حجيتو المفترضةيفقد ال

 كىذا ما ،بالغير االستعانةمف خبلؿ البيانات الكاردة بو تقديـ الدليؿ عمى صحة البيانات 
يستمد السجؿ  -أ <<بقكليا  ف المعامبلت االلكتركنية األردني،مف قانك  8المادة  بو قضت

االلكتركني أثره القانكني كيككف لو صفة النسخة األصمية إذا تكافرت فيو مجتمعة الشركط 
 التالية:

لبلحتفاظ بيا كتخزينيا بحيث أف تككف المعمكمات الكاردة في ذلؾ السجؿ قابمة  – 1
 في أم كقت الرجكع إلييا. كفيم

إنشاؤه، أك إرسالو أك االحتفاظ بالسجؿ االلكتركني بالشكؿ الذم تـ بو  إمكانية -2
مو أك بأم شكؿ يسيؿ بو إثبات دقة المعمكمات التي كردت فيو عند إنشائو تسم

 أك إرسالو أك تسممو.
أك يتسممو كتاريخ ككقت  ينشأهمف  داللة المعمكمات الكاردة في السجؿ عمى -3

 إرسالو كتسممو.

تطبؽ الشركط الكاردة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى المعمكمات المرافقة  ال –ب 
 التي يككف القصد منيا تسييؿ إرسالو كتسممو. لمسجؿ
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يجكز لممنشئ أك المرسؿ إليو إثبات الشركط الكاردة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة  -ج
 . >>بكاسطة الغير

 .1يف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات يكيقصد بالغير أىؿ الخبرة كالفن

مكقفا مغايرا لمكقؼ التشريعات المنظمة  أتخذأما بخصكص المشرع المصرم فإنو 
االلكتركني ىذه التشريعات لـ تحسـ األمر في حجية النسخة المسحكبة عف  لئلثبات

لسنة  15مف القانكف رقـ:  16أصؿ المستند االلكتركني في حيف أف أحكاـ المادة 
اعة تكنكلكجيا بإنشاء ىيئة تنمية صنتعمؽ بتنظيـ التكقيع االلكتركني ك الم 2004

مف المحرر  عمى الكرؽ الصكرة المنسكخة<< :تينصت عمى اآل المعمكمات
ؿ ىذا بالقدر الذم تككف فييا مطابقة ألصة عمى الكافة االلكتركني الرسمي حج

مكجكديف عمى  كالتكقيع االلكتركني، ركني الرسـكذلؾ ماداـ المحرر االلكت، المحرر
 . >>الدعامة االلكتركنية

عمى  يتضح مف ىذا النص أف المشرع المصرم طبؽ القكاعد العامة في اإلثبات 
كقصر ىذه الحجية عمى ، مسحكبة عف أصؿ المحرر االلكتركنيحجية النسخة ال

، محرر االلكتركني العرفيالنسخة المسحكبة مف المحرر اإللكتركني الرسمي دكف ال
عف المحرر ثبات المصرم ال يعترؼ بأية حجية لمصكرة المأخكذة ف قانكف اإلأل

ة مشترطا في ذات الكقت أف تككف الصكرة المنسكخة عمى دعامة كرقية مطابق .العرفي
نازع في ذلؾ أحد لـ ي كتعد الصكرة كذلؾ ما، ألصؿ المحرر االلكتركني الرسمي

كما اشترط المشرع المصرم كذلؾ كجكد المحرر االلكتركني الرسمي  2األطراؼ
ما دعت مرجكع إلييا كمكف الحتى ي االلكتركنيةكالتكقيع االلكتركني عمى الدعامة 
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 .1أك في حالة نشكب نزاع كخبلؼ بيف األطراؼ .الضركرة لذلؾ

ع بين الكتابة في الشكل االلكتروني والكتابة عمى از نتدور القضاء في حالة ال -أوال
 الورق

كذلؾ لعدـ  ،ابية لـ تكف مكضكعا ألم نص قانكنيدلة الكتإف مسألة التنازع بيف األ
كجكد غير تمؾ المحررات التي ترتكز عمى دعامات كرقية بمعنى آخر أف مسألة 

أف  لسبب كحيد ىكااللكتركنية كىذا التنازع لـ تكف تثار قبؿ ظيكر المحررات 
كىذا بنص القانكف إال أف  المحررات الرسمية أقكل في الحجية مف المحررات العرفية

كالتصرفات ، التعاقدات إبراـيمكف مف خبلليا  ظيكر الكسائط االلكتركنية التي
ؿ يككجكد تشريعات تعترؼ بعناصر المحررات االلكتركنية كالتي تعد مف قب، القانكنية

كليا نفس الحجية في اإلثبات متى كانت تستجيب لمشركط القانكنية ، األدلة الكتابية
أف أصبح مف الممكف دد أشكاؿ الكتابة نظرا لتعك ، ىذه الشركط تتبايف مف تشريع آلخر

كالمحررات ، االلكتركنية المحرراتحدكث منازعات بيف ك ، يككف ىناؾ تعارض
 عنو حدكث فالتكليؼ الذم تـ بيف الدعامات االلكتركنية كالكرقية قد ينجر، التقميدية
ىك الحؿ إذا قدـ أحد الخصـك في منازعة  الذم يطرح ماكالسؤاؿ ، حقيقية اختبلفات

ككاف المحرريف ، كقدـ الطرؼ اآلخر محرر إلكتركني ،تقميدم قضائية محرر كرقي
، كبيف الكتابة متعارضيف أم في حالة التنازع بيف األدلة الكتابية الكرقية التقميدية

؟ خاصة كأف دكر القاضي في أخذ القضاءة عمى دعامات إلكتركنية فبأييما يتبالمث
عطي دليؿ عمى حساب دليؿ آخر فيؿ بمسكغ قانكني ي اعتمادالحالة ىك ىذه 

 ؟.األفضمية لدليؿ عمى دليؿ آخر
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لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ  ينبغي بالضركرة التعرض إلى المكاقؼ الفقيية مف دكر 
 القاضي في اإلثبات.

 ف الفقو من دور القاضي في اإلثباتموق -ثانيا

، ففي المذىب الحر أك كتتعمؽ بحياده، ب تتعمؽ بمكقؼ القاضي مف اإلثباتثمة مذاى
نقص في  المطمؽ مكقؼ ايجابي يسعى القاضي فيو نحك تكجيو الخصـك الستكماؿ ما

 ضاح الحقيقة. ياألدلة إلست

أدلة  استقباؿبينما في المذىب المقيد أك القانكني مكقؼ سمبي إذا يقتصر دكره عمى 
، حيث يتبع ؿ مف جانبوالخصـك ليا دكف أم تدخ، كطبقا لعرض اإلثبات كما ىي

فإذا كاف الدليؿ المقدـ ، كفذلؾ بتقدير تمؾ األدلة طبقا لمقيـ كالقكاعد التي حددىا القان
ا ىك أك تكضيحو بؿ عميو أف يزنو كم، أك ناقصا فميس لو أف يطمب إكمالو، لو مبيما

 .1بالحالة التي عرضيا الخصـك

ف كاف يجب أف  ،كالسمبية يككف مكقفو مزيجا بيف االيجابية كفي المذىب المختمط كا 
في تكجيو الخصـك في  ، فممقاضي الحريةب إلى االيجابية منو إلى السمبيةيككف أقر 

كال يتعارض ذلؾ ، كفي إستضاح ما أبيـ مف كقائع الدعكل ، الناقص استكماؿ الدليؿ
فإف ىذا التقييد يقابمو  دلةىذه األكبتحديد قيـ ، مع تقييد القاضي بأدلة قانكنية معينة

الحقائؽ   تجمي، حتى يسكؿ دليؿ في حدكد قيمتو القانكنيةحرية القاضي في تقدير 
 كاضحة كاممة.

ثناء نظر دلة المقدمة إليو أينحصر في تمقي األ اإلثباتإذف فدكر القاضي في 
ف يخمؽ أك أ، ع األدلة، كال يجكز لو أف يساىـ في جمالمنازعة مف طرؼ الخصـك
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كمكازنة األدلة  كلمقاضي سمطة كاسعة في تقدير ،دليبل غير مقدـ مف أحد الخصـك
حو لدليؿ انكنية تبياف أسباب مفاضمتو كترجيكغير ممـز مف الناحية الق، المقدمة لو

دلة إلى رقابة المحكمة العميا باعتبارىا يخضع في مسألة تقدير األ كال، عمى دليؿ آخر
كليست مف المسائؿ القانكنية التي تبسط عمييا المحكمة ، المكضكعيةمف المسائؿ 

ينبغي بالضركرة البحث عف الحمكؿ القانكنية التي  اإلشكاليةالعميا رقابتيا لمعالجة ىذه 
كبالرجكع إلى التشريع الجزائرم نجد ، االلكتركني لئلثباتأكردتيا التشريعات المنظمة 

، كلـ يعالج إشكالية التنازع بيف المحرر التقميدم، أف المشرع لـ يتعرض ليذه المسألة
حدث كأف عرض عمى القاضي الجزائرم دليميف متناقضيف أحدىما كااللكتركني إذا 
كماداـ التشريع لـ ، لكتركنيةة كرقية كاآلخر محرر عمى دعامة امحرر عمى دعام

اء بمعنى أف المشرع ترؾ ىذه الميمة لسمطة القضيفصؿ في ىذه المسألة فمرد ذلؾ 
الدليؿ اآلخر  كاستبعاد، بو كاألخذأف القاضي لو سمطة كاسعة في تبني دليبل معيف 

ا يخص مسألة فيم اإلثباتكبذلؾ يعمؿ القاضي بالقكاعد العامة في ، يناقضو الذم
 دلة في. خاصة كأف المشرع الجزائرم تطرؽ إلى مسألة تقدير األالمكازنة بيف األدلة

........أك تعادلت سنداتيما >>  :قانكف مدني بقكليا 812ة المادة مكضكع الحياز 
 . <<كانت الحيازة األحؽ ىي األسبؽ في التاريخ 

قانكني أشار إلى مكازنة األدلة في يكجد أم نص  أك المسألة ال، كفي غير ىذه الكقائع
 حالة التنازع.

العميا فاصمة أما بخصكص العمؿ القضائي الميداني فإنو ال تكجد قرارات لممحكمة  
كالسبب يرجع إلى أف التعاقد االلكتركني مازاؿ في بدايتو في ، في مثؿ ىذه المسائؿ

غير أنو في  كالمعامبلت، تخكفو مف ىذا النكع مف التعاقداتالمجتمع الجزائرم نظرا ل
اعتماد شكؿ معيف في الكتابة  أك، حالة اتفاؽ اإلطراؼ عمى نمط معيف في اإلثبات
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نمط الكتابة المتفؽ عمييا كىذا طبقا  حالة القاضي يعتمد شكؿ، أكفإنو في ىذه ال
 لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف.

 استحدثالقكانيف المقارنة كبالتحديد في القانكف الفرنسي نجد أف المشرع قد  في أما
المعدؿ لمقانكف  30/03/2000الصادر في:  230/2000بمكجب القانكف رقـ:

كحسـ بمكجب ىذه المادة مكقفو إزاء التعارض بيف المحررات  1316/2المدني المادة 
التقميدية كااللكتركنية كأعطى فييا المشرع الفرنسي لمقاضي سمطة فض النزاع بيف 

يؿ الكتابي الدل رقية ىذا األخير ىك مف يحدد كيرجحاألدلة سكاء كانت الكتركنية أك ك 
 1316/2األكثر مصداقية بيف المحررات المقدمة إليو أيا كانت دعامتو كقضت المادة 

كمع عدـ  ـ يكف القانكف قد حدد مبادئ أخرلمتى لمف القانكف المدني الفرنسي >>  
صحيح بيف األطراؼ فإف القاضي يسكل منازعات الدليؿ الكتابي بفعؿ  اتفاؽكجكد 

ىذه  1<<ى الحقيقة بكافة الكسائؿ كدكف النظر إلى الدعامةتحديد الدليؿ األقرب إل
مف مشركع القانكف المقدـ مف جماعة القانكف كالعدالة كلـ يأخذ بيا  استخمصتالفقرة 
( رأت مف الضركرم Gui Gouالسيدة )  س الدكلة إال أف كزير العدؿ آنذاؾمجم

 << إلى الدعامة دكف النظربشرط اإلضافة ىذه اإلضافة ىي عبارة >> بو األخذ 
عمى األخذ بالدليؿ  غمكض في النص كترجيح القاضي مبني أك ،لرفع كؿ لبسكىذا 

عامة المثبت عمييا، الذم يجعؿ الحؽ المدعى بو  قريب االحتماؿ ميما كاف شكؿ الد
اتفاؽ صحيح بيف األطراؼ أك لـ يكجد  األخذ بالدليؿ األكثر مصداقية كىذا ماككذلؾ 

  . 2قانكني يمنح األفضمية كاألكلكية لمحرر أك كتابة عمى أخرل  صن

يد القاضي بكسيمة يتضح كأف المشرع الفرنسي لـ يق 1316مف خبلؿ نص المادة 
                                                           

1
 Article  1316/2 lorsque la loi n'a pas fixe d'autres principes, et a de faut de convention valable 

entre les parties Le juge règle Les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens Le 

plus vraisemblable quel qu'en soi le support. 
 
2

 .833ص  ،المرجع السابؽ محمد سميماف الدمياطي ، ثامر  



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

372 
 

نما ترؾ كافة الكسائؿ القانكنية لتقييـ  معينة أك معيار محدد لممفاضمة بيف األدلة كا 
ختصاص كالخبرة كأف يستعيف بأىؿ اال األقرب إلى الحقيقة أك االحتماؿ المحرر

لكف ىذا األمر ال يعطي  1كاردة بو ػػػيانات الػمف حيث دقة الب لتحديد صحة المحرر
لمقاضي الحؽ في أف يستبعد الدليؿ الكتابي لمجرد أنو مثبت عمى دعامة الكتركنية أك 

ذلؾ ىدـ عمى أساس أف الكتابة الكرقية ) الدليؿ الخطي ( تكاتر العمؿ بو ألف في 
لمبدأ التكافؤ كالمساكاة بيف الكتابة التقميدية كالكتابة االلكتركنية مف حيث الحجية في 

قانكف المدني الفرنسي أف المشرع أقر  1316اإلثبات كيتجمى كذلؾ مف أحكاـ المادة 
بحؽ األطراؼ المتعاقدة في االتفاؽ عمى تقديـ دعامة عمى أخرل في حاؿ كقكع نزاع 

يف تفاؽ بيف األطراؼ عمى دليؿ معيف يعطي ليذا الدليؿ األكلكية كيتعبينيما ألف اال
التصرؼ أك بعده  إبراـ، فمثبل قد يتفؽ األطراؼ أثناء عمى القاضي تطبيؽ ىذا االتفاؽ

سقاط أية قيمة  اإلثباتعمى منح الدعامة الكرقية الحجية في  قانكنية  حجية أككا 
مثؿ ىذا االتفاؽ صار الدليؿ المتفؽ عميو لمدعامة االلكتركنية أك العكس فإذا كجد 

ذا كاف المشرع   2.ممزما لمقاضي كىك الكسيمة الكحيدة التي يثبت بيا تصرفاتيـ كا 
بمكجب ىذا النص كرس مرة أخرل مبدأ المساكاة القانكنية بيف الكتابة االلكتركنية 

عطائو كالتقميدية مف خبلؿ عدـ تفضيمو إحداىما عمى األخر عند حصكؿ التنازع  كا 
يبلحظ ىك أف دكر  ، فإف ماية لمقاضي في الفصؿ في ىذا األمرالسمطة التقدير 

يأتي الحقا بحيث تككف األكلكية لممشرع أكال كإلرادة األطراؼ  اإلطارالقاضي في ىذا 
 .اإلثباتثانيا في تسكية ىذا التنازع كتحديد السند الذم تككف لو األكلكية في 

ذا كاف احتفاظ المشرع بإ مكانية سمب سمطة القاضي التقديرية مف خبلؿ التدخؿ كا 

                                                           
 .121ص  ،المرجع السابؽ ،الحجار كسيـ شقيؽ 1
 .325ص  ،المرجع السابؽ ،شرؼ الديف أحمد 2
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كتية مطمقة ) العقد الرسمي مثبل(، كعميو بنصكص قانكنية تعطي لبعض األدلة قكة ثب
فإذا ما أدلى األطراؼ أماـ القاضي بأدلة كتابية متناقضة فإنو يتعيف عميو أف ستخدـ 

كفي ىذا  لبلحتماؿأقرب  كافة الكسائؿ لمبحث عف الدليؿ الذم يجعؿ الحؽ المدعى بو
في مساعدة القاضي عمى ترجيح  اإلطار يمكف القكؿ بأف الخبرة سيككف ليا دكر كبير

ت مما إذا كاف الدليؿ االلكتركني قد إذ يمكف عف طريقيا التثب آخر، سند عمى 
، إال أنيا لف تككف في أم حاؿ مف األحكاؿ ىي ستكفى الشركط المطمكبة لمكثكؽ بوا

تفيد أف  1316/2الكحيد في البث في تنازع األدلة ألف صياغة المادة سند القاضي 
القاضي يقـك بعممية الترجيح بيف األدلة الكتابية آخذا بعيف االعتبار كافة الظركؼ 

أكال كقبؿ كؿ شيء الكصكؿ إلى تحديد  ييمو المحيطة بكؿ حالة عمى حدة، إذ ما
 يأخذىاكمف بيف الكسائؿ التي  1حقيقة السند الذم يعتبره األكثر صدقا كاقترابا مف ال

 األكثر مصداقية أف يراعي فيو تكفره اإلثباتالقاضي بعيف االعتبار عند تقديره لدليؿ 
ألف القانكف قد يتطمب  اإلثباتعمى الشركط الشكمية التي يتطمبيا القانكف في دليؿ 

الكتابة لصحة التصرؼ كعميو في حالة التنازع بيف المحرر التقميدم كالمحرر 
كما  ،االلكتركني فإف القاضي يرجح الكتابة التي تستجيب لممتطمبات كالشركط القانكنية

يشترط أيضا أف تككف الكتابة مستكفية لمشركط التي تجعؿ منيا دليبل كامبل كمف ىذه 
كأف يككف مكقعا مف األطراؼ ألف التكقيع مف  مدلكؿأف تككف الكتابة ذات الشركط 

 األطراؼ معناه الرضا كقبكؿ األطراؼ لمتصرؼ.

أما في حالة ما إذا عرضت عمى القاضي محررات إلكتركنية متعارضة فإف ىذا 
كفي ىذه الحالة يككف القاضي  ،لمحرر االلكتركني األكثر مصداقيةح اخير يرجاأل

 األقربمحررات االلكتركنية فالمحرر االلكتركني المكقع يككف تكقيع الممزما بكسيمة 

                                                           
1
 Eric Caprioli : le Juge et la preuve électronique , op cit , p11. 
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أما إذا كانت إلى الحقيقة كاألكثر مصداقية مف المحرر االلكتركني غير المكقع 
المحررات االلكتركنية مكقعة بتكقيعات الكتركنية فإف القاضي يرجح المحرر 

فا عمى المحرر االلكتركني المكقع تكقيعا ي المكقع تكقيعا الكتركنيا مكصك االلكتركن
ريعات يتـ بعض التشبسيطا ألف التكقيع االلكتركني المكصكؼ أك المتقدـ كما سمتو 

ات حددىا القانكف يتحقؽ بمكجبيا قدر كبير مف األماف كيكفؿ ، ك متطمبكفقا لشركط
 . 1بالمحرر االلكتركني باطوارتسبلمة المحرر االلكتركني كيثبت صحة 

كانت مكضكع جدؿ فقيي متبايف فيناؾ مف  اإلثباتإف مسألة التنازع بيف كسائؿ 
، قكة ثبكتية أكبر مف السند العادمالفقياء مف يرم بأنو يجب إعطاء السند االلكتركني 

أصبحت أقؿ بكثير مف السند الكرقي كىذا بسبب تطكر تقنيات  تقميدهألف مخاطر 
عارض تيار فقيي كفي مقابؿ ىذا االتجاه  2الحماية التي أفرزتيا تكنكلكجيا المعمكمات

مبرريف ذلؾ  كاإلثباتمساكاة السند االلكتركني بالسند التقميدم )الكرقي( في الحجية 
طمب فترة زمنية في المفيـك الحقكقي بأف مسألة المساكاة بيف السنديف في الحجية تت

ناؾ أيضا مف القانكني كفي أذىاف الناس كأف مسألة المساكاة سابقة ألكانيا كى
برركا مكقفيـ عمى أف مكثكقية السند االلكتركني غير مثالية المساكاة المعارضيف لفكرة 

بة الكتا اعتباريمكف  كىي تؤسس لمتمييز بيف مختمؼ طبقات المتعاقديف كمنو ال
مكانية العبث كإل ،مكثكقية السندات االلكتركنيةااللكتركنية مساكية لتمؾ الكرقية لعدـ 

كيرم البعض اآلخر مف الفقياء أنو يجب المحافظة عمى  3.بالبيانات المدكنة بيا
تراتيب معينة بيف السند التقميدم كالسند االلكتركني خصكصا عندما يككف السند 
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يبرره  غير أف ىذا التمييز ليس لو ما 1العبلقة  أطراؼ الكرقي يحتكل عمى تكقيعات
، كالتكقيع شرط الكتركنيكال يستقيـ ألف السند االلكتركني ىك اآلخر يكقع بتكقيع 

سندا عاديا، أك سندا رسميا عندما يرتبط تكقيع األطراؼ المتعاقدة  العتبارهأساسي 
ذا لـ يكف السند االلكتركني مكقعا  كما في حالة  أعتبربتكقيع المكظؼ الرسمي، كا 

كارد بالمحرر  ىك يمكف إثبات عكس ما السند التقميدم مجرد بينة خطية كبالتالي ال
كرقي أك بأدلة تتمتع بقكة ثبكتية مكازية إلكتركني آخر أك بسند  االلكتركني إال بمحرر

 .حيث يعكد لمقاضي المفاضمة بينيما تبعا لمصداقيتيا

عميو مف  العتيادهكالقضاء غالبا ما يأخذ بالسند الكرقي كيرجحو عف السند االلكتركني 
تخدمة في الكسائط إلمامو كمعرفتو كثقتو في التقنيات المسجية كمف جية أخرل عدـ 

إلى أف السندات االلكتركنية تتميز بخصائص تقنية تختمؼ  باإلضافةااللكتركنية 
جذريا عف السندات الكرقية فيما يخص كسائؿ ضماف سبلمتيا مف التحريؼ  اختبلفا

 كالتبلعب ببياناتيا.

 المطمب الثاني

 االستثناءات عمى اإلثبات اإللكتروني

إف التطكر في انجاز المعامبلت القانكنية المدنية بالتحكؿ مف مرحمة المعامبلت 
مناسب لمتقنيات  يحتاج إلى مناخ قانكنيالكرقية إلى مرحمة المعامبلت الرقمية 

براـ العقالمستحدثة في تبادؿ المعمكمات  كد عبر شبكة المعمكمات الدكلية لضماف كا 
أك عرقمة نمك التجارة الرقمية لذلؾ بدأت الدكلة  كعدـ ضياع حقكؽ المتعاقديف استقرار

، تكنس ، األردفكبعض الدكؿ العربية مثؿ الجزائر كانجمتراالمتقدمة كفرنسا كأمريكا، 
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، أك الرقمية مف خبلؿ تشريعات مستقمة مصر كغيرىا مف الدكؿ في تنظيـ المعامبلت
تقدـ كفي كسائؿ التعاقد التقميدية لمكاكبة ىذا ال اإلثباتعف طريؽ التعديؿ في نصكص 

المستحدثة كبياف حجية الكتابة الرقمية كالتكقيع الرقمي في إثبات التعاقد خاصة كأف 
ىذا األمر أدل  اإلثباتالكتابة المختمفتيف في  يأغمب ىذه التشريعات ساكت بيف نمط

 بالبعض إلى االعتقاد أف مجاؿ تطبيؽ التكقيع االلكتركني آخذ في االتساع ألنو أصبح
 يشمؿ التصرفات كالعقكد الممزمة لجانب كاحد مثؿ عقكد الكفالة ك االعتراؼ بالديف

 .1كعقكد التبرع

كيشمؿ أيضا التصرفات كالعقكد الممزمة لمطرفيف سكاء كاف مكضكعيا مادم أك  
معنكم )التزامات مادية أك التزامات معنكية( كيستنتج ذلؾ مف خبلؿ العبارات ذات 

  2تعممة مف التشريعات المنظمة ليذا النكع مف اإلثبات أك التعامؿالمدلكؿ الكاسع المس
ؿ جميع التصرفات كالمعامبلت سكاء مدنية أك تجارية أك إدارية مع شمفيي ت

يقبؿ في  ت التي البلممب التشريعات المقارنة حكؿ المعاالمبلحظة أف مكقؼ أغ
استخداـ التكقيع االلكتركني جاء مكحدا بحيث عمدت إلى إخراج بعض  إبراميا

المعامبلت القانكنية مف نطاؽ تطبيؽ التكقيع االلكتركني كركزت في ذلؾ عمى 
نية أم أنيا أخرجت مف مجاؿ تطبيقيا لصحتيا الشكمية القانك  التي يشترط المعامبلت

نا كىذا خركجا عف مبدأ الرضائية التصرفات القانكنية التي يشترط النعقادىا شكبل معي
 في التعاقد. اإلرادةيسمى كذلؾ بمبدأ سمطاف  في التعاقد أك ما

 استعماؿأخرج مف نطاؽ  13/12/1999ي الصادر في: إذ نجد التكجيو األكرب
اإليجار، حقكؽ  باستثناءالناقمة لمحقكؽ العقارية ة ك ئالتكقيع االلكتركني العقكد المنش
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التكقيع االلكتركني العقكد التي تتطمب تدخؿ المحاكـ  استعماؿ ج كذلؾ مف نطاؽكأخر 
 –كالسمطات العامة كعقكد الكفالة كالعقكد التي ينظميا قانكف األسرة مثؿ الميراث 

في فرنسا كمصر كاألردف كالجزائر الطبلؽ ...الخ كما أف المشرع  –الكصية اليبة 
نعقاد. بمعني أف الكتابة تعد ركنا شترط في بعض التصرفات القانكنية الشكمية في االي

 1ا البطبلف المطمؽ لمعقد أك التصرؼ) الركف الشكمي( يترتب عمى تخمفيفي العقد 
مف القانكف المدني الجزائرم  1مكرر  324نصت عميو أحكاـ المادة  كمثاؿ ذلؾ ما
إلى شكؿ رسمي يجب تحت  بإخضاعيازيادة عف العقكد التي يأمر القانكف بقكليا >> 

ممكية عقار أك حقكؽ عقارية أك  طائمة البطبلف تحرير العقكد التي تتضمف نقؿ
، عف أسيـ مف شركة أك بلت تجارية أك صناعية أككؿ عنصر مف عناصرىامح

ية أك مؤسسات صناعية في شكؿ زراعية أك تجار  إيجار، أك عقكد حصص فييا
كما يجب، تحت عمكمي الذم حرر العقد ، كيجب دفع الثمف لدل الضابط الرسمي

، إثبات العقكد المؤسسة أك المعدلة لمشركة بعقد رسمي كتكدع األمكاؿ طائمة البطبلف
مف خبلؿ نص <<   الناتجة عف ىذه العمميات لدل الضابط العمكمي المحرر لمعقد
لكتابة التصرؼ كا إلثباتالمادة المذككرة أعبله يتعيف التمييز بيف الكتابة المطمكبة 

فقد يستمـز القانكف شكبل خاصا يفرغ فيو التعبير عف  انعقادهالمطمكبة كشرط لصحة 
كالكتابة الرسمية البلزمة في عقد اليبة أك عقد الرىف الرسمي أك في البيكع  اإلرادة

ففي ىذه الحاالت تككف الكتابة الزمة لبلنعقاد بحيث يؤدم تخمفيا كالتصرفات العقارية 
 .2بدكنو يمكف أف يقـك لتصرؼ أصبل لتخمؼ ركف مف أركانو الإلى عدـ كجكد ا

التصرؼ كما في عقد الصمح كعقد تأسيس  إلثباتكقد يتطمب القانكف الكتابة    
الشركة المدنية فإذا تخمفت الكتابة فبل أثر لتخمفيا عمى كجكد التصرؼ الذم يككف 
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، كاإلقرار كاليميف الحاسمة، كنظرا صحيحا كيمكف إثباتو بما يقكـ مقاـ الكتابة مف أدلة
لككف الرضائية ىي األصؿ فإذا قاـ الشؾ حكؿ مدلكؿ النص الذم يستمـز الكتابة كىؿ 

كقد يحدث أف  قصد بيا أف تككف لبلنعقاد أـ لئلثبات كجب اعتبارىا متطمبة لئلثبات 
كرقة  يشترط المتعاقداف في عقد رضائي أف يككف التصرؼ مكتكبا في كرقة رسمية أك

عرفية فإذا تبيف مف االتفاؽ جعؿ الكتابة المتفؽ عمييا شرطا لبلنعقاد ففي ىذه الحالة 
ذا تبيف مف اال ال تفاؽ أف الكتابة يكجد التصرؼ إال إذا تـ في الشكؿ المتفؽ عميو، كا 

ثبات فإذا تخمفت الكتابة في في اإل أقكليا الحصكؿ عمى دليؿ المشركطة أريد ب
كجكد التصرؼ كفي حالة الشؾ حكؿ تفسير نية المتعاقديف،  يحكؿ دكف تخمفيا ال
كذلؾ احتكاما لؤلصؿ العاـ كىك  ال لبلنعقاد لئلثباتأف الكتابة مشركطة  افترض

كمنو فإف مجاؿ العمؿ بالكتابة اإللكتركنية ككسيمة  ،1رضائية التصرفات كالعقكد
إلثبات التصرفات كالمعامبلت القانكنية ال يتجاكز حدكد الحاالت المطمكب فييا الكتابة 

تصرؼ قانكني بكاسطة  إبراـال يسمح القانكف  كشرط لئلثبات كليس لبلنعقاد، فعندما
لبطبلف الخركج عنيا ال يفضي إال حكؿ ىذه القاعدة ك  االلتفاؼالكتابة االلكتركنية فإف 

كلى مف التكجيو األكربي بشأف التكقيعات التصرؼ. ىذا كقد قضت المادة األ
عمى أنو ال يغطي التكجيو األكربي الصكر المختمفة إلبراـ كصحة العقكد االلكتركنية 

متطمبات الشرعية األخرل حينما يتناكؿ التشريع الكطني أك االتحادم أك االلتزامات 
 – 2000، كىك ذات األمر الذم انتيى إليو القانكف الفرنسي رقـ : نظاـ الشكميال

230. 

كضع قيكدا عمى بعض قد أما بخصكص التشريعات العربية فإف المشرع األردني 
المعامبلت بحيث استثناىا مف المعامبلت التي تتـ بالكسائط اإللكتركنية كالتي ينطبؽ 
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مف قانكف  06عامبلت المستثناة أكردتيا المادة عمييا التكقيع اإللكتركني ىذه الم
 تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى ما يمي :  الالمعامبلت اإللكتركنية كالتي نصت : >>

العقكد ك المستندات كالكثائؽ التي تنظـ كفقا لتشريعات خاصة بشكؿ معيف أك  - أ
 تتـ بإجراءات محددة كمنيا: 

 إنشاء الكصية كتعديميا – 1
 إنشاء الكقؼ كتعديؿ شركطو  – 2
معامبلت التصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة بما في ذلؾ الككاالت المتعمقة  – 3

نشاءبيا كسندات ممكيتيا   اإليجارالحقكؽ العينية عمييا باستثناء عقكد  كا 
  .الخاصة بيذه األمكاؿ

 .مبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصيةالككاالت كالمعا – 4
بإلغاء أك فسخ عقكد خدمات المياه كالكيرباء  اإلشعارات المتعمقة – 5

  .كالتأميف الصحي كالتأميف عمى الحياة
شعارات التبميغ القضائية كقرارات المحاكـ. – 6  لكائح الدعاكم كالمرافعات كا 

تنص عميو تعميمات خاصة تصدر عف الجيات  كراؽ المالية إال مااأل - ب
 . 1<<المفعكؿكراؽ المالية النافذ المختصة استنادا لقانكف األ

أما في ما يخص المشرع الجزائرم فإنو كبالرغـ مف اعترافو بالتكقيع االلكتركني 
مف القانكف المدني  327كحجيتو في اإلثبات كذلؾ مف خبلؿ ما جاءت بو المادة 

كالتي سبؽ التطرؽ إلييا إال أنو لـ ينص عمى أم تكضيح في باقي المكاد القانكنية 
اؿ استخداـ التكقيع االلكتركني كىذا محاكلة حكؿ نطاؽ كمجالكاردة في باب اإلثبات 

مف المشرع عمى تكييؼ النصكص القانكنية التقميدية في نظاـ اإلثبات لمكاكبة 
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جديدة لمتعاقد  آلياتمستجدات التطكر التكنكلكجي في مجاؿ المعمكماتية كبركز 
 المتعمؽ 15/04:تداركو لمنقص بمكجب القانكف رقـ بالكسائط اإللكتركنية بدليؿ

 .بالتكقيع كالتصديؽ االلكتركنييف

أما بخصكص االستثناءات الكاردة عمى اإلثبات االلكتركني منيا ما حددتيا التشريعات 
ىذه كالبحث في المقارنة كأجمعت عمييا كمنيا ما كرد بشكؿ فردم كلدراسة 

 االستثناءات ارتأيت تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف :

 االلكتركني المجمع عمييا في التشريعات المقارنة. استثناءات اإلثبات ول:الفرع األ 

 استثناءات اإلثبات االلكتركني حسب التشريعات المنظمة لو. الفرع الثاني:

 الفرع األول

 المقارنةاستثناءات اإلثبات االلكتروني المجمع عمييا في التشريعات 

قرار اإلثباتبعدما تطرقنا إلى حجية التكقيع االلكتركني في  التشريعات خاصة بعض  كا 
تمؾ المنظمة لئلثبات االلكتركني لمبدأ المساكاة كالمعادلة بيف الكتابة الكرقية كالكتابة عمى 

التصرفات  إثباتالكسائط االلكتركنية، كعرفنا أيضا الكتابة الخطية مسمكح بيا في 
برامياالقانكنية  كفقا لمشركط القانكنية. ىذه الشركط تختمؼ مف تشريع ألخر كالسؤاؿ  كا 

الذم يطرح: ىؿ المساكاة في اإلثبات بيف نكعي الكتابة ) الخطية كااللكتركنية ( مف حيث 
 الكظائؼ مطمقة أـ مقيدة ؟.

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كردت في مكاقؼ التشريعات المقارنة كالتي أجمعت عمى إخراج 
عامبلت كالتصرفات مف نطاؽ المعامبلت االلكتركنية كمنو فإف ىذه األخيرة ال بعض الم

مف حيث المبدأ القانكني أك مف حيث تصمح ككسيمة إثبات فييا ألنيا ال تتماشي معيا 
طبيعة ىذه المعامبلت التساميا بالخطكرة كتطمب الحضكر الفعمي ألطرافيا كمف بيف ىذه 
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 المعامبلت نذكر:

 ت المتعمقة باألحوال الشخصيةالمعامال -أوال

المعامبلت المتعمقة باألحكاؿ الشخصية ىي تمؾ المعامبلت المنصكص عنيا في قانكف 
األسرة كالتي تتعمؽ بالزكاج كالطبلؽ كاليبة كالكصية كغيرىا مف المعامبلت األخرل، ىذه 

اإللكتركنية المعامبلت مدنية شخصية تحكميا قكاعد قانكنية خاصة ال عبلقة ليا بالتجارة 
جاء لذلؾ فإف تنظيميا عبر الكسائط االلكتركنية يفقدىا  الحجية في اإلثبات . ىذا األمر 

مف نطاؽ التكقيع االلكتركني  أيف استثنى 13/12/1999:بو التكجيو األكربي الصادر في
العقكد التي يحكميا قانكف األسرة أك قانكف الميراث. أما القانكف الفيدرالي لمكاليات المتحدة 

كتنفيذ  إنشاءيطبؽ في  أف التكقيع االلكتركني الجاء فيو كالذم  2000لسنة األمريكية 
 اج ك الطبلؽ كالتبني.مكر المتعمقة باألسرة مثؿ الزك الكصايا كشيادات منح الثقة كاأل

مف مشركع قانكف المبادالت كالتجارة االلكتركنية الفمسطيني  3أيضا المادة كما نصت 
مف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف المعامبلت كاألمكر المتعمقة باألحكاؿ  نو يستثنىعمى أ

 الشخصية كالزكاج كالطبلؽ .

 

  التصرفات الواردة عمى العقارات -ثانيا

غير المنقكلة المتمثمة في المباني كالعقارات كالحقكؽ العينية العقارية مكاؿ األكىي 
لنكع مف كالعقارات بالتخصيص كعقكد الرىف الرسمي كعقكد الرىف التأميني ألف ىذا ا

كالعقد الرسمي ىك ذلؾ العقد  ،القانكف أف تثبت بمكجب عقد رسمي المعامبلت اشترط فيو
مي أك شخص مكمؼ بخدمة عامة. فيذه الذم يحرر مف طرؼ مكظؼ أك ضابط عمك 

فييا بمكجب عقكد تتـ عبر الكسائط االلكتركنية كما يستثنى األمكاؿ ال يجكز التصرؼ 
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أيضا مف نطاؽ العقكد االلكتركنية الحقكؽ السمبية عمى العقارات مثؿ حقكؽ االرتفاؽ ) 
تجارم أك المركل( ككذلؾ المعامبلت المتعمقة ببيع المحؿ ال -المطؿ  –حؽ المركر 

مف القانكف التجارم الجزائرم عمى اآلتي:  79الكعد ببيع المحؿ التجارم فقد نصت المادة 
كؿ بيع اختيارم أك كعد بالبيع كبصفة أعـ كؿ تنازؿ عف محؿ تجارم كلك كاف معمؽ >>

عمى شرط أك صادر بمكجب عقد مف نكع آخر أك كاف يقضي بانتقاؿ المحؿ التجارم 
ال  إثباتوة أك بطريؽ المساىمة في رأسماؿ شركة يجب بالقسمة أك المزايد بعقد رسمي كا 

 <<. كاف باطبل

أك أم تصرؼ ميما  ،البيكع المتعمقة بالمحبلت التجاريةأف النص  يستشؼ مف ىذا
اللمرسمية  إخضاعوكاف نكعو ينصب عمى محؿ تجارم كجب  كاف ىذا التصرؼ  كا 

االلكتركنية مف المعامبلت  مستثنىأف ىذا النكع مف المعامبلت باطبل بمعنى آخر 
ثبات مثؿ ىذه التصرفات بالكتابة االلكتركنية ألف التصرؼ في حد إيمكف  كبالتالي ال

 ذاتو يقع باطبل.

عقكد  إبراـىناؾ مف التشريعات مف أجازت  اإلشارة إليو في ىذا الجانبكما تجدر 
 لئلثباتعف طريؽ الكسائط االلكتركنية كبذلؾ تككف ىذه المعامبلت محبل  اإليجار

دبي كىذا ما نصت  االلكتركني كمف بينيا قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة
قيع االلكتركنية اىذا القانكف عمى السجبلت كالتك  يسرم بقكليا >> /د5/1بو المادة 

 االلكتركنية كيستثنى مف أحكاـ ىذا القانكف ما يمي: ذات العبلقة بالمعامبلت كالتجارة

ؿ غير المنقكلة كالتصرؼ فييا مكاالمعامبلت التي تتعمؽ ببيع كشراء األ - د"....
 .<<....يرىا لمدة تزيد عمى عشر سنكات كتسجيؿ أية حقكؽ أخرل متعمقة بيا كتأج

لؤلمكاؿ غير المنقكلة  اإليجار( المذككرة أعبله أف عقكد دنستنتج مف أحكاـ الفقرة )
ثباتيا بمكجب المحررات االلكتركنية بشرط أف ال إبراميايمكف  تزيد مدة ىذه العقكد  كا 
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 عف عشرة سنكات.

  وراق الماليةاأل  تداول -ثالثا

المالية القابمة لمتداكؿ عف طريؽ البيع أك الشراء مثؿ  يقصد ىنا باألكراؽ األكراؽ
/ ب مف التنظيـ  6األسيـ كالسندات التي يتـ تداكليا في البكرصات فقد نصت المادة 

القانكني لمتكقيع االلكتركني كالتجارة االلكتركنية في المممكة األردنية الياشمية عمى أنو 
 :تسرل أحكاـ ىذا القانكف عمى ما يمي  ال>> 

كراؽ المالية إال ما تنص عميو تعميمات خاصة تصدر عف الجيات المختصة األ -ب
 .1 << المفعكؿلقانكف األكراؽ المالية النافذة  استنادا

/ج عمى 5/1ىذا كقد نص قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية بإمارة دبي في مادتو 
 اآلتي:

يسرم ىذا القانكف عمى السجبلت كالتكاقيع االلكتركنية ذات العبلقة بالمعامبلت <<
 يمي : كيستثنى مف أحكاـ ىذا القانكف ماكالتجارة االلكتركنية 

........ 

 <<.  السندات القابمة لمتداكؿ  - ج

تنظيـ ىذه  استثناءالمادتيف المذككرتيف نستطيع أف نقكؿ أف سبب  مف خبلؿ نصي
لية عمى الكسائط االلكتركنية يرجع إلى ككف ىذه األكراؽ تتضمف قيما مالية كراؽ المااأل

الخصكصية كأنيا يا اية ىذا الفرع أف االستثنائية سببكىك األمر الذم جعمنا نقكؿ في بد
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 . 1معامبلت تتعمؽ بقيـ مالية. لذلؾ يتعيف اعتماد الكتابة التقميدية في تداكليا 

 15ينص عمى مثؿ ىذه االستثناءات في القانكف رقـ  كالمبلحظ أف المشرع المصرم لـ
كال في قانكف اإلثبات كيتضح مف ىذا أف المشرع يجيز اإلثبات بالكتابة  2004لسنة 

 االلكتركنية كالمحررات االلكتركنية في جميع التصرفات.

لكتركني قراره لمبدأ التكافؤ في اإلثبات بيف المستند الكرقي كاالإأما التشريع الجزائرم كرغـ 
إال أنو لـ يضع استثناءات غير أنو كمادامت بعض النصكص القانكنية الكاردة في قكاعد 

يذا يعنى أف ىذه المعامبلت كالتصرفات القانكنية ف إبراـشكمية معينة في  اشترطت اإلثبات
ىذه  إلبراـتصمح  خيرة المف نطاؽ الكتابة االلكتركنية أم أف ىذه األ التصرفات مستثناة

كد كالتصرفات بسبب االشتراط القانكني لنمكذج معيف مف الكتابة كبالتالي فإف الشكؿ العق
بو في مثؿ ىذه الحاالت  اإلثباتيمكف  الجديد مف الكتابة عمى دعامة غير كرقية ال

 كالتصرفات.

رقعة العمؿ بالمستند االلكتركني  كاتساعالتطكر السريع في تكنكلكجيا المعمكمات غير أف 
ماف كالسرعة كمادامت التشريعات كذلؾ أقرت كنظرا لما يكفره مف جيد كقيمة نكعية في األ

ر عمى أف التشريعات المقارنة ستعتمد مكقفا عمؿ بالنقكد االلكتركنية فيذا مؤشكأخذت بال
كراؽ المالية األب االلكتركني كتحيز العمؿ اإلثباتمغايرا لمكقؼ االستثنائية عمى 

 .االلكتركنية

 الفرع الثاني

 استثناءات اإلثبات اإللكتروني حسب التشريعات المنظمة لو

ارت المادة السادسة مف قانكف المعامبلت االلكتركنية األردني إلى الحاالت التي تـ لقد أش
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قدمة استبعادىا مف تطبيؽ أحكاـ اإلثبات االلكتركني ىذه الحاالت تـ التطرؽ إلييا في م
مف التكجيو األكربي الصادر  09/2المطمب كال داعي إلعادة ذكرىا كقد كرد في المادة 

بشأف التجارة اإللكتركنية الحاالت المستثناة مف نطاؽ التطبيؽ كىي حاالت  2000عاـ 
 .األردنيمف قانكف المعامبلت  6مشابية لما كرد في المادة 

تطبؽ  الالتجارة اإللكتركنية تنص عمى اآلتي >>مف التكجيو األكربي بشأف  9/2فالمادة 
األحكاـ السابقة عمى العقكد التي تنشأ أك تنقؿ حقكؽ الممكية العقارية فيما عدا حقكؽ 

كالعقكد التي تتطمب تدخبل مف المحاكـ كالسمطة العامة كالعقكد التي يحكميا  اإليجار
شيار الطبلؽ كالتبني قانكف األسرة أك قانكف الميراث مثؿ عقكد الكصية كاليبة  <<. كا 

أما التشريع الفرنسي لـ يكرد ىذه االستثناءات في القانكف المدني الصادر في : 
المتعمؽ بالثقة في  575/2004غير أنو كبمكجب أحكاـ القانكف رقـ: 01/03/2000

ىذه االستثناءات متعمقة  1108االقتصاد الرقمي فقد قرر بعض االستثناءات في المادة 
رات العرفية التي يحكميا قانكف األسرة أك قانكف الميراث كالمحررات المتعمقة بالمحر 

نية أك التجارية فيما عػػػػػدا تمؾ التي ية أك العينية ذات الطبيعة المدبالتأمينات الشخص
 . 1توتحػػػػػػرر بكاسطة شخص ألغراض مين

االستثناءات كال يكجد  كالتكنسي لـ يتطرقكا إلى ىذهفي حيف  التشريع الجزائرم كالمصرم 
ير إلى ىذه المسألة أما النصكص القانكنية الكاردة في قانكف إمارة شبيف نصكصيـ ما ي

 ناءات.ثدبي كالسعكدية أجازا إمكانية حذؼ أك تعديؿ بعض االست

أنو كمادامت ىذه النصكص القانكنية قد جاءت محددة لمتصرفات كالمعامبلت التي  حيث
يجكز لؤلطراؼ المتعاقدة  المعامبلت اإللكتركنية فيذا يعني أنو اليسرم عمييا قانكف  ال

مثؿ ىذه المعامبلت عف طريؽ الكسائؿ  إثباتاالتفاؽ كقاعدة عامة عمى أف يتـ 
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الحصر  االلكتركنية الحديثة. كالمشرع نص عمى ىذه االستثناءات عمى سبيؿ المثاؿ ال
 كيمكف حصر ىذه االستثناءات في النقاط اآلتية:

شعارات التبميغ القضائية كقرارات الملك  - حاكـ كىذا ما ائح الدعاكم كالمرافعات كا 
أ مف قانكف التكقيع االلكتركني كالتجارة االلكتركنية كالمادة /6نصت عميو المادة 

 الخامسة مف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي.

حررة في شكؿ رسمي أك أم تككف م لتي يشترط فييا القانكف أفلمعامبلت كالتصرفات اا
مف  /ق5/1نصت عميو المادة  مستند يتطمب القانكف تصديقو أماـ كاتب العدؿ كىذا ما

أم مستند يتطمب القانكف قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية إلمارة دبي بقكليا >> 
 . >>تصديقو أماـ الكاتب العدؿ

عقكد الضماف كالتأمينات المقدمة مف أشخاص يتصرفكف لغايات ال تدخؿ ضمف نشاطيـ 
مف التكجيو األكربي الصادر في :  9/2الميني أك التجارم كىذا أما أكدتو المادة 

مف خبلؿ إجازتيا لمدكؿ األكركبية األعضاء استثناء بعض العقكد مف  08/06/2000
>>.... عقكد الضماف كالتأمينات المقدمة مف مؽ ميداف اإلثبات االلكتركني كالتي تتع

 .1<<  تدخؿ  ضمف نشاطيـ الميني أك التجارم أشخاص يتصرفكف لغايات ال

كالتشريع أكرد ىذه االستثناءات نظرا ألنيا تمس حقكؽ األفراد بشكؿ عاـ كال تتعمؽ 
يمكف في أك تعديؿ شركطيا كتكفي ال  بعبلقات فردية فمف قاـ بإنشاء كصية أك إلغائيا

جميع األحكاؿ معرفة مدل صحة تكقيع المكصي االلكتركني الكارد عمى السند االلكتركني 
كىذا بسبب الكفاة ىذا مف جية كمف جية أخرل فإنو يمكف استخداـ أكثر مف نكع مف 

المعامبلت مف الناحية العممية، ىذه أنكاع التكقيع االلكتركني إضافة إلى خطكرة مثؿ 
كنظرا ألىمية ىذه المعامبلت كمساسيا بشريحة كاسعة مف أفراد المجتمع فقد رأت 

                                                           
 .116 - 115ص  ،المرجع السابؽ ،كسيـ شفيؽ الحجار 1



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

387 
 

كبالتالي عدـ قابمية أنشاؤىا أك مف مجاؿ المعامبلت االلكتركنية  استبعادىاالتشريعات 
ءات أف تعديميا باستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية كالجديرة بالمبلحظة في مجاؿ االستثنا

في ىذه الحالة إشعار المفكضية األكركبية بالفئات  األعضاءالتكجيو األكربي ألـز الدكؿ 
كعمييا تقديـ تقريرا كؿ خمس سنكات تشرح فيو أسباب  ،المستثناة مف العقكد مف قبميا

اإلبقاء عمى ىذه االستثناءات، مما يرجح أف ىذه االستثناءات يجب أف تككف مسندة إلى 
يا مع مركر الكقت صقميكمقبكلة كىذا يعني التكجو نحك الحد منيا كت أسباب جدية

 استثنتقيع االلكتركنية اكلى مف التكجيو األكربي حكؿ التك كالمبلحظ أيضا أف المادة األ
مف نطاؽ تطبيقو األعماؿ القانكنية الشكمية، منيا العقكد الرسمية كالعقكد الشكمية كغيرىا 

 .1ر التعاقدية كالتصاريح اإلداريةمف الشكميات ذات الطبيعة غي

 إمكانية وعدم إمكانية تنظيم محررات رسمية عمى وسائط الكترونية -أوال

ة إلى اإلثبات الكاردة بالتشريعات المقارن تنقسـ المحررات حسب القكاعد العامة في
السند الرسمي كمحررات عرفية يطمؽ عمييا  اصطبلحمحررات رسمية كيطمؽ عمييا 

 .السندات العادية اصطبلح

ريرىا بمعرفة لتي يشترط فييا القانكف أف يتـ تحالرسمية ىي ا المحررات الرسمية أك الكرقة
 يثبت فييا ما كاختصاصومكظؼ عاـ مختص كفقا لؤلكضاع القانكنية كفي حدكد سمطتو 

الشأف كالكرقة الرسمية ال تسقط حجيتيا إال عف طريؽ تـ عمى يده أك ما تمقاه مف ذكم 
 لطعف بالتزكير. ا

تطمب أم تالمحررات أك الكرقة العرفية ىي تمؾ التي ينظميا األشخاص فيما بينيـ كال أما 
كحد كاألىـ لصحتيا ىك تكقيع المديف عمييا طالما شرط خاص في تنظيميا كالشرط األ

كانت معدة لئلثبات، أما إذا لـ تكف كذلؾ فبل ضركرة لمثؿ ىذا التكقيع كيكفي لدحض 
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 .1إنكار الخط أك التكقيع حجيتيا

كانتشار أدكاتيا كاتساع نطاؽ كلكف مع التقدـ التكنكلكجي المتمثؿ في الثكرة المعمكماتية 
بعو مف ظيكر شكؿ جديد لمكتابة كالمحررات كالتكقيع ىك الشكؿ استخداميا كما استت

كبصفة خاصة تمؾ المتعمقة  باإلثباتاإللكتركني قد جعؿ النصكص القانكنية المتعمقة 
ارع كالذم أدل إلى تجريد ع متطمبات التطكر التكنكلكجي المتسبالكتابة غير متناسبة م

كأصبحت التصرفات القانكنية تبـر  ت كالمعامبلت مف دعامتيا المادية،ىذه المحررا
لكتركنية ككجدت نصكص قانكنية منظمة ليذه المحررات مف حيث الشكؿ بالكسائط اإل

كالسؤاؿ الذم يطرح ىؿ يمكف تنظيـ محررات رسمية في شكؿ إلكتركني كما ىك  ثباتكاإل
 ممكف في المحررات العرفية االلكتركنية ؟.

ف التكجيو األكربي بشأف التجارة االلكتركنية كباعتباره قانكنا استرشاديا قد استثنى مف  كا 
ة التي تشترط مشاركة مجاؿ العمؿ بو األعماؿ الصادرة عف كاتب العدؿ كالميف المشابي

المحاكـ أك  مباشرة مف السمطة باإلضافة إلى العقكد التي يشترط فييا القانكف أف تبـر أماـ
أف التصرفات القانكنية يف مرخص بممارستيا لمسمطة العامة. كما السمطات العامة أك م

كىذا  لكتركنيةالتي تبـر بالكسائط اال ةمعينا مستثنا التي يشترط فييا القانكف شكبلالشكمية )
فقد قضت  ما قضت بو المادة األكلى مف التكجيو األكربي بشأف التكقيعات اإللكتركنية.

العقكد أك بصحة العقكد أك أية  بإبراـالتكجيو المسائؿ المتعمؽ  يغطي ال: " ىذه المادة 
 " . مكجبات قانكنية أخرل عند ما تفرض التشريعات الكطنية متطمبات شكمية

يمكف العمؿ بالشكؿ االلكتركني في مجاؿ المعامبلت كالعقكد  النص أنو ال يتضح مف ىذا
التي أخضعتيا النصكص القانكنية الكطنية إلى شكؿ معيف يجب أف تصب فيو ألف 
الشكؿ في ىذه الحالة أصبح ركف مف أركاف العقد كليس كسيمة تعاقد فقط أك إثبات ألف 
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 تخمفيا يعني بطبلف العقد بطبلنا مطمقا.

ت متفاكتة كمختمفة لئلثبات االلكتركني فقد جاءا بخصكص مكاقؼ التشريعات المنظمة أم
إزاء مسألة إمكانية تنظيـ محررات رسمية عبر الكسائط االلكتركنية مف تشريع ألخر فمنيا 

مكقفا مغايرا كأجازت  لرسمية مف مجاؿ تطبيقيا سمكت أخرلالمحررات ا استبعدتمف 
تنظيـ مى الشكؿ االلكتركني كمف التشريعات التي أنكرت تنظيـ المحررات الرسمية ع

 إلمارةالمحررات الرسمية عبر الكسائط االلكتركنية قانكف المعامبلت كالتجارة االلكتركنية 
مف أحكاـ ىذا القانكف أم  /ق عمى أنو )تستثنى5/1حكاـ المادة الذم نص في أدبي 

فيـك المخالفة ليذا النص نستطيع أف مستند يتطمب القانكف تصديقو أماـ كاتب العدؿ( بم
ال يتطمب  مامية عبر الكسائط االلكتركنية عندنقكؿ أنو يمكف تنظيـ المحررات الرس

 القانكف تكقيعيا مف كاتب العدؿ ألف االستثناء ىنا جزئي كليس عاـ.

/ج مف قانكف التجارة االلكتركنية عمى أنو 2/2أما التشريع البحريني فقد نص في المادة 
نى مف أحكاـ ىذا القانكف المعامبلت كالتصرفات التي يشترط القانكف لبلعتداد بيا يستث>>

 <<أف تككف مثبتة في محررات رسمية

/ب مف قانكف 6أما بخصكص أحكاـ التشريع األردني فإنو كبالرجكع إلى نص المادة 
المعدؿ  76/2002المعامبلت االلكتركنية كمقارنتيا بما كرد في قانكف األكراؽ المالية رقـ 

/ج منو 72في المادة  85/2001بعد صدكر قانكف المعامبلت القانكنية األردني رقـ 
المالية بالكسائؿ االلكتركنية الحديثة بمختمؼ  باألكراؽقة أجاز إثبات القضايا المتعم

كىذا خركجا عف االستثناءات الكاردة بمكجب قانكف المعامبلت االلكتركنية كمنو  ،1أشكاليا
كراؽ المالية كمرد ذلؾ إلى أف يككف قد أجاز اإلثبات بالكسائؿ االلكتركنية في قضايا األ

  تجاريا يجكز اإلثبات فيو بكؿ طرؽ اإلثبات.كراؽ المالية يعتبر عمبلالتعامؿ باأل
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ىذه المعامبلت مف نطاؽ تطبيؽ أحكاـ اإلثبات  استثنىكالمشرع األردني عند ما 
كتخكؼ المشرع في ذلؾ الكقت مف  ،االلكتركني في بداية األمر يرجع إلى حداثة التشريع

 يحـك بالمحررات إتماـ مثؿ ىذه المعامبلت الرسمية الكتركنيا نظرا لمغمكض الذم كاف
 ؽ مف آماف ىذه الكسائؿ.كالتكقيع االلكتركني كعدـ التحق

كىناؾ أيضا مف التشريعات مف أقرت تنظيـ المحررات الرسمية عبر الكسائط االلكتركنية 
ذلؾ ىك التشريع الجزائرم خاصة عندما أجاز العمؿ بالكسائط االلكتركنية عمى كال أدؿ 

يعيا مف طرؼ القضاء تكقيعا الكتركنيا ككذلؾ إجراءات في مجاؿ األحكاـ القضائية كتكق
صحيفة السكابؽ العدلية كشيادة الجنسية بكاسطة االعتماد عمى جياز الحاسب  استخراج

 فظتتحاكرغـ ذلؾ اآللي، اآللي كأصبحت ىذه الكثائؽ القضائية مف مخرجات الحاسب 
كىذا دليبل عمى المجكء إلى الكسائؿ االلكتركنية في إجراء  ،بحجيتيا القانكنية الكاممة

 ،كإدخاؿ الحاسب في المحاكـ كالمجالس القضائية ،بعض المعامبلت الرسمية الكتركنيا
محاكـ الكحفظ كتخزيف األحكاـ كالقرارات عمى أجيزة الكمبيكتر ضمف شبكة تربط 

 .الجزائرية بجياز مركزم عمى مستكل كزارة العدؿ

مخرجات الحاسب مف األحكاـ كالقرارات إلكتركنيا مف أجيزة الحاسب كالكثير كاستخراج 
اآللي ال تفقد حجيتيا في اإلثبات كسندات رسمية الكتركنية بعد تكقيعيا مف المكظؼ 

  .المختص كليا ذات حجية السند الرسمي المكتكب كتابة تقميدية

 الوسائط االلكترونية عمىالتشريعات التي أجازت تنظيم المحررات الرسمية  -ثانيا

كفي مقابؿ التشريعات التي استبعدت تنظيـ المحررات الرسمية عبر الكسائط 
رات الرسمية عبر مغايرا كأجازت تنظيـ المحر  اتجاىاااللكتركنية ىناؾ تشريعات سمكت 

تشريع الفرنسي الذم أصدر مرسكما عمؿ كمف بيف ىذه التشريعات ال، كسائط الكتركنية
إلى  استنادابشأف تنظيـ المحررات الرسمية إلكتركنيا  973/2005 – 972/2005رقـ: 
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 . مف القانكف المدني 1317نص المادة 

شركط تخزيف المحررات االلكتركنية  230/2000أيضا المرسـك رقـ:كما حدد  
المرسـك كحسب الشكؿ الذم  الرسمية عمى كسائط الكتركنية في ظركؼ محددة في

يفرضو القانكف فالمشرع الفرنسي أشار إلى عممية حضكر األطراؼ البعيدة لدل مكثؽ 
 بالنسبة لمشيكد الذيف يحضركف لدل اإلجراءحككمي في المنطقة التي يتكاجد فييا كنفس 

مكثؽ في الجية المكجكديف فييا، كعممية التزامف في عرض المحرر الرسمي الكتركنيا 
بلعيـ عميو عبر شاشة الكمبيكتر كيتـ تكقيع المحرر ، كاطعمى جميع األطراؼ كالشيكد

في كؿ جية كمف ثمة تكقيعو  الرسمي مف األطراؼ كالشيكد بحضكر المكثؽ الحككمي 
تص بتنظيـ السند كما نظـ أيضا المرسـك حجية األصؿ مف كاتب العدؿ االلكتركني المخ

 الحصكؿ عمى صكرة مف المحرر الرسمي. الثاني المعطي لؤلطراؼ كآلية

يتكافؽ كمجمكعة المبادئ  كىناؾ مف يرم بأف التعديؿ الذم جاء بو المشرع الفرنسي ال
 األساسية المطمكبة في تنظيـ المحررات الرسمية.

: الحضكر الجسدم يسمح بالتأكد مف مام الموظف العاممبدأ الحضور الجسدي أ -1
لو التصرفات التي تتـ عف طريؽ شبكة  تقدىكية األطراؼ كأىميتيـ كرضائيـ كىذا ما تف

 نترنت.اال

يكقع عمييا  تستمـز بعض المحررات الكتسابيا الطابع الرسمي أف :توقيع الشيود-2
الشيكد مع األطراؼ المتعاقدة كىي مسألة شرطية قانكنية يتعيف عمى المكظؼ العاـ 

 .1تيا عند إبراـ التصرؼ كتحرير المحرر الرسمي امراع

عدـ كجكد التكقيع الخاص  :عمى المحرر الرسميالعام المختص  توقيع الموظف-3

                                                           
 .86تكفيؽ حسف، المرجع السابؽ، ص فرج   1
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ينزلو إلى مرتبة المحرر الرسمي ك بالمكظؼ العاـ عمى المحرر الرسمي يفقده الطابع 
 انتيت إليياالعرفي  كمف المآخذ عمى التشريع الفرنسي أنو جاء مخالفا لممبادئ التي 

االلكتركني كىك أف الكتابة االلكتركنية تككف مجاؿ لمتصرفات  لئلثباتالتشريعات المنظمة 
 . ا القانكف الكتابة كركف النعقادهيشترط فيي التي ال

نو يكاد يجـز عمى خطكرة تنظيـ السند الرسمي االلكتركني إال أف ذلؾ ممكنا أما الفقو فإ
كرد في التشريع الفرنسي كغيره مف التشريعات التي أقرت بتنظيـ السند الرسمي  بدليؿ ما

االلكتركني ىذا الشيء يفرض بياف حدكد إنشاء المحرر الرسمي االلكتركني كتأىيؿ 
 كتركني لمقياـ بيذه الكظيفة.المكثؽ الحككمي ككاتب العدؿ االل

كىذا ما يدفعنا إلى القكؿ بأنو يمكف تنظيـ المحرر الرسمي إلكتركنيا كماداـ ىناؾ تكقيعا 
ألف ىذا  ةالكتركنيا مؤمنا كمكثقا لممكقع خاصة في ظؿ كجكد جيات تصديؽ مرخص

حرر تحكـ كتنظـ الم كتنظيميةكذلؾ مف خبلؿ سف نصكص قانكنية  اإلرادة،األمر تنقصو 
الرسمي االلكتركني كآليات حفظو ككسائؿ نقمو كنكع الدعامة التي تحفظ عمييا المحررات 

يمكف في  الرسمية االلكتركنية خاصة كأف الكتابة االلكتركنية أصبحت حقيقة قانكنية ال
مف أىميتيا خاصة كأف التكقيع االلكتركني المشفر  اإلنقاصجميع األحكاؿ تجاكزىا أك 

كما دامت ىذه  ،الرسمي مف العبث أك التغيير االلكتركنييضمف سبلمة بيانات المحرر 
ى عم ذالمآخكفيمة بحماية المحرر الرسمي االلكتركني ىذه الحماية كفيمة بتجاكز  اآلليات

 تنظيـ المحرر الرسمي الكتركنيا.
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 ــــانــــــيالفصـــــل الثــ
 ني في ظل القواعد العامة لإلثباتحجية التوقيع االلكترو 

أىيمو اإلثبات مرتبطة ارتباطا كثيقا بالمبدأ الذم يقضي بأف الشخص ال يستطيع 
أف يقتضي حقو بنفسو، كلما كاف مف المتعيف عمى األشخاص أف ال ينالكا حقكقيـ 

جأ إلى القاضي تمف البلـز عمى كؿ مف يمبأنفسيـ، بؿ عمييـ االلتجاء إلى القضاء. كاف 
، كبالتالي أك تعديمو، أك نقموأف يقنعو بكجكد حقو الذم ينازعو فيو الغير، أك انقضائو، 

 عامة ال يتـ كفقا ليكل ىذا الخصـكاإلثبات كقاعدة  ،1عميو إقامة الدليؿ عمى ىذا الحؽ
 إلثبات.أك ذاؾ بؿ طبقا لطرؽ رسميا القانكف كحدد قكة كؿ طريؽ في ا

سكاء كمف أىـ خصائص اإلثبات أنو إثبات قضائي بمعنى أنو ال يككف إال أماـ القضاء 
أك قضاء أشخاص يختارىـ الخصـك  المحاكـ، المجالس القضائية(،كاف قضاء الدكلة )

 في الحاالت التي يقر فييا بالتحكيـ ككسيمة لحؿ النزاعات.

لئلجراءات، كبالطرؽ التي حددىا القانكف، فبل يمكف كاإلثبات مقيدا بكجكبية أف يتـ كفقا 
لمقضاء أف يبت بأحقية شخص مف دكف دليبل يقدـ لو، ألف طرؽ اإلثبات ىي ما يقيمو 

بغير كسيمة إثبات، أك  الخصـ دليبل عمى إثبات حقو، كالقاضي ال يستطيع أف يككف قناعة
قعة القانكنية المنشئة لؤلثر مف غير دليؿ. كما أف مكضكع اإلثبات يككف منصبا عمى الكا

القانكني، ليذا السبب ضمت فكرة التكقيع التقميدم ىي المسيطرة عمى الفكر القانكني 
خاصة في قكاعد اإلثبات، كاعتبر الكسيمة الكحيدة إلقرار صحة المعمكمات، كالبيانات 

لكجيا التي يتضمنيا المحرر التقميدم. إال أف التطكر المذىؿ الذم أحدثتو ثكرة تكنك 
المعمكمات أدت إلى ظيكر التجارة اإللكتركنية عبر شبكة االنترنت، كبمكجبيا تحكؿ 

                                                           
، 2002طبعة  بيركت  ،قكاعد اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية منشكرات الحمبي الحقكقية ،تكفيؽ حسف فرج 1

 .9ص



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

394 
 

المجتمع إلى نظاـ التعاقد االلكتركني، كحمت المحررات اإللكتركنية محؿ المحررات 
قميمية ككطنية منظمة لممعامبلت  التقميدية. األمر الذم أدل إلى صدكر تشريعات دكلية كا 

ـ عمى الكسائط االلكتركنية، كأضفت حجية عمييا، كساكت بيف عناصر القانكنية التي تت
 الدليؿ االلكتركني كبيف عناصر الدليؿ التقميدم.

المكقعة الكتركنيا(، كذلؾ جية ليذه المحررات االلكتركنية )كقد قاـ الفقو بمحاكلة إيجاد ح
كالتجارية، كقبكؿ مستخرجات مف خبلؿ القكاعد العامة المنظمة لئلثبات في المكاد المدنية 

خضاعيا لمسمطة التقديرية لمقاضي الذم  الكسائط االلكتركنية كأداة تستخدـ في اإلثبات، كا 
اإلثبات عند استيفائيا  لمشركط  أدلة كاممة في يحؽ لو اعتبار المحررات المكقعة الكتركنيا

 الكاجب تكفرىا في المحرر التقميدم.

لدليؿ الكتابي إلثبات التصرفات، التي تتـ عبر الكسائط كالفقو اعتمد عمى استثناءات ا
عقد أك عف بعد مف خبلؿ شبكة ء أبرمت بحضكر الطرفيف في مجمس االلكتركنية سكا

، فيناؾ مف التشريعات الحديثة الخاصة بقكاعد اإلثبات نصت عمى االتصاؿ )االنترنت(
فراد المجكء إلى كسائؿ بعض الحاالت يجكز فييا اإلثبات مف غير الكتابة، كأتاحت لؤل

اإلثبات األخرل كالشيادة، كالقرائف إلثبات تصرفاتيـ، كمف االستثناءات التي اعتمدىا 
الفقو عمى متطمبات الدليؿ الكتابي إلدراج األدلة االلكتركنية مف بينيا الحاالت التي ال 

رية التي ال تزيد المتعمقة بالمعامبلت المدنية كالتجاالحالة -: يجب فييا اإلثبات بالكتابة
حالة المانع الذم يحكؿ دكف الحصكؿ عمى - .كمبدأ الثبكت بالكتابة- .عف نصيب معيف

 ، كغيرىا مف الحاالت الكاردة بنص القانكف.ابيدليؿ كت

مع المبلحظػػػػة أف التشػػػريعات المتعاقبػػػػة، كالمتعمقػػػػػػػػػػة بتنظيـ التػػػػػػػػػػكقيع اإللكتركني قد 
لؾ زالت حجيتو في اإلثبات، كمضفية الحجية الكاممة عمى الكسائؿ االلكتركنية، كبذأقرت ب

غير أف ىناؾ مف المؤسسات  ،االلكتركني كالتكقيع االلكتركنية الشككؾ حكؿ حجية الكتابة
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المالية كبصفة خاصة قطاع البنكؾ يمجأ إلى إبراـ اتفاقيات منظمة لحجية المحررات 
ف بيانات، كلمبحث في مسألة حجية التكقيع االلكتركني في الرقمية كما يصدر عنيا م

 ضؿ النصكص العامة المنظمة لئلثبات قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف: 

 اإلثبات. سمطة األطراؼ في تنظيـ حجية التكقيع االلكتركني في :المبحث األول

االلكتركني في  االستثناءات القانكنية عمى الدليؿ الكتابي لقبكؿ التكقيع المبحث الثاني:
 اإلثبات. 

 المبحـــــث األول

 سمطة األطراف في تنظيم حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

المتعاممة( في تنظيـ حجية التكقيع االلكتركني ) طرؽ إلى سمطة األطراؼ المتعاقدةقبؿ الت
كالقضاء مف االتفاقات الخاصة بطرؽ  الفقو في اإلثبات ينبغي التطرؽ إلى مكقؼ

 اإلثبات. 

الخصـك عمى تعديؿ قكاعد  فقد ذىب الفقو الفرنسي إلى القكؿ ببطبلف االتفاؽ بيف
 ، عمى اعتبار أف طرؽ اإلثبات تتعمؽ بالدرجة األكلى بالتعرؼ عمى أفضؿ السبؿ،اإلثبات

ذلؾ تعتبر القكاعد  التي تؤدم إلى تعرؼ القضاة عمى الحقائؽ مجردة، كبالترتيب عمى
يجكز لمخصـك التي تحدد طرؽ كأساليب اإلثبات قكاعد تتعمؽ بالنظاـ العاـ، كمف ثمة ال 

. غير أف مكقؼ القضاء الفرنسي يذىب إلى القكؿ بصحة مثؿ ىذه االتفاؽ عمى تعديميا
 ،كغيرىا التي تتعمؽ بعبء اإلثباتاالتفاقات الخاصة بشأف قكاعد، كطرؽ اإلثبات  

قعة المراد إثباتيا، كيتحفظ عف االتفاقات الخاصة بقكاعد ال يختمؼ أحد في أنيا كبالكا
متعمقة بالنظاـ العاـ كالقكاعد المتعمقة بإثبات الزكاج مثبل، كمنو فإف القضاء في فرنسا 
حكـ بصحة االتفاؽ الخاص بإثبات براءة ذمة الككيؿ بطرؽ أيسر مف تمؾ التي رسميا 
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 امة لئلثبات، كفي القكاعد الخاصة بعقد الككالة.القانكف في القكاعد الع

أما الفقو، كالقضاء في مصر، فقد اعتبرا أف قكاعد اإلثبات ليست مف النظاـ العاـ، ك 
بذلؾ فإف قاعدة عدـ جكاز اإلثبات بالبينة في األحكاؿ التي يجب فييا اإلثبات بالكتابة 

، كقاضي عمى مخالفتيا أك ضمنا ليست مف النظاـ العاـ، كيمكف االتفاؽ صراحة
المكضكع لو السمطة التقديرية في استخبلص القبكؿ الضمني مف سمكؾ الخصـ متى أقاـ 

كسائغة، كما قضي بأنو عمى مف يريد التمسؾ بعدـ جكازية  قضاءه عمى أسباب مقبكلة
اإلثبات بالبينة أف يتقدـ بذلؾ لمحكمة المكضكع قبؿ البدء في سماع شيادة الشيكد فإف 

عف ذلؾ عد سككتو تنازال عف حقو في اإلثبات بالطريؽ الذم رسمو القانكف، سكت 
 كحسب ما استقر عميو الفقو كالقضاء في مصر أف قكاعد اإلثبات ليست مف النظاـ العاـ،

، كأف تككف الكرقة الرسمية حجة ي طبيعتيا بأنيا مف النظاـ العاـرغـ أنو تكجد قكاعد تكح
ا بالتزكير، ككذا حجية الكرقة العرفية عمى الغير في تاريخيا عمى الكافة إلى أف يطعف فيي

 الثابت.

طراؼ المتعاقدة عبر الكسائط االلكتركنية في تنظيـ اتفاقات فيما أما بخصكص سمطة األ
بينيـ إلقرار حجية لمدليؿ االلكتركني فإف الثابت أنو في بداية األمر، كقبؿ صدكر 

ني، كتعترؼ بعناصر الدليؿ االلكتركني اىتدت نصكص تشريعية تنظـ اإلثبات االلكترك 
األطراؼ المتعاممة عبر الكسائط االلكتركنية إلى طريقة إبراـ اتفاقات خطية سكاء أثناء 

كالتكقيع  التعاقد أك بعد التعاقد يقركف مف خبلليا، كيعترفكف بحجية المحرر االلكتركني
ت االلكتركنية، كاالعتراؼ بالقكة ، كصحة الكسائط المتبعة في إبراـ التعامبلااللكتركني

كما تعترؼ األطراؼ المتعاقدة مف خبلؿ ىذه  ػ،الثبكتية لما ينتج عف ىذه الكسائط
االتفاقات عمى صحة األدلة المقدمة عمى شكؿ أشرطة مغناطيسية أك ضكئية أك 
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، كتطكر كنظرا لمتطكر التكنكلكجي في مختمؼ المياديف ،1مخرجات الحاسب اآللي
كاالنتقاؿ مف  ،كالتحكؿ مف التجارة العادية إلى التجارة االلكتركنية التجارية المعامبلت

طرؽ التعاقد التقميدية إلى  طرؽ التعاقد االلكتركنية، فأصبح ىناؾ تكقيع يتـ بكسائط 
الكتركنية حديثة أدل إلى كجكب ترسيخ دكر التكقيع االلكتركني في اإلثبات، ككذلؾ منحو 

كاعد الخاصة بالتكقيع ء مف خبلؿ قكاعد اإلثبات العامة أك القالحجية القانكنية سكا
. رغـ كجكد نصكص قانكنية اعترفت بحجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات االلكتركني

باعتباره دليبل كامبل إال أف البعض مازاؿ يعزز ىذه الحجية مف خبلؿ إبراـ اتفاقات تجيز 
مخرجات الحاسب اآللي إلثبات تصرفاتيـ، أك ليـ االعتماد عمى الكسائط االلكتركنية ك 

إحبلؿ مبدأ اإلثبات الحر في إثبات التصرفات التي يشترط فييا القانكف دليبل معينا )مبدأ 
كجكب اإلثبات بالكتابة(، أك االتفاؽ عمى أية شركط أخرل متعمقة باإلثبات كتسييؿ 

 ذه االتفاقات النظاـ العاـ.إجراءات اإلثبات أك اإلعفاء مف اإلثبات بشرط أف ال تخالؼ ى

إف إبراـ مثؿ ىذه االتفاقات بيف األطراؼ المتعاقدة يعني خركجا عف القكاعد العامة 
 لئلثبات كعف التنظيـ القانكني لئلثبات. ىذا االتفاؽ يطرح تساؤال حكؿ إمكانية جكازه

 ؟ كما ىي التحديات التي تكاجيو؟ ، كىؿ مخالؼ لقكاعد اإلثباتكصحتو

 عمى ىذا التساؤؿ  قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف :لئلجابة 

 : مدل صحة االتفاؽ عمى حجية التكقيع االلكتركني.المطمب األول

 : التحديات التي تكاجو اتفاؽ اإلطراؼ.المطمب الثاني
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 Hocquard (J). Telecope et preuve,  informatique et preuve Colloque De 10 Nov 1995, Les Petites 
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 المطمـــــب األول

 مدى صحة االتفاق عمى حجية التوقيع اإللكتروني

كالتكقيع االلكتركني في اإلثبات في ضؿ القكاعد إف حجية المستندات االلكتركنية، 
 التقميدية لئلثبات ليست مؤكدة، حتى أف اعتمادىا ككسيمة إثبات يحكـ حكليا الشؾ، إال

، كاستخداـ التكقيع االلكتركني أدل إلى ضركرة العمؿ أف انتشار ىذه الكسائؿ الجديدة
بلليا االعتراؼ بحجية كالبحث عف القكاعد أك بمعنى آخر إيجاد قكاعد يمكف مف خ

المستند االلكتركني كالتكقيع االلكتركني في اإلثبات، لذلؾ عمدت الشركات الكبرل، 
كالبنكؾ إلى تنظيـ اتفاقات في ىذا الشأف، كعدـ ترؾ مكضكعيا خاضع لمقكاعد العامة 
كذلؾ بإبراـ عقكد تنظـ مكضكع اإلثبات، كتعطي الكسائؿ االلكتركنية الحجية، كتعترؼ 

 تكقيع االلكتركني.بال

إف الكسيمة األكثر أىمية إلزالة العكائؽ التي تعترض قبكؿ اإلثبات بالمستندات االلكتركنية 
كالمكقعة إلكتركنيا عمى ضكء القانكف تتمثؿ في اتفاقات اإلثبػػػػات ىذه األخيرة يمجأ إلييا 

لتكقيع ة عمى عناصر الدليؿ االلكتركني )الكتابة كااألشخاص إلضفاء حجيػػػػػػ
، غير أف ىذا االتفاؽ بدأت أىميتو تتبلشى، كتضعؼ مع صدكر قكانيف اإللكتركنييف(

كحجية أدلة اإلثبات االلكتركني،  ت أقرت بمكجب نصكص صريحة عمى صحةكتشريعا
 كمساكاتيا باألدلة التقميدية.

ىذا األمر انعكس بشكؿ مباشر عمى النقاش الفقيي حكؿ صحة اتفاؽ األطراؼ عمى 
ـ حجية لمدليؿ االلكتركني، غير أف كجكد ىذه التشريعات لـ تنو الخبلؼ حكؿ تنظي

قانكنية االتفاؽ في حد ذاتو بمعنى آخر ىؿ االتفاؽ بيف األطراؼ المنصب عمى تحديد 
الكسائؿ التي يتـ مف خبلليا إثبات المعامبلت المبرمة بينيـ يعد مف باب الخركج عف 
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 قكاعد اإلثبات؟ 

السؤاؿ مرتبطة بالقكاعد المكضكعية لئلثبات التي يمكف االتفاؽ عمى  اإلجابة عمى ىذا
مخالفتيا لعدـ تعمقيا بالنظاـ العاـ، كمدل قبكؿ التكقيع االلكتركني في اتفاقات اإلثبات 

 كلمبحث في ىذا المطمب قسمناه إلى فرعيف:

 مدل تعمؽ قكاعد اإلثبات بالنظاـ العاـ.   الفرع األول:

 دل قبكؿ التكقيع االلكتركني في اتفاقات اإلثبات. م  الفرع الثاني:

 الفرع األول

 مدى تعمق قواعد اإلثبات بالنظام العام 

مف الثابت أف قكاعد اإلثبات نكعاف قكاعد مكضكعية، كقكاعد شكمية )إجرائية( كمف 
ـ ألنيا مرتبطة بنظاالمتفؽ عميو أف قكاعد اإلثبات اإلجرائية تتعمؽ جميعيا بالنظاـ العاـ 

، أما قكاعد اإلثبات المكضكعية فبعضيا يتعمؽ بالنظاـ العاـ كالقكاعد المنظمة التقاضي
أما باقي  ،لسمطة القاضي في اإلثبات، أك التي تحكـ الضمانات األساسية في حؽ الدفاع

القكاعد األخرل فيي ليست مف النظاـ العاـ  كليذا يجكز االتفاؽ مقدما عمى مخالفتيا كال 
يجكز لممحكمة أف تقضي بيا  مف تمقاء نفسيا، كال يمكف الدفع بيا ألكؿ مرة أماـ 

 المحكمة العميا.

عية قكاعد )بما أف قكاعد اإلثبات المكضك  يرل الدكتكر أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم أنو   
فإنو يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا طالما أنيا ال  ،تتضمف حقكؽ فردية كمصالح خاصة

تتعمؽ بالنظاـ العاـ بحيث يمكف لؤلفراد التنازؿ عنيا صراحة أك ضمنا، إال أنو ال يجب 
منح ىذه القاعدة الصفة المطمقة بالقكؿ بأف كؿ القكاعد المكضكعية ال تتعمؽ بالنظاـ 
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كالتشريعات  ،1تالي ىناؾ مف ىذه القكاعد ما ال يجب االتفاؽ عمى مخالفتيا(العاـ، كبال
اختمفت في التنصيص عمى قكاعد اإلثبات فمنيا مف أكرد جميع قكاعد اإلثبات سكاء كانت 
شكمية أك مكضكعية في قانكف المرافعات )اإلجراءات( كما ىك الشأف في القانكف األلماني 

كمف  ،عمى قكاعد اإلثبات ضمف أصكؿ المحاكمات المدنيةكالقانكف المبناني الذم نص 
 .2التشريعات مف أفرد قانكنا خاصا لقكاعد اإلثبات مثؿ القانكف االنجميزم

كىناؾ أنظمة قانكنية فصمت قكاعد اإلثبات المكضكعية عف القكاعد اإلجرائية فأكردت     
كىذا المكقؼ  ،ك المرافعاتاألكلى ضمف القانكف المدني كالثانية ضمف قانكف اإلجراءات أ

التشريعي جاء ليحسـ الخبلؼ كالجدؿ الفقيي حكؿ مكاف قكاعد اإلثبات إذ ذىبت الغالبية 
إلى تغميب القكاعد المكضكعية كمف ثمة ال يجب كضعيا ضمف قانكف اإلجراءات بؿ 
يستقؿ بيا القانكف المدني كالرأم الفقيي الثاني ذىب إلى ضركرة كضع قكاعد اإلثبات 

 .3نكعييا ضمف قكاعد اإلجراءات ألنيا تتصؿ بتنظيـ كعمؿ القضاءب

المتفؽ عميو فقيا كقانكنا ىك أف قكاعد اإلثبات تنقسـ إلى قسميف قكاعد إجرائية شكمية  
 ،كىي بذلؾ تتعمؽ بالنظاـ العاـ ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا ،تتعمؽ بإجراءات التقاضي

متيا بالنظاـ العاـ فالبعض يعتبرىا مف النظاـ ختمؼ الفقو حكؿ صإكقكاعد مكضكعية 
كحجية القرائف القانكنية  ،العاـ كال يجكز مخالفتيا مثؿ الكرقة الرسمية التي تعد دليبل قاطعا

فكؿ اتفاؽ عمى مخالفتيا يككف باطبل كعديـ األثر القانكني، كالبعض اآلخر يرل أف قكاعد 
 ز االتفاؽ عمى مخالفتيا.اإلثبات المكضكعية غير متعمقة بالنظاـ كيجك 
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قد تنطكم اتفاقيات األطراؼ عمى مخالفة صريحة لمنصكص العامة المنظمة لئلثبات 
فمثبل يتـ االتفاؽ عمى منح المحررات المكقعة الكتركنيا حجية في اإلثبات في الحاالت 

نفس التي تشترط فييا قكاعد اإلثبات اإلثبات بالكتابة، كقبكؿ التكقيع االلكتركني كمنحو 
األثر لمتكقيع التقميدم، ىذا األمر يدفعنا إلى البحث في مدل صحة مثؿ ىذه االتفاقات 
المخالفة لمقكاعد العامة لئلثبات كىذا لمعرفة مدل إمكانية قبكؿ التكقيع االلكتركني في 

 مثؿ ىذه االتفاقات.

 عمق قواعد اإلثبات بالنظام العامموقف الفقو من ت -أوال

كما طرح القضاء رأيو  ،فيما يتعمؽ بصحة اتفاقات اإلثبات إلى عدة أراءلقد انقسـ الفقو 
 كذلؾ في ىذه المسألة.

إلجرائية لئلثبات جميعيا تتعمؽ ال أصحابو أف القكاعد المكضكعية ك ير  الرأي األول:
بالنظاـ العاـ لككنيا مرتبطة بالنظاـ القضائي الذم يتخذ أفضؿ السبؿ لفض المنازعات 

أف التشريع نظـ قكاعد اإلثبات بغرض حسـ المنازعات القضائية التي  كحجتيـ في ذلؾ
تثكر بيف أفراد المجتمع بأنجع السبؿ كاستنادا إلى ذلؾ اعتبر الخركج عف ىذه القكاعد فيو 
مساس بنظاـ القضاء الذم يعتبر مف النظاـ العاـ، كيفتح المجاؿ لكثرة المنازعات 

ماـ المحاكـ مستغميف في ذلؾ االعتماد عمى شيادة كاإلسراؼ في رفع الدعاكم القضائية أ
 الشيكد، أك التغيير في شيادة الشيكد.

ىذا الرأم سايره الفقو الفرنسي كلكف بحجة مغايرة مفادىا أنو في ظؿ عدـ كجكد نص 
 قانكني صريح يحدد الطبيعة القانكنية  لقكاعد اإلثبات فإف ىذه األخيرة تعتبر مف النظاـ

ككؿ اتفاؽ عمى مخالفة قكاعد اإلثبات يقع  ،االتفاؽ عمى مخالفتيا كال يجكز العاـ،
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 . 1باطبل

:يرل أصحاب ىذا الرأم أف قكاعد اإلثبات ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ في حدكد  الرأي الثاني
كيرل أف القاعدة القانكنية التي تقضي بكجكب الكتابة في  ،ما يمس مصمحة أحد األطراؼ

رغـ أف النص القانكني مثبل في التشريع  ،ما يتجاكز نصاب الشيادة متعمقة بالنظاـ العاـ
في غير المكاد <<مف القانكف المدني نصت عمى أنو :  333الجزائرم كحسب المادة 

دينار جزائرم أك كاف غير  100,000التجارية إذا كاف التصرؼ القانكني تزيد قيمتو عف 
يقضي  محدد القيمة فبل يجكز اإلثبات بالشيكد في كجكده أك انقضائو ما لـ يكجد نص

 .>>بغير ذلؾ

منو تنص عمى أنو :  60/1اإلثبات المصرم نجد المادة  غير أنو كبالرجكع إلى قانكف
عف خمسمائة جنيو أك في غير المكاد التجارية إذا كاف التصرؼ القانكني تزيد قيمتو <<

كاف غير محدد القيمة فبل تجكز شيادة الشيكد في إثبات كجكده أك انقضائو ما لـ يكجد 
 .>>اتفاؽ أك نص يقضي بغير ذلؾ

مف قانكف اإلثبات قد أجاز االتفاؽ صراحة عمى مخالفتيا إال  60/1رغـ أف نص المادة 
التي تقضي بكجكب الكتابة فيما كاعتبر أف القاعدة  ،أف الفقو اختمؼ في تفسير أحكاميا

كيميز بيف االتفاؽ المعد سمفا لمتحمؿ مف  ،يتجاكز مقدار الشيادة متعمقة بالنظاـ العاـ
كاالتفاؽ  ،دة الشيكدياجكء إلى طرؽ اإلثبات بالبينة كشاإلثبات بالكتابة كالم بكجك 

 الحاصؿ بعد نشكب النزاع.

كجكب اإلثبات بالكتابة في ما جاكز قدر فتنازؿ المدعى عميو عف حقو في التمسؾ بقاعدة 
البينة أثناء سير الدعكل يعد صحيحا كنافذا ألنو في إقامة الدعكل تحديدا لمكضكعيا 
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كتعييف الشيكد، كيككف األمر فييا متعمقا بمصمحة المدعى عميو الشخصية مف جية، 
ما يتعرض لو كمف جية ثانية يككف الطرؼ المتنازؿ عمى بينة مف األمر يسمح لو بتقدير 

 مف قبكؿ بغير اإلثبات بالكتابة مثؿ تقدير مصداقية الشيكد المقدميف في النزاع.

كيرم أصحاب ىذا الرأم أف التنازؿ قبؿ نشكب النزاع كرفع الدعكل أماـ القضاء فيو نكعا 
مف المضاربة، كانحراؼ بقكاعد اإلثبات مما يؤثر عمى سير الدعكل كما يؤكؿ إليو ألف 

يقبؿ باالتفاؽ في كقت ال يعمـ فيو شيئا عف مكضكع النزاع كال يعرؼ شيكد كؿ طرؼ 
الخصكمة، كال مقدار الثقة المتكفرة فييـ، كحسب ىذا الرأم أف كؿ اتفاؽ حكؿ مخالفة 

أك   ،قكاعد اإلثبات يككف باطبل إال ما تعمؽ بالتنازؿ عف كسيمة اإلثبات أثناء النزاع
أك بالكاقعة محؿ اإلثبات مادامت قكاعد اإلثبات  ،ثباتبمسألة تحديد مف يتحمؿ عبء اإل

كيرم أصحاب ىذا االتجاه أف عبارة )ما لـ يكجد اتفاؽ أك نص  ،1متصمة بالنظاـ العاـ
يقضي بغير ذلؾ( ال يعنى اعتبار قاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة غير متعمقة بالنظاـ العاـ 

ؿ عنيا سكاء قبؿ حدكث النزاع أك أثناء سير كبالتالي جكازية االتفاؽ عمى مخالفتيا كالتناز 
الدعكل، كالصحيح في ىذه العبارة ال يشمؿ االتفاؽ المبـر أثناء إبراـ التصرؼ ألف ىذا 

إما أف يككف مكتكبا، كفي ىذه  الفرض نادر الكقكع مف الناحية العممية كاالتفاؽ المسبؽ،
ما عدـ تدك  ينو فيستحيؿ إثباتو لعدـ الحالة يفضؿ األطراؼ تدكيف التصرؼ األصمي كا 

 جكازية إثباتو بالشيادة.

مكقؼ أصحاب ىذا الرأم مف قكاعد اإلثبات جاء مجانبا لمرأييف السابقيف  الرأي الثالث:
مما يبيح لؤلفراد االتفاؽ عمى مخالفتيا  ،كبحسبيـ أف قكاعد اإلثبات ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ

فراد الحؽ في التنازؿ عف ذلؾ أنو إذا كاف لؤلده كحجتيـ في سكاء قبؿ نشكء النزاع أك بع
حقكقيـ ذاتيا التي منحيا ليـ المشرع فمف باب أكلى أف يككف ليـ الحؽ في التنازؿ فيما 
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كبالتالي يجكز لؤلطراؼ مخالفة حكميا، كىذا احتكاما  ،يتعمؽ بقكاعد اإلثبات المكضكعية
طراؼ االتفاؽ صراحة لؤلثبات المصرم حيث أجازت مف قانكف اإل 60/01لنص المادة 

عمى مخالفة القاعدة التي تكجب اإلثبات بالكتابة في التصرفات القانكنية التي تتجاكز 
كيرد أصحاب ىذا الرأم عمى الرأم األكؿ بالقكؿ أف قكاعد اإلثبات المتصمة  ،مبمغا معينا

كمنو فإف  بالنظاـ القضائي العاـ تنحصر في القكاعد اإلجرائية كليس القكاعد المكضكعية،
كؿ اتفاؽ فيو مخالفة لقكاعد اإلثبات المكضكعية يعد اتفاقا صحيحا كناجزا، كىك الرأم 

 الراجح فقيا.

 موقف القضاء من تعمق قواعد اإلثبات بالنظام العام -ثانيا

القضاء الفرنسي أيد الرأم القائؿ بأف قكاعد اإلثبات المكضكعية ليست مف النظاـ العاـ 
قرارات محكمة النقض الفرنسية أف قكاعد اإلثبات ال عبلقة ليا بالنظاـ كجاء في إحدل 

كما درجت محكمة النقض الفرنسية في  .1العاـ، بؿ تتصؿ بالمصالح الخاصة لؤلطراؼ
ىك اتفاؽ  أحكاميا عمى القكؿ بأف االتفاؽ الذم يتناكؿ بالتعديؿ قكاعد اإلثبات بالكتابة

أك ضمنيا كسككت الخصـ عف االعتراض  د كتابة،صحيح سكاء كاف اتفاقا صريحا بأف ير 
 تكفى فيو الشيادة ككسيمة عمى طمب خصمو اإلثبات بالشيادة في كاقعة أك مكضع ال

 ، كقد ترتب عف ذلؾ عدة نتائج مف بينيا: إثبات

كسيمة مف كسائؿ اإلثبات القانكنية إال فيما أشترط  يةجكاز االتفاؽ عمى اإلثبات بأ -
 ة الرسمية كركف.فيو القانكف الكتاب

اعتماد التكقيع االلكتركني ككسيمة حديثة في اإلثبات دليبل يعتد بو في حالة كجكد  -
 .2نزاع بيف األطراؼ المتعامميف بو
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أما مكقؼ القضاء في مصر كاألردف فقد تكاتر في العديد مف األحكاـ عمى أف  -
ألطراؼ )ا قكاعد اإلثبات المكضكعية ال تتعمؽ بالنظاـ كأنو يجكز لؤلشخاص

االتفاؽ عمى مخالفتيا أك التنازؿ عنيا صراحة أك ضمنا سكاء كاف ىذا  المتعاقدة(
فقد جاء في األحكاـ الصادرة عف  ،التنازؿ عند إبراـ التعاقد أك بعد نشكب النزاع

محكمة النقض المصرية أف قاعدة عدـ اإلثبات بالبينة في األحكاؿ التي يجب فييا 
اـ العاـ، كمنو فإف السككت عف التمسؾ بذلؾ قبؿ البدء الكتابة غير متعمقة بالنظ

في سماع شيادة الشيكد يعتبر تنازال عف الحؽ في اإلثبات بالطريؽ الذم رسمو 
 القانكف.

كما قضي أيضا أف قاعدة عدـ جكاز اإلثبات بالبينة فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ 
الستئناؼ ثابت باألكراؽ أف محكمة اعميو دليؿ كتابي ليست مف النظاـ العاـ، كلما كاف ال

الدعكل إلى التحقيؽ إلثبات صكرية العقد  إحالة طمب فيإذ أجابت المطعكف ضده 
مكضكع النزاع بطرؽ اإلثبات كافة بما فييا البينة ككانت الطاعنة لـ تتمسؾ أماـ القضاء 
بعدـ جكازية إثبات الصكرية بغير الكتابة  فإنو ال يجكز منيا التمسؾ بذلؾ ألكؿ مرة أماـ 

 محكمة النقض.

قكاعد اإلثبات المكضكعية  ال تتعمؽ  عمى أف ستقرفاأما بخصكص القضاء األردني 
أف القضاء مستقر عمى القكؿ بصحة << :بالنظاـ العاـ، كقضت محكمة التمييز بأنو

االتفاقات الخاصة بطرؽ اإلثبات كالتي تتعمؽ بعبء اإلثبات كبالكاقعة المراد إثباتيا كال 
قة بإثبات النسب كبقكة يستثنى مف ذلؾ إال االتفاقات الخاصة بالنظاـ العاـ كالقكاعد المتعم

 .1 >>األكراؽ الرسمية كغير ذلؾ

اإلثبات في الدعكل ال يحمي إال مصالح << :كجاء في حكـ آخر لمحكمة التمييز بأف
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ذا كاف لئلنساف أف يتنازؿ عف ا لحؽ ذاتو خاصة لؤلفراد، كليـ إف شاؤكا أف يتنازلكا عنو كا 
 .1 >>يتنازؿ عف طريؽ مف طرؽ إثباتوأك مقيدا، فمو مف باب أكلى أف ا تنازال مطمق

لقد أصبح كاضحا مف خبلؿ المكاقؼ الفقيية كاألحكاـ القضائية التي تـ التطرؽ إلييا أف 
قكاعد اإلثبات المكضكعية ال تعد مف النظاـ العاـ بحيث يجكز لؤلطراؼ مخالفتيا إال تمؾ 

ـ فبل يجكز االتفاؽ القكاعد المكضكعية التي يستشؼ مف طبيعتيا أنيا مف النظاـ العا
عمى مخالفتيا، كماداـ األمر كذلؾ فإف اتفاؽ األطراؼ عمى منح التكقيع االلكتركني 
الحجية القانكنية في اإلثبات ىك أمر جائز كأف األسمكب اإلتفاقي ىك األسمكب األفضؿ 

قيع الذم يسمح بمنح الحجية القانكنية لمختمؼ الكسائؿ الحديثة )الكتابة االلكتركنية كالتك 
 االلكتركني(.

إذف الفقو كالقضاء استقرا عمى جكازية االتفاؽ عمى مخالفة قكاعد اإلثبات المكضكعية 
مادامت ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ كتحديد الكسيمة التي يجب المجكء إلييا إلثبات التصرؼ 
القانكني، كلكف ىؿ يجكز لؤلطراؼ المتعاقدة )أطراؼ االتفاؽ( أف تمنح إحدل كسائؿ 

ثبات حجية أقكل مف الحجية المقررة ليا قانكنا؟ كىؿ ىذا االتفاؽ جائز مف الناحية اإل
 القانكنية؟.

إف حجية كسائؿ اإلثبات مف المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ فبل تتعمؽ حجية كسائؿ 
نما مرتبطة باألداء الكظيفي  اإلثبات التي أقرىا المشرع بالمصالح الشخصية لؤلفراد كا 

منو فإف اتفاؽ األطراؼ عمى تحديد القيمة الثبكتية لمكسيمة التي اتفقكا عمييا ، ك 2لمقضاء
يجعؿ منيا قرينة غير قابمة إلثبات العكس كىذا مف شأنو أف يعيؽ عمؿ القضاء 
كالمصمحة تقتضي أف يقـك القضاء بكظيفتو عمى أحسف ما يراـ كبذلؾ فإف االتفاؽ المبـر 
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جية كسيمة اإلثبات باطبل ألنو يسمب القاضي سمطتو بيف األطراؼ كالذم فيو تحديدا لح
التقديرية في تحديد قيمة الكسيمة المعدة لئلثبات، كيقيد حرية القاضي في اختيار الطريقة 

 التي يككف بيا قناعتو.

 ،الحؽ في إثبات ما يزعمو مف إف تحديد حجية كسيمة اإلثبات معناه حرماف أحد األطراؼ
ف  ،أك نفي ما يدعيو الطرؼ اآلخر كىك مساس بحؽ الدفاع المتعمؽ بالنظاـ العاـ حتى  كا 

كاف مف الجائز االتفاؽ عمى تعديؿ قاعدة عبء اإلثبات، كنقؿ عبء اإلثبات عف الطرؼ 
تفاؽ األطراؼ عمى إؽ الطرؼ اآلخر كمما الشؾ فيو أف الممـز بو قانكنا كجعمو عمى عات

ثبات يؤدم إلى حرماف أحد األطراؼ مف حقو في اإلثبات كفيو تحديد حجية كسيمة اإل
مساس بالضمانات القانكنية في التقاضي، كبالمقابؿ ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفة القكاعد 
التي تنظـ حجية كسائؿ اإلثبات ألف في ذلؾ مساس بالمبادئ األساسية لقكاعد اإلثبات 

 .دلةكفيو تقييد لسمطة القاضي في تقدير حجية األ

 لفرع الثـــانيا

 مدى قبول التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثبات

مف الفقو أف قكاعد اإلثبات المكضكعية ليست مف النظاـ العاـ كطالما أجيز  يرل جانب
لؤلطراؼ االتفاؽ عمى مخالفتيا، فإنو يجكز ليـ إثبات تصرفاتيـ بكافة طرؽ اإلثبات سكاء 

، كعميو يمكف إعطاء المحررات المكقعة (كانت تقميدية أك حديثة )بكسائؿ إلكتركنية
لممحررات المكقعة بتكقيع تقميدم طالما أدت نفس كظائؼ  إلكتركنيا نفس الحجية المقررة

 .األخيرة

 قابمية التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثبات قبل صدور تشريعات مقرة بحجيتو -أوال

إف ظيكر التكقيع اإللكتركني  كاستخدامو في التعامبلت التي تتـ عبر الكسائط  
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لذم لـ تكف فيو تشريعات تنظـ حجية ىذا االلكتركنية بشكؿ الفت لبلنتباه كفي الكقت ا
النكع الحديث مف التكقيع في اإلثبات، كنظرا لككف القكاعد العامة لئلثبات غير كافية 
الستيعاب التكقيع اإللكتركني لجأت األطراؼ المتعاقدة إلكتركنيا إلى تنظيـ اتفاقات فيما 

عطائو حجية في اإلثبات  بينيـ يعترفكف مف خبلليا بصحة استخداـ التكقيع اإللكتركني كا 
  .1مساكية لحجية التكقيع الخطي

كطالب الفقو بضركرة إعادة النظر في مفيكـ بعض المصطمحات المتعمقة بمكضكع 
اإلثبات حتى يتـ استيعاب التطكر الحاصؿ في كسائؿ االتصاؿ كمحاكلة التحرر مف 

 . 2الماديات

اإلثبات فإف أطراؼ المعاممة تمجأ ىا في دكر مشؾ في مخرجات الحاسب اآللي ك كنظرا ل
إلى االتفاؽ مقدما عمى مدل الحجية التي تتمتع بيا ىذه المحررات في اإلثبات، كىذه 

، كقد شاع المجكء إلى االتفاقات المتعمقة باإلثبات 3االتفاقات مف قبيؿ الدليؿ المسبؽ
يما يخص كبالذات ف ،خاصة في مجاؿ عبلقات البنكؾ كالمؤسسات المصرفية بعمبلئيا

عقكد إصدار بطاقات الدفع االلكتركني )بطاقات االئتماف المقترنة بالتكقيع االلكتركني( 
كلـ يقتصر مكضكع ىذه االتفاقات عمى نقؿ عبء اإلثبات، أك كسيمتو لكنو تعدل إلى 
إلزاـ العميؿ بالتعامؿ بمخرجات الحاسب اآللي الخاص بالبنؾ أك المؤسسة المصرفية 

. بؿ قد يتعدل أمر ىذه 4صحيحة كسميمة كال تحتمؿ جدال أك نقاشا عمى اعتبار أنيا
االتفاقات إلى تقرير حجية لمتكقيع االلكتركني غير قابمة إلثبات العكس كىي ما تسمى 
بالحجية الكاممة ليذه المحررات، بمعنى أف يحـر العميؿ مف حقو في إثبات عدـ صحة 
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اثو، كقد اعتادت البنكؾ كالمؤسسات منظكمة بيانات التكقيع االلكتركني لحظة إحد
المصرفية عمى فرض شركطا في عقكد إصدار بطاقات االئتماف أك بطاقات السحب 
اآللي يتقرر مف خبلليا إعطاء الحجية الكاممة لمتكقيع االلكتركني الذم يصاحب استخداـ 

ماف ىذه البطاقات، كمف بيف الشركط التي تدرجيا البنؾ في عقكد إصدار بطاقات االئت
إعفاء البنؾ مف عبء إثبات صحة ما تقكـ بو أجيزة الحاسب اآللي مف تسجيبلت 

 .1لمعمميات المصرفية التي تتـ بكاسطة تمؾ البطاقات

كمف االنتقادات كالمآخذ عمى ىذه االتفاقات كمثيبلتيا أنيا تتعارض مع المبادئ كاألحكاـ 
في اإلثبات أنو ال يجكز كال يمكف  المستقرة في اإلثبات مف جكانب عديدة فالقاعدة العامة

لمشخص أف يصطنع دليبل لنفسو كالبنؾ ىنا صنع دليبل لنفسو عندما ألـز العميؿ بقبكؿ 
 التعامؿ ببطاقات االئتماف كاالعتراؼ بحجيتيا.

 ىذا الدليؿ الذم أصطنعو البنؾ لنفسو تفكؽ قيمتو في اإلثبات قيمة التكقيع التقميدم.

قؿ عبء اإلثبات مف المدعى إلى المدعى عميو العميؿ صاحب نتـ كمف جانب آخر فقد 
البطاقة كىك أمر في غاية الخطكرة أك حرماف المدعى عميو أصبل مف حقو في الدفاع عف 
نفسو في حالة النص عمى صحة التسجيبلت )المحررات االلكتركنية التي قامت بيا أجيزة 

أف ىذه االتفاقات ترمي إلى  الصرؼ اآللي كعدـ قبكؿ إثبات عكسيا األكثر مف ذلؾ
تحديد حجية الدليؿ الذم تـ إعداده مسبقا كبالتالي تحـر القاضي مف سمطتو التقديرية 
كمنح المحررات المكقعة إلكتركنيا حجية مساكية لحجية المحررات الرسمية في اإلثبات 

ت أقرت كعمى الرغـ مف كجكد تشريعا ،2التي ال يمكف الطعف فييا إال عف طريؽ التزكير(
لمتكقيع اإللكتركني حجية مساكية لحجية التكقيع التقميدم، إال أنو ال يكجد ما يمنع 
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األشخاص كيحكليـ دكف المجكء إلى عقد اتفاقيات، مادامت ىذه األخيرة ال تنطكم عمى 
شركط تعسفية ماسة بمصالح أحد األطراؼ يعترفكف بمكجبيا إضفاء عمى التكقيع 

قابمة إلثبات العكس. ألف إقرار المشرع بعناصر الدليؿ  االلكتركني حجية قانكنية
المعتاد أنو يتـ المجكء ، ك ( فيو تعزيز لصحة ىذه االتفاقاتااللكتركني )المستند االلكتركني

إلى مثؿ ىذه االتفاقات عندما تكجد عبلقات قانكنية دائمة كمستمرة بيف األشخاص التي 
درا ما تبـر ىذه االتفاقيات في التعامبلت التي تتعامؿ عف طريؽ الكسائط االلكتركنية، كنا

تتـ لمرة كاحدة فقط، كأف ىذه االتفاقات كذلؾ قميبل ما تبـر في التصرفات التي تتـ عبر 
شبكة االنترنت عمما أنو ال يكجد ما يمنع إبراـ مثؿ ىذه االتفاقيات إذا رغب األطراؼ في 

 .1 ذلؾ أك في الحالة التي تككف فييا العبلقة مستمرة

أما بخصكص التطبيقات القضائية في ىذه المسألة فقد أقر القضاء األردني بصحة 
االتفاؽ المبـر بيف البنؾ كعمبلئو كقد جاء في حكـ محكمة التمييز بأف )اتفاؽ العميؿ في 
عقد االئتماف الجارم عمى أف دفاتر البنؾ كحساباتو تعتبر بينة قاطعة في إثبات المبالغ 

ي تستحؽ عف العميؿ شرط صحيح كنافذ بحؽ الفريقيف كال كجو لنقضو المستحقة أك الت
 .2باإلرادة المنفردة كذلؾ ألف كسائؿ اإلثبات مف حؽ الخصـك كليست مف النظاـ العاـ(

قيمة كأىمية ىذا الحكـ تتجمي مف خبلؿ أنو صدر في كقت لـ يكف فيو تشريع أردني 
الحكـ انصب عمى صحة االتفاؽ المبـر ينظـ اإلثبات اإللكتركني. رغـ أف مكضكع ىذا 

بيف البنؾ كالعميؿ دكف أف يتطرؽ إلى حجية الكسيمة التي بمكجبيا أقر بصحة دفاتر 
 البنؾ كحساباتو.
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 صدور تشريعات مقرة بحجيتو بعقابمية التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثبات  -ثانيا

تنظيـ حجية التكقيع  أما بخصكص التشريعات المنظمة التفاقيات األطراؼ عمى
أكرد نصا  2001مارس  30اإللكتركني فإف التشريع الفرنسي بمكجب القانكف الصادر في 

طراؼ المجكء إلى عقد اتفاقيات فيما بينيـ لمتغمب عمى مشكمة عدـ بمكجبو أجاز بو لؤل
مف القانكف المدني  1316/2يقينية الكسائط اإللكتركنية، كاستنادا إلى نص المادة 

نسي فإنو أصبح بإمكاف األطراؼ االتفاؽ عمى الكسيمة التي يتـ بيا إثبات التصرؼ  الفر 
طراؼ االتفاؽ عمى تقديـ التكقيع ؤلؽ عمى حجية ىذه الكسيمة فيجكز لبشرط عدـ االتفا

طراؼ االتفاؽ عمى قيع الرقمي أك العكس كما يمكف لؤلالتقميدم في اإلثبات عمى التك 
محررات خاصة إذا كانت ذات دعامة إلكتركنية كلكف ال يجكز المدة التي يحتفظ فييا بال

 ليـ االتفاؽ عمى تحديد القكة الثبكتية لمتكقيع أك المحرر.

كخبلصة القكؿ أف اتفاؽ األشخاص الذم يحدد لمتكقيع االلكتركني حجية صحيحا مف 
ة أف ال يقر الناحية القانكنية ماداـ لـ يخالؼ ما ىك متفؽ عميو في الفكر القانكني، كشريط

ىذا االتفاؽ بحجية لمتكقيع اإللكتركني ال تقبؿ إثبات العكس كليذا يجب التمييز بيف 
االتفاؽ الذم يمنح لمتكقيع االلكتركني حجية تقبؿ إثبات العكس )الحجية البسيطة( كبيف 
االتفاؽ عمى إقامة قرينة ال تقبؿ إثبات العكس كفي مثؿ ىذه الحالة األخيرة يحكـ ببطبلف 

التفاؽ ألنو تـ بشكؿ مخالؼ لمنظاـ العاـ، كيمكف القكؿ كذلؾ بصحة االتفاقات المتعمقة ا
بحجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات سكاء أبرمت ىذه االتفاقات قبؿ نشكب النزاع أك 

كتبقى تتسـ بالنسبية كال يمكف أف تبمغ درجة اإلطبلؽ كخير  ،الحقة عمى نشكب النزاع
تقادات التي كجيت لبلتفاقات المتعارضة مع المستقر مف المبادئ دليؿ عمى ذلؾ االن
 العامة في اإلثبات.

كرغـ القكؿ بصحة اتفاقات اإلثبات إال أنو يتعيف أف ال تؤدم إلى حرماف أحد األطراؼ 
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مف حقو في اإلثبات، فالقانكف جاء محددا لمكسائؿ التي تمكف األفراد مف إثبات صحة ما 
عطاء الحؽ في استخداميا مما يؤدم إلى بطبلف الشرط الذم يعتبر الكسائؿ  يدعكنو، كا 

االلكتركنية دليبل قاطعا في اإلثبات، ألف في ذلؾ حرماف لمطرؼ اآلخر )حامؿ البطاقة( 
مف إثبات حقكقو بأية كسيمة مف الكسائؿ، كما يفتح مجاال لمتبلعب في ىذه المستندات 

البنؾ( بعد أف جعؿ مف مستنداتو ذات حجية االلكتركنية مف قبؿ مستخدـ الحاسب اآللي )
 قاطعة.

األمر الذم يستكجب معو رسـ حدكدا التفاقيات اإلثبات في ضؿ كجكد نصكص قانكنية 
حددت األدلة المقبكلة في اإلثبات كفقا لطبيعة النزاع فإذا أراد األطراؼ المتعاقدة الخركج 

أم اإلثبات بكافة الكسائؿ، كىنا عف ىذه القكاعد لجئكا إلى االتفاؽ عمى اإلثبات الحر 
يترؾ لمقاضي سمطة تقدير ىذه الكسائؿ المتفؽ عمييا في اإلثبات فيككف قناعتو حسب 
تقديره لؤلدلة المعركضة بمناسبة النزاع القضائي كاالتفاقات في ىذه الحالة صحيحة 

 .1ككسائؿ اإلثبات المتفؽ عمييا مقبكلة أماـ القضاء 

 المطمب الثاني

 التي تواجو اتفاق األطراف في تنظيم حجية التوقيع االلكتروني التحديات

في ظؿ القكاعد الحالية لئلثبات ليست  لمستندات االلكتركنية في اإلثباتإف حجية ا
حتى بعد اعتمادىا ككسيمة لئلثبات، إال أف انتشار ىذه الكسائؿ الجديدة يؤدم  ،مؤكدة

بيا لبلعتراؼ بيذه األخيرة كاعتمادىا  حتما إلى البحث عف القكاعد الكاجب االستيداء
 ككسيمة إثبات.

إف الكسيمة األكثر أىمية إلزالة العكائؽ القانكنية التي تعترض إمكانية قبكؿ اإلثبات 
                                                           

 .37مرجع السابؽ، ص محمد المرسي زىرة،  1
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 بالمستندات االلكتركنية عمى ضكء الكاقع الحالي تتمثؿ في اتفاقات اإلثبات.     

ية لئلثبات ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ، فالرأم الراجح فقيا كاجتيادا ىك أف النصكص القانكن
مف خبلؿ عقد اتفاقيات  ،كمسائؿ اإلثبات أنو لممتعاقديف حرية تنظيـ كسائؿمما يعني 

خاصة ألف القكؿ بعدـ التعمؽ قكاعد اإلثبات بالنظاـ العاـ يعني أنو يجكز لؤلطراؼ 
فقكف عمى االتفاؽ عمى خبلؼ حكميا صراحة كضمنا، كعمى الرغـ مف أف األطراؼ قد يت

قبكؿ المحررات المكقعة إلكتركنيا ككسيمة لئلثبات فيما بينيـ، إال أنو يؤخذ عمى االتفاؽ 
الذم يبرمو األطراؼ فيما بينيـ أنو قد يتضمف شركطا تعسفية تمحؽ الضرر بالطرؼ 

 المذعف، كمخالفة ألصكؿ اإلثبات. 

ا الذم يجب تكافره فيرل البعض في ىذه الشركط كاالتفاقيات أنيا تصادر عنصر الرض
 كركف مستقؿ في أم عقد مف العقكد، أم أنيا تعد مف عقكد اإلذعاف بالمفيـك الكاسع.

رادتو عمى  فقد يككف أحد أطراؼ العقد في مركز أقكل يمكنو مف أف يممي شركطو كا 
الطرؼ الضعيؼ عند إبراـ االتفاؽ، كذلؾ بكضع شركط في االتفاؽ تتكافؽ كمصالحو، كال 

نما عميو قبكؿ ىذه الشركط  يككف لمطرؼ اآلخر الحؽ في التفاكض عمى ىذه الشركط، كا 
مجتمعة أك رفضيا دكف نقاش. مثاؿ ذلؾ االتفاؽ الذم يبرمو قطاع البنكؾ مع العمبلء إذ 
ينطكم عمى شرط. يعد بو الدليؿ المقدـ مف البنؾ عمى صحة حسابات العميؿ دليبل 

كال يجكز  ،تفكؽ قيمتو قيمة التكقيع العادم قاطعا يكتسب الحجية الكاممة في اإلثبات
لمعميؿ إثبات عكسو بمعنى حرمانو أصبل مف حقو في الدفاع، كمثاؿ ىذا االتفاؽ ال يككف 

األطراؼ اتفاؽ نتاج مفاكضات حرة بيف طرفي االتفاؽ كىك ما يشكؿ أكؿ تحدم يكاجو 
عقد  هتعسفية تنتيي باعتبار  افي تنظيـ حجية التكقيع االلكتركني متى تضمف شركط

كبالتالي يمكف لمقاضي أف يعدؿ شركط ىذه االتفاقات كفقا لمبدأ تفسير الشؾ  ،إذعاف
 لمصمحة الطرؼ المذعف. 
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مف المبادئ المستقرة في قكاعد اإلثبات أف مف يدعي عمى شخص آخر كيطالبو بحؽ 
مف ادعى( بشرط أف يككف عميو أف يقدـ الدليؿ إلثبات صحة ما يدعيو )قاعدة البينة عمى 

الدليؿ صادرا عف المدعى عميو، فالقاعدة أنو ال يجكز لمشخص أف يصطنع دليبل لنفسو 
بؿ يجب أف يككف الدليؿ المقدـ ضد الخصـ صادرا عنو حتى يككف دليبل  ،يكاجو بو الغير

 1ضده.

 كمنو فإف التحدم الثاني الذم يكاجو اتفاؽ األطراؼ ىك عدـ جكاز اصطناع الشخص
دليبل لنفسو ىذه التحديات ىي مف المآخذ عمى االتفاقيات المتعمقة بحجية التكقيع 
االلكتركني في اإلثبات كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ سيطرت أحد األطراؼ عمى التقنية التي 
ينشأ بيا التكقيع االلكتركني كسيطرتو عمى المحررات االلكتركنية كالكرقية التي تنتج عنيا 

نع بيا دليبل لنفسو كلمبحث في التحديات التي تكاجو اتفاؽ األطراؼ تجعمو في مكانة يصط
 في تنظيـ حجية التكقيع االلكتركني قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف:

  .مدل صحة اتفاؽ األطراؼ في حالة تضمنو لشركط تعسفية )عقد اإلذعاف( الفرع األول:

     لنفسو عمى اتفاؽ األطراؼ.أثر مبدأ عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل  الفرع الثاني:

 الفرع األول

 مدى صحة اتفاق األطراف في حالة تضمنو لشروط تعسفية )عقد اإلذعان(

يرل البعض أف مثؿ ىذه االتفاقات تصادر عنصر الرضا الذم يجب تكافره كركف مستقؿ 
في أم عقد مف العقكد، كأف الشركط الكاردة في ىذه االتفاقات ىي شركط تعسفية في 
العبلقة بيف طرفي االتفاؽ )العبلقة(، كأف العميؿ مستيمؾ يجب حمايتو في مكاجية 

                                                           
عبد اهلل فتحي عبد الرحيـ، الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات، الكتاب األكؿ الجزء األكؿ )العقد كاإلرادة المنفردة(  1

 .  52، ص 1996بدكف دار لمنشر طبعة سنة 
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قكد سكاء كانت مدنية أك تجارية قبؿ إبراميا كالتكقيع ألف األصؿ في الع ،1الطرؼ األقكل
عمييا تسبقيا مرحمة التفاكض التي تنتيي بتكافؽ إرادة األطراؼ، ألف حقيقة العقد ظاىرة 

، غير أف 2أك مناقشة شركطيا بيف األطراؼ ،إرادية تعبر عف حرية االختيار في إبراميا
نو نكعا جديدا مف العقكد حجـ حرية أحد تعاظـ النشاط االقتصادم في حياة األفراد نتج ع

 .3األطراؼ في التفاكض عمى الشركط التي يتضمنيا ىذا النكع الجديد مف العقكد

ىذا األمر يتأتى مف خبلؿ اعتياد أحد أطراؼ العقد عمى تنظيـ نكع معيف مف العقكد، 
الء لذلؾ يضع شركطا مكحدة ليذه العقكد، كيعرضيا عمى األشخاص كال يككف أماـ ىؤ 

سكل القبكؿ بالشركط المكضكعة أك رفضيا دكف مناقشة. ىذا في التعاقدات العادية. أما 
بخصكص التعاقدات االلكتركنية كاالعتماد عمى الكسائط االلكتركنية في إبراـ التصرفات 
القانكنية خمؽ فراغا قانكنيا بسبب طبيعة الطريقة التي يتـ بيا التعاقد المختمفة عف طبيعة 

التقميدية، كلمعالجة ىذا الفراغ لجأ المتعاقديف الكتركنيا إلى تنظيـ اتفاقيات فيما  الطريقة
بينيـ لقبكؿ ما يستخرج عف الكسائط االلكتركنية لمحررات في اإلثبات، كتعتبر االتفاقيات 
التي يعقدىا قطاع البنكؾ مع العمبلء مف أكلى كأىـ االتفاقيات التي تناكلت ىذا 

 المكضكع.

كبعد االنتشار المتزايد كالمذىؿ لشبكات االتصاؿ الحديثة )االنترنت(، كاعتمادىا غير أنو 
ككسيمة لمتعاقد كبعد سف تشريعات تعترؼ باإلثبات االلكتركني كمقرة بالحجية لعناصر 

زاد االىتماـ كاالعتماد عمى شبكة االنترنت في إبراـ التصرفات  ،المستند االلكتركني
 ات المبرمة بيف طرفي العقد.يااللكتركنية باالتفاقززت األدلة القانكنية كع

                                                           
 .405ص  ،ع السابؽالمرج ،عبد الحميد ثركت 1
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كعمى الرغـ مف إقرار الفقو كالقضاء بصحة ىذه االتفاقيات المبرمة إال أنيا في بعض 
األحياف منتقدة إذا ما انطكت عمى شركط تعسفية تضر بمصالح الطرؼ الضعيؼ في 

كبنؾ اإلسكاف لمتجارة  العبلقة، كمف أمثمة ذلؾ االتفاقات التي قاـ بيا كؿ مف بنؾ مصر
فمف بيف  (A.T.Mكالتمكيؿ األردني مع العمبلء بشأف إصدار البطاقات االلكتركنية )

تعتبر كافة <<البنكد التي كضعيا بنؾ مصر في االتفاؽ ىك البند الذم يقضي بأنو: 
المبالغ المسحكبة بمعرفتي كالتي تـ تقييدىا عمى حساب بدفاتر البنؾ صحيحة، كأسقط 

اآلف في االدعاء بأف ما تـ قيده في الحساب يخالؼ ما تـ تسجيمو  حقي مف
   .>>بمعرفتي....

كما جاء كذلؾ في االتفاؽ الذم أبرمو بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ األردني مع العمبلء 
يقر حامؿ البطاقة كيعترؼ بأف قيكد ككثائؽ كسجبلت البنؾ بينة << 22في بنده رقـ 

 ه الكفيؿ كيسقط حقو في الطعف بيا كاالعتراض عمييا. اكاتج نيائية كقاطعة اتجاىو

كمادامت  ،ىذه البنكد كغيرىا اعتمدتيا أغمب البنكؾ في االتفاقيات التي تبرميا مع العمبلء
أك مفاكضات مسبقة بيف العميؿ كالبنؾ األكثر  ،ىذه االتفاقيات تبـر بدكف إجراء مناقشة
 ة ال يمكف لمعميؿ مناقشتيا كاالعتراض عمييا.مف ذلؾ أنيا شركط معدة مسبقا كمكتكب

كمادامت ىذه االتفاقيات تتضمف شركطا تعسفية إلى درجة حرماف العميؿ كسمب حقو في 
الطعف كالمجكء إلى رفع الدعكل كما أف بنكد ىذه االتفاقية ذىبت إلى حد حرماف الطرؼ 

ات البنؾ كمحرراتو تعد الضعيؼ في العبلقة مف حقو في اإلثبات بإقرار العميؿ بأف بيان
 .1دليبل قاطعا كمنو فإف ىذه االتفاقيات تكيؼ عمى أنيا عقكد إذعاف

الثابت مف الناحية القانكنية أف خصائص عقكد اإلذعاف متفردة عف خصائص العقكد 
 اإلرادية )عقكد األطراؼ المتكافئة( ىذه الخصائص يمكف أف نجمميا في اآلتي:
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 .عدـ التكازف بيف أطراؼ العقد -
أف يككف مكضكع العقد سمعة أك خدمة تعتبر مف األساسيات األكلية في حياة  -

 المستيمؾ.
  أف يصدر اإليجاب بشكؿ دائـ كعاـ كبصكرة قاطعة. -

   خاصية أو شرط عدم التوازن بين أطراف العقد   -أوال

يمتـز ىذا الشرط الرضكخ كاإلذعاف مف الطرؼ الضعيؼ إلى مشيئة الطرؼ اآلخر 
في مركز سيادم يسمح لو بأف يممي شركطو التعسفية لككنو يتمتع باحتكار  الذم يككف

قانكني أك فعمي عمى السمعة أك مرفؽ ما بشكؿ يجعؿ المنافسة مع غيره مف المنتجيف 
كنظرا لما يتمتع بو المحتكر مف قكة اقتصادية فإنو ينفرد بكضع شركط  ،1محدكدة النطاؽ

أك أف يرفضيا دكف  ،العقد كليس لمطرؼ المذعف سكل أف يقبؿ بيذه الشركط مجتمعة
كىذا ما ينطبؽ عمى قطاع البنكؾ الذم يحتكر خدمة  ،مناقشة كمف دكف خيار آخر

ف اختمفت في صياغت يا فجكىرىا كاحد، ىذا النكع مف البطاقات االلكتركنية كبشركط كا 
في عقكد التجارة االلكتركنية التي تبـر عف طريؽ شبكة االنترنت  تطبيقاالعقكد يجد لو 

ؾ الحؽ في مناقشة )أم عقكد اإلذعاف( ألف المشترم المتعامؿ عف طريؽ االنترنت ال يمم
 ومكميا ف مباإلضافة إلى أ ،يضعيا البائع ألنيا شركط معدة مسبقا تيشركط البيع ال

العميؿ ال يتعدل الضغط في الخانات المفتكحة أمامو عمى المكقع االلكتركني الخاص 
 .2بالبائع
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خاصية أو شرط أن يكون محل العقد سمعة أو خدمة تعد من الضرورات األولية  -ثانيا
 أن يصرف النظر عنيا يمكن لممتعاقد التي ال

أف يتعمؽ بسمعة أك خدمة تعد مف الضركريات  افاإلذعالعقد مف عقكد  عتباراليشترط 
كيرباء كغيرىا مف السمع ال –الماء  –األكلية التي ال يمكف االستغناء عنيا مثؿ الغاز 

ي التي تصدرىا البنكؾ لات االئتماف أك بطاقات السحب اآلكلكف ىؿ بطاق ،كالخدمات
 تعتبر خدمة ضركرية في حياة األفراد ال يمكف صرؼ النظر عنيا؟

العقد عقد إذعاف أف يككف أحد طرفيو في  عتباراللغالب في الفقو يرم كأنو يكفي التجاه اا
كيرل  اقتصاديةخبرة أك مكانة  مركز يتكقؼ فيو عف الطرؼ اآلخر )الطرؼ الضعيؼ(

أيضا أنو يجب التخمي عف شرط تعمؽ العقد بسمعة أك خدمة ضركرية كأف تككف محؿ 
ضاء تبني جانب آخر مف الفقو أنو يتعيف عمى جية القكيرم ، 1فعمي أك قانكني احتكار

فالقاضي ىك الذم يحدد ما إذا كانت السمعة أك الخدمة مف  افاإلذعمفيكما مرنا لعقكد 
أك غير ذلؾ كمنو فإف قناعة القاضي ىي الفيصؿ  ،الضركريات األساسية في حياة األفراد

ركنية أك مدل كجكد التكازف بيف في تحديد مدل حاجة األشخاص لمتعامؿ بالبطاقات االلكت
 .2الخبرة أك المكانة االقتصادية بيف المتعاقديف

يؿ في خدمة البطاقات البنؾ مع العم اتفاؽأما القضاء فمو مكقؼ آخر مف مسألة 
، كذلؾ افاإلذعالبنؾ كالعميؿ مف قبيؿ عقكد يف ب العقد اعتبارحيث يرفض ، االلكتركنية

غنى لو عنيا،  في حياتو ال لئلنسافة أك سمعة ضركرية ألف العميؿ لـ يتعاقد عمى خدم
نما ،يكجد جية كاحدة تحتكر إصدار مثؿ ىذه البطاقات كما أنو ال الكثير مف  ىناؾ كا 
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 .1المصارؼ التي تعمؿ عمى إصدار البطاقات بشركط تختمؼ عف شركط ىذا البنؾ

كرغـ ىذا المكقؼ الذم تبناه القضاء إلى أف ىناؾ البعض مف يرل أف التعامؿ بالبطاقات 
االلكتركنية المصحكبة بالتكقيع اإللكتركني أصبح في كقتنا الراىف مف الحاجيات 

 المستمر في حياتيـ . االقتصادمالضركرية كالممحة في حياة األشخاص نظرا لمتطكر 

 قاطعة بشكل عام ومستمر وبصورة اإليجاب شرط أن يصدر خاصية أو -ثالثا

ينبغي أف يككف مكجيا إلى عمـك  عافبار العقد مف عقكد اإلذالمراد بيذا الشرط أنو كالعت
يككف اإليجاب مكجيا إلى  الناس أك فئة مف األشخاص كبشركط نمطية متماثمة كال

فيككف ممزما لمدة شخص بعينو، كما يشترط كذلؾ في اإليجاب أف يككف دائـ أم مستمرا 
أطكؿ مما ىك عميو في العقكد العادية كطكؿ اإليجاب مسألة ناشئة عف طبيعة اإليجاب 

ىذا اإليجاب يشترط فيو أف يبقى قائما طمية احتكار المكجب لمسمعة أك الخدمة  ،2كظركفو
كظيكر مكجب آخر يقدـ ذات السمعة أك الخدمة  احتكارهفإف حصؿ ما يفقد المكجب 

 اءنتفالاف عيعد العقد عقد إذ إلى المستيمؾ أك المنتفع في ىذه الحالة ال بشركط أخؼ
إحدل خصائصو كىي االحتكار كما يشترط في اإليجاب أف يككف في شكؿ نمكذجي إما 

كالعادة جرت أف يككف اإليجاب في صكرة شركط مكتكبة  ،يقبؿ بمجممو أك يرفض كذلؾ
 ،أف يككف اإليجاب قاطعا افاإلذعصمحة المكجب كينبغي في عقكد كضعت لتصب في م

كطو أك بمعنى معد بصكرة نيائية ال تقبؿ التفاكض في شر  ،أم عدـ إمكانية المناقشة فيو
يحتاج فقط إلى قبكؿ اإليجاب الصادر عف المكجب،  افاإلذعأحكامو كالنعقاد عقد 

 ة أك دعامة إلكتركنية.يمة كرققالب نمكذجي مدكف عمى دعا إما يصدر في كاإليجاب
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منع مف يأك  إذا كاف األصؿ في عقد االتفاقيات يتـ بصكرة تقميدية فإنو ال يكجد ما يحكؿ
، خاصة في ظؿ كجكد تشريعات تقر بحجية ة إلكتركنيةقإجراء مثؿ ىذه االتفاقات بطري

إلكتركني إما عبر  اتفاؽعناصر الدليؿ االلكتركني، فقد أصبح مف الجائز كالممكف عقد 
ألقراص الضكئية أك الممغنطة كغيرىا كاشبكة االنترنت أك مف خبلؿ الكسائط االلكتركنية 

 مف الكسائط.

يعية المنظمة لئلثبات كلكف ىؿ يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى مخالفة القكاعد التشر 
 اف مع ما ىك متعارؼ عميو في اإلثبات التقميدم؟.االلكتركني؟ كىؿ األمر سي

يمات القكاعد القانكنية المعركفة قكاعد آمرة كقكاعد سإلجابة عف ىذا السؤاؿ تبنى عمى تقا
مكممة، فالقكاعد اآلمرة ىي القكاعد التي يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا ككؿ اتفاؽ يخالفيا 

 يعد باطبل.

: ىي القكاعد التي يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا ككؿ اتفاؽ يخالؼ كالقكاعد المكممة
اميا اتفاؽ صحيح ممـز لطرفيو كمرتب آلثاره كاممة. ككما ىك مستقر عميو في القكاعد أحك

أطراؼ العقد االلكتركني عمى مخالفة قاعدة آمرة عد ىذا االتفاؽ  اتفؽالقانكنية فإنو إذا 
االتفاؽ عمى مخالفة قاعدة قانكنية مكممة فإف ىذا  انصبباطبل كيعد كأنو لـ يكف أما إذا 

 ح كممـز لجميع األطراؼ.االتفاؽ صحي

فؽ تلـ ي ما: " مف قانكف المعامبلت االلكتركنية األردني عمى أنو  17/1فقد نصت المادة 
المنشئ كالمرسؿ إليو عمى خبلؼ ذلؾ تعتبر رسالة البيانات قد أرسمت مف كقت دخكليا 
إلى نظاـ معمكمات ال تخضع لسيطرة المنشئ  أك الشخص الذم أرسؿ الرسالة نيابة 

 . "نوع

ألطراؼ المتعاقدة عمى أف ىذا النص يسمح لؤلطراؼ االتفاؽ عمى مخالفتيا كأف تتفؽ ا
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بيانات المحرر االلكتركني تعتبر مرسمة مف تاريخ كساعة عمـ المرسؿ إليو أك مف رسالة 
 و مف خبللو تمقي رسالة المعمكمات.ممعيالمرسؿ إليو تقريرا إلى المنشئ  لحظة إرساؿ

إذا تـ العقد بطريقة <<مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو  110لقد نصت المادة 
مقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط أك أف ككاف قد تضمف شركطا تعسفية، جاز ل ،اإلذعاف

عمى  اتفاؽضي بو العدالة كيقع باطبل كؿ قتعفي الطرؼ المذعف منيا، كذلؾ كفقا لما ي
 .<<خبلؼ ذلؾ

مف القانكف المدني الجزائرم يتضح أف القانكف قد أعطى  110دة مف خبلؿ أحكاـ الما
تضمنو العقد مف شركط تعسفية كيخفضيا إلى الحد  لمقاضي سمطة بمكجبيا يعدؿ ما

ية إذا كانت مخالفة المعقكؿ كقد يعفي القاضي الطرؼ المذعف كميا مف الشركط التعسف
اإلثبات أك حرمانو مف نفي إدعاء ، كمنيا حرماف أحد األطراؼ مف حقو في لمنظاـ العاـ

 . 1الطرؼ اآلخر

بتفسير  اإلذعافمطة قاضي المكضكع في عقكد كما اعترفت أيضا التشريعات المقارنة بس
لذم تفسر العبارات الغامضة الكاردة في العقد لصالح الطرؼ المذعف كالطرؼ المذعف ا

، كىذا طبقا لقاعدة الشؾ 2قد يككف الدائف كقد يككف المديف توالعبارات الغامضة لمصمح
 يفسر لمصمحة الطرؼ المذعف.

كالتي تقابميا  مف القانكف المدني 149أما بخصكص التشريع المصرم فقد نصت المادة 
 افاإلذعإذا أبـر العقد بطريؽ << :ى أنوعم مف القانكف المدني األردني 204المادة 

ي الطرؼ المذعف فأف يعضاء أف يعدؿ ىذه الشركط أك كتضمف شركطا تعسفية كاف لمق
 .>>كذلؾ كفقا لما تقضي بو العدالة كأف كؿ اتفاؽ يخالؼ ذلؾ يككف باطبل ،منيا
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ة القاضي في تعديؿ ردني فيما يخص سمطكرد في القانكف المصرم كاأل مف خبلؿ ما
منيا جاءت متطابقة مع ما كرد النص عميو في التشريع  اإلعفاءأك  افاإلذعشركط عقد 
 .مف القانكف المدني كمف اجتيادات محكمة النقض المصرية 110دة الجزائرم الما

أف الشرط الذم يضفي حجية معينة عمى التكقيع االلكتركني مف خبلؿ تسجيبلت البنكؾ 
كرد فييا يتضمف قيكدا قانكنية عمى حرية  كيمنع الطرؼ اآلخر مف إثبات عكس ما

االتفاؽ عمى مخالفتو ألف مثؿ ىذا ، كال يجكز العاـ اإلثبات كىك أمر متعمؽ بالنظاـ
ال يجكز حرماف أحد األطراؼ منو ك  ،يد حرية العميؿ في اإلثبات كىك حؽ لمفردقاالتفاؽ ي

 حتى كلك كاف باالتفاؽ.

 الفرع الثاني

 الشخص دليال لنفسو عمى اتفاق األطراف اصطناعأثر مبدأ عدم جواز 

عماد نظاـ اإلثبات ألنو يقـك عمى يعتبر مبدأ عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو 
احتراـ حرية األشخاص كاستقبلؿ كؿ منيـ عف اآلخر، فالشخص ال يمكف أف يمتـز إال 
بما يصدر عنو، بمعنى أف الدليؿ الذم يقدـ ضد خصـ يجب أف يككف صادر منو )أم 

نو ىذا المبدأ لـ يرد في التشريعات إال أ ،1مف خصـ مف تقدـ بو( حتى يككف دليبل عميو
مستفاد مف قكانيف اإلثبات عامة  فيك قاعدة بدييية تؤكدىا قكاعد قانكف اإلثبات، كيؤكدىا 

عمى آخر عميو إقامة  احق ادعىفمف  ،أيضا قاعدة عبء اإلثبات، فالبينة عمى المدعى
، كليس مجرد األقكاؿ كاالدعاءات، فمك جاز أف يصطنع أم شخص دليبل لنفسو الدليؿ

أمف الناس عمى أنفسيـ أك أمكاليـ، كلتعرض كؿ شخص ضد أم شخص آخر، لما 
إلدعاءات ال حصر ليا يستطيع إثباتيا أشخاص آخركف ضده كالمتؤلت المحاكـ 

 اإلثباتكفي ىذا تعارض ليس فقط مع المبادئ العامة في  ،بالدعاكم الباطمة كاالفتراءات
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نو البد أف يقيـ س كجكده كىك العدؿ كالنظاـ كبالتالي فإابؿ مع جكىر القانكف كأس
الشخص الدائف البينة عمى انشغاؿ ذمة المديف بااللتزاـ المدعى بو كفقا ألحكاـ القانكف، 

صحة دعكاه مجرد أقكاؿ أك فبل يجكز إذف أف يككف الدليؿ الذم يقدمو الخصـ عمى 
 ، أك أف يككف كرقة صادرة منو أك مذكرات دكنيا بنفسو.إدعاءات

يعنى بالضركرة صدكر الكتابة  عف الخصـ  ف الخصـ الكشرط أف يككف الدليؿ صادر م
ذاتو، إذ يمكف أف تككف الكتابة صادرة عف النائب أك الككيؿ القانكني لممديف أك مكظؼ 
رسمي قاـ بتحرير السند المحتج بو كىك طرؼ ثالث، كىذا الطرؼ يعطي الدليؿ قكة في 

. غير أنو 1و شيئانيالناشئ عمى عاتؽ المديف كال يع اإلثبات ككنو ال عبلقة لو بااللتزاـ
كبالرجكع إلى التشريع الفرنسي فإنو لـ ينص عمى قاعدة عدـ جكاز اصطناع الشخص 

نما نستنتج مف المبادئ كالقكاعد العامة لقانكف اإلثبات الفرنسي. عمى  خبلؼ دليبل لنفسو كا 
مف التقنيف المدني  972/1 دةالما القانكف المصرم الذم نص عمى ىذه القاعدة بمكجب

، فبل يستطيع أحد أف أف يكسب بالتقادـ  عمى خبلؼ سندهليس أحد <<المصرم بقكليا 
 .>>يغير بنفسو لنفسو سبب حيازتو كال األصؿ الذم تقـك عميو ىذه الحيازة 

الثابت أيضا أف قاعدة عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو ليست بقاعدة مطمقة أك 
مطبقا إذ أف القانكف كمراعاة لبعض االعتبارات الخاصة كفي حاالت معينة  مبدأ عاما

قانكف  330أتاح لمشخص أف يحتج بدليؿ صادر عنو، كمف ذلؾ ما نصت عميو المادة 
دفاتر التجار ال تككف حجة عمى غير التجار، غير أف ىذه  <<: ني الجزائرم بقكلياالمد

يدات قاـ بيا التجار يجكز تكجيو اليميف المتممة الدفاتر عندما تتضمف بيانات تتعمؽ بتكر 
إلى أحد الطرفيف فيما يككف إثباتو بالبينة كتككف الدفاتر التجارية حجة عمى ىؤالء التجار، 

ص دليؿ لنفسو أف يجزئ كلكف إذا كانت ىذه الدفاتر منتظمة فبل يجكز لمف يريد استخبل
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 .>>ما كرد فييا كاستبعاد منو ما ىك مناقض لدعكاه

قانكف المدني أف المشرع الجزائرم أكرد استثناء عمى قاعدة عدـ  330يستشؼ مف المادة 
جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو فيما يتعمؽ بدفاتر التجار المنظمة حسب األصكؿ، 

، 1فإذا كاف النزاع بيف تاجريف يمكف عندىا أف تككف الدفاتر التجارية حجة لصاحبيا
كل التي يتمسؾ بما دكنو في دفاتره كدليؿ لصالحو في الدعا بمعنى أف التاجر يمكنو أف
 .تككف بينو كبيف تاجر أخر

يجكز لمقاضي   <<:زائرم عمى أنومف القانػػػػػكف التجارم الجػػػػػػ 13كما نصت أيضا المادة 
 . >>المنظمة كإثبات بيف التجار بالنسبة لؤلعماؿ التجارية يةقبكؿ الدفاتر التجار 

ألنيا قانكف مدني ككانت أكثر كضكحا  330مؤكدا لما كرد في المادة ىذا النص جاء 
األخذ بو في المعامبلت التجارية كبيف  لمقاضي اعتبرت الدفاتر التجارية دليؿ يجكز

 .تراط أف تككف ىذه الدفاتر منتظمةالتجار فقط مع اش

الشخص أما بخصكص التشريع المصرم فقد أكرد استثناء عمى مبدأ عدـ جكاز اصطناع 
أف يستند في بعض الحاالت إلى دليؿ صادر عنو إلثبات  ي، كأجاز لممدعدليبل لنفسو

مف قانكف التجارة مف  17/1الحؽ الذم يدعيو ضد الغير. مف ذلؾ ما نصت عميو المادة 
تككف حجة عمى غير التاجر، غير أف البيانات المثبتة فييا عما  دفاتر التجار ال <<أف:

ساسا يجيز لمقاضي أف يكجو اليميف المتممة إلى أم مف الطرفيف كرده التجار تصمح أ
 .>>كذلؾ فيما يجكز إثباتو بالبينة

 مف القانكف التجارم المصرم الصادر بتاريخ: 70ما تنص عميو المادة  اضيكمف ذلؾ أ

                                                           
شرح القانكف المدني، اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية، دار اليدل عيف مميمة محمد صبرم السعدم، الكاضح في  1

 .32،  ص2008طبعة 
 



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

425 
 

يجكز قبكؿ الدفاتر التجارية لئلثبات في الدعاكم المقامة   <<:مف أنو 17/05/1999
 المقامة عمييـ متى كانت متعمقة بأعماليـ التجارية كفقا لمقكاعد اآلتية:مف التجار أك 

 ......... - أ
تككف البيانات الكاردة بالدفاتر المطابقة ألحكاـ القانكف حجة لصاحب ىذه  - ب

كاردة بدفاتره  ببياناتإال إذا نقضيا الخصـ  ،الدفاتر عمى خصمو التاجر
بأم طريؽ آخر عمى عدـ دليؿ حكاـ القانكف، أك أقاـ الالمطابقة أل

 .>>صحتيا

فطبقا ليذا النص يستطيع التاجر أف يتخذ مما دكنو في دفاتره المطابقة ألحكاـ القانكف 
بمعنى أف البيانات الكاردة في ىذه الدفاتر تككف حجة لصاحبيا عمى  ،1دليبل لصالحو

ات كاردة في خصمو التاجر متى كانت مطابقة ألحكاـ القانكف إال إذا نقضيا الخصـ ببيان
 دفاتره أك أقاـ الدليؿ بأية كسيمة أخرل عمى عدـ صحتيا.

نصت  كمف أمثمة االستثناء عمى مبدأ عدـ جكازية اصطناع الشخص دليبل لنفسو كذلؾ ما
مف قانكف اإلثبات الخاصة بامتناع الخصـ عمى تقديـ دليبل تحت يده  24عميو المادة 

إذا لـ يقـ الخصـ بتقديـ المحرر في  <<:يايمزمو القانكف بتقديمو كالتي جاء في نص
اعتبرت صكرة المحرر  المكعد الذم حددتو المحكمة أك امتنع عف حمؼ اليميف المذككرة

التي قدميا خصمو صحيحة مطابقة ألصميا، فإف لـ يكف خصمو قد قدـ صكرة مف 
 .>>المحػػػرر جاز األخذ بقكلو فيما يتعمؽ بشكمو كمكضكعو

 مف قانكف اإلثبات جاء باحتماليف أك فرضيف: 24بمكجب المادة التشريع المصرم 

كيتعمؽ بحالة تقديـ الخصـ صكرة عف المحرر كيطالب خصمو بتقديـ  االحتمال األول:

                                                           
 .103محمد حسف قاسـ، المرجع السابؽ، ص 1
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النسخة األصمية المكجكدة تحت يده في ىذه الحالة المشرع اعتبر الصكرة المقدمة إلى 
بذلؾ،  تأف أمر  ماو لممحكمة بعدالمحكمة مطابقة لؤلصؿ الذم امتنع الخصـ عف تقديم

يعد استثناء عمى مبدأ عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو  كفي ىذا االحتماؿ ال
ألف الصكرة المقدمة تعد كأنيا صادرة مف الخصـ المكمؼ في تقديـ األصؿ كليس عف 

 .1الخصـ الذم يتمسؾ بالصكرة

نما أكرد يتمثؿ في حالة عدـ تقديـ الخصـ االحتمال الثاني :  صكرة عف أصؿ المحرر كا 
أخذ القاضي بالقكؿ الصادر عف الخصـ  إذا ي قكال يصؼ بو شكؿ المحرر كمكضكعو.

، كفي ىذه الحالة يتكافر االستثناء عمى 2امتنع الطرؼ اآلخر عف تقديـ  أصؿ المحرر
المشرع األخذ بما صدر عف  إجازةمبدأ عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو مف 

مف قكؿ فيما يخص شكؿ كمكضكع المحرر عند امتناع الطرؼ اآلخر عف تقديـ  الخصـ
 .3النسخة األصمية مف المحرر

تحديات تعارض اإلثبات بالسندات االلكترونية مع قاعدة عدم جواز اصطناع  -أوال
 الشخص دليال لنفسو

إف مبدأ عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو يقؼ عقبة في سبيؿ االعتراؼ 
لممستندات االلكتركنية )مستخرجات الكسائط االلكتركنية( بحجية قانكنية في اإلثبات ذلؾ 

كتكجيياتو  إلشرافوأف الحاسب االلكتركني يخضع تماما إلدارة مف يستعممو كيخضع 
مما يعني أف كافة المعمكمات الناتجة عف الحاسب ىي  ،فيتحكـ بو بالطريقة التي يريدىا

أف المستخرجات الناجمة عف الحاسب  اعتبرتؽ مكمف ىذا المنط ،مف صنع مستعممو
يجكز استخداـ ىذه المخرجات كدليؿ  اآللي ىي مف صنع مف يشرؼ عميو، كبالتالي ال

                                                           
 .19ص  ،1986طبعة  ،القاىرةبي،دار الفكر العر  ،مكجز اإلثبات  في المكاد المدنية كالتجارية، سركر محمد شكرم 1
 .23ص  ،2003القاىرة ، دار النيضة العربية ،صكؿ اإلثباتجز أمك  ،سيد أشرؼ جابر 2
 .38ص ،المرجع السابؽ ،أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم 3
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عف جياز  ستخداـ الدليؿ الصادرتصرؼ قانكني كالمثاؿ عمى ذلؾ يتعمؽ با إلثبات
ؼ اآللي أك ار صط الكرقي الذم يستخرج مف جياز الفالشري (A.T.M)ؼ اآللي ار صال

الذاكرة االلكتركنية التي تخزف عمييا العمميات البنكية التي قاـ بيا العميؿ قد تستخدـ مف 
ف كاف مكقع  ،طرؼ البنؾ إلثبات التصرؼ الذم قاـ بو العميؿ إال أف ىذا الدليؿ كا 

ىؿ يؤخذ بو أك يعمؿ ك الكتركنيا قد يككف محؿ طعف فما ىك مكقؼ الفقو مف ىذا الدليؿ 
 الشخص دليبل لنفسو؟. اصطناعمبدأ عدـ جكاز 

حاسب حكؿ إمكانية التمسؾ بالبيانات الصادرة عف ال كانقسـالفقو لـ يكف عمى رأم كاحد 
البعض أف ما يصدر عف الحاسب اآللي يفترض أنو  لير ف ،االلكتركني كدليؿ إثبات

االحتجاج بالسند الصادر يستطيع ىذا المستعمؿ  صادر عف مستعمؿ الحاسب كمنو ال
مف الغير،  اآللييعتبر الحاسب  كحجتيـ في ذلؾ أنو ال اإلثباتعف الحاسب كدليؿ في 

 الدليؿ لنفسو.  طنعاصالحاسب قد  استعمؿمف الغير فبل يعتبر مف  اعتبارهفإذا أمكف 

كالقكؿ باستقبللية الحاسب  والحاسب اآللي يخضع إلرادة مستعمميصدر عف  إف كؿ ما
 اآللي عف مستعممو يؤدم إلى عدـ مساءلة مستعمؿ الحاسب في حالة الغش كالخطأ.

فريؽ آخر مف الفقياء يرم كأف البنؾ مصدر البطاقة يعمؿ عمى برمجة جياز  ؾىنا
مات ىذا االستجابة لطمب العميؿ حسب تعميمعينة حتى يستطيع  الصرؼ اآللي بطريقة

ؼ ار صالشريط الكرقي الصادر عف جياز ال. كبناء عميو فإنو ال يمكف القكؿ بأف 1األخير
عف البنؾ كحده ألف الشريط المثبت لعممية السحب ىك  ااآللي نتيجة عممية السحب صادر 

عمييا كىذه  المتفؽ باإلجراءاتلطمب حامؿ البطاقة كيمر بمرحمتيف األكلى العمؿ  انعكاس
طمب حامؿ  معالجةة حامؿ البطاقة كالمرحمة الثانية ىي مرحمة راداإلجراءات تخضع إل

ر في برمجة طكىي تخضع إلدارة البنؾ باعتباره المتحكـ كالمسي ،البطاقة معالجة إلكتركنية
                                                           

 .9 - 8 ص ،  سابؽ، صمرجع  محمد المرسي زىرة،  1
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يصدر عف  يد ألف الشريط الكرقي اليا الرأم كاف جدير بالتأىذ .ؼ اآلليار صجياز ال
نما ،البنؾ كحده نتاج عمؿ مشترؾ مع العميؿ ألف ىذا األخير يعبر عف طمبو عمى  ىك كا 

 كجو التحديد ثـ تتـ معالجة ىذا الطمب معالجة إلكتركنية.

مشتركة بيف ط الكرقي ألف عممية السحب ىي عممية يلذلؾ فإنو يمكف االحتجاج بالشر 
كالشريط ليس مف صنع طرؼ كاحد بؿ ىك اشتراؾ بيف الطرفيف في اإلجراءات  ،الطرفيف

كبذلؾ  ،ىذا الشريط لنفسو اصطنعالتي ينتج عنيا الشريط كبالتالي ال يعتبر أيا منيما قد 
. عمى الرغـ مف 1يمكف االحتجاج بو مف طرؼ البنؾ كما يمكف االحتجاج بو عمى البنؾ

الشخص دليبل لنفسو عائقا أماـ  اصطناعأم الثاني إال أف مبدأ عدـ جكاز مكضكعية الر 
، خاصة إذا كاف طرفي العقد غير متكافئيف في االلكتركنيةالعقكد التي تبـر عمى الكسائط 

العقكد االلكتركنية عمكما كتكقيعيا إلكتركنيا خصكصا فقد يككف أحد طرفي  إبراـخبرة 
كده عمى دعامات الكتركنية بفضؿ خبرتو الفنية كتخزينيا العقد محترفا يستطيع تسجيؿ عق

يستطيع  كاسترجاعيا عند الحاجة إلييا كيككف الطرؼ اآلخر قميؿ الميارة كبالتالي ال
الشخص  اصطناععقكده كتخزينيا بطريقة آمنة كيدفع أماـ القضاء بعدـ جكازية تسجيؿ 

  .ركنيدليبل لنفسو في مكاجية خصمو الذم يممؾ الدليؿ االلكت

 الشخص دليال لنفسو اصطناعموقف القضاء من مبدأ عدم جواز  -ثانيا

القضاء الفرنسي أتيحت لو الفرصة لمنظر كالفصؿ في مدل حجية التكقيع االلكتركني في 
المنظـ لحجية التكقيع االلكتركني في اإلثبات  2000يكليك  13دكر قانكف صقبؿ  اإلثبات

باالتفاؽ الذم ينصب عمى التكقيع المعمكماتي في حالة الكفاء حيث أقر القضاء الفرنسي 
بالبطاقة البنكية كمنو إجازة االحتجاج بالدليؿ المكقع إلكتركنيا إلثبات التصرفات التي تبـر 

 بكاسطة ىذا التكقيع.
                                                           

 .29ص  ،سابؽمرجع   ،ضياء أميف مشيمش 1
 



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

429 
 

الفرنسية قضت  Seteحكما صادرا عف محكمة  الفرنسية حيث نقضت محكمة النقض
الشريط الكرقي الصادر عف التي عرضت عمييا بعدـ قبكؿ بمكجبو في إحدل القضايا 

 اآللي كدليؿ إثبات العتباره مف صنع مف يتمسؾ بو. اؼر صجياز ال

 اعتمادافتحت  Credicasكقائع ىذه القضية تتمخص في أف المؤسسة المالية الفرنسية 
 كقد سحبت ىذه األخيرة المبمغ عف طريؽ Bissonفرنؾ فرنسي لمسيدة  4000بمبمغ 

 كبتاريخ االستحقاؽ طالبت الشركة ،جياز الصراؼ اآللي التابع لمشركة المقرضة
Credicas  السيدة المقترضة بدفع المبمغ المستحؽ إال أنيا امتنعت عف الدفع بحجة أنيا

الشيء الذم دفع بالمؤسسة المقرضة إلى رفع دعكل قضائية إللزاميا  ،لـ تسحب المبمغ
بدفع المبمغ المسحكب، ىذه الشركة كتأييدا لطمباتيا قدمت لمقاضي الشريط الكرقي 

 الصادر عف جياز الصراؼ اآللي الذم يثبت عممية السحب كمبمغيا كتاريخيا.

قضت  09/05/1984خ: كبمكجب حكـ قضائي صادر عنيا بتاري Seteإال أف محكمة  
برفض دعكل المؤسسة كجاء في تعميؿ ىذا الحكـ أف مف يطمب تنفيذ التزاـ يجب عميو 

ترض بالدفع ق، كأف إثبات التزاـ الممدني فرنسي إثبات االلتزاـ 1315كطبقا ألحكاـ المادة 
مف القانكف المدني الفرنسي ال يككف إال بدليؿ مكقع مف  1322حسب أحكاـ المادة 

ف يثبت استعمالو لجزء أك كؿ مبمغ االئتماف المتفؽ عميو، كأف ىذا الدليؿ المكقع مف المدي
المديف ال يغني عنو ما أطمقت عميو الشركة اسـ التكقيع االلكتركني الصادر عف جياز 

جاء مبنيا عمى  Seteىذا يعني أف حكـ محكمة  ،تممؾ المؤسسة المدعية السيطرة عميو
لكتركنيا ال يقبؿ كدليؿ إثبات في مكاجية المدعى عمييا السيدة أساس أف الدليؿ المكقع إ

Bisson ألف الشريط الكرقي صادر عف الحاسب االلكتركني الذم يخضع في استعمالو ،
لمطمؽ حرية البنؾ، فما ينتج عف برمجة ىذا الحاسب يفترض أنو صادر عف مستعمؿ 

ند الصادر عف الحاسب كدليؿ الحاسب، كبالتالي ال يستطيع ىذا األخير االحتجاج بالس
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 . 1إثبات

بطاؿ حكـ محكمة  حكـ أما بخصكص  Seteمحكمة النقض الفرنسية القاضي بنقض كا 
، فالقكاعد المتعمقة بالدعكل قد كرد أف الحكـ محؿ الطعف خالؼ القانكفجاء مؤسسا عمى 

اف مف القانكف المدني الفرنسي كأنيما يجيز  1341،  1134النص عمييا في المادتيف 
ة يجكز االتفاؽ لؤلفراد االتفاؽ عمى مخالفتيما إذ ىما يتعمقاف بقكاعد مكممة ليست آمر 

 .2قكاعد اإلثبات جائز كمشركع  مخالفة ، كمف ثمة االتفاؽ عمىامعمى مخالفة حكمي

عمى عدـ الخركج عمى قاعدة عدـ جكاز اصطناع الخصـ  Seteىذا كقد أكدت محكمة 
 إذ قضت بأنو:  14/05/1986دليبل لنفسو في حكـ آخر أصدرتو في: 

حتى كلك كاف اإلثبات حرا بالنسبة لمديكف األقؿ مف خمسة آالؼ فرنؾ فإنو مف   <<
، يجب أف تقدـ عناصر اإلثبات البلزمة إلقناع  ،الضركرم أم كانت اتفاقات الخصـك

القاضي كليس مجرد سندات مطبكعة مف خبلؿ آلة تممؾ المؤسسة المدعية كامؿ السيطرة 
 .3>>عمييا

كىكذا يتضح مدل التعارض كالتناقض بيف اإلثبات بالسندات اإللكتركنية كقاعدة عدـ 
جكاز اصطناع الخصـ دليبل لنفسو، ذلؾ أف السندات االلكتركنية يفترض فييا أنيا صادرة 

لـ يقره  يمكنو االحتجاز بيا ما بحكزتو الحاسب اآللي، كبالتالي المف الشخص الذم 
الخصـ المدعى عميو بيذه السندات، فضبل عمى أف مف يحكز الحاسب اآللي الذم 
تستخرج منو السندات االلكتركنية يمكنو التبلعب كالتزكير في ىذه المستندات لذلؾ فإف 

ند عمى أف الدليؿ المقدـ ممف يقع قاعدة عدـ جكاز اصطناع الشخص دليبل لنفسو تست
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أسامة أحمد شكقي المميجي، استخداـ مستخرجات التقنيات العممية الحديثة كأثره عمى قكاعد اإلثبات المدني، بدكف  3

 .36،  ص 2000طبعة  ،دار نشر



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

431 
 

 .1عميو عبء اإلثبات يسيؿ تزكيره كيصعب اكتشاؼ ىذا التزكير كالتبلعب

 المبحث الثانــي

 االستثناءات القانونية عمى الدليل الكتابي لقبول التوقيع

 اإللكتروني في اإلثبات

 لقد اتفؽ كؿ مف التشريع الجزائرم كالفرنسي كالمصرم عمى أف يككف إثبات
التصرفات القانكنية كقاعدة عامة يتـ كتابة كجعؿ المحرر المكتكب الكسيمة األفضؿ عف 
باقي الكسائؿ األخرل في إثبات التصرفات القانكنية عمى األخص إال أف ىذه المسألة 
ليست مطمقة ألف التشريع حينما اشترط اإلثبات بالكتابة أف يككف مثؿ ىذا اإلثبات ممكنا 

 عممية طبقا لقاعدة ال التزاـ بمستحيؿ.مف الناحيػػػػة ال

الكتابة، ءات عمى قاعدة األصؿ في اإلثبات لذلؾ أكردت ىذه التشريعات عدة استثنا 
يمكف بكاسطتيا االستغناء عمى الدليؿ الكتابي كاالكتفاء بأم كسيمة مف كسائؿ اإلثبات 

كتابي الذم األخرل خاصة، كأف الكاقع أثبت كجكد ظركؼ تحكؿ دكف إعداد الدليؿ ال
 يتطمبو القانكف في اإلثبات، كحفاظا عمى الحقكؽ أجيز اإلثبات بالكسائؿ األخرل.

بصكرة أساسية عمى المحررات اإللكتركنية  كاعتمادىاكنظرا ألىمية التجارة االلكتركنية 
كالتكقيع االلكتركني في الكقت الذم لـ تكف فيو تشريعات تنظـ اإلثبات االلكتركني 

عناصر الدليؿ االلكتركني، باإلضافة إلى عدـ تقبؿ ىذا النكع مف  كتعترؼ بحجية
عطائيا حجية الدليؿ الكتابي. فقد حاكؿ الفقو االسترشاد  المستندات االلكتركنية كا 

الحاالت التي يجكز فييا  –كاالستعانة باالستثناءات الكاردة عمى مبدأ اإلثبات بالكتابة 
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 عناصر المحرر االلكتركني في اإلثبات. لقبكؿ –االستغناء عف الدليؿ الكتابي 

 كالتصرفات أك الحاالت التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد كالقرائف حسب القكاعد 

 لعامة لئلثبات نكعاف:ا

حاالت يجكز فييا اإلثبات بالشيادة كالقرائف حسب األصؿ: كىي الحاالت التي جاءت  
مف قانكف اإلثبات المصرم  60مف القانكف المدني الجزائرم كالمادة  333بيا المادة 

 –الكقائع المادية  -مف القانكف التجارم الفرنسي كىي:  109كالتي تقابميا المادة 
 فات المدنية التي ال تزيد قيمتيا عمى نصاب معيف.التصر  –المعامبلت التجارية 

كىناؾ حاالت أخرل يجكز فييا اإلثبات بالقرائف كالشيادة استثناء كىذه الحاالت نصت 
مف قانكف اإلثبات  63،  62مف القانكف المدني الجزائرم كالمادتيف  335عمييا المادة 

ع يحكؿ دكف الحصكؿ عمى كجكد مان –كجكد مبدأ اإلثبات بالكتابة  -المصرم كىي : 
 . ي ال يد لمدائف فيوفقد الدليؿ الكتابي بعد تككينو بسبب أجنب –دليؿ كتابي 

ىذه االستثناءات يجب فييا أف تتكفر الشركط الخاصة بكؿ حالة مف الحاالت السابقة 
حتى يمكف االستغناء عمى الدليؿ الكتابي، كاالستعانة بشيادة الشيكد كالقرائف إلثبات 
التصرفات القانكنية. مع المبلحظة أف تقدير مبدأ االستثنائية مف اإلثبات بالدليؿ الكتابي 
يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي، فيك الذم يقدر ما إذا كانت الحالة المعركضة يجب 

 إثباتيا بالدليؿ الكتابي، أك يجكز إثباتيا بالكسائؿ األخرل )القرائف كشيادة الشيكد(.

االستثناءات القانكنية عمى الدليؿ الكتابي لقبكؿ التكقيع االلكتركني في لمبحث في ىذه 
 اإلثبات قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف: 

  .: الحاالت التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد كبالقرائف حسب األصؿالمطمب األول
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 ائف استثناء.: الحاالت التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد أك بالقر المطمب الثاني

 المطمب األول

 الحاالت التي يجوز فييا اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن حسب األصل

بالنسبة  اإلثبات بالكتابة يككف كاجباالقاعدة في إثبات التصرفات المدنية أف 
لـ  لمتصرفات القانكنية متى تجاكزت قيمتيا نصابا معينا أك كانت غير محددة القيمة ما

مف التقنيف  333قضت بو المادة  أك نص يقضي بخبلؼ ذلؾ، كىذا ما اتفاؽيكجد 
 مف قانكف اإلثبات المصرم. 60المدني الجزائرم كالمادة 

شيكد بالال يجكز اإلثبات  <<مف التقنيف المدني الجزائرم عمى أنو: 334فنصت المادة 
اشتمؿ عميو فيما يخالؼ أك يجاكز ما  -دينار جزائرم 100.000كلك لـ تزد القيمة عف 
 .>>مضمكف عقد رسمي

قانكف مدني جزائرم فإنو ال يجكز إثبات أم تصرؼ قانكني يخالؼ  334بمكجب المادة 
أك يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي رسمي بشيادة الشيكد، بمعنى أنو ال يجكز إثبات 

لـ  خبلؼ ما أشتمؿ عميو دليؿ كتابي إال بالكتابة مف نفس النكع أك الطبيعة حتى كلك
دينار 100.000رم ىي : ، كحسب التشريع الجزائ1تتجاكز القيمة المنصكص عمييا قانكنا

 .جزائرم 

كتطبيقا لقاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة عمى التعاقدات المبرمة الكتركنيا فإنو ينبغي التمييز 
دينار جزائرم كالتصرؼ الذم تقؿ قيمتو  100.000بيف التصرؼ الذم تزيد قيمتو عف 

دينار جزائرم كجب اإلثبات بالكتابة  100.000عف ذلؾ فإذا زادت قيمة التصرؼ عف 
ار التصرؼ أك التعاقد تـ بالكسائط االلكتركنية، أما إذا كانت االلكتركنية عمى اعتب

                                                           
 .472سابؽ، ص مندل عبد اهلل محمكد حجازم، مرجع  1
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يجكز إثباتيا دينار جزائرم ف 100.000الصفقة المبرمة عبر االنترنت ال تزيد قيمتيا عف 
، ككذلؾ مبدأ حرية اإلثبات في المكاد التجارية بمكجبو يجكز إثباتيا تبكافة كسائؿ اإلثبا

في الحاالت التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد  بكافة كسائؿ كطرؽ اإلثبات، كلمبحث
 كبالقرائف بحسب األصؿ قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف:

 .حرية اإلثبات في المكاد التجارية )المعامبلت التجارية( الفرع األول:

 : حرية اإلثبات في التصرفات القانكنية التي ال تزيد قيمتيا عف نصاب معيف.الفرع الثاني

  ولالفرع األ 

 حرية اإلثبات في المواد التجارية )المعامالت التجارية(

مف قانكف اإلثبات  60مف التقنيف المدني الجزائرم كالمادة  333كفقا ألحكاـ المادة 
المصرم فإف المعامبلت التجارية فيما يتجاكز القيمة المحددة قانكنا تخرج عف نطاؽ 
قاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة، فيذه التصرفات يجكز إثباتيا بشيادة الشيكد أيف كانت 

المعامبلت التجارية يتنافى مع ما تقـك قيمة التصرؼ، ذلؾ أف اشتراط الكتابة في إثبات 
. بمعنى أف اإلثبات 1عميو ىذه األخيرة مف ثقة متبادلة بيف التجار كالسرعة في االنجاز

بؿ إف العمؿ بو يعد تعطيبل لممعامبلت التجارية، كيجكز  ،محؿ لو بالدليؿ الكتابي ال
فيما يخالؼ الدليؿ الكتابي  أيضا في المعامبلت التجارية اإلثبات بشيادة الشيكد أك القرائف

أك يجاكزه إف قاعدة حرية اإلثبات في المعامبلت التجارية ال تنطبؽ إال عمى المعامبلت 
التجارية بيف التجار مما يعني أف مبدأ حرية اإلثبات ال يعمؿ بو إال إذا كاف طرفي 

إذا كاف المعاممة )التصرؼ( تاجريف، ككاف التصرؼ متعمؽ بمعامبلتيـ التجارية كعميو 
طرفا العبلقة )التصرؼ القانكني( مف طائفة التجار ككاف مكضكع التصرؼ يتعمؽ بإحدل 

                                                           
 .143، ص 2002 ،األىكاني حساـ الديف كامؿ،  شرح قانكف اإلثبات، بدكف دار نشر   1
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األعماؿ التجارية، فإنو يجكز لكبل الطرفيف إثبات ىذا التصرؼ كمكضكعو بجميع طرؽ 
نكني ال يعد ، بمفيكـ المخالفة أف قياـ التاجر بتصرؼ قا1اإلثبات كشيادة الشيكد كالقرائف

فإف مثؿ ىذا التصرؼ ال يعد عمبل تجاريا كبالتالي ال يخضع  ؿ تجارتومف ضمف أعما
كمبدأ حرية اإلثبات في التصرفات كالمعامبلت التجارية ليس  ،2إلى مبدأ حرية اإلثبات

 فيناؾ مف المعامبلت التجارية ما ،بمبدأ مطمؽ يطبؽ عمى كافة التصرفات التجارية
مؾ التي تككف عمى درجة كبيرة مف األىمية يكجب فييا المشرع أف تككف مكتكبة خاصة ت

كالخطكرة، كذلؾ مف أجؿ حماية المصمحة العامة كالخاصة كمثاليا ما نصت عميو المادة 
مف القانكف التجارم كالتي اشترطت الكتابة الرسمية في بيع أك الكعد ببيع أك التنازؿ  79

تجارم كالتي اشترطت مف القانكف ال 465عف محؿ تجارم، ككذلؾ ما نصت عميو المادة 
مف القانكف التجارم  472في السند ألمر أف يككف مكتكبا باإلضافة إلى أحكاـ المادة 

المتعمقة بالشيؾ، كنفس األمر فيما يتعمؽ بعقكد تأسيس شركات تجارية فقد اشترط فييا 
 تتثب  <<منو تنص: 445التشريع الجزائرم الكتابة الرسمية لعقد الشركة فمثبل المادة 

ال كانت باطمة. ال يقبؿ أم دليؿ إثبات بيف الشركاء فيما يتجاكز أك  الشركة بعقد رسمي كا 
مف مدكنة التجارة  108. كىذا ما نصت عميو المادة >>يخالؼ ضد مضمكف عقد الشركة

ا كرد المتعمقة بالشيؾ، ككذلؾ م 239المغربية كالمتعمقة برىف األصؿ التجارم كالمادة 
المتعمقة بشركة التكصية باألسيـ كغيرىا مف  96/15 :نكف رقـمف القا 31بالمادة 
 .3المكاد

أما بالنسبة لؤلعماؿ التجارية المختمطة التي تككف بيف تاجر كغير تاجر بمعنى أف ىذا 
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التصرؼ يككف تصرفا تجاريا بالنسبة ألحد األطراؼ كيككف تصرفا مدنيا لمطرؼ اآلخر. 
بات بالكتابة عمى مف كاف التصرؼ مدنيا في في ىذه الحالة تسرم قاعدة كجكب اإلث

حقو، بينما يسرل مبدأ حرية اإلثبات عمى مف كاف التصرؼ تجاريا في حقو، أم أف 
التاجر يمتـز في إثبات دعكاه بطرؽ اإلثبات العادية الكاردة في القانكف المدني، كليس كفقا 

د التاجر بكافة طرؽ لمبدأ حرية اإلثبات أما غير التاجر فيستطيع أف يثبت دعكاه ض
 .1اإلثبات شيادة الشيكد كالقرائف

إذا كاف األصؿ في المعامبلت التجارية ىك حرية اإلثبات إال أف ىناؾ مجمكعة مف 
الضكابط تحد مف االستعانة بيذا المبدأ كبالتالي الرجكع إلى القكاعد العامة في اإلثبات 

 ىذه الضكابط تتمثؿ في:

اؼ عمى أف يككف اإلثبات بالكتابة كاألصؿ في المعاممة ىك حالة كجكد اتفاؽ بيف األطر -
حرية اإلثبات في حالة كجكد مثؿ ىذا االتفاؽ فإنو يجب الرجكع إلى األصؿ كىك المجكء 

 .2إلى قكاعد اإلثبات العامة إلثبات التصرؼ

التصرفات التي تبـر بيف التجار كال تتصؼ بالطابع التجارم، أك تككف تصرفات مدنية  -
يعتيا اإلثبات يككف فييا كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات إذا كانت قيمتيا تتجاكز بطب

 النصاب المسمكح بإثباتو بشيادة الشيكد أك القرائف.

بؽ اإلشارة إلييا في مقدمة التصرفات الشكمية التي يشترط فييا القانكف الكتابة كالتي س -
 .الفرع

ات المكقعة إلكتركنيا في إثبات تصرؼ أك كالتساؤؿ الذم يطرح ىؿ يمكف قبكؿ المحرر 
 عقد تجارم إذا تكافرت جميع شركط مبدأ حرية اإلثبات؟.

                                                           
 .100ؽ، ص سابعمي عادؿ حسيف، مرجع  1
 .354سابؽ، ص بد الفتاح بيكمي حجازم، مرجع ع 2



 ثاين: القوة الثبوتية للتوقيع الالكرتوين.الباب ال  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

437 
 

نظرا إلمكانية إثبات المعامبلت التجارية بجميع طرؽ اإلثبات فإف لطرفي المعاممة 
، أك عمى الكسائط االلكتركنية أك الضكئية أك ارية التي تتـ عبر شبكة االنترنتالتج

سية االستعانة بالمحرر االلكتركني إلثبات العقد أك االلتزامات الناشئة عنو يالمغناط
بشيادة الشيكد حتى كأف زادت قيمة المعاممة عمى النصاب المقرر إثباتو بشيادة الشيكد. 
كما يجكز أيضا االستعانة بالمحرر االلكتركني إلثبات ما يخالؼ أك يجاكز ما ىك كارد 

 .ف التصرؼ تجارياالكتابي طالما كابالدليؿ 

إذا كاف مف الجائز إثبات التصرفات التجارية التي تتـ عبر شبكة االنترنت بالمحررات 
المكقعة إلكتركنيا فإف لمقضاء حرية كاسعة في تقدير القكة الثبكتية ليذه الكسيمة مما يعني 

رر المكقع أف الجكاز القانكني يعكد أكال كأخيرا لقاضي الحكـ، ىذا األخير يقرر قبكؿ المح
الكتركنيا ككسيمة إثبات متى تأكد لو استخداـ ىذا التكقيع كعدـ منازعة األطراؼ في 

  .1صحتو أك يرفضو لعدـ قناعتو بو

كما يمكف لقاضي المكضكع االستعانة بالمحرر المكقع الكتركنيا كقرينة قضائية إلثبات 
ظيار حقيقتيا  ،2رة تقـك عمى االستنباطكبذلؾ فيي أدلة غير مباش ،المعاممة التجارية كا 

ينصب عمى الكاقعة مصدر الحؽ بؿ عمى كاقعة أخرل إذا ثبت  بالقرائف ال كاإلثبات
تع بسمطة تقديرية عمى كالقاضي يتم، 3إمكانية أف يستخمص منيا الكاقعة المراد إثباتيا

ف  يفي األدلة األخرل فيمكنو أف يبن سع مف تمؾ الممنكحةالقرائف أك  قناعتو عمى كاقعة كا 
لـ تكف محددة بالطرؽ القانكنية أك عمى كقائع لـ تكف محؿ مناقشة بؿ يمكف أف يستند 

 . 4إلى أدلة أخرل مادامت متعمقة بالدعكل
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المكقع إلكتركنيا إلثبات الحؽ  التاجر الحؽ في التمسؾ بالمستندعمى الرغـ مف إعطاء 
ت يعتبر حبل جزئيا ألف المشرع قد يتطمب كجكد الذم يطالب بو تطبيقا لمبدأ حرية اإلثبا

االعتماد عمى المستند المكقع  تاجريمكف لم كبالتالي ال ،كتابة عمى النحك الذم سبؽ بيانو
دليبل. كىذا يعتبر حرمانا  الكتابة التي تككف ا ألف المشرع في ىذه الحاالت حددإلكتركني

كدىـ أما بخصكص المعامبلت مف االستفادة مف ىذه المستندات إلثبات عق تاجرلم
التجارية المختمطة فإف غير التاجر يستطيع أف يستند إلى المستندات المكقعة إلكتركنيا في 

الدليؿ الكتابي  إلزاميةأما التاجر فبل يككف لو ذلؾ حيث يتقيد بمبدأ  ،مكاجية التاجر
 قع الكتركنيا الالمكقع بخط اليد إلثبات حقكقو كالجدير بالمبلحظة أف قيمة المحرر المك 

نما في  االعتراؼتتكقؼ فقط عند   اعتبارهبحجية عناصره )الكتابة كالتكقيع االلكتركنييف( كا 
ستعانة بالقرائف تكاجو الاء الكصكؿ إلى الحقيقة ك مف القرائف التي يمكف مف خبلليا لمقضا

 تحديات منيا:

نما ينحصر في التصرفات  أف المجكء إلى القرائف ال - يككف في جميع التصرفات كا 
يمكف لمقاضي االستعانة بالقرائف  فييا بشيادة الشيكد كمنو ال اإلثباتالتي يجكز 

 إذا كانت قيمة المعاممة تزيد عف النصاب المسمكح إثباتو بشيادة الشيكد.
أساس يقـك عمى  في اإلثبات بالقرائف في الحؽ المدعى بو الالقاضي ف قناعة إ -

نما عمى أساس االستنباط العقمي إذف  الكقؼ عمى حقيقة الكقائع المتنازع عمييا كا 
القرائف تقـك عمى االحتماؿ كالترجيح كبذلؾ تككف سمطة القاضي كاسعة في تقدير 

ة فية المبرمة بكسائط إلكتركنية بكاىذه القرائف إف  قرار إثبات التصرفات التجار 
ع االلكتركني جاء نتيجة إرساء معظـ التشريعات لمبدأ بما فييا التكقي اإلثباتطرؽ 
في المكاد التجارية سكاء التقميدية منيا أك االلكتركنية باإلضافة إلى  اإلثباتحرية 
تكجد نصكص تشريعية تمـز إثبات المعامبلت التجارية االلكتركنية بكاسطة  أنو ال

 المحررات التجارية ال غير.
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لئلثبات االلكتركني أكردت شركطا يجب تكافرىا في إف معظـ التشريعات المنظمة  -
كدليؿ إلثبات المعامبلت االلكتركنية  اعتمادىاقع الكتركنيا مف أجؿ المك  المحرر

يجب تجاكزىا تحت شعار حرية اإلثبات في المكاد التجارية. بحيث  ىذه الشركط ال
ىذا المحرر يجكز االحتجاج بمحرر إلكتركني غير مكقع إلكتركنيا أك أف يككف  ال

 يتكفر عمى الشركط القانكنية العتباره دليبل في اإلثبات. مقترف بتكقيع إلكتركني ال

إف مسألة تقدير حجية التكقيع االلكتركني تخضع لسمطة القاضي عمى النحك الذم 
اعتباره قرينة قضائية ىذا األمر أدل إلى زعزعة عنصر الثقة في إليو سبؽ التطرؽ 

المبرمة عبر الكسائط االلكتركنية كالتي تثبت بالكسائؿ االلكتركنية المعامبلت التجارية 
عماؿ التجارية المختمطة ألف في قيع االلكتركني، خاصة في مجاؿ األكمف بينيا التك 

المكقعة الكتركنيا في  ىذا النكع مف األعماؿ حـر التاجر مف اإلثبات بالمحررات
األمر الذم  أنعكس سمبا عمى التجارة  التصرفات التي ال يجكز فييا اإلثبات بالبينة

 االلكتركنية لتخكؼ التجار مف جية كعزكفيـ مف جية ثانية عف التعاقد إلكتركنيا
يستطيعكف اإلثبات في مكاجيتيـ إال  ال نيـألالنترنت( مع األشخاص المدنييف ا )عبر

 طبقا لقكاعد القانكف المدني.

 الفرع الثاني

 القانونية التي ال تزيد قيمتيا عن نصاب معينحرية اإلثبات في التصرفات 

مف القانكف المدني  333لقد سبقت اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد أكجب في المادة 
دينار  100.000اإلثبات بالكتابة في التصرفات القانكنية المدنية التي تتجاكز قيمتيا 

صرفات المدنية التي ال جزائرم أك كاف غير محدد القيمة فأخرجت مف ىذا القيد الت
كأعتبر األصؿ فييا جكاز اإلثبات بشيادة الشيكد، أم جكاز  ،تتجاكز قيمتيا ىذا النصاب

إثباتيا بكافة كسائؿ اإلثبات )نظاـ اإلثبات الحر( بما في ذلؾ المحررات المعمكماتية أك 
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، كيرجع السبب في عدـ 1االلكتركنية، كذلؾ بصرؼ النظر عف صفة أطراؼ النزاع
شتراط المشرع اإلثبات بالكتابة فيما تقؿ قيمتو عف نصاب معيف إلى رمزية ىذه القيمة ا

كالتي عادة ما تتعمؽ بالكفاء بالحاجات اليكمية لمشتريات األشخاص باإلضافة إلى أف 
ىدار لمكقت إذ قد ال تتناسب  تطمب الكتابة إلثبات ىذا التصرؼ يؤدم إلى تعقيدىا كا 

ذم ييدر مع قيمة التصرؼ، لذلؾ أعفى المشرع األطراؼ مف مصاريؼ العقد كالكقت ال
 . 2اإلثبات بالكتابة

ذا كاف األصؿ في إثبات التصرفات التي ال تزيد قيمتيا عمى النصاب المحدد بجميع  كا 
كسائؿ كطرؽ اإلثبات، فإنو يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى أف يككف إثباتيا بالكتابة كما 

ة الشيكد في التصرفات التي تقؿ عف النصاب المحدد في يستثنى كذلؾ مف اإلثبات بشياد
 –الحاالت التي يشترط فييا القانكف اإلثبات بالكتابة مثؿ إبراـ بعض العقكد كعقد الكفالة 

كعقد العمؿ بالنسبة لصاحب العمؿ، ككذلؾ حالة اشتراط الكتابة في إثبات  –كعقد الصمح 
دينار 100.000ك لـ تزد قيمة التصرؼ عف حتى كل ،ما يخالؼ أك يجاكز الثابت بالكتابة

 <<مف القانكف المدني الجزائرم بقكليا  334، كىذا بحسب ما نصت عميو المادة 3جزائرم
دينار جزائرم  فيما يخالؼ  100.000ال يجكز اإلثبات بالشيكد كلك لـ تزد القيمة عمى 

 .>>.........كز ما اشتمؿ عميو مضمكف عقد رسميأك يجا

إذف جميع التصرفات القانكنية التي يككف مف شأنيا أف تنشئ أك تنقؿ أك تعدؿ أك تنيي 
دينار جزائرم ال يجكز إثباتيا  100.000التزامات، أك الحقكؽ التي تتجاكز قيمتيا 

مف  333بشيادة شيكد، كيمـز أف تثبت بالكتابة، كالمشرع الجزائرم في نص المادة 
ة الكتابة، كلكف يستشؼ ذلؾ مف القكاعد العامة لئلثبات، القانكف المدني لـ يذكر صراح
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كالمقصكد ىنا بالكتابة ىي الكتابة التقميدية سكاء كانت عرفية أك رسمية، كيقصد بيا كذلؾ 
الكتابة االلكتركنية المكقعة إلكتركنيا، فطبقا ليذا النص فإنو يمكف إثبات التصرفات 

دينار جزائرم بكافة طرؽ اإلثبات بما في ذلؾ 100.000القانكنية التي ال تزيد قيمتيا عف 
شيادة الشيكد كالقرائف، ما لـ يتطمب المشرع أك يتفؽ األطراؼ عمى كجكب اإلثبات 
بالكتابة ميما كانت قيمة التصرؼ. مع المبلحظة أف نصاب اإلثبات ىذا مر بمراحؿ 

ماعية كاالقتصادية متعاقبة لمتكافؽ مع المتغيرات االقتصادية، كاستجابة لمضركرات االجت
التي تقتضييا المعامبلت التي تتـ بيف األفراد كيستفاد ذلؾ مف التعديؿ الذم جاء بو 

مف القانكف المدني  333عمى أحكاـ المادة  05/10المشرع الجزائرم بمكجب القانكف رقـ 
دينار 1000دينار جزائرم بدال مف 100.000أيف رفع مبمغ نصاب اإلثبات بالشيادة إلى 

 ئرم.جزا

أما بخصكص القانكف المصرم فقد رفع سقؼ النصاب في المعامبلت القانكنية التي يمكف 
كىذا  1999لسنة  18جنيو بمكجب القانكف رقـ  500إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات إلى 
في غير المكاد التجارية إذا كاف التصرؼ <<بقكليا:  60بحسب ما نصت عميو المادة 

مسمائة جنيو أك كاف غير محدد القيمة فبل يجكز شيادة الشيكد القانكني تزيد قيمتو عف خ
 .>>في إثبات كجكده أك انقضائو ما لـ يكجد اتفاؽ أك نص يقضي بغير ذلؾ

ت األردني عمى مف قانكف البيانا 28/1أما بخصكص القانكف األردني فقد نصت المادة 
ائة دينار أك كاف غير محدد إذا كاف االلتزاـ في غير المكاد التجارية يزيد عف م << :وأن

المقدار فبل تجكز الشيادة في إثبات كجكد االلتزاـ أك البراءة منو ما لـ يكجد اتفاؽ أك نص 
، كالتشريعات المختمفة قد نصت عمى القكاعد التي يجب مراعاتيا في >>يقضي بغير ذلؾ

 اآلتي: تقدير قيمة التصرؼ القانكني، أك االلتزاـ ىذه القكاعد يمكف إجماليا في
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 قاعدة األخذ بقيمة االلتزام وقت إبرام العقد   -أوال

ال صعكبة في تقدير قيمة التصرؼ إذا كاف محمو مبمغا مف النقكد، كلكف إذا كاف محمو 
شيئا آخر غير النقكد فإف مسألة تحديد قيمة االلتزاـ تككف مف اختصاص القاضي يقدره 

يتقيد في ذلؾ بتقديرات الخصـك أنفسيـ، سكاء بنفسو أـ بكاسطة أىؿ الخبرة دكف أف 
كالعبرة في تقدير قيمة التصرؼ بكقت صدكره بمعنى أف يتـ تقدير قيمة االلتزاـ كقت إتماـ 
العقد ال كقت الكفاء بو أك كقت رفع الدعكل دكف النظر إلى ما قد يطرأ عميو مف زيادة أك 

فة طرؽ اإلثبات إذا كانت قيمة نقص بعد قياـ العقد، فيذا ال يؤثر عمى جكاز اإلثبات بكا
جنيو مصرم، أك  500دينار جزائرم، أك  100.000التصرؼ كقت إبرامو ال تزيد عف 

دينار أردني، كيجكز كذلؾ اإلثبات بشيادة الشيكد إذا كانت زيادة االلتزاـ عف  100
 .1النصاب المحدد قانكنا لـ تأت إال مف ضـ الممحقات إلى األصؿ

...كيقدر االلتزاـ "بقكليا:  333/2التشريع الجزائرم أخذ بيذه القاعدة في نص المادة 
باعتبار قيمتو كقت صدكر التصرؼ القانكني كيجكز اإلثبات بالشيكد إذا كانت زيادة 

  " . دينار جزائرم لـ تأت إال مف ضـ الممحقات إلى األصؿ 100.000االلتزاـ عف 

 قاعدة األخذ بحرية اإلثبات حتى ولو اشتممت الدعوى عمى طمبات متعددة  -ثانيا

حسب ىذه القاعدة يراعى في تقدير قيمة التصرؼ في حالة تعدد االلتزامات بيف شخصيف 
ككانت ناشئة عف مصادر متعددة فالعبرة لكؿ منيا عمى حدة، بحيث يككف اإلثبات جائزا 

ف اشتممت عمى طمبات متعددة بشرط أف بكافة طرؽ اإلثبات في الدعكل القضائي ة حتى كا 
دينار جزائرم كما في التشريع  100.000ال يزيد كؿ طمب عمى الحد المقرر قانكنا أم 

الجزائرم، كلك كاف مجمكع الديكف أك الطمبات المتعددة يزيد عف ىذا المبمغ كيسرم ىذا 
بيعة كاحدة، كما لك الحكـ حتى كلك كانت المصادر التي نشأت منيا ىذه الديكف مف ط
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 333/3كانت كميا عقكد بيع أبرمت تباعا، أك عقكد قرض كىذا ما نصت عميو المادة 
ذا اشتممت الدعكل عمى طمبات متعددة ناشئة عف مصادر متعددة جاز  : "بقكليا كا 

دينار جزائرم كلك كانت ىذه  100.000اإلثبات بالشيكد في كؿ طمب ال تزيد قيمتو عف 
كعيا تزيد عف ىذه القيمة كلك كاف منشؤىا عبلقات بيف الخصـك أنفسيـ الطمبات في مجم

أك تصرفات قانكنية مف طبيعة كاحدة ككذلؾ الحكـ في كؿ كفاء ال تزيد قيمتو 
 ." دينار جزائرم 100.000عف

مف قانكف اإلثبات المصرم بمعنى أف مكقؼ  60/2ىذا النص تقابمو أحكاـ المادة 
 قاعدة.التشريعيف كاحد مف ىذه ال

 تطبيق ىذا االستثناء عمى العقود واالتفاقات أيا كان نوعيا -ثالثا

يعنى أنو يمكف العمؿ بقاعدة اإلثبات الحر في جميع العقكد كاالتفاقات التي تقؿ قيمتيا 
عمى النصاب المحدد قانكنا سكاء كانت ىذه العقكد تنشئ التزاما أك تنقؿ حقا، ككذلؾ 

، كمع ذلؾ فإنو تكجد حاالت ال يجكز فييا اإلثبات كفقا 1أك تنقموالعقكد التي تنيي االلتزاـ 
لممبدأ الحر في اإلثبات حتى كلك كانت قيمة التصرؼ أقؿ مف النصاب الذم حدده 

 مف القانكف المدني الجزائرم كىي :  334القانكف كىذا ما جاءت بو المادة 

 فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو الدليؿ الكتابي: -

ال يجكز اإلثبات بالشيكد : "قانكف مدني جزائرم  334مف المادة  نصت الفقرة الثانيةلقد 
 دينار جزائرم: 100.000كلك لـ تزد القيمة عف 

 " . فيما يخالؼ أك يجاكز ما اشتمؿ عميو عقد رسمي

يستشؼ مف النص المذككر أنو ال تقبؿ الشيادة كطرؽ اإلثبات األخرل لنقض ما ىك 
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دينار 100.000العقد الرسمي( حتى كلك كانت قيمة التصرؼ ال تزيد عف ثابت بالكتابة )
 .1جزائرم كذلؾ تطبيقا لمبدأ الثابت كتابة ال ينقض إال كتابة

  إذا كان المطموب ىو الباقي أو جزء من حق ال يجوز إثباتو بالكتابة-1

..... إذا كاف <<مف القانكف المدني الجزائرم بقكليا  334ىذا األمر نصت عميو  المادة 
 .>>المطمكب ىك الباقي أك ىك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو إال كتابة

العبرة بقيمة التصرؼ كقت نشكئو، كمنو ال يجكز اإلثبات بشيادة الشيكد كلك لـ تزد 
دينار جزائرم في  100.000القيمة التي يطالب بيا الدائف عف النصاب المحدد قانكنا )

ف اإلثبات بالشيادة في ىذه الحالة يتيح لمدائف تجزئة مطالبتو التشريع الجزائرم مثبل(، أل
كيتخمص مف قاعدة كجكب اإلثبات بالكتابة، كىذا الحكـ يسرم سكاء كاف ما يطالب بو 
الدائف ىك جزء مف الديف أك باقي الديف، فالعبرة بقيمة الحؽ كمو، ىذا األمر كذلؾ يسرم 

االلتزاـ األصمي، فإذا كانت قيمة االلتزاـ  عمى المديف في حالة الكفاء الجزئي بقيمة
األصمي تفكؽ كتزيد عف النصاب المحدد قانكنا فإنو ال يجكز إثبات الكفاء بشيادة 
الشيكد، حتى كلك كاف الجزء المكفى بو أقؿ مف النصاب المحدد قانكنا لئلثبات بشيادة 

ة كيدعي أف الكفاء كاف الشيكد، كحتى ال يتحايؿ المديف عمى قاعدة إثبات الكفاء بالكتاب
 .2عمى أجزاء

إذا طالب أحد الخصوم بمبمغ يزيد عن النصاب المحدد ثم عدل طمبو إلى مادون -2
 ذلك

.....إذا <<كالتي نصت  334/4ىذه الحالة عالجيا التشريع الجزائرم بمكجب المادة 
دينار جزائرم ثـ عدؿ عف  100.000طمب أحد الخصـك في الدعكل بما تزيد قيمتو عف 
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 .>>طمبو إلى ما يزيد عمى ىذه القيمة

أكؿ مبلحظة ىك أف التشريع الجزائرم بمكجب ىذه الفقرة لـ يكف دقيقا في الصياغة 
لقيمة كبيذا يتعيف كاألصؿ ىك العدكؿ إلى مادكف ىذه القيمة كليس إلى ما يزيد عف ىذه ا

عمى التشريع الجزائرم التدخؿ مف أجؿ إعادة صياغة ىذه الفقرة حتى تككف منسجمة مع 
ما يريده الشارع مف النص، كليس العكس بمعنى أف ألفاظ النص يؤدم إلى عكس أك 

 نقيض ما يريده الشارع.

بالشيادة  كفي ىذه الحالة قد يحدث أف يطالب أحد الخصـك بما يزيد عف نصاب اإلثبات
ثـ بعد ذلؾ يعدؿ عف طمبو إلى مادكف نصاب المحدد قانكنا حتى يتسنى لو اإلثبات 
بشيادة الشيكد. القانكف منع ذلؾ صراحة سكاء ما نص عميو التشريع الجزائرم في المادة 

/ج مف 61مف القانكف المدني أك ما نص عميو التشريع المصرم في المادة  334/4
ة التي يتكخاىا المشرع مف ىذا المنع مف اإلثبات بشيادة الشيكد ىك كالغاي 1قانكف اإلثبات

مطالبة المدعي بما يجاكز قيمتو نصاب اإلثبات بالشيادة ثـ تعديؿ طمباتو بما ال يجاكز 
ذلؾ، قرينة عمى أف تخفيض الطمب القصد منو ىك التيرب مف قاعدة كجكب اإلثبات 

جميع األطراؼ. كما أنو يجكز لممدعى ىدـ  بالكتابة. ألف الغاية مف التشريع ىي حماية
قرينة التيرب مف قاعدة اإلثبات بالكتابة إذا استطاع إثبات أف تقديره لمقيمة المطالب بيا 

 .2عند رفع الدعكل كانت نتيجة خطأ لـ ينتبو إليو بعد تسجيؿ الدعكل كتبميغيا

يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف اإلثبات في التصرفات التي تقؿ قيمتيا عف الحد المحدد 
قانكنا حسب كؿ تشريع متى تكافرت العناصر كالشركط السالفة الذكر يجكز فييا اإلثبات 

                                                           
بشيادة الشيكد .... إذا طالب أحد الخصـك  إلثباتاعدـ جكاز  <<المصرم تنص  اإلثبات/ج مف قانكف 61دة الما 1

 .>>يزيد عمى ىذه القيمة ال قيمتو عف خمسمائة جنيو ثـ عدؿ عف طمبو إلى ما في الدعكل بما يزيد
 .417سابؽ، ص سميماف مرقس، مرجع  2
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بكافة كسائؿ أك طرؽ اإلثبات فيؿ يقبؿ فييا التكقيع االلكتركني إلثبات مثؿ ىذه 
 التصرفات؟

ية المختمفة فإف المعامبلت التي تتـ عف طريؽ االنترنت يمكف حسب النصكص التشريع
إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات كمف بينيا الكتابة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني ألف ىذه 
المعامبلت غالبا ما تتـ لشراء سمع محددة القيمة مثؿ الكتب االلكتركنية كاألقراص 

ىا مف المكاد االستيبلكية، أك تتعمؽ بخدمات الممغنطة كأجيزة االستعماؿ المنزلي كغير 
محددة القيمة قد ال تجاكز القيمة المحددة قانكنا لئلثبات بالشيادة كبذلؾ ال يكجد مانع 
قانكني يحكؿ دكف االعتماد عمى المحررات المكقعة الكتركنيا في إثبات ىذه التصرفات 

ف تحديد القيمة الثبكتية لممحرر التي  ال تزيد قيمتيا عف نصاب اإلثبات بالشيادة طالما أ
المكقع إلكتركنيا يخضع لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع، شأنيا شأف بقية األدلة أك 
طرؽ اإلثبات األخرل، فيمكف أف يمنح ليا قيمة الدليؿ الكامؿ في اإلثبات أك يعتبرىا 

األمر الذم مجرد قرينة قضائية يستأنس إلييا في الدعكل، أك ييدر قيمتو في اإلثبات 
ييدد استقرار المعامبلت االلكتركنية عبر شبكة االنترنت كمف جية ثانية فإف تحديد المبمغ 
الذم ال يتعيف فيو اإلثبات بالكتابة مف شأنو أف يحكؿ دكف تشجيع المعامبلت االلكتركنية 
عمى الرغـ مف أف نظاـ اإلثبات الحر يعتبر كسيمة بمكجبيا تخطى اإلثبات بالمحررات 

لمكقعة إلكتركنيا العقبات العممية التي كانت تحكؿ دكف االعتداد بو كأدلة كتابية كاممة، ا
كطالما فتح الباب لحرية اإلثبات بالنسبة ليذه التصرفات، فإف أطراؼ المعامبلت القانكنية 
ثبات مضمكنيا كمثاؿ  يمكنيـ تقديـ المحررات المكقعة إلكتركنيا إلثبات ىذه التصرفات كا 

 يات السحب النقدم بطريؽ بطاقات االئتماف. ذلؾ عمم

مما الشؾ فيو أف تحديد القيمة اإلثباتية لممحرر المكقع الكتركنيا في ىذه الحالة كما سبؽ 
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 .1القكؿ يخضع لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع شأف طرؽ اإلثبات األخرل

 لمطمب الثانيا

 والقرائن استثناءالحاالت التي يجوز فييا اإلثبات بشيادة الشيود 

يجيز القانكف اإلثبات بشيادة الشيكد كالقرائف، كاستثناء مف تطبيؽ القكاعد العامة 
لئلثبات، كالتي تتطمب كأصؿ عاـ أف يككف اإلثبات بالكتابة حتى كلك زادت قيمة االلتزاـ 
 عف نصاب الشيادة، كحتى لك كاف المراد إثباتو ىك ما يخالؼ الكتابة أك يجاكزىا، كذلؾ
في األحكاؿ التي قدر فييا المشرع اإلثبات بالشيادة كالقرائف معتبرا التمسؾ فييا بالدليؿ 
الخطي ليس لو ما يبرره، كفيو إىدار لحقكؽ األشخاص. لذلؾ استثنيت ىذه الحاالت مف 
دراكا ألىمية التصرفات القانكنية التي تتـ عبر  مبدأ كجكب اإلثبات بالدليؿ الكتابي  كا 

نت أك تمؾ التي تتـ عف طريؽ كسائط الكتركنية، كاعتمادىا بصكرة  أصمية شبكة االنتر 
عمى المحررات المكقعة إلكتركنيا كلتكييفيا مع قكاعد اإلثبات النافذة حاكؿ الفقو في البداية 
االسترشاد بيذه االستثناءات الكاردة عمى مبدأ الدليؿ الخطي بكضع المحررات المكقعة 

 تثناءات معتبريف السند المكقع إلكتركنيا بداية حجة كتابية.الكتركنيا ضمف ىذه االس

ىذه االستثناءات كعمى الرغـ مف أنيا مف مقتضيات العدالة إال أنو ال يمكف أخذىا عمى 
إطبلقيا فحتى يمكف االستغناء عمى الدليؿ الكتابي كاالستعانة بشيادة الشيكد كالقرائف 

ة القانكنية كىي حاالت قياـ دليؿ كتابي ينبغي تكفر حاالت منصكص عمييا مف الناحي
غير كامؿ مف شأنو جعؿ التصرؼ القانكني المدعى بو قريب االحتماؿ كىذا الدليؿ 

 الكتابي غير الكامؿ يطمؽ عميو اصطبلح مبدأ الثبكت بالكتابة.

ما مف تقديـ ىذا الدليؿ بعد   كحاالت يقـك فييا مانع إما مف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي كا 
                                                           

 .415ص ، سابؽ مرجع ،ثركت عبد الحميد 1
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 عميو، كلمبحث في ىذه المسألة تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع:  الحصكؿ

 مبدأ الثبكت بالكتابة )بداية حجة كتابية(. الفرع األول:

 كجكد مانع يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي. الفرع الثاني:

 فقداف الدليؿ الكتابي بعد تككينو بسبب أجنبي. الفرع الثالث:

 الفرع األول 

 بوت بالكتابة )بداية حجة كتابية(مبدأ الث

حسب ىذا المبدأ يجكز إثبات التصرؼ القانكني بالبينة أك بالقرائف أك بيما معا 
طالما كجد مبدأ ثبكت بالكتابة، بمعنى أف البينة كالقرائف إنما تأتي معززة لدليؿ كتابي 

دليبل كامبل في كؿ ناقص فتكممو، كمبدأ الثبكت بالكتابة المعزز بالبينة أك بالقرائف يككف 
 ما كاف يجب إثباتو بالكتابة.

بداية حجة كتابية أك مبدأ الثبكت بالكتابة كما تسمييا بعض التشريعات تبناىا المشرع 
يجكز اإلثبات "  مف التقنيف المدني بقكليا: 335الجزائرم كنص عمييا بمكجب المادة 

ت بالكتابة، ككؿ كتابة تصدر مف بالشيكد فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة إذا كجد مبدأ ثبك 
الخصـ كيككف مف شأنيا أف تجعؿ كجكد التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ. تعتبر مبدأ 

 ." ثبكت بالكتابة

كالتي  1مف قانكف اإلثبات 62ىذا المبدأ أيضا نص عميو التشريع المصرم في المادة 
 مف القانكف األردني. 30/1تقابميا المادة 

                                                           
يجكز اإلثبات بشيادة الشيكد فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة إذا كجد " مف قانكف اإلثبات المصرم: 62نص المادة  1

شأنيا أف تجعؿ التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ مبدأ ثبكت بالكتابة ككؿ كتابة تصدر عف الخصـ كيككف مف 
 ."ت بالكتابةتعتبر مبدأ ثبك 
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القانكنية أف المشرع استثنى مف مبدأ كجكب الدليؿ الكتابي فيما يتعمؽ يتبيف مف النصكص 
بالتصرفات القانكنية التي تزيد قيمتيا عف نصاب الشيادة، أك إلثبات ما يجاكز أك يخالؼ 
ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي، كأعطي لممتعاقد الحؽ في إثبات حقكقو باالستناد إلى ما 

استحداث بداية حجة الكتابة استجابة لمظركؼ الخاصة  يسمى ببداية حجة كتابية، كقد تـ
، كلمتخفيؼ مف كطأة النظاـ القانكني لئلثبات )مبدأ  التي تقضي بتيسير اإلثبات لمخصـك
اإلثبات بالكتابة( كمبدأ الثبكت بالكتابة جاء ليخفؼ قكاعد اإلثبات المدنية كيعطي لمقاضي 

 سمطة في تقدير الشيادة كغيرىا مف األدلة.

كيقصد بمبدأ الثبكت بالكتابة الحالة التي تكجد فييا كرقة مكتكبة صادرة عف الخصـ، 
نما مف شأنيا جعؿ كجكد التصرؼ المدعى بو قريب  كلكنيا ال تعد دليبل كامبل، كا 
االحتماؿ أم جعؿ تأسيس الدعكل احتماال كاردا. كقد قضي بأف لمبدأ الثبكت بالكتابة ما 

ت متى أكممتو البينة، كيستكم في ذلؾ أف يككف اإلثبات بالكتابة لمكتابة مف قكة في اإلثبا
، كحتى يتـ األخذ بمبدأ الثبكت بالكتابة البد مف 1مشترطا بنص القانكف أك باتفاؽ الطرفيف

تكافر ثبلث شركط كىناؾ مف يسمييا األركاف كما فعؿ الدكتكر قدرم عبد الفتاح الشياكم 
ثبات في المكاد المدنية كالتجارية في التشريع. في كتابو المكسـك بعنكاف نظرية اإل

 المصرم. العربي ك األجنبي ىذه الشركط أك األركاف تتمثؿ في اآلتي:

 كجكد كرقة مكتكبة. -1
 صدكر ىذه الكرقة مف الخصـ الذم يحتج بيا عميو أك ممف يمثمو. -2
أف يككف مف شأف ىذه الكرقة أف يضحى كجكد التصرؼ القانكني قريب  -3

 االحتماؿ.
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 وجود ورقة مكتوبة -أوال

مف أجؿ اإلعماؿ بمبدأ الثبكت بالكتابة البد مف تكافر كرقة مكتكبة، أما مجرد 
األعماؿ المادية إيجابية كانت أك سمبية كلك كانت ثابتة بالبينة أك القرائف فبل تكفي، كال 

تككف يشترط في الكتابة شكبل معينا فكؿ كتابة أم كاف نكعيا كالغرض منيا تصمح أف 
، كال يشترط في الكرقة المكتكبة أف تككف قد أعدت مف أجؿ 1مبدأ الثبكت بالكتابة

، كال يشترط فييا ما يشترط في الدليؿ الكامؿ مف بيانات كعميو فإنو ال تعد 2اإلثبات
 المحررات المكقعة سكاء كانت عرفية أك رسمية بداية حجة بالكتابة )مبدأ ثبكت بالكتابة(.

كاممة في اإلثبات، كأف مبدأ ثبكت بالكتابة يتحقؽ مف الخطابات أك  ألنيا تعد أدلة
المذكرات الخاصة أك أقكاؿ ترد في محاضر تحقيؽ أك في مذكرات مقدمة أماـ القضاء. 
كما أف مبدأ الثبكت بالكتابة يستنبط أيضا مف كرقة تعتبر في ذاتيا دليؿ كتابي كامؿ في 

ذم تقدـ فيو ال تككف ليا إال قيمة مبدأ مكضكع معيف، كلكنيا بخصكص المكضكع ال
كالكرقة التي تعتبر مبدأ ثبكت بالكتابة يتعيف أف تككف متعمقة بالكاقعة  3ثبكت بالكتابة

، كأف 4المراد إثباتيا، كمقدمة في الدعكل أك أف يككف المتمسؾ بيا ضده مقرا بكجكدىا
التي تخضع لرقابة المحكمة  مسألة تكافر الكرقة المكتكبة مف عدمو مف المسائؿ القانكنية

 العميا باعتبارىا شرطا قانكنيا.

المشرع الفرنسي تكسع في تفسير المقصكد بالكتابة كشرط مف شركط بداية الحجة 
بالكتابة إلى درجة أصبح ىذا الشرط بدكف مكضكع فقد ذىب القضاء الفرنسي إلى 
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كد كتابة بالمعنى المراد اعتبار الشريط الممغنط بداية مبدأ ثبكت بالكتابة رغـ عدـ كج
عمى أنو يعتبر في  1347في قانكف اإلثبات، كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

حكـ بداية الحجة بالكتابة أقكاؿ الخصـك لحظة مثكليـ أماـ القضاء عندما ال ترقى 
 إلى مستكل اإلقرار القضائي.

 يمثمو صدور ىذه الورقة من الخصم الذي يحتج بيا عميو أو ممن -ثانيا

حتى تعتبر الكرقة بداية مبدأ الثبكت بالكتابة يجب أف تككف صادرة مف الخصـ الذم 
يحتج بيا عميو، كتعتبر الكرقة كأنيا صادرة مف الخصـ إذا كانت صادرة عف شخص 
يمثمو كككيؿ، أك كصي أك مكرث بغض النظر عف مركز ىذا الخصـ في الدعكل مدعيا 

 .1أك مدعى عميو

نما يشمؿ أيضا إف صدكر الكتاب ة عف الخصـ ال يقصد بو فقط الصدكر المادم كا 
الصدكر المعنكم كيقصد بالصدكر المادم أف تككف مخطكطة بخط الخصـ أك مكقعا 
عمييا أك بكبل األمريف، كيقصد بالصدكر المعنكم اعتراؼ الخصـ بخطو أك تكقيعو 

 ا صادرة منو.كيقصد بو أيضا اعتبار الخصـ لمكرقة التي لـ يكتبيا أك يكقعي

كال يشترط أف يدؿ مضمكف الكتابة عمى داللة صريحة كبشكؿ مباشر عمى طبيعة  
نما يجب في مضمكف الكتابة أف يجعؿ ىذا التصرؼ قريب االحتماؿ.   التصرؼ، كا 

مع المبلحظة أف الخصـ الذم يحتج عميو بكرقة باعتبارىا مبدأ ثبكت بالكتابة يمكنو 
طريؽ الطعف بالتزكير إذا كانت رسمية أك بطريؽ  الطعف في صحة صدكرىا منو عف

اإلنكار إذا كانت عرفيػػػػػة  فإذا تـ ذلؾ فبل يعتد بالكرقة إال إذا ثبتت صحتيا ، كمسألة 
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 .1صدكر الكتابة مف الخصـ أك مف يمثمو تخضع رقابة المحكمة العميا ألنيا مسألة قانكنية

 :د التصرف القانوني قريب االحتمالأن يكون من شأن ىذه الورقة أن يضحى وجو ثالثا:

يعنى ىذا الشرط أنو لكجكد مبدأ الثبكت بالكتابة أف يككف مف شأف الكتابة الصادرة عف 
. بمعنى أف يككف مضمكف 2الخصـ أك مف يمثمو جعؿ الكاقعة المراد إثباتيا قريبة االحتماؿ

يب االحتماؿ، أم مرجح الكرقة المكتكبة مف شأنو جعؿ األمر المدعى بو كالمراد إثباتو قر 
ذا كانت الكتابة )المادية أك المعنكية( صادرة عف الخصـ  الحصكؿ ال ممكف الحصكؿ، كا 
كلكنيا ال تجعؿ التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ، فإف ىذه الكتابة ال تصمح أف تككف 
 مبدأ الثبكت بالكتابة. كال يتطمب في الكتابة أف تجعؿ حدكث التصرؼ مؤكدا. ألف مبدأ

، كفقداف  3الثبكت بالكتابة ال يعد دليبل كامبل بؿ يجب تكممتو بشيادة الشيكد أك القرائف
ذا تحقؽ ىذا الشرط فإنو يدؿ عمى أف ما  ىذا الشرط يعني إىدار مبدأ الثبكت بالكتابة، كا 
ادعى بو صحيح كىك دليؿ كتابي ناقص، كالثابت في ىذا الشرط أك الركف حسب بعض 

ال يكجد معيار لمعرفة ما إذا كاف التصرؼ المدعى بو قريب االحتماؿ  دارسي القانكف أنو
ألف األمر يتعمؽ بمسألة مكضكعية تتبايف مف مكضكع آلخر كحسب الظركؼ كيرجع 

 .4تقديرىا إلى سمطة قاضي الحكـ، كال يخضع فييا لرقابة المحكمة العميا

 االلكتروني في اإلثبات:االستعانة بمبدأ الثبوت بالكتابة لقبول التوقيع  -رابعا

إف مبدأ الثبكت بالكتابة يشترط كجكد كرقة مكتكبة صادرة ماديا أك معنكيا عف الخصـ 
يستند إلييا كدليؿ ناقص يكمؿ بشيادة الشيكد أك القرائف إلثبات االلتزاـ أك التصرؼ، 
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ؾ يفيـ كالمشرع لـ يتطرؽ إلى تحديد نكع الكتابة كلـ يشترط نكعا خاصا مف الكتابة، كبذل
أية كاتبة سكاء كانت تقميدية أك إلكتركنية، كبما أف إحدل عناصر المحرر االلكتركني 
الكتابة االلكتركنية، كأف ىذه الكتابة لـ تكف تستكعبيا قكاعد اإلثبات التقميدية مما ترتب 
عنو رفض قبكؿ المحرر االلكتركني كدليؿ إثبات التصرفات، كمنو عدـ قبكؿ الكتابة 

ية الصادرة مف الخصـ كمبدأ لمثبكت بالكتابة، فالمشكمة كانت مرتبطة بعدـ االلكتركن
 االعتداد بالكتابة االلكتركنية.

كالسؤاؿ الذم يطرح: ىؿ يمكف اعتبار المحرر المكقع إلكتركنيا بمثابة مبدأ الثبكت 
 بالكتابة في مرحمة ما قبؿ صدكر تشريعات منظمة لحجية التكقيع االلكتركني؟

مى ىذا السؤاؿ تحتـ ضركرة التطرؽ إلى اآلراء الفقيية المختمفة التي قيمت في اإلجابة ع
 ىذه المسألة كالتي يمكف إجماليا في رأييف:

يرل ىذا الرأم عدـ إمكانية اعتبار المحرر المكقع إلكتركنيا، أك مخرجات الرأي األول: 
الكتابة االلكتركنية جياز الحاسب اآللي مبدأ ثبكت بالكتابة مستنديف في رأييـ إلى أف 

تختمؼ بخصائصيا عف الكتابة التقميدية مما يحكؿ دكف عد المحرر االلكتركني دليبل 
كتابيا، كبالتالي عدـ عد الكتابة االلكتركنية مف األشكاؿ التي تصمح ألف تككف مبدأ 

 . 1الثبكت بالكتابة

سند أصمي كنسخة  باإلضافة إلى أف اآللة بشكميا االلكتركني ال يمكف أف يستخرج منيا
، كحسب ىذا الرأم فإف أم مستند 2مف ىذا األصؿ يمكف تمييزىا عف النسخ المستنسخة

تخرجو اآللة اإللكتركنية ما ىك إال تكرار لؤلصؿ الذم يمكف طبعو بعدد غير محدكد، كما 
أف مبدأ الثبكت بالكتابة نص عميو القانكف مف أجؿ تخفيؼ عبئ اإلثبات كليس إرىاؽ 
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 .1بالبحث عف طريقة اإلثبات المناسبةاألطراؼ 

يرل أصحاب ىذا الرأم أنو مف الممكف اعتبار المحرر المكقع إلكتركنيا الرأي الثاني: 
 بمثابة مبدأ الثبكت بالكتابة مع ضركرة التمييز بيف فرضيتيف:

حالة ما إذا كاف المحرر االلكتركني مكقعا مف الطرفيف كاتبعت في شأنو الفرضية األولى: 
فظو كاسترجاعو كسيمة تقنية جديرة بالحفاظ عميو مف أم اختراؽ، أك تغيير في بياناتو كح

مف طرؼ الغير ففي ىذه الحالة فقط يمكف لمطرفيف االحتجاج بو كاستكمالو بشيادة 
 .2الشيكد أك القرائف أك الخبرة حتى يككف دليبل قانكنيا كامبل

اـ التي صدرت عف القضاء الفرنسي كمف التطبيقات القضائية عمى ىذه الفرضية األحك
بخصكص بطاقات السحب اإللكتركني، كالتي مفادىا أف كجكد البطاقة كالرقـ السرم في 
يد العميؿ كبحكزتو قرينة تكمؿ المحرر الذم قدمو البنؾ كالذم يحمؿ التكقيع االلكتركني 

صرؼ القانكني لمعميؿ، كيعد بمثابة مبدأ الثبكت بالكتابة يستدؿ بو عمى كجكد كصحة الت
 المبـر بيف البنؾ كالعميؿ.

كىي الحالة التي يتـ فييا استخراج المحرر اإللكتركني مف إحدل  الفرضية الثانية:
المؤسسات التي تعتمد عمى الرقمية في عمميا، أم تتكفر عمى نظاـ معمكماتي عالي 

ميف إلكتركنيا، التقنية مما يمنح المحرر االلكتركني ضمانات الثقة كاألماف بيف المتعام
كبالتالي ال يمكف ليذه المؤسسة االحتجاج بذلؾ المحرر تجاه الغير ألف في ذلؾ تعارض 
مع قاعدة ال يجكز لمشخص أف يصطنع دليبل لنفسو، بخبلؼ الغير الذم يمكنو أف 
يتمسؾ بيذا المحرر االلكتركني في مكاجية المؤسسة التي أصدرت، كفي حالة عدـ تكفره 

بلزمة العتباره دليبل كامبل في اإلثبات لو حجية المحرر الكتابي فإنو عمى الشركط ال
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 يمكف اعتباره مبدأ الثبكت بالكتابة.

 الموقف بعد صدور تشريعات تنظم التوقيع االلكتروني وتعترف لو بالحجية  -خامسا

لقد اعترفت التشريعات المنظمة لئلثبات االلكتركني بحجية عناصر المحرر االلكتركني 
كساكت بينيما كظيفيا مع عناصر المحرر التقميدم، كمع ىذا اإلقرار لـ تعد الكتابة 
االلكتركنية عائقا لذلؾ يمكف القكؿ بأف شرط الكتابة قد تحقؽ خاصة كأنو اعتبر التمكس 
مبدأ الثبكت بالكتابة شأنو شأف شريط التسجيؿ، ككذلؾ مخرجات الحاسب اآللي تصمح 

لكتابة إذا كانت الكتابة صادرة مف الخصـ كتجعؿ التصرؼ ألف تككف مبدأ الثبكت با
 المدعى بو قريب االحتماؿ.

كعف مدل قابمية تمؾ النصكص لمتطبيؽ عمى المحررات االلكتركنية في حالة عدـ قبكليا 
كدليؿ كتابي كامؿ في اإلثبات، كمف أىميا المحررات التي تتـ عف طريؽ االنترنت غير 

ف لـ تكف المصحكبة بتكقيع الكتركن ي منسكب لصاحب ىذه الكتابة فإف ىذه المحررات كا 
صادرة مف الخصـ بالمفيـك الضيؽ فإف كجكدىا عمى الكسيط االلكتركني كاستخراج صكرة 
منيا يعد قرينة قكية عمى صدكر الكتابة مف المدعى عميو بما يسمح باعتبار ىذه 

 .1المحررات مبدأ الثبكت بالكتابة

مكاجيتو بالكتابة ال يشترط فيو أف يككف الفاعؿ المادم لمكرقة، كالشخص الذم يحتج في 
سكاء بكتابتيا أك تكقيعيا كيكفي أف يككف ىك مف أممى نصيا عمى الغير، أما بخصكص 
مخرجات الحاسب اآللي فيرل جانب مف الفقو أنو إذا كانت الجية المستعممة لمحاسب ىي 

ركنيا لتخرج النتائج بعد ذلؾ عمى أحد التي تقكـ بجميع مراحؿ معالجة المعمكمة الكت
مخرجات الحاسب اآللي فإف الكتابة ىنا تككف صادرة مف الجية المستعممة بحسابيا 
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 اآللي.

أما في الحاالت التي يشترؾ فييا الطرفاف فإنو ال يكجد معيار لتحديد نسبة الكتابة ألحد 
ف يحتج بيا باعتبارىا مبدأ الطرفيف، كمنو يجكز لكؿ كاحد منيما التمسؾ ليذه الكتابة كأ

 . 1الثبكت بالكتابة

إف اعتبار المحرر االلكتركني المقركف بتكقيع الكتركني مجرد مبدأ الثبكت بالكتابة يعني 
التسميـ بأف الكتابة االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني أقؿ مرتبة مف الكتابة التقميدية كالتكقيع 

القانكنية المنظمة لئلثبات االلكتركني كالتي  التقميدم في اإلثبات يتعارض مع النصكص
أقرت مبدأ المساكاة في الحجية مع المحرر التقميدم مف جية كمف جية ثانية السماح 
لمقاضي بتقدير قيمة المحررات االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني في اإلثبات يتعارض مع 

نخمص إلى أف المحررات  . ىذا ما يجعمنا2متطمبات التعاقد عبر الكسائط االلكتركنية
االلكتركنية غير المصحكبة بتكقيع الكتركني تصمح ألف تككف مبدأ الثبكت بالكتابة إذا 
كانت ىذه الكتابة االلكتركنية صادرة ممف يحتج بيا عميو أك مف ممثمو كمتى كاف مف 

 شاف الكتابة أف يضحى كجكد التصرؼ القانكني قريب االحتماؿ.

 الفرع الثاني

 مانع يحول دون الحصول عمى دليل كتابي وحجية التوقيع االلكترونيوجود 

يجكز اإلثبات أيضا فيما يجب " مف القانكف المدني الجزائرم عمى انو:  336تنص المادة 
 إثباتو بالكتابة:

 "إذا كجد مانع مادم أك أدبي يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي.... -
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يجكز كذلؾ <</أ مف قانكف اإلثبات المصرم عمى أنو: 63كما نصت أيضا المادة 
اإلثبات بشيادة الشيكد فيما كاف يجب إثباتو بدليؿ كتابي، إذا كجد مانع مادم أك أدبي 

 >>.يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي

ؿ كتابي مؤدل ىذه النصكص القانكنية أنو في األحكاؿ التي يتعذر فييا الحصكؿ عمى دلي
يجيز القانكف لمف يقع عميو عبء اإلثبات أف يثبت ما يدعيو بشيادة الشيكد، ألف كجكب 
ذا كجد مانع يحكؿ دكف  اإلثبات بالكتابة يفترض إمكانية الحصكؿ عمى دليؿ كتابي، كا 

، بمعنى أف الدليؿ 1الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي تحتـ االستثناء إذ ال قبؿ ألحد بمستحيؿ
يككف ممزما متى كجدت استحالة في الحصكؿ عميو، كىنا ال تكمؿ أدلة اإلثبات الخطي ال 

نما تحؿ محمو بعد إف استحاؿ الحصكؿ عميو، كال يعمؿ بيذا  المقدمة الدليؿ الكتابي كا 
االستثناء إال في حالة كجكد استحالة مادية أك معنكية تمنع مف الحصكؿ عمى سند 

راـ عقد مكتكب في زماف كمكاف نشكء العقد، كأف خطي، أم حيف يتعذر عمى المتعاقد إب
مجاؿ االستثناء الذم نحف بصدده ىك التصرفات القانكنية مما يترتب عميو أف المانع 
نما ىك مانع نسبي عارض ال يرجع إلى  الذم يبرر قياـ ىذا االستثناء ليس مانعا مطمقا كا 

 .2طبيعة التصرؼ بؿ إلى ظركؼ انعقاده

سبي العارض ىك أف استحالة الحصكؿ عمى الكتابة مقصكرة عمى كالمراد بالمانع الن
شخص أك أشخاص معينيف نتيجة ظركؼ التعاقد كمنو يخرج مف نطاؽ ىذا االستثناء 
الكقائع التي ال يمكف الحصكؿ فييا مطمقا عمى دليؿ كتابي، ففي الكقائع المادية يككف 

 .3يا اإلثبات بكافة طرؽ اإلثباتالمانع مف الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي مطمقا كيجكز في

كقياـ المانع مف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي يجيز لممحكمة قبكؿ اإلثبات بشيادة الشيكد 
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فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة، سكاء كاف ذلؾ تصرفا مدنيا تجاكز قيمة نصاب الشيادة، 
ا يشترط القانكف أك كاف أمرا يخالؼ أك يجاكز ما ىك ثابت بالكتابة، أك كاف تصرفا قانكني

إثباتو بالكتابة كلك لـ تتجاكز قيمتو نصاب الشيادة مع المبلحظة أف ثبكت قياـ المانع مف 
الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ال يجيز اإلثبات بشيادة شيكد بالنسبة لمتصرفات الشكمية ألف 

 .1الشكؿ ركنا في االنعقاد كتخمفو يترتب عنو البطبلف

مانعا  تابي إما أف يككف مانعا ماديا أكؿ عمى دليؿ ككالمانع الذم يحكؿ دكف الحصك 
 معنكيا.

 المانع المادي          -أوال

ىك كؿ ظرؼ مادم خارج عف إرادة الشخص عند انعقاد التصرؼ يحكؿ بيف الشخص 
، كىك أيضا األمر الذم يمنع بطبيعتو الحصكؿ عمى دليؿ 2كبيف حصكلو عمى دليؿ كتابي

المادم كقكع حادث مفاجئ كالحريؽ أك الفيضاف أك غزك يحكؿ  ، كمف أمثمة المانع3كتابي
دكف حصكؿ الشخص عمى كتابة تؤيد تعاقده كيشترط في المانع المادم أف يككف عمى 
درجة مف الجسامة كغير متكقع الحدكث، بحيث ال يككف ىناؾ كقتا كافيا القتضاء دليؿ 

متكفرة، أك عدـ كجكد مف كتابي مف الشخص اآلخر، أك أف تككف كسائؿ الكتابة غير 
 يكتب.

مف قانكف البيانات كيرل الدكتكر أحمد  30ىذا ما نص عميو التشريع األردني في المادة 
عبد الرزاؽ السنيكرم أف )المانع المادم في الحالة األخيرة التي جاء بيا قانكف البيانات 

 األردني مانعا خاصا ال يعتد بو إال في القكانيف التي تنص عميو(. 
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أما الرأم المخالؼ يمثمو الدكتكر سميماف مرقس معتبرا أف القكانيف التي لـ تنص عمى ىذه 
الحالة اكتفت بالمانع المادم بكجو عاـ، كلـ تحدد أك تبيف صكره كألف القكانيف األخرل 
ذكرت بعض صكر المانع المادم بما فييا القانكف الفرنسي كمسمـ أنيا ذكرت تمؾ الصكر 

ف كليس عمى سبيؿ الحصر، كأف تقدير المانع مسالة مكضكعية مترككة عمى سبيؿ البيا
لتقدير القضاء فإذا تكصؿ مف ظركؼ التصرؼ أنو لـ يكف ثمة مف يستطيع كتابة سندا 
بذلؾ التصرؼ عند إبرامو أعتبر ذلؾ مانعا يسكغ معو إثبات التصرؼ بالبينة، كلك لـ 

دامت مسألة المانع المادم مسألة ، كما1ينص القانكف عمى ىذه الصكرة مف المكانع
مكضكعية فعمى القاضي عند تسبيب حكمو أف يبيف ظركؼ االستحالة المادية، كال رقابة 

 .2عميو مف المحكمة العميا بيذا الخصكص

 المانع المعنوي )األدبي( -ثانيا

ة، قد يككف المانع معنكيا إذا عاد إلى ظركؼ أدبية تجعؿ الدائف يمتنع مف الناحية األدبي
أك النفسية عف مطالبة مدينو بدليؿ كتابي، كغالبا ما تككف ىذه الظركؼ ناتجة عف كجكد 
عبلقة قرابة أك مصاىرة أك ناتجة عف العرؼ كالعادة، كاستحالة الحصكؿ عمى دليؿ كتابي 
نما ترجع إلى  في ىذه الحالة ال يرجع إلى ظركؼ مادية أك خارجية تحيط بالتعاقد، كا 

فسية أدبية تقكـ في الكقت الذم تـ فيو التصرؼ مف المطالبة بالدليؿ اعتبارات كظركؼ ن
الكتابي، لذلؾ يعد تقدير االستحالة األدبية أكثر صعكبة مف تقدير االستحالة الناتجة عف 

 المانع المادم.

ألف القاضي في ىذه الحالة يبحث عف الظركؼ التي أحاطت بإبراـ التصرؼ القانكني 
الطرفيف لتقدير ما إذا كانت ىذه الظركؼ تشكؿ مانعا معنكيا يمنع كانعكاسيا عمى نفسية 
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 .1مف الحصكؿ عمى الدليؿ الخطي

كمف األمثمة التي ذكرىا المشرع المصرم في األعماؿ التحضيرية لمقانكف المدني عمى 
األخكة -صمة القرابة كالبنكة-المانع األدبي التي تمنع بطبيعتيا الحصكؿ عمى دليؿ كتابي

عبلقة الخادـ بمخدكمو، ككذلؾ تعد مانعا أدبيا عبلقة الصداقة التي تربط -لزكجيةالصمة ا
 .2بيف األطراؼ كعبلقة الطبيب بمرضاه

أما بخصكص قانكف البيانات األردني فقد اعتبر القرابة بيف الزكجيف أك بيف األصكؿ 
أب الزكج اآلخر، كالفركع كبيف الحكاشي إلى الدرجة الثالثة مانعا أدبيا، أك بيف الزكجيف ك 

كأف ىذا المانع األدبي يزكؿ إذا اعتاد الطرفاف عمى إبراـ تصرفات قانكنية بينيما كتابة، 
في ىذه الحالة ال يمكف ألم منيما اإلدعاء بكجكد مانع أدبي يحكؿ دكف الحصكؿ عمى 

 دليؿ كتابي.

مانع يحول دون قبول التوقيع اإللكتروني كدليل إثبات استنادا إلى حالة وجود  -ثالثا
 الحصول عمى دليل كتابي

مسألة قبكؿ التكقيع االلكتركني كدليؿ إثبات في التعاقدات التي تتـ عبر الكسائط 
االلكتركنية أك االنترنت استنادا إلى حالة كجكد مانع يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ لـ 

ىذه المسألة ككؿ  تكف محؿ اتفاؽ بيف الفقياء بؿ أف اآلراء الفقيية قد جاءت متباينة في
 :رأم يستند في مكقفو إلى حجج خاصة بو

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف التعاقد عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ال تعتبر  الرأي األول:
مف المكانع الحائمة دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي، ألف المتعاقد غير مضطر أك مجبر 
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نية بؿ العكس ىك الصحيح، عمى تكثيؽ التصرؼ القانكني عبر الكسائط االلكترك 
فالمتعاقديف بإمكانيـ تكثيؽ تصرفاتيـ بالكتابة كمف ثـ الحصكؿ عمى دليؿ كتابي يثبت 
التصرؼ، غير أنيـ يمجأكف إلى تكثيؽ بالكسائط االلكتركنية نظرا لما تتمتع بو ىذه 
ر الطريقة مف سرعة كسيكلة في إتماـ التصرؼ، بمعنى آخر أف التعاقد عبر االنترنت أم

اختيارم كليس إجبارم كمنو يمكف لؤلطراؼ االستعاضة بالكتابة التقميدية عف الكتابة 
 .1االلكتركنية ألف التعاقد عف طريؽ االنترنت ليس الطريؽ الكحيد لمتعاقد

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف التعاقد عبر شبكة االنترنت يمثؿ نكعا مف الرأي الثاني: 
الحصكؿ عمى دليؿ أك سند كتابي ألف التعاقد عبر الكسائط االستحالة المادية المانعة مف 

االلكتركنية التي تتكفر فيو الشركط كالعناصر البلزمة إلنشاء دليؿ كتابي بسبب الطبيعة 
البلمادية لمكسائط االلكتركنية، باإلضافة إلى أف طرفي العقد الذم يتـ عبر شبكة 

كؿ دكف الحصكؿ أك تبادؿ أدلة كتابية االنترنت غالبا يككناف في أماكف متباعدة مما يح
 ألف التصرؼ يبـر في مجاؿ افتراضي.

نما كاف مسمؾ  انتقد ىذا الرأم عمى أساس أف غياب السند الكتابي ليس باألمر الفجائي، كا 
إرادم لمطرفيف، باإلضافة إلى أنو بعد صدكر تشريعات منظمة لمتكقيع االلكتركني 

ركني لـ يعد ىناؾ تخكؼ مف رفض الدليؿ كتعترؼ بحجية عناصر الدليؿ االلكت
االلكتركني، كلـ يعد عامؿ اختبلؼ المكاف عقبة أماـ الحصكؿ عمى دليؿ إلثبات 
التصرفات، باإلضافة إلى إمكانية إبراـ محررات الكتركنية كتبادليا بيف األطراؼ 

 المتعاقدة.

لكتركنية يمثؿ استحالة يرل أصحاب ىذا االتجاه أف التعاقد عبر الكسائط االالرأي الثالث: 
أدبية أك معنكية حائمة دكف الحصكؿ عمى الدليؿ الكتابي الكامؿ، ألف العادة السائدة في 
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مجاؿ التعاقد عبر الكسائط االلكتركنية أك االنترنت أف يتـ بطريقة الكتركنية، كأف تحفظ 
كيا يبرر بيانات ىذا التصرؼ الكتركنيا كما تجرم عميو العادة كالعرؼ يعد مانعا معن

، كيرجع تقدير كجكد عادة تمنع الحصكؿ عمى دليؿ كتابي لسمطة 1اإلثبات بغير الكتابة
 .2القاضي التقديرية

غير أنو كفي ظؿ قكاعد اإلثبات الحالية كفي ظؿ غياب االجتياد القضائي في ىذا الشأف 
كاالستعانة يصير مف الممكف التذرع باالستحالة إلضفاء الحجية عمى الكسائؿ االلكتركنية 

بيا ككسيمة إثبات في العقكد المبرمة عبر االنترنت، كيرجع تقدير كجكد االستحالة إلى 
 قاضي المكضكع.

 الفرع الثالث

 فقد الدليل الكتابي بعد تكوينو بسبب أجنبي وحجية التوقيع االلكتروني

يجكز "مف القانكف المدني عمى أنو:  336لقد نص المشرع الجزائرم في أحكاـ المادة 
 اإلثبات بالشيكد أيضا فيما يجب إثباتو بالكتابة:

 إذا كجد مانع مادم أك أدبي يحكؿ دكف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي.-

 ."إذا فقد الدائف سنده الكتابي لسبب أجنبي ال يد لو فيو-

يجكز اإلثبات "/ب مف قانكف اإلثبات المصرم عمى أنو: 63كما نصت أيضا المادة 
كاف يجب إثباتو بالكتابة إذا فقد الدائف سنده الكتابي لسبب أجنبي ال  بشيادة الشيكد فيما

  ."يد لو فيو

مف خبلؿ النصكص القانكنية المذككرة يتضح جميا كأف ىذا االستثناء يفترض مراعاة 
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القكاعد الخاصة بالدليؿ الكتابي عند إنشاء التصرؼ، غير أنو تعذر اإلثبات بالكتابة لفقد 
أف الدليؿ الكتابي قد تكافر، أك كاف بإمكاف الدائف الحصكؿ عميو إال  ىذا الدليؿ، بمعنى

أنو كبسبب خارج عف إرادتو ال يد لو فيو فقد منو ىذا الدليؿ الكتابي مف دكف أم إىماؿ، 
 .1أك تقصير فقد أجيز لو اإلثبات بشيادة الشيكد فيما كاف يجب إثباتو بالكتابة

ألصؿ كىك اإلثبات بشيادة الشيكد إلثبات الكاقعة بمعنى أف المشرع أكرد استثناء عمى ا
المدعاة التي كاف يجب إثباتيا في األصؿ كتابة، كيبلحظ أف ىذا االستثناء أكسع مجاال 

 مف االستثناء السابؽ إذ أنو إذا كانت شيادة الشيكد تحؿ محؿ الدليؿ الكتابي.

يجاكز الثابت بالكتابة،  سكاء في إثبات ما يجاكز النصاب المحدد أك إثبات ما يخالؼ أك
كفي إثبات الحاالت التي أكجب فييا المشرع الكتابة أم كانت قيمة التصرؼ كما في عقد 
الصمح كعقد الككالة إال أنو في ىذا االستثناء تحؿ شيادة الشيكد أيضا محؿ الدليؿ 

يمكف  الكتابي في إثبات التصرفات الشكمية التي تعد فييا الكتابة ركنا أساسيا، كىذا ال
تحققو في االستثناء األكؿ لعدـ كجكد دليؿ كتابي أصبل، ككؿ ما يمـز في ىذه الحالة 

، كلئلثبات لشيادة 2إثبات أف السند المفقكد كاف مستكفيا لمشكؿ الذم يشترطو القانكف
 الشيكد في ىذه الحالة يتعيف عمى الدائف )المدعي( إثبات أمريف:

   ق وجود سند كتابيسب -أوال

، 3ى عاتؽ مف يدعي فقد الدليؿ الكتابي عبء إثبات سبؽ كجكد ىذا الدليؿ لديويقع عم
أم أف يثبت أف ىذا السند قد كجد فعبل، كأنو كاف مستكفيا لجميع شركطو القانكنية إف 
كاف مف قبيؿ المحررات الشكمية، إضافة إلى إثبات تعمؽ ىذا الدليؿ بالكاقعة محؿ 
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اإلدعاء، كلممدعي أف يثبت ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات ألف اإلثبات ىنا يتعمؽ بأمكر مادية، 
كما يشترط في السند الكاجب إثبات سبؽ كجكده أف يككف دليبل كتابيا كامبل، فبل يكفي أف 

 يثبت المدعي أف السند المفقكد كاف مجرد بداية حجة بالكتابة )مبدأ الثبكت بالكتابة(. 

  بسبب أجنبي الكتابي السند فقد -ثانيا

المراد بذلؾ أف يككف الفقداف بسبب أجنبي ال يد لممدعي فيو كالحريؽ أك الفيضاف مثبل 
أما لك كاف فقد السند راجعا لخطأ المدعي فبل يستفيد مف ىذا االستثناء. بمعنى أنو يجب 

سند كاف عمى المدعي أف يثبت سبؽ كجكد الدليؿ الكتابي، كأف يثبت أيضا أف فقد ال
بسبب أجنبي ال يد لو فيو كقد يرجع سبب فقد السند إلى المدعى عميو كما لك كاف ىذا 
األخير قد انتزع السند مف المدعي عنكة أك سرقة، أك يككف فقد السند بسبب الغير كيشترط 
البعض العتبار سبب فقد الدليؿ الكتابي أجنبيا أنو يجب أف يككف غير متكقع، كال يمكف 

لو، كيرل البعض اآلخر العتبار سبب الفقد أجنبيا أف يثبت الدائف أنو لـ تجنب حصك 
، كمنو إذا استطاع الدائف إثبات شرط سبؽ 1يقصر في المحافظة عمى الدليؿ الكتابي

كشرط فقداف الدليؿ الكتابي بسبب أجنبي جاز لو اإلثبات بشيادة كجكد السند الكتابي 
بالكتابة، أم كانت قيمة التصرؼ القانكني ككذلؾ الشيكد كالقرائف بدال مف اإلثبات 

 اإلثبات بالشيادة فيما يخالؼ أك يجاكز الكتابة أك ما يتضمنو الدليؿ الكتابي.

 االستعانة بفقد الدليل لسبب أجنبي لقبول التوقيع االلكتروني في اإلثبات -ثالثا

قرار ليا حجية كاممة في اإلثبات  قبؿ صدكر التشريعات المنظمة لمتكقيع االلكتركني كا 
أنكر عمى المحررات االلكتركنية المكقعة الكتركنيا باالستفادة مف ىذا االستثناء، كذلؾ 
لعدـ استكماؿ المحرر االلكتركني لمعناصر البلزمة إلنشاء الدليؿ الكتابي ألف عنصر 

 الكتابة االلكتركنية ال تستكعبيا قكاعد اإلثبات التقميدية.
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قرار حجية لعناصر الدليؿ  غير أنو كبعد صدكر تشريعات منظمة لئلثبات االلكتركني، كا 
االلكتركني ذىب البعض غمى القكؿ بإمكانية إثبات التصرفات القانكنية التي تتـ عبر 
الكسائط االلكتركنية أك االنترنت بشيادة الشيكد في حالة فقد الدليؿ االلكتركني حسب 

الختبلؼ كالتكسع في شرط الفقد لسبب أجنبي فالفقد في المحررات الشركط المذككرة مع ا
االلكتركنية باإلضافة إلى األسباب المعركفة بخصكص الدليؿ التقميدم إال أف سبب فقد 
المحرر االلكتركني قد يككف انقطاع الكيرباء مما يؤدم إلى إتبلؼ المحرر االلكتركني 

بيانات الحاسب اآللي فيتمؼ مضمكف  كقد يرجع سبب الفقد إلى فيركس يدخؿ قاعدة
   المحرر االلكتركني.   
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حجية التوقيع اإللكتروني اىتمام الدارسين ورجال القضاء عمى حد يستقطب موضوع 
لما لو من أىمية من الناحية العممية، فاإلثبات ىو الوسيمة القانونية العممية التي يعتمد  ،سواء

عمييا األشخاص في صيانة حقوقيم والمحافظة عمى مصالحيم، واألداة الضرورية التي 
يعول عمييا القضاء في التحقق من الوقائع القانونية التي تعرض عميو، فالحق بالنسبة 

 . وال قيمة لو إن لم يكن ىناك دليل إلثباتو ولصاحبو ال نفع من

فيذا النوع من التوقيع  ،فكرة حديثة  وموضوع التوقيع االلكتروني وحجيتو في اإلثبات
وىو حاصل التطور التكنولوجي واستخدام الوسائط  ،فرضو الوجود الرقمي لنظام المعمومات

ي وسائط حديثة في إبرام التصرفات لمواقع العمم ظيرتاللكترونية في معالجة البيانات، فقد ا
الفعمي ليذه دخول العن الوسائل التي ألف األشخاص استخداميا، ومع القانونية تختمف 

األمر  الوسائط حيز إبرام التصرفات القانونية، ظيرت مصطمحات جديدة في المجال القانوني
تتمثل في مدى استيعاب  ،الذي ترتب عميو طرح تحديات جديدة عمى الصعيد القانوني

القواعد العامة لإلثبات ليذه المصطمحات المستحدثة، خاصة وأن التجارة والمعامالت 
القانونية االلكترونية تعتمد في إتمام معامالتيا عمى استخدام وسائل إلكترونية حديثة بديال 

ألخيرة ال تتناسب مع عن الوسائل التقميدية التي تعتمد الكتابة الورقية والتوقيع الخطي، فيذه ا
طبيعة المعامالت االلكترونية، وانطالقا من ذلك وجدت الحاجة إلى ضرورة تطوير ىذه 

 . القواعد لكي تستوعب المصطمحات الجديدة أو المستحدثة

إن التوقيع الخطي التقميدي بأشكالو المختمفة يعتبر العنصر الثاني بعد الكتابة في 
وحيد لصحة المحررات المعدة لإلثبات، والسبب في جوىرية المحررات الورقية وىو الشرط ال

 ألنو يعبر عن إرادة الشخص الموقع في االلتزام بما ورد في المحرر ،تنبع من وظائفوالتوقيع 
غير أن تغيير نوع الدعامة من الورقية إلى االلكترونية  ،كما أنو يحدد ىوية ىذا الشخص

 .ليذه الدعامة الئمغير ماستخدام التوقيع التقميدي  من جعل
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مما استوجب البحث عن وسيمة يعوض بيا عن التوقيع التقميدي وتؤدي ميامو ووظائفو 
 أين تم التوصل إلى وسيمة أطمق عمييا التوقيع االلكتروني.

إذ تراجع ىذا  ،رت من مفيوم التوقيع التقميديإن ظيور فكرة التوقيع االلكتروني غي  
تروني مجاالت الحياة المختمفة، واستخدامو كأداة لتوثيق األخير بعد دخول التوقيع اإللك
 ألنو يعد وسيمة حديثة لتحديد ىوية صاحب التوقيع ،مختمف المعامالت االلكترونية

يعبر عن رضائو بالتصرف القانوني الموقع وانصراف إرادتو إلى االلتزام بما وقع عميو، أي 
ينشأ عبر إال أنو  ،يا التوقيع التقميديعميو، مما يعني أنو يؤدي ذات الوظائف التي يؤدي

والتصرفات القانونية التي تتم عبر  وىذا استجابة لنوعية المعامالت ،وسيط إلكتروني
، فحيث تبرم التصرفات والمعامالت القانونية االنترنت أو من خالل وسائط الكترونية

اللكتروني من المفاىيم إلكترونيا وجب أن يتم التوقيع عمييا إلكترونيا، وبما أن التوقيع ا
قميمية ووطنية تنظفقد  ،لمستحدثة في الفكر القانونيا م أحكام صدرت تشريعات دولية وا 

ىذه النصوص القانونية  ،التوقيع االلكتروني بشكل خاص واإلثبات االلكتروني بوجو عام
جاءت بتعريف عام لمتوقيع سواء كان توقيعا تقميديا أو توقيعا الكترونيا أو أي شكل آخر 

 يظير في المستقبل.

نما  إن اإلجراءات التقنية التي يتم إتباعيا إلنتاج التوقيع االلكتروني ليست واحدة، وا 
اال مختمفة لمتوقيع االلكتروني، وأساس ا يفرز أشكلمتقنية التكنولوجية، مم  تتعدد وتتنوع تبعا 

االختالف يكمن في اختالف التقنية المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع االلكتروني، فمنيا 
  يسمى بالتوقيع البيومتري ما يعتمد عمى الخواص الطبيعية والفيزيائية لإلنسان، وىو ما

ىو ما يسمى بالتوقيع الرقمي، ومنيا ما و  ،ومنيا ما يعتمد عمى المفاتيح التماثمية والالتماثمية
يستخدم طريقة ضغط المفتاح المخصص لمتعبير عن التوقيع، وغيرىا من األشكال األخرى 

 . غير أن أشكال التوقيع االلكتروني ليست عمى درجة واحدة من حيث القوة الثبوتية
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تتم عبر نحصر فقط في توثيق التصرفات التي تطبيقات التوقيع االلكتروني ال ت إن
نما ت وسائل الدفع  :ستخدم في مجاالت أفرزتيا التجارة االلكترونية مثلوسائط الكترونية، وا 

االلكترونية والنقود االلكترونية واألوراق التجارية االلكترونية واالعتماد المستندي االلكتروني 
 والحكومة االلكترونية.

أن التوقيع االلكتروني حتى يمكنو أن يؤدي ذات  الموضوع ىذا لقد تبين لنا من خالل
توافر فيو عنصري الثقة واألمان، حتى يحوز عمى ثقة ، فال بد أن يوظائف التوقيع التقميدي

المتعاممين، وبالتالي مساواتو مع التوقيع العادي، ونظرا لغياب العالقة المباشرة بين األطراف 
اللكترونية، وخاصة االنترنت فإن عنصر الثقة في معظم التصرفات التي تتم عبر الوسائط ا
لة منح الحجية لمتوقيع االلكتروني مرتبطة في أواألمان في ىذه التصرفات أساسي، وألن مس

 . درجة األمان التي يتمتع بيا التوقيع االلكتروني في المعامالت االلكترونيةاألساس ب

فاء عنصر األمان والثقة إن التشريعات المنظمة لإلثبات االلكتروني، ومن أجل إض
أوجدت طرفا ثالثا وظيفتو وميمتو توطيد العالقة وتوثيقيا بين  ،عمى التوقيع االلكتروني

أطراف التصرف، وذلك من خالل شيادة يصدرىا تتضمن مجموعة من البيانات تعمل عمى 
أو تأكيد العالقة بين الموقع وتوقيعو، وىو ما يعرف بمؤدي خدمات التصديق االلكتروني 

مزود خدمات التصديق االلكتروني، ىذه الييئة إما أن تكون شخصا طبيعيا أو شخصا 
معنويا يفوض لو القيام بيذه الميمة وفقا لمشروط التي يحددىا كل تشريع، ىذه التشريعات 
جاءت منظمة لكيفية اعتماد مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وتحديد التزاماتيا، ونظرا 

تقوم بو المتمثل في دور الوسيط المؤتمن في إبرام التصرفات االلكترونية  ألىمية الدور الذي
فإنو تم إقرار مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني المدنية والجزائية عن كل خطأ 

 يرتكبو ويمحق ضررا باألطراف المتعاقدة أو بالغير.
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فإنو يصبح قادرا  ،ميمعندما يتم إنشاء توقيع الكتروني وفقا لتمك اإلجراءات بشكل سو  
كونو يحقق سالمة  ،عمى التوقيع التقميدي فيو عمى تحقيق أعمى مستوى من األمن يتفوق

المحرر االلكتروني، وقدرتو في الحفاظ عمى سرية المعمومات المدونة في المحررات  بيانات
 الموقعة الكترونيا.

إلشكالية المحررات ونظرا لعجز قواعد اإلثبات التقميدية عن إيجاد حمول جذرية 
االلكترونية وحجيتيا في اإلثبات من خالل استيعابيا، خاصة وأن ىذه اإلشكالية لم تعد حكرا 
عمى القوانين الوطنية وفي نطاق إقميمي ضيق، األمر الذي استدعى المعالجة عمى مستوى 

المتعاممة القوانين الدولية واإلقميمية، وىذا بسبب نمو التجارة الدولية وتغييب األطراف 
لمعناصر المادية ضمن ىذه المعامالت واعتمادىا عمى فضاء افتراضي، لذلك فقد تمت 

 يلة اإلثبات بالوسائط االلكترونية عمى المستوى الدولي من خالل قانونأمعالجة مس
وقانون األونسيترال النموذجي  1996األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية لسنة 

، والمذان عمال كل في نطاقو عمى تأىيل الكتابة 2001عات االلكترونية لسنة بشأن التوقي
والتوقيع االلكترونيين وفقا لمعايير موضوعية تستند إلى مبادئ تتسم بالمقاربات الوظيفية 

 المماثمة لمكتابة الورقية والتوقيع الخطي.

ثمة أساسا في جيود إلى المقاربة القانونية ذات البعد اإلقميمي المتم تم التطرقكما 
المجنة األوربية، وما توصمت إليو في التوجيو األوربي بشأن التوقيعات االلكترونية المؤرخ في 

التشريعات الوطنية المنظمة لإلثبات موقف استعراض ، وتبعا لذلك تم 13/12/1999
عناصر تبنت مبدأ التكافؤ بين عناصر الدليل الكتابي التقميدي و  األخيرةىذه  ،االلكتروني

 .الدليل االلكتروني 
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معترفة بحجية عناصر الدليل االلكتروني في اإلثبات، ومنحتو ذات اآلثار القانونية 
التي ترتبيا عناصر دليل اإلثبات التقميدي بشرط توفر التوقيع االلكتروني عمى الضوابط 

 : اآلتية

 سيطرتو.أن تكون وسائل إنشاء التوقيع االلكتروني خاصة بالموقع وتحت  -
 مما يتيح كشف أي تالعب بيا. ،أن يرتبط التوقيع االلكتروني ببيانات المحرر -
أن يؤدي التوقيع االلكتروني إلى تحديد ىوية الموقع والتعبير عن قبول االلتزام الوارد  -

 .بالمحرر االلكتروني
 ارتباط التوقيع االلكتروني بالموقع دون غيره. -

االلكترونية في اإلثبات بذات الحجية المقررة لمكتابة التقميدية يجب جل قبول المحررات أومن 
 : أن تتوفر في الكتابة االلكترونية الشروط اآلتية

مكانية االطالع عميو. -  قابمية المحرر االلكتروني لمقراءة وا 
شرط الحفاظ عمى سالمة بيانات المحرر االلكتروني واستمرار وجود الكتابة  -

 الزمن.االلكترونية مدة من 
 شرط عدم االختراق أي عدم قابمة البيانات لمتعديل. -

أما بخصوص مجال تطبيق التوقيع االلكتروني حسب القوانين المنظمة لإلثبات 
فقط، بمعنى ينحصر في التصرفات التي تكون الكتابة فييا مطموبة لإلثبات  ، فانوااللكتروني

لتي تعد فييا الكتابة ركنا أساسيا، وأن التصرفات والعقود الشكمية ايستثنى من مجال تطبيقو 
العقود لمتصرف، ومن بينيا  تخمف الكتابة المطموبة قانونا يترتب عمييا البطالن المطمق

المنصبة عمى العقارات وعقود الرىن وعقود تأسيس الشركات التجارية وغيرىا من العقود 
 .الحافل بيا القانون المدني
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العقود من مجال تطبيق التوقيع االلكتروني اشتراط وسبب استبعاد ىذا النوع من  
كما في العقود  ،شكمية معينة، وىي الكتابة الرسمية أو تمك التي تتطمب تدخل القضاء

 :  القضائية، والحجية القانونية لممحررات االلكترونية والتوقيع االلكتروني مرت بمرحمتين

نية لممحررات االلكترونية والتوقيع ما قبل وجود تشريعات تعترف بالحجية القانو  مرحمة
االلكتروني، وفي ىذه المرحمة لجأ الفقو إلى االستثناءات الواردة عمى تقديم الدليل الكتابي 
لالعتراف بحجية التوقيع االلكتروني، وىي الحاالت التي يجوز فييا اإلثبات بشيادة الشيود 

 أو القرائن بحسب األصل وتتمثل في:

 في المواد التجارية أو المعامالت التجارية.مبدأ اإلثبات الحر  -
مبدأ اإلثبات بشيادة الشيود أو القرائن في المعامالت والتصرفات التي ال تزيد عن  -

 نصاب معين. 

 : والحاالت التي يجوز فييا اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن استثناء والمتمثمة في

 مبدأ الثبوت بالكتابة. -
 الحصول عمى دليل كتابي.مبدأ وجود مانع يحول دون  -

وكذا المحررات  ،ورغم صدور تشريعات تعترف بحجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات
االلكترونية، مازال البعض يعقد اتفاقات من أجل اإلقرار بحجية عناصر الدليل االلكتروني 

عمقة ىذه االتفاقيات تكون صحيحة ومرتبة آلثارىا القانونية مادامت لم تخالف قواعد مت
بالنظام العام، وتكون باطمة في الحالة العكسية، وىناك تحديات تواجو اتفاق األطراف في 

ا تعديل إم  : في دور القاضي الذي يتمثل  كما تم إبراز ،حالة تضمن االتفاق لشروط تعسفية
 الشرط التعسفي أو إلغائو، وذلك تبعا لقاعدة الشك يفسر لمصمحة الطرف المذعن.
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ف بين الفقو والقضاء حول مدى االعتداد بالتوقيع االلكتروني في وأن سبب الخال
 : اإلثبات يرجع إلى االعتبارات اآلتية

 مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليال لنفسو. -
 عمى تقديم دليل ضده ومبدأ حياد القاضي. مبدأ عدم جواز إجبار الشخص -

سواء في ظل االستثناءات أو وفقا لمبدأ حرية  ،القواعد العامة المنظمة لإلثبات نإ
اإلثبات في المواد التجارية عاجزة عن استيعاب أحكام التوقيع االلكتروني، حيث يبقى قبوليا 

يا مرىونا بسمطة القاضي التقديرية، ىذا األمر دفع بالتشريعات أو عدم قبوليا وتقدير قيمت
منح الحجية القانونية لممحررات الموقعة المقارنة إلى العمل عمى تنظيم نصوص قانونية ت

 الكترونيا، وبيذا زال الخالف الذي كان قائما بين الفقو والقضاء.

 ومن خالل معالجة الموضوع وتحميمو تم التوصل إلى النتائج التالية :

تباين التشريعات المنظمة لمتوقيع االلكتروني في تحديد المقصود منو، فمن  -
إنشاء التوقيع  استنادا إلى الوسائل التقنية أو الفنية المعتمدة فيالتشريعات من عرفتو 

بين الوظائف القانونية لمتوقيع، ومن التشريعات من عرفت التوقيع االلكتروني، ولم ت
االلكتروني تعريفا وظيفيا أي ركزت عمى وظيفة التوقيع، وخمصنا من استعراض ىـــــــــذه 

مجموعة من اإلجراءات التقنية  :توقيع االلكتروني بأنوالتعريفات إلى تحديد المقصود بال
كاإلشارات أو الرموز أو األرقام أو أي إجراء تقني آخر يكشف عنو العمم مستقبال، ومرخص 
 ابو من قبل الجية المختصة باعتماد التوقيع االلكتروني مرتبطا بالتصرف القانوني وكاشف

 عن ىوية صاحبو وداال عن رضائو بيذا التصرف.
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وذلك فيما  ،إن التــــوقيع االلكترونـي قـــادر عمى تحقيق وظائف التوقيع التقميدي -
في االلتزام بمضمون التصرف وكذا قدرتو في التعبير عن إرادتو  يخص تحديد ىوية الموقع،

الذي وقع عميو، وتفوق التوقيع االلكتروني عن التوقيع التقميدي في الحفاظ عمى سالمة 
 ع إلكترونيا من العبث .المحرر الموق

أن مجال تطبيق التوقيع االلكتروني يشمل العديد من المجاالت الميمة مثل :  -
 -األوراق التجارية االلكترونية واالعتماد المستندي االلكتروني  - االلكتروني بطاقات الدفع
بطاقة  –بطاقات الشفاء  –الحكومة االلكترونية فيما يخص جوازات السفر  -النقود الرقمية

 . الخ التعريف البيومترية ...

ر عنصري الثقة واآلمان في التوقيع يتجمى من خالل الطرف الثالث الموثوق أن توفي -
فيو، وىو مؤدي خدمات التصديق االلكتروني، بحيث يضمن ارتباط الموقع بتوقيعو من 

متعاممين عبر خالل شيادة التصديق، ىذه األخيرة تبعث الثقة واألمان واالرتياح بين ال
 الوسائط االلكترونية أو االنترنت، وضمانة قانونية لصحة وموثوقية التوقيع االلكتروني.

إقرار المسؤولية المدنية والجزائية لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني بحسب  -
تكمن في التعويض عن الضرر الالحق بالطرف المتعاقد أو الغير، إما مسؤوليتو الحالة، و 

، أما استنادا إلى قواعد المسؤولية العقدية أو استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية 
منظمة بحسب النصوص لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني، فيي  المسؤولية الجزائية

 اللكترونيين.القانونية المتعمقة بالتوقيع والتصديق ا

ل جزئيا ع أو عد  تمايز مواقف التشريعات من حجية التوقيع االلكتروني، منيا من طو   -
م مع القواعد الجديدة مثل التشريع الفرنسي، وكذا الجزائري في ، لتتالءقواعد اإلثبات العامة

نيين المتعمق بالتوقيع والتصديق االلكترو  15/04بداية األمر، إال أنو وبعد صدور قانون 
 .يكــــون قد قفز قفزة نوعية في مجال اإلثبات االلكتروني
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والذي منحو الحجية  ،بحيث نص عمى نوعين من التوقيع االلكتروني الموصوف 
 .  والتوقيع البسيط الذي أخضعو لسمطة القضاء في األخذ بو من عدمو  ،الكاممة

يع االلكتروني والتوقيع التقميدي بين التوقوالمماثمة التشريع الجزائري أقر مبدأ التكافؤ  -
خاصة إذا كان التوقيع االلكتروني مصحوب بشيادة تصديق  ،من حيث اإلثبات والوظائف

 ألن التصديق ىو اآللية المعموماتية لصحة التوقيع والتأكد من موثوقيتو.

بحجية التوقيع االلكتروني خاصة إذا كانت المعاممة أو  االفقو والقضاء اعترف -
ألن ىذا النوع من التوقيع ىو األنسب لمثل  ،القانوني تم عبر الوسائط االلكترونية التصرف

 ىذه التصرفات.

االعتراف بحجية التوقيع االلكتروني في الحاالت التي يجب فييا اإلثبات بشيادة  -
الشيود أو القرائن بحسب األصل أو استثنــــــاء، وىذا استنادا لمبدأ اإلثبات الحر، أو في 
حالــــــــة كون التصــــــــــرف القانوني ال يتجاوز نصاب الشيادة، أو في حاالت وجود مانع يحول 

 . دون الحصول عمى الدليل الكتابي، أو في حالة فقده

ن موضوع حجية التوقيع االلكتروني يعتبر من الموضوعات الدقيقة والحساسة في أ -
األمر الذي دفع  ،ي لنظم تكنولوجيا المعموماتمجال اإلثبات، والتي فرضيا الوجود الحقيق

بالدول إلى إيجاد إطار تشريعي تنظيمي متكامل، يضفي المصداقية عمى التعامالت التي تتم 
 بوسائل الكترونية ويكسبيا الصيغة القانونية والحجية في اإلثبات .

األمان الفنـــي والقانوني، بشكل إن التوقيع االلكتروني يتمتع بدرجـــــــة عاليـــــــة مـــــــــن  -
ومنو  ،يمنع العبث ببياناتو، وىذا األمر يتحقق من خالل منظومة إنشاء التوقيع االلكتروني

فإن إقرار الحجية لو ىو من باب المنطق الذي فرضتو المعامالت والتصرفات القانونية التي 
 كتنف التصرفات التقميدية.تتم عبر وسائط الكترونية، متجاوزة العوائق والصعوبات التي ت
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 وعمى ضوء النتائج المتوصل إلييا يجدر بنا تقديم التوصيات واالقتراحات التالية :  

ضرورة التأكيد في القوانين المختمفة عمى منح التوقيع االلكتروني ذات الحجية  -
وماتي القانونية المعترف بيا لمتوقيع التقميدي، عمى ضوء التطور الكبير في النظام المعم

والتوجو نحو إبرام التصرفات والعقود عبر الوسائط االلكترونية، مع تدعيم نظام الحكومة 
 االلكترونية .

ضرورة اشتراط حد أدنى من الخبرة الفنية والتقنية في المتقدم بطمب الحصول عمى  -
 ترخيص من أجل ممارسة ميمة التصديق اإللكتروني.

ك من عايير لحفظ المحررات االلكترونية، وذلضرورة وضع قواعد وآليات خاصة، وم -
ند لو ىذه الميمة مع إقرار مسؤوليتو المدنية والجزائية في حالة خالل إنشاء ىيئة أو مرفق تس

 أو خطأ. اكان ذلك عمدأسواء  ،اإلخالل بواجباتو

لتحديد مكان انعقاد التصرفات القانونية  ،نصوص قانونية سن وتقنينالعمل عمى  -
االلكترونية، مع تحديد االختصاص القضائي في حالة نشوب النزاع، والقانون الواجب 

 .تتضمن عنصر أجنبيالتطبيق، خاصة إذا كانت المعاممة 

سمك القضاء والمحامين  يبرامج تكوينية ودورات تدريبية مكثفة لمنتسب تنظيمضرورة  -
خاصة في الجانب التقني سائل اإلثبات، وتقنياتيا التي ترتكز عمييا و  ةفي مجال المعموماتي

بل  ،النظري، عمى أن ال تقتصر عمى الجانب سائط الكترونيةفي األدلة التي تبرم عمى و 
الكتروني البد من االعتماد عمى الجانب العممي الذي يمارس من خاللو آلية تكوين محرر 

 .يوتشغيل منظومة التوقيع االلكترون
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ضرورة استفادة المشرع الجزائري من تجارب الدول في نشاط التصديق االلكتروني  -
وذلك من خالل اإلذن  ،لما لو من أىمية في توطيد العالقة وتوثيقيا بين أطراف التصرف
سة وظيفة التصديق ممار بلألشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية العامة أو الخاصة 

 االلكتروني ومنح رخص الممارسة.

المتعمق بالتوقيع والتصديق  15/04من القانون  00إعادة صياغة المادة  -
ألن التناقض في  ،من ذات القانون 09حتى تكون منسجمة مع أحكام المادة  ،االلكترونيين

مما ينعكس سمبا عمى األطراف المتعاممة، خاصة  ،فيمال وءصياغة النصوص يؤدي إلى س
يعتبر التوقيع االلكتروني وحده مماثال لمتوقيع المكتوب : " نصت عمى أنو  00وأن المادة 

بغض :" تنص عمى أنو  09، في حين أن المادة " سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي
تروني من فعاليتو القانونية أو أعاله ال يمكن تجريد التوقيع االلك 00النظر عن أحكام المادة 

 رفضو أمام القضاء بسبب :

 شكمو االلكتروني.  -1

 أنو ال يعتمد عمى شيادة تصديق الكتروني موصوفة. –2

 ."  أنو لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع االلكتروني  -3

بقانون  ضرورة صياغة قانون جزائري يتعمق بالتجارة االلكترونية استرشادا -
 . األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية

ضرورة صياغة قانون جزائري يسمح بتنظيم محررات رسمية عمى وسائط الكترونية  -
مع معالجة األوضاع القانونية التي يجب عمى الموظف العمومي المختص مراعاتيا عند 

أمام الموظف العمومي حضور األطراف : مثل  ،تحريره لممحرر الرسمي االلكتروني
 .المختص أو توقيع الشيود عمى ىذا المحرر الرسمي االلكتروني



 مةــاتـــــــخ
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مكانية الحضور االفتراضي لممتعاقدين والشيود، أو االستعانة بالموظف العمومي   وا 
 المختص بمكان تواجد أحد المتعاقدين أو الشيود.

شاء ىيئة عربية تتألف بي من أجل إنو حث الدول العربية عمى االقتداء باالتحاد األر  -
من خبراء ومختصين، تتولى إصدار التوجيات العربية بشأن المعامالت االلكترونية، مع 
اعتماد نظام التحكيم في فض المنازعات المتعمقة بالتصرفات والعقود االلكترونية عمى 

                                                                   المستوى العربي.

 بحمد اهلل وعونهتم  



عــــــــراجــــمـــــة الـــــــــمـــــائــــــق  

ة ـــــــة العربيـــــــبالمغ -أوال  

I-  النصوص القانونية 

 الدولية والمواثيق  االتفاقيات -أ

حزيران/يونيو  14 :تاريخ االعتماد، اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي لمبضائع -1
 1988 أوت 1 بدء السريان 1980أبريل  11 المعّدل لالتفاقيةتاريخ اعتماد البروتوكول  1974

atio n_period.htmlhttp://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_limit 
 11 :تاريخ االعتماد ، اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي لمبضائع -2 

 1988كانون الثاني/يناير  1 :بدء السريان 1980نيسان/أبريل 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 

الصادر في  مع دليل التشريع  النموذجي بشأن التجارة االلكترونيةونسيترال األقانون  -3
 . 2000، األمم المتحدة  1998اإلضافية المعتمدة سنة  1مكرر  0مع المادة 12/07/1996

a_ebook.pdf-ecomm-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml 

 2001ترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية مع دليل االشتراع يسقانون األون -4
.  2002 ، نيويورك، األمم المتحدة 

a.pdf-elecsig-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml  

تاريخ  اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية -5
 2013آذار/مارس  1 :بدء السريان ، 2005تشرين الثاني/نوفمبر  23 :عتماداال

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html 

 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_limitatio%20n_period.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_limitatio%20n_period.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html


 

 

 قائمة املراجع 

 

 

 



  النصوص التشريعية  -ب

  جزائرية النصوص التشريعية ال  -1ب

غشت  5الموافق  1421جمادى األولى عام  5مؤرخ في  03-2000انون رقم ق  -1
 ة  بالبريد و بالمواصالت السمكية و الالسمكي، يحدد القواعد العامة المتعمقة 2000سنة 

 . 2000أوت  06بتاريخ  48ج ر عدد 

أكتوبر سنة  25الموافق  1424شعبان عام   29مؤرخ في  15-03قانون رقم   -2
جمادى الثانية عام   27المؤرخ في 11-03يتضمن الموافقة عمى األمر رقم  2003
بتاريخ  64عدد  ج ر،بالنقد والقرضوالمتعمق  2003غشت سنة  26الموافق   1424

 . 2003 أكتوبر 26

سنة  فبراير 6 الموافق 1425عام  ذي الحجة 27 مؤرخ في 02-05رقم  انونق -3
 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم األمر رقم  ،2005

راير فب 09بتاريخ  11، ج ر عدد  والمتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة 
2005 . 

يونيو سنة  20الموافق  1426جمادى األولى عام 13مؤرخ في  10-05 قانون رقم -4
 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم األمر رقم ،2005

 26بتاريخ  44رقم  ج ر ، .المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 
 . 2005 يونيو

المتعمق  2005أوت  23 الموافق لــ 1426رجب  18 فيمؤرخ  05/06 رقم مرأ -5
 . 2005أوت  28بتاريخ  59 عدد ج ربمكافحة التيريب، 



 01/02/2015 الموافق لــ 1436ربيع الثاني  11 مؤرخ فيال 15/04 رقم قانون -6 
 10بتاريخ  06عدد  ، ج رتوقيع والتصديق االلكترونيين المتعمقة باليحدد القواعد العامة 

 . 2015فبراير 

   األجنبيةالنصوص التشريعية  -2ب

  القانون المدني لكيبك

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية  1994لسنة  27رقم  قانون -1
 .1994 /21/4 في) تابع ( صادر  16عدد مصر ،ج ر  والتجارية

مكررا الصادر في  19عدد  ، ج ر 1999سنة ل 17رقم  المصري  قانون التجارة -2
17/5/1999 . 

بشان اإلطار المشترك لمتواقيع اإللكترونية الصادر  93/1999التوجيو األوربي رقم -3
 13/12/1999بتاريخ 

تكنولوجيا  بإدخالالمتعمق  2000مارس  13الصادر في  230/2000القانون رقم  -4
 . دني الفرنسيالمعمومات المتعمقة بالتوقيع االلكتروني المعدل لمقانون الم

يتعمق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  -5
أوت  11التونسي، المنشور بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية بتاريخ  االلكترونية

2000. 

  المتعمق بالتجارة االلكترونية 2000يونيو  8المؤرخ  2000/31التوجيو األوربي رقم  -6

 18األوروبي المنعقد في  لمجمسالصادر عن البرلمان وا 46/2000 توجيو رقم -7
بشأن مباشرة ومتابعة أعمال مؤسسات إصدار األموال اإللكترونية  2000سبتمبر 

 والتنظيم التحوطي ليا 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_275/l_27520001027en00390043. pdf; The Evaluation 



، الصادر  األردنيقانون المعامالت االلكترونية المتضمن  2001-85 رقمقانون  -8
 . 2001دسيمبر 31، بتاريخ  4534بالجريدة الرسمية العدد رقم 

المعامالت والتجارة االلكترونية إلمارة دبي بشأن قانون  2002لسنة  02قانون رقم  -9
 2002-02-16النشر:  تاريخ،  1422 ذي القعدة 30الموافق  2002-02-12تاريخ التوقيع: 

http://www.sca.gov.ae/arabic/legalaffairs/LegalLaws/Electronic_Trading_Transaction.pdf 

 النصوص التنظيمية  – ج

 المتعمق بقانون الصفقات 16/09/2015مؤرخ في  15/247 رقم الرئاسيمرسوم  -1

 . 20/09/2015بتاريخ  50ج ر عدد ، العمومية وتفويضات المرفق العام 

ــوافــق لما 1428جـمـادى األولـى عام  13 مؤرخ في 07/162 رقم التنفيذي مرسوم -2
 15الــمـؤرخ فـي  123/  01التنفيذي رقم  يعدل ويتمم المرسوم2007 مـايـو سـنـة 30

المتعمق بنظام االستغالل المطبق عمى  2001مـايــو سـنـة  9الــموافـق  1422صفـر عـام 
كل نوع من أنواع الشبكات بما فييا الالسمكية الكيربائية وعمى مختمف خدمات 

  . 2007يونيو  7بتاريخ :  37ج ر عدد   ،المواصالت السمكية والالسمكية 

II – االتـــقـــمــال 

مؤتمر  ،الطبيعة القانونية لمسؤولية مزودي خدمات التصديق– ،كامران الصالحي -1
.منشور عمى موقع جامعة 64ص  ،2009اإلمارات سنة ، المعامالت االلكترونية
   17/03/2015 تاريخ الدخول : http://www.uaeu.ac.ae ، اإلمارات العربية المتحدة

  الييئة العميا لتطوير الرياض ،النقود االلكترونية ،الشافعي محمد إبراىيم محمود -2
 . www.arriadh.com الموقع االلكتروني  22/07/2014تاريخ الدخول : 

http://www.sca.gov.ae/arabic/legalaffairs/LegalLaws/Electronic_Trading_Transaction.pdf2002
http://www.uaeu.ac.ae/
http://www.arriadh.com/


المسؤولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمات التوقيع االلكتروني  ثامر محمد الدمياطي، -3
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي  ،مجمة مصر المعاصرةدراسة تحميمية مقارنة، 

 . 2011، القاىرة  ،501العدد  التشريعي، واإلحصاء

حجية التوقيع االلكتروني دراسة في التشريع  ،فياض القضاة ،غازي أبو عرابي -4
  20المجمد ، العدد األول ،  مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية" ،ردنياأل

 . 2004 دمشق ،

 III –  ل الجامعيةـــالرسائالمذكرات و 

الدكتوراه  أطروحات –أ   

رسالة دكتوراه في  ،العقد االلكتروني ) دراسة مقارنة ( ،إبراىيم إبراىيم عبيد آل عمي -1
 . 2010، مصر ، جامعة حموان ، الحقوق كمية الحقوق 

المري عايض راشد، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود  -2
 .1998جامعة القاىرة، ، التجارية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق 

في عقود التجارة  محمد أحمد محمد نور جستنية، مدى حجية التوقيع االلكتروني -3
 . 2005جامعة القاىرة، ، كمية الحقوق االلكترونية، رسالة دكتوراه، 

رسالة دكتوراه ، محمد مأمون أحمد سميمان ، التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية  -4
 . 2009 ،جامعة عين شمس ، في الحقوق ، كمية الحقوق 

كمية ،  رسالة دكتوراه بالتوقيع االلكتروني،، القواعد الخاصة  عيسى غسان عبد اهلل -5
 . 2006، مصر ،جامعة عين شمس ، الحقوق 

 

 



مذكرات الماجستير  –ب   

مذكرة ومات االلكترونية في القانون األردني، مرسالة المع، أبو عامود فادي فالح  1
 . 2004 كمية الحقوق، الجامعة األردنية ،، ماجستير 

ماجستير في  مذكرة ،البطاقات االلكترونية لمدفع والقرض والسحب ،بن عميمور أمينة -2
 منتوري قسنطينة اإلخوة جامعة ، كمية الحقوق ، فرع قانون األعمال  ،القانون الخاص

2005 . 

والمؤلفات الكتب  - IV 

 المتخصصة  كتبال -أ

مستخرجات التقنيات العممية الحديثة وأثره عمى  أسامة أحمد شوقي المميجي، استخدام -1 
 . 2000 ، نشر ومكان القواعد اإلثبات المدني، بدون دار 

تحديث قانون اإلثبات مكانة المحررات االلكترونية بين األدلة  ،أبو زيد محمد محمد -2 
 . 2002، دار النشر  ،الكتابية

 . 2002 ،القاىرة، دار النيضة العربية  ،التوقيع االلكتروني ،أبو ىبة نجوى -3

التعاقد عن طريق االنترنت دراسة مقارنة الدار العممية الدولية – ،أحمد خالد العجموني -4
 . 2002لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع عمان اإلصدار األول سنة 

خصوصية التعاقد عبر االنترنت دار النيضة العربية  ،الحسن مجاىد أبو أسامة -5
 . 2003القاىرة  طبعة 

 . 2004، جامعة المنصورة ، كمية التجارة ، اإلدارة االلكترونية  ،أحمد محمد غنيم -6



دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي  إبرام العقد االلكتروني، إبراىيم خالد ممدوح، -7
 . 2006 اإلسكندرية،

العاطي السنباطي ، اإلثبات في العقود االلكترونية ، دار النيضة العربية اعطا عبد  -8
 . 2012القاىرة،

زىرة  محمد المرسى، الحاسوب والقانون مؤسسة الكويت لمتقدم العممي بالكويت  -9
 . 1995 ، الطبعة األولى

الطبعة التوقيع االلكتروني في النظم القانونية المقارنة،  ،حجازي عبد الفتاح بيومي -10
 . 2005 ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، األولى 

الحكومة االلكترونية ثورة القرن الحادي  ،طالل بن عبد اهلل حسين الشريف -11
المكتب الجامعي  ،والعشرين في تطوير اإلدارة العامة تجربة المممكة العربية السعودية

 . 2011 ،القاىرة ، الحديث 
الطبعة  ،اإلثبات االلكتروني في المواد المدنية والمصرفية ،يوسف أحمد النوافمة -12

 . 2012 والتوزيع ، األردن ، دار الثقافة لمنشر، األولى 
براميا  لطفي محمد حسام، -13 استخدام الوسائل الحديثة في التفاوض عمى العقود وا 

 . 1993 ، دار النيضة العربية، القاىرة
كترونية، الكمبيالة االلكترونية، السند األوراق التجارية االل –محمد بيجت قايد  -14

 . 2001 ،العربية النيضةدار ،الطبعة األولى  ،ألمر االلكتروني
منصور محمد حسين ، اإلثبات التقميدي وااللكتروني ، دار الفكر الجامعي ،  -15

 . 2002األسكندرية ، 
تحديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات االلكترونية بين  ،محمد محمد أبو زيد -16

 . 2002القاىرة، ،األدلة الكتابية، دار النيضة العربية 
دراسة  ،مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات ،مبروك ممدوح محمد عمي -17

 . 2006 القاىرة ، ،دار النيضة العربية، مقارنة بالفقو اإلسالمي 



نصر، وسائل إثبات العقود االلكترونية، دار النيضة مصطفى أحمد إبراىيم  -18
 . 2010 ، العربية، القاىرة

دار  ،التنظيم القانوني لمتعاقد عبر شبكة االنترنت ،مصطفى موسى العجارمة -19
 . 2010 ،مصر،الكتاب القانونية 

دار ، التوقيع االلكتروني وحجيتو في اإلثبات  ،منير الجنيييي وممدوح الجنيييي -20
 نشر . بدون سنة،  اإلسكندرية ، الفكر الجامعي 

مندى عبد اهلل محمود حجازي، التعبير عن اإلرادة عن طريق االنترنت واثبات  -21
التعاقد االلكتروني، وفقا لقواعد الفقو اإلسالمي والقانون المدني، دار الفكر الجامعي 

 . 2010 ،اإلسكندرية 
النسر الذىب ، ل الحديثة في اإلثبات محمد السعيد رشدي، حجية وسائل االتصا -22

 ، بدون سنة نشر . القاىرة ، لمطباعة
، دار النيضة اإلثبات، التوقيع االلكتروني، تعريفو مدى حجيتو في أبو ىيبةنجوى  -23

 بدون سنة نشر . ، القاىرة، العربية 
بين  اإلثبات، صوره حجتو في توسعيد السيد قنديل، التوقيع االلكتروني ماىي -24

 . 2004، اإلسكندرية، دار الجماعة الجديدة لمنشر ، التدويل واالقتباس 
منشورات المنظمة العربية ، التجارة االلكترونية والعولمة  ،السيد أحمد عبد الخالق -25

 . 2006 ،مصر ، لمتنمية اإلدارية 
عجيمي حسن عبد الباسط، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن طريق  -26

 . 2000 ،القاىرة، االنترنت، دار النيضة العربية 
التوقيع االلكتروني ومخاطره وكيفية مواجيتيا، مدى حجيتو في  ،عبد الحميد ثروت -27

 . 2003 ،مكتبة الجالء القاىرة ،الطبعة الثانية، اإلثبات 
بدون دار ، القانونية لممستندات االلكترونيةالحجية  ،جمال عبد الرحمن محمدعالي  -28

 . 2004 ،لمنشر 



دار ، حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات دراسة مقارنة  ،عالء محمد نصيرات -29
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع 
 ج - أ )إىداء ، شكر وعرفان ، قائمة المختصرات ( صفحات تمييدية

 80-1 مقدمة 
  يالباب األول: النظام القانوني لمتوقيع االلكترون                 

  التوقيـع في مفهومـــــه التقمــــــــــيدي وااللكتــــــروني  الفصل األول :
التوقيع في شكمه التقميدي )التوقيع العادي( المبحث األول :                

  ماهية التوقيع التقميدي وأشكاله المطمب األول :              
  (العادي)تعريف التوقيع التقميدي  الفرع األول :                  

  الركن المادي    -أوال                           
  الركن المعنوي   -ثانيا                          
  (التقميدي)أشكال التوقيع العادي الفرع الثاني :                   

التوقيع الخطي أو التوقيع بخط اليد  -أوال                           

التوقيع بواسطة بصمة األصبع -ثانيا                          

      التوقيع بواسطة الختم -ثالثا                       

التوقيع عمى المحررات بواسطة الكاربون-1                            

التوقيع عمى بياض -2                             

وظائف التوقيع التقميديالمطمب الثاني :             

        التوقيع عالمة شخصية مميزة لصاحبو )تحديد ىوية وشخصية الموقع(الفرع األول : 
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التوقيع تعبير عن إرادة االلتزام بالتصرفاني:  ـــــرع الثـــــالف      

 )التعبير عن إرادة الموقع في االلتزام بمضمون التصرف القانوني(

 

التوقيع اإللكتروني )التوقيع بالشكل اإللكتروني( الثــــاني:المبحـــث    

  (Signature Electronique)تعريف التوقيع االلكتروني :المطـــمـــب األول 

     رع األول: تعريف الفقو لمتوقيع االلكترونيــــــــالف               

في التشريعات الدولية واإلقميمية تعريف التوقيع االلكترونيالفرع الثاني :                

  تعريف التوقيع االلكتروني حسب ما جاء بو قانون األونسيترال بشأن التوقيعات االلكترونيةأوال:    
     التوقيع االلكتروني في قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية تعريف ثانيا:   

  من خالل توجييات التكتالت اإلقميمية ثالثا: تعريف التوقيع االلكتروني

في شأن التوقيع االلكتروني( 19/11/1333الصادر في  39/1333)التوجيو األوربي رقم   

 

(الث: تعريف التوقيع االلكتروني في التشريعات الوطنية )التشريعات المقارنةـــــــــرع الثـــــــــــالف   

  في التشريع الجزائريأوال: تعريف التوقيع االلكتروني      
       تونس(، األردن، ثانيا: تعريف التوقيع االلكتروني في التشريعات العربية )مصر     

ثالثا: تعريف التوقيع االلكتروني في التشريع الفرنسي        

أشكــال التوقيــع االلكتـــروني:  المطمـــــب الثــــــاني   

   بواسطة القمم االلكترونيالتوقيع   الفرع األول :       

   خدمة التقاط التوقيع -أوال              

   خدمة التحقق من صحة التوقيع -ثانيا            
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   التوقيع اليدوي االلكتروني -ثالثا           

مزايا التوقيع بالقمم االلكتروني -رابعا             

االلكترونيسمبيات التوقيع بالقمم  -خامسا            

التوقيع بواسطة الرقم السري والبطاقة الممغنطة : الفــــــرع الثانــــــي   

ــــرع الثالـث: التوقيع الرقميفال   

    أوال: نظام اإلغالق والفتح الموحد )التشفير التماثمي(       

ثانيا: نظام اإلغالق والفتح الالتماثمي          

  الفــــرع الرابـع: التوقيع بواسطة الخواص الفيزيائية والطبيعية لإلنسان )التوقيع البيومتري(

قيام التوقيع االلكتروني بدور التوقيع التقميدي:  المطمـــــب الثــــــالث  

()قدرة التوقيع االلكتروني عمى القيام أو مضاهاة التوقيع بخط اليد  

 

االلكتروني لشروط التوقيع العاديالفرع األول:  مدى استجماع التوقيع           

   أن يكون التوقيع االلكتروني عالمة مميزة لصاحبو -أوال           

            أن يكون التوقيع واضحا ومستمرا -ثانيا          

ارتباط التوقيع االلكتروني بالمحرر ارتباطا وثيقا -ثالثا             

التوقيع االلكتروني عمى تحقيق وظائف التوقيع التقميديالفرع الثاني: قدرة          

قدرة التوقيع االلكتروني عمى تحديد ىوية الموقع -أوال           

    قدرة التوقيع االلكتروني في التعبير عن إرادة الموقع -ثانيا       

إثبات سالمة العقد -ثالثا            
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التوقيـــع االلكترونــــيتقنيــات  : الفصـــــل الثانــي   

تطبيقات التوقيع االلكتروني:  المبحث األول   

التوقيع االلكتروني في بطاقات الدفع االلكترونية: المطمب األول    

  Débit cardsالفرع األول:  بطاقات الدفع أو بطاقة الوفاء            

  طريقة التحويل المباشر -أوال              
  (Off-Lineغير المباشر )التحويل طريقة  -ثانيا             

   (A.T.M( )Cash card )الفرع الثاني:   بطاقة السحب اآللي        

  المطمب الثاني: التوقيع االلكتروني في أنظمة الدفع اإللكترونية

   المستندي االلكترونيرع األول: األوراق التجارية االلكترونية واالعتماد ــــــالف      

   Electronic Cheque : الشيكات االلكترونية -أوال        

السفتجة االلكترونية )الكمبيالة االلكترونية -نياثا         

االعتماد المستندي االلكتروني -ثالثا         

     اني: النقود الرقمية والدفع عبر الوسائط اإللكترونيةــــرع الثـــــالف    

  Digital Cashالنقود الرقمية  -أوال        

    الدفع عبر الوسائط االلكترونية -ثــانيــــا       

  Phone Bank الياتف المصرفي -1     
   Internet Bank االنترنت المصرفي -1     

    الحكومة االلكترونية الفرع الثالث:      
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التعاقد عبر شبكة المواقع  -أوال           

التعاقد من خالل المحادثة عبر االنترنت  -ثانيا          

الجهات المختصة بإصدار شهادات التصديق االلكترونية: المبحث الثاني   

 )شهادة التوقيع االلكتروني(

 

المطمب األول: النظام القانوني لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني            

  الفرع األول: مفيوم وواجبات مؤدي خدمات التصديق االلكتروني            

   تعريف جيات التصديق االلكتروني  -أوال                    

    الشروط القانونية لممارسة نشاط التصديق االلكتروني  -ثانيا                   

والمحافظة عمى المعمومات ذات الطابع الشخصيواجب السرية  -ثالثا                         
الفرع الثاني: األحكام القانونية الخاصة بشيادة التصديق االلكتروني             

مفيوم شيادات التصديق االلكتروني -أوال            

في التشريعات الدولية واإلقميمية شيادة التصديق االلكترونيتعريف  –ثانيا          

  في التشريعات الوطنية   شيادة التصديق االلكترونيتعريف  –ثالثا     
مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني: المطمب الثاني    

   الفرع األول: مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا لمقواعد العامة    

   االلكترونيأوال: المسؤولية العقدية لمؤدي خدمات التصديق         

   ثانيا : المسؤولية التقصيرية لمؤدي خدمات التصديق االلكتروني       

مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا لمقواعد الخاصة المنظمة لياالفرع الثاني :    
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أوال : مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني وفقا لمتوجيو األوربي بشأن التوقيعات 

1333ترونية لسنة االلك  

 

  11/40مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكتروني في التشريع الجزائري القانون رقم  -ثانيا
 39مسؤولية مزود خدمات التصديق االلكتروني في التشريع التونسي القانون رقم  -ثالثا

 المتعمق بالمبادالت والتجارة االلكترونية 1444لسنة 
 

خدمات التصديق االلكتروني في قانون المعامالت والتجارة االلكترونية مسؤولية مزود  -رابعا
 1441لسنة  41إلمارة دبي رقم 

 

  خالصة الباب األول 
ثاني: القوة الثبوتية لمتوقيع االلكترونيالباب ال   

  ييد الباب األول مت
  الفصل األول: تنظيم اإلثبات االلكتروني

)الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني(المبحث األول: حجية عناصر دليل اإلثبات االلكتروني    
    حجية الكتابة االلكترونية المطمب األول:   

تعريف الكتابة االلكترونية الفرع األول          
    ماىية الكتابة التقميدية :أوال         

  الرسميةالمحررات -1           
  المحررات العرفية- 1           
ثانيا: ماىية الكتابة االلكترونية            

الفرع الثاني القوة الثبوتية لمكتابة االلكترونية في اإلثبات      
مكانية االطالع عميو       أوال : شرط قابمية المحرر االلكتروني لمقراءة وا    
سالمة بيانات المحرر االلكتروني واستمرار وجود الكتابة ثانيا: شرط الحفاظ عمى      

 االلكترونية مدة معينة من الزمن
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   شرط عدم االختراق :ثالثا    
مبدأ التكافؤ الوظيفي في الحجية بين الكتابة االلكترونية والكتابة التقميديةرابعا:        
موقف الفقو اإلسالمي من اإلثبات بالكتابة االلكترونية خامسا:       

  المطمب الثاني حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات

حجية التوقيع االلكتروني ومساواتيا بحجية التوقيع التقميدي ضمن النصوص الفرع األول : 
 القانونية المقرة بيذه الحجية

 

االلكترونيأحكام وشروط قرينة التوقيع أوال:        
   1441لسنة  171فحص التوقيع االلكتروني بحسب المرسوم رقم ثانيا:    
  التوقيع االلكتروني يعرف بيوية صاحبو والتعبير عن رضائو بمحتوى المحرر االلكترونيثالثا:   
أن يتميز التوقيع االلكتروني بارتباطو الفريد بالشخص صاحب التوقيع:رابعا:      

قرينة حجية التوقيع االلكتروني المتقدم :الفرع الثاني    
  في التشريعات اإلقميمية قرينة حجية التوقيع االلكتروني المتقدم -أوال  
في التشريعات الوطنية  قرينة حجية التوقيع االلكتروني المتقدم -ثانيا       

حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات : المبحث الثاني   
  حجية المحررات االلكترونية في التشريعات التي نظمت اإلثبات االلكترونيالمطمب األول :  

الفرع األول : تعريف المحرر االلكتروني      
      النصوص القانونية التي ساوت بين المحررات االلكترونية والتقميدية : الفرع الثاني   

التدليل عمى شخصية الصادر عنو المحرر االلكتروني بشكل قاطع وجمي أوال:          
أن تكون الكتابة االلكترونية مقروءة )قراءة بيانات المحرر االلكتروني(ثانيا:         
  متعديل(لن تكون الكتابة االلكترونية غير قابمة )أقابمية تعديل المحرر االلكتروني عدمثالثا:     
رارية بيانات المحرر االلكتروني استم : رابعا     
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القرينة المفترضة لممحررات االلكترونية: الفرع الثالث   
حجية النسخة المسحوبة عن المحرر اإللكتروني ودور القاضي في الترجيح :  الفرع الرابع

 بين األدلة الكتابية
 

  االلكتروني والكتابة عمى الورقدور القضاء في حالة التنازع بين الكتابة في الشكل أوال:     
      ثانيا: موقف الفقو من دور القاضي في اإلثبات   
      االستثناءات عمى اإلثبات اإللكتروني :المطمب الثاني 

استثناءات اإلثبات االلكتروني المجمع عمييا في التشريعات المقارنة الفرع األول:      
   باألحوال الشخصيةالمعامالت المتعمقة أوال:       
التصرفات الواردة عمى العقارات ثانيا:          
    تداول األوراق المالية ثالثا:       

استثناءات اإلثبات اإللكتروني حسب التشريعات المنظمة لو: الفرع الثاني     

إمكانية وعدم إمكانية تنظيم محررات رسمية عمى وسائط الكترونية -أوال   
التشريعات التي أجازت تنظيم المحررات الرسمية عمى الوسائط االلكترونيةثانيا:    

حجية التوقيع االلكتروني في ظل القواعد العامة لإلثبات:  الفصـــــل الثــــــانــــــي   
اإلثبات سمطة األطراف في تنظيم حجية التوقيع االلكتروني في :المبحث األول      
صحة االتفاق عمى حجية التوقيع االلكترونيول: مد  أل المطمب ا      

الفرع األول:  مدى تعمق قواعد اإلثبات بالنظام العام         
أوال: موقف الفقو من تعمق قواعد اإلثبات بالنظام العام           
موقف القضاء من تعمق قواعد اإلثبات بالنظام العامثانيا:           

التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثباتمدى قبول :  لفرع الثـــانيا   
قابمية التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثبات قبل صدور تشريعات مقرة بحجيتو -أوال  
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قابمية التوقيع االلكتروني في اتفاقات اإلثبات بعد صدور تشريعات مقرة بحجيتو -ثانيا   

في تنظيم حجية التوقيع االلكترونيالتحديات التي تواجه اتفاق األطراف  : المطمب الثاني   
الفرع األول: مدى صحة اتفاق األطراف في حالة تضمنو لشروط تعسفية )عقد اإلذعان(     

خاصية أو شرط عدم التوازن بين أطراف العقد    أوال:        
خاصية أو شرط أن يكون محل العقد سمعة أو خدمة تعد من الضرورات األولية التي ثانيا: 

 يمكن لممتعاقد أن يصرف النظر عنيا ال
 

بشكل عام ومستمر وبصورة قاطعة اإليجابخاصية أو شرط أن يصدر ثالثا:       
الشخص دليال لنفسو عمى اتفاق األطراف اصطناعأثر مبدأ عدم جواز :  الفرع الثاني   

الشخص تحديات تعارض اإلثبات بالسندات االلكترونية مع قاعدة عدم جواز اصطناع أوال: 
 دليال لنفسو

 

الشخص دليال لنفسو اصطناعموقف القضاء من مبدأ عدم جواز ثانيا:    

اإللكتروني في  االستثناءات القانونية عمى الدليل الكتابي لقبول التوقيع:يالمبحث الثان
 اإلثبات

 

  المطمب األول: الحاالت التي يجوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود وبالقرائن حسب األصل 
الفرع األول: حرية اإلثبات في المواد التجارية )المعامالت التجارية(     
حرية اإلثبات في التصرفات القانونية التي ال تزيد قيمتيا عن نصاب معين: الفرع الثاني     

قاعدة األخذ بقيمة االلتزام وقت إبرام العقد  أوال:        
قاعدة األخذ بحرية اإلثبات حتى ولو اشتممت الدعوى عمى طمبات متعددة ثانيا:       
تطبيق ىذا االستثناء عمى العقود واالتفاقات أيا كان نوعياثالثا:       
لمطمب الثاني:الحاالت التي يجوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن استثناءا   

    )بداية حجة كتابية(الفرع األول: مبدأ الثبوت بالكتابة    
    وجود ورقة مكتوبةأوال:       
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   صدور ىذه الورقة من الخصم الذي يحتج بيا عميو أو ممن يمثموثانيا:       
أن يكون من شأن ىذه الورقة أن يضحى وجود التصرف القانوني قريب االحتمالثالثا:        
بول التوقيع االلكتروني في اإلثباتاالستعانة بمبدأ الثبوت بالكتابة لق -رابعا       
الموقف بعد صدور تشريعات تنظم التوقيع االلكتروني وتعترف لو بالحجية خامسا:      

وجود مانع يحول دون الحصول عمى دليل كتابي وحجية التوقيع االلكتروني:  الفرع الثاني   
المانع المادي          -أوال      
المانع المعنوي )األدبي( -ثانيا     
قبول التوقيع اإللكتروني كدليل إثبات استنادا إلى حالة وجود مانع يحول دون  -ثالثا  

 الحصول عمى دليل كتابي
 

فقد الدليل الكتابي بعد تكوينو بسبب أجنبي وحجية التوقيع االلكتروني:  الفرع الثالث   
    سبق وجود سند كتابي -أوال  
       فقد السند الكتابي بسبب أجنبي -ثانيا  
االستعانة بفقد الدليل لسبب أجنبي لقبول التوقيع االلكتروني في اإلثبات -ثالثا     

  خالصة الباب الثاني  
  الخــــــاتمة 

  قائمة المراجع
  الفيرس 



 امللخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

إن ثورة تكنولوجيا المعمومات أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب ووسائل إبرام 
التصرفات القانونية، ىذه األخيرة أصبحت تتم عبر وسائط الكترونية يغيب عنيا الوجود المادي 

قانونية تتماشى  جل بناء مفاىيمأوتوقع توقيعا الكترونيا، األمر الذي استدعى تدخل المشرع من 
وطبيعة تكنولوجيا المعمومات وتقر بالقوة الثبوتية لمتوقيع االلكتروني الذي حل بديال لمتوقيع 

 التقميدي.
إن أىمية التوقيع االلكتروني تكمن في قدرتو عمى حفظ بيانات المحرر االلكتروني 

  ا عن إرادتووسالمتو من التالعب، والسماح بتحديد ىوية الشخص وتميزه عن غيره وكاشف
 وداال عن رضائو بما وقع عميو.

نظرا لممخاطر والشكوك التي كانت تحوم حول التوقيع االلكتروني لغياب العالقة 
المباشرة بين األطراف، فإن توفر عنصر الثقة واألمان في ىذه التصرفات عنصرا أساسيا، لذلك 

قيع االلكتروني بصفة خاصة نصت التشريعات المنظمة لإلثبات االلكتروني بصفة عامة والتو 
عمى طرف ثالث وىو الطرف الموثوق بو "مؤدي خدمات التصديق االلكتروني" وظيفتو توطيد 

 العالقة بين طرفي العقد من خالل شيادة التصديق االلكتروني.
أقر المشرع الجزائري بحجية عناصر الدليل االلكتروني في اإلثبات بموجب القانون 

ذلك حسم الخالف بالمعدل والمتمم لمقانون المدني، و  0550-56-05المؤرخ في  50-05
والجدل الذي كان قائما حول مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات، أين أقر بمبدأ التكافؤ 

 303في اإلثبات بين عناصر الدليل التقميدي وعناصر الدليل االلكتروني في أحكام المادة 
 .0مكرر

ت القانونية والتقنية في مجال المبادالت االلكترونية وقصد في إطار التكفل بالمتطمبا
ترسيخ القواعد العامة لمتوقيع والتصديق االلكترونيين، ومسايرة لمتشريعات أصدر المشرع 

، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة 0500-50-50المؤرخ في  50-00الجزائري القانون رقم 
 اإلثبات بالشكل االلكتروني كاإلثبات بالكتابة التقميدية. بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، معتبرا

وليذا جاءت ىذه الدراسة لمعالجة حجية التوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري انطالقا 
المحدد لمقواعد العامة المتعمقة  50-00من تعديل قواعد اإلثبات وانتياء بأحكام القانون 

  بالتوقيع والتصديق االلكترونيين.   
 



                 Résumé   

         La Révolution des techniques de l'information et de la technologie a conduit à 

des changements radicaux en matière de ratification des actes juridiques, ces derniers 

sont effectués à travers des moyens électroniques, en absence d’existence matérielle, 

signés électroniquement, ce qui a motivé le législateur d’interférer pour mieux éclairer 

les notions juridiques compatibles avec la spécificité de la technologie de 

l’information, et qui reconnaît l’autorité de la signature électronique, qui a substitué la 

signature ordinaire. 

 L’importance de la signature électronique se résume dans sa capacité de garder 

les données du support électronique, son sécurité, permettre de déterminer l’identité 

de la personne et le distinguer des autres, en révélant sa volonté, indiquer son 

consentement de ce qui a signé. 

      En considérant les risques et les doutes concernant la signature électronique, en 

absence d'une relation directe entre les parties, la confiance et la sécurité sont 

indispensables. Les législations régissant la preuve électronique, ont stipulé la 

nécessité d’une partie tiers, qui est chargé de renforcer les relations entre les 

cocontractants, cette partie est le prestataire de la certification électronique par une 

attestation portant les cordonnées et indiquant la relation entre le signataire et sa 

signature.  

Le législateur algérien résolu le litige autour de l’autorité de l’évidence de la 

signature électronique, par la loi n° 05-10 en 20 Juin 2005 portant le code civil , ou il 

a endossé le principe de la parité en terme de preuve entre les preuves ordinaires et les 

preuves électroniques (signature électronique), notamment dans son article 323 bis 1.  

En vertu de prendre en charge des exigences juridiques et techniques dans le 

domaine des échanges électroniques, et à l'intention d'établir les règles générales de la 

signature électronique, le législateur algérien a édicté la loi 15-04 en 01-20-2015 

relative à la signature et la certification électronique, en stipulant  que la signature 

électronique décrite est équivalente à la signature ordinaire . 

Dans ce contexte, cette étude vise le traitement de l’autorité de la signature 

électronique dans la législation algérienne, à partir la modification des règles des 

preuves, en arrivant aux disposition de la loi 15-04 relative à la signature et la 

certification électronique  
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