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 أهد� ه الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على خاتم األنباء والمرسلین    

 المتواضع

 

أمي ت، إلى أغلى إنسان في هذا امن ر'تني وأنارت در'ي وأعانتني %الصلوات والدعوا

 .الحبی%ة

أبى إلى من عمل %3د في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عله 

  .أدامه هللا ليالكر5

  ورفی; در'ي زوجيإلى من عمل معي %3د %غة إتمام هذا العمل، إلى 

  فلذات 3بد� نور وخدیجة الى

  أخواتي و3ل عائلتي إلى إخوتي و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :داءــــــــاإله

الحمد   رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء  

  .والمرسلين

 :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى  

 .أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبيبة

وأوصلني إلى  إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح  

  .ما أنا عليه أبى الكريم أدامه هللا لي

العزيز  إلى من عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل، إلى زوجي  

  ورفيق دربي

  فـلذات كبدي نور وخديجة  إلى

  أخواتي وكل عائلتي إلى إخوتي و

 



 

  رــــــر وتقديـــــشك

الشكر   عز وجل الذي أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب العلم وأمدني  

  .بالصبر واإلرادة

الدكتورة زرارة    األستاذة المشرفة إلى والتقدير  بخالص الشكر  أتقدمثم  

وعلى كل ما قدمته   ،على صبرها وحلمها وسندها المتين لي  صالحي الواسعة

أسأل هللا  العلي  . من توجيهات ونصائح قيمة النجاز هذه األطروحة المتواضعة

حبيب  القدير أن يحفظها ويوفقها لرفع راية البحث العلمي في بلدنا ال

  .الجزائر

اللجنة    أعضاء األفـاضل  األساتذة إلىبخالص شكري وتقديري    أتقدمكما  

ه الرسالة ، ودعمهم لموضوع البحث  شاركة في مناقشة هذعلى تكرمهم الم

ستزيد البحث تقويما، وأسأل هللا أن   بجملة النصائح  والتوجيهات التي

  .يديمهم ذخرا لنا  ولجامعاتنا

بالشكر الجزيل لكل من قدم لي يد العون والمساعدة طيلة    أتقدمكما  

 .يبةبالكلمة الط  ولو  األطروحةجاز هذه  سنوات ان

  فجزاكم هللا عني كل خير

 



 :راتــــة المختصــــقائم
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)ش�ل واضح على  أثرتطورا �بیرا في مختلف مجاالت الح�اة،  األخیرةشهد العالم في السنوات         

الر0/ بین األشخاص من مختلف الدول، خاصة ش)�ة االنترنت التي من  التي م�نت وسائل االتصال،

التكنولوجي الذ7  فالتطور. Electronic Global-Village واحدة الكترون�ةغیرت وجه العالم وجعلته قر1ة 

ر على وسائل االتصال، وأص)ح بإم�ان أ7 شخص إجراء معامالت أو محادثات الكترون�ة شهده العالم أث

بین  لم، وهو ما انع�س إیجا)ا على النشا< االقتصاد7 بین األفراد أوامختلف أنحاء العمن بیته إلى 

  .الدول

هذا النوع من  یهاعملت لجنة األمم المتحدة للقانون التجار7 على وضع األسس التي �قوم عل لذا   

نموذج�ة لتنظ�م ، من خالل إصدار القوانین الالمعامالت، الذ7 ال �عترف )الحدود الجغراف�ة بین الدول

التجارة االلكترون�ة، من حیث ��ف�ة إبرامها ووسائل إث)اتها، ومنحت بذلك للمحررات والمستندات 

االلكترون�ة التي تثبت المعامالت االلكترون�ة حج�ة في اإلث)ات مساو�ة للمحررات الورق�ة، واعترفت 

  .بیئة الرقم�ة)التوق�ع االلكتروني �بدیل عن التوق�ع الخطي الذ7 ال یناسب ال

)عدها توالت تشر1عات الدول لالعتراف بهذا النوع من المعامالت االلكترون�ة، من اجل سد الفراغ     

ما بإصدار نصوص قانون�ة داخل�ة لتستوعب هذه المستجدات، وإ القانوني، إما بتطو�ع وتحدیث قوانینها ال

وضعت على  إبرام العقودنصوص التقلید�ة في ذلك أن ال. جدیدة تتكفل بتنظ�م مسائل التجارة االلكترون�ة

أساس التصور التقلید7 للمستند الورقي المتضمن �تا)ة وتوق�عا خط�ا، في حین أن المعامالت االلكترون�ة 

  .وتوق�عا الكترون�االكترون�ة تتم في مستندات الكترون�ة غیر ملموسة، وتتضمن �تا)ة 

، ي اخت�ار ش�ل التعبیر عن إرادتهمحر1ة أطراف التعاقد ف أ7 ،العقود هو الرضائ�ةإبرام األصل في و      

، و1نطبـO ��فـي النعقـاد العقـود )صـفة عامـة، أ7 إیجـاب معـین وقبـول مطـابO لـه وجود إرادتـین متطـا)قتینف

   . على العقد اإللكتروني أ�ضاذلك 

�شـتر< أن ��ـون إفراغ التراضـي فـي شـ�ل محـدد، �ـأن في )عض الحاالت یتطلب غیر أن القانون قد      

)حیــث ال  ،تكــون الكتا)ــة مطلو)ــة لــ�س إلث)ــات العقــد وٕانمــا إلبرامــه وانعقــاده صــح�حاً  )حیــث، االعقــد م�تو)ــ

وعندئــذ ��ــون العقــد شــ�ل�ًا  ،��ــون للعقــد وجــود قــانوني إال إذا تــم فــي الشــ�ل الكتــابي الــذ7 اشــترطه القــانون 
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 Les contratsوهــو مــا )عــرف )ــالعقود الشــ�ل�ة ،هاوتكــون الكتا)ــة عنصــرًا جوهر1ــًا فــي العقــد ال �قــوم بــدون

solennels   

وهـي تلـك األوضـاع ، د بهـا الشـ�ل�ة المتطل)ـة لالنعقـادتنقسم الش�ل�ة إلـى شـ�ل�ة م)اشـرة ، و�قصـعل�ه و     

وشـــ�ل�ة غیـــر ، اعـــدة �فا�ـــة التراضـــي إلنشـــاء العقـــداســـتثناء مـــن ق ،التـــي یتطلبهـــا القـــانون إلبـــرام التصـــرف

  . ، وهي تلك التي لم یتطلبها القانون النعقاد العقد وٕانما تطلبها لغیر ذلك �إث)اته أو نفاذه وسر1انهم)اشرة

واسطة محررات الكترون�ة یتم ت)ادلها بین األفراد، وهو ما �حتم ب المعامالت االلكترون�ةهذه )ات إثو1تم   

ومحاولة خلO جو  ،هإاث)اتالعقود و  إبرامهذه الوسائل في و�فا�ة التف�یر جد�ا في ال)حث عن مدS نجاعة 

من الثقة واألمان عند التعامل بواسطة هذه المحررات، و)التالي �ستط�ع القاضي االعتماد علیها لحل 

  .النزاعات بین األطراف

فأطراف المعاملة التجار1ة االلكترون�ة یبرمون تصرفاتهم في وس/ افتراضي وغیر مت�قنین )حق�قة      

، فمن أجل ضمان تنفیذ معامالتهم، فهم ی)حثون عن أفضل الوسائل والطرق الكفیلة )الحفاU وجودهم فعال

  .على حقوقهم، و�ذا إم�ان�ة االعتراف بها قانون�ا وقضائ�ا

تجارة االلكترون�ة، في عالم البنفس الطر1قة الش�ل�ة  است�فاء وهو ما یدعونا إلى ال)حث عن مدS إم�ان�ة

Sنها  ومد�ذتم Oوظائفالات من تحقی.  

  :موضوعالأهم�ة  أوالــــ

ذو أهم�ة )الغة من الناح�ة العمل�ة الش�ل�ة في عقود التجارة االلكترون�ة، موضوع �عتبر ال)حث في      

  .والعلم�ة

ا انع�س على اقتصاد�ات الدول، حیث فمن الناح�ة العمل�ة شهدت التجارة االلكترون�ة تطورا ملحوظ     

فتراضي غیر ملموس، أص)حت تتم بوسائل الكترون�ة في عالم ا، التي عقودهاإنشاء تغیرت وسائل 

لى خالف التجارة التقلید�ة ع، موثقا الكترون�ا اق�ععامات الكترون�ة، تتضمن �تا)ة وتو تم على دت تفأص)ح

وتوق�عا  رسم�ة أو عرف�ة دعامات ماد�ة ورق�ة، تتضمن �تا)ةوتنشأ على  التي �انت تتم بوسائل تقلید�ة،

  .خط�ا
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فقد عملت المنظمات الدول�ة و�ذا الدول، على إیجاد إطار قانوني لتنظ�م هذا النوع من المعامالت،      

وما یترتب عل�ه من آثار قانون�ة على مختلف األصعدة، ف�انت جهود منظمة األمم المتحدة ممثلة في 

إرساء نظام قانوني للمعامالت االلكترون�ة  اجلمن  ، و�ذا االتحاد األورو0ي،لجنة القانون التجار7 الدولي

  .��ف�ة إبرامهاو 

إلبرامها، في معینا التي �شتر< القانون ش�ال مدS إم�ان�ة إبرام عقود التجارة وهو ما یتطلب ال)حث في 

ومدS ، الش�لي العقد االلكتروني نشاءإ)معنى ال)حث عن مدS قدرة التقن�ات الجدیدة على ، ش�ل الكتروني

   .التجارة بوجه عام متطل)اتمع  ش�ل�اتالهذه  منسجاا

للعقود تحدید النظام القانوني أما من الناح�ة العلم�ة والقانون�ة، �ستدعي ال)حث في هذا الموضوع       

الكتا)ة  عناصرهتحدید و ش�لي االلكتروني، الالعقد  إبرام��ف�ة بتحدید  ،التجار1ة االلكترون�ة الش�ل�ة

ة التجار  علىالقانون�ة وأثارها ، ینوالتوثیO االلكترونیوالتوق�ع  عرف�ة �انت أم رسم�ة، االلكترون�ة

االلكترون�ة، وذلك من أجل مساعدة المتعاملین في هذا المجال، خاصة الدول النام�ة التي لم تنظم )عد 

وني متكامل وضع نظام قان علىخطت خطوات محتشمة في هذا المجال،  أومسائل التجارة االلكترون�ة، 

، وتحقیO الثقة أطراف العقدقوق عن أفضل السبل لحما�ة حوال)حث ، ة الش�ل�ةااللكترون�إلبرام العقود 

  .واألمان في المعامالت االلكترون�ة

  :أس�اب اخت�ار الموضوع ـــن�اثا

ازد�اد  إلىالش�ل�ة في عقود التجارة االلكترون�ة، )التحلیل والدراسة،  عتتضح أس)اب اخت�ار موضو      

)موضوع التجارة االلكترون�ة ووسائل إبرامها وٕاث)اتها، واالعتراف االهتمام التشر1عي الوطني والدولي 

)الكتا)ة االلكترون�ة والتوق�ع والتوثیO االلكترونیین، �مقومات المحررات االلكترون�ة ومساواتها )المحررات 

كترون�ة في نصوص القانون المدني، ونظم التوق�ع فقد اعترف المشرع الجزائر7 )الكتا)ة االل .الورق�ة

  .المتعلO )التوق�ع والتصدیO االلكترونیین 15/04والتوثیO االلكترونیین )موجب القانون رقم 

والتوق�ع االلكتروني �وسائل إلبرام العقد  حتى وان اعترفت أغلب الدول )الكتا)ة االلكترون�ةو     

قانون�ا لك�ف�ة إبرام هذه العقود، خاصة العقود التي �شتر< ، إال أنها لم تضع �لها تنظ�ما االلكتروني

الحاجة ملحة لدراسة هذا  ، خاصة من جانب الدول النام�ة، لذا �انتالقانون ش�ال خاصا إلبرامها

 حدید أهم اآلثار��ف�ة إبرام العقود التجار1ة التي تتطلب ش�ال معینا إلبرامها، و�ذا ت، وتحدید الموضوع
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 العقود بإبرامتتعلO وذلك من أجل االستعانة )ه عند سن تشر1عات  ،ةااللكترون� المترت)ة عن هذه الش�ل�ات

، )ما لش�ل�ة، أو محاولة تطو�ع وتحدیث القوانین الداخل�ة للدول الست�عاب الطرق الحدیثة لةااللكترون�

  . یتناسب مع نظامها القانوني الداخلي

  :هداف دراسة الموضوعثالثاـــ أ

مدS إم�ان�ة إبرام العقود  فيتهدف دراسة موضوع الش�ل�ة في عقود التجارة االلكترون�ة، إلى ال)حث     

من حیث مدS إم�ان�ة إبرام عقود تجار1ة عرف�ة أو  التجار1ة التي تتطلب ش�ال معینا في ش�ل الكتروني،

  .رسم�ة في بیئة الكترون�ة، )استخدام التقن�ات الحدیثة في االتصال

و�ذا تحدید ما إذا �انت هذه التقن�ات تفي )متطل)ات الش�ل�ة في التجارة التقلید�ة، ومدS قدرتها على 

  .تحقیO وظائف هذه الش�ل�ة

  :موضوعـــ إش�ال�ة الرا�عا 

العقود التجار%ة التي تتطلب ش�ال  إبرام إم�ان�ةمد� أساس�ة وهي  إش�ال�ة�طرح هذا الموضوع      

   هل منا2 الش�ل�ة الكتا�ة على الورق أم أنها تستوعب الكتا�ة االلكترون�ة؟و  ،معینا في قالب الكتروني

  :خامسا ـــ الدراسات السا�قة

من  ،االلكترون�ة �)حث متخصص في إطار )حوث الد�توراه�عد موضوع الش�ل�ة في عقود التجارة     

إلیها من قبل في الدراسات األكاد�م�ة الجزائر1ة، )استثناء )عض )حوث  ق المواض�ع التي لم �سبO التطر 

الماجستیر، والتي لم تتطرق إلى أهم اإلش�ال�ات التي �طرحها الموضوع، و�ذا أهم القوانین المستحدثة في 

  .منها أو األجنب�ة داخل�ةمجال التجارة االلكترون�ة ال

ع التجارة االلكترون�ة، سواء من حیث القواعد العامة غیر أن هناك )عض الدراسات التي تناولت موضو 

  :نذ�ر منها ،إلبرام العقود االلكترون�ة، أو من حیث ��ف�ة إث)اتها

تهدف هذه الدراسة إلى ": التجارة االلكترون�ة عبر االنترنت" ــــ )حث الد�تور مخلوفي عبد الوهاب، )عنوان

ي عبر ش)�ة االتصال والمعلومات وأهمها االنترنت مع النظر1ة المقار0ة القانون�ة ما بین التعاقد االلكترون

العامة للعقد، وذلك بتحدید ماه�ة عقد التجارة االلكترون�ة وأر�انه واآلثار المترت)ة عنه، ثم إث)ات العقد 
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عقود التجارة إث)ات الش�ل�ة في  دورالتجار7 المبرم عبر االنترنت، والذ7 یتقاطع مع دراستنا في جزئ�ة 

  .عقود التجارة االلكترون�ة حج�ةلكترون�ة، ضمن عنصر اال

تناولت هذه الدراسة المستجدات التي ": حج�ة وسائل اإلث)ات الحدیثة: )حث الد�تور زروقي یوسف )عنوان

، مست أدلة اإلث)ات الكتاب�ة الخاصة )المعامالت المدن�ة والتجار1ة، ومدS حجیتها في اإلث)ات االلكتروني

غیر أن مسار الدراسة في . اإلجرائ�ةدون القواعد  لإلث)اتعلى القواعد الموضوع�ة  وتنصب الدراسة

، )معنى تناول االلكترونيالحدیثة )ما فیها الدلیل الكتابي  اإلث)اتیتناول أدلة  فاألولال)حثین مختلف، 

ف موضوع الحالة التي تكون فیها الكتا)ة إلث)ات التصرف، ول�س الكتا)ة التي تكون ر�نا في التصر 

المتعلO )التوق�ع  15/04دراستنا، �ما أن دراستنا اتجهت في جزء منها إلى تحلیل القانون الجزائر7 رقم 

 Sااللكترونیین، والمقارنة بتشر1عات الدول�ة والوطن�ة األخر Oوالتصدی .  

  :مت�عة في الدراسةمناهج الالسادساـــ 

وذلك من خالل  ،المنهج التحلیليدراسة موضوع الش�ل�ة في عقود التجارة االلكترون�ة إت)اع تقتضي       

الكتروني، سواء على في ش�ل العرف�ة أو الرسم�ة  إبرام العقودتحلیل النصوص القانون�ة المنظمة لمسائل 

التجارة االلكترون�ة في استجابتها لمتطل)ات عرفة مدS وطن�ة، لممستوS التشر1عات الدول�ة أو التشر1عات ال

الصادرة في هذا الشأن، للدول األخرS ، �ما یتم تحلیل أهم القرارات القضائ�ة ةااللكترون� الش�ل�اتمجال 

، نظرا لحداثة هذا النوع إلبرام العقود االلكترون�ة الش�ل�ةوالتي من شأنها تدع�م وتكر1س قواعد موضوع�ة 

، واالستناد إلى قوانین ةااللكترون� ش�ل�ةعات العر�0ة من موضوع ال�ما یتم تحدید موقف التشر1 .عقودمن ال

  .ومدS �فایتها في ذلكمعامالت التجارة االلكترون�ة  الدول التي نظمت أهم

 ،المنهج المقارن للمقارنة والمقار0ة بین أح�ام القانون الجزائر7 ) االستعانةوقد اقتضت الدراسة       

 Sام االتفاق�ات الدول�ة أو القوانین الداخل�ة للدول األخر�وأح .  

  :الصعو�ات المتوقعةسا�عاـــ 

قلة الدراسات المتخصصة في القانون الجزائر7 من جهة، وغ�اب االجتهاد القضائي الجزائر7 في  نإ      

التي اعترضت دراسة  ، هو من أهم الصعو)اتأخرS من جهة  مجال المعامالت االلكترون�ة بوجه عام

  .الموضوع
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  :تقس�م موضوع الدراسةـــ ثامنا

  مقدمة

  الش�ل�ة عقود التجارة االلكترون�ة إبرام: ال�اب األول

  العرف�ة االلكترون�ة عقود التجارةإبرام : الفصل األول     

  عقود التجارة االلكترون�ة الرسم�ةإبرام : الفصل الثاني     

  عقود التجارة االلكترون�ةإث�ات الش�ل�ة في  دور: ال�اب الثاني

   حج�ة المحررات االلكترون�ة في اإلث)ات: الفصل األول     

  المنازعة في صحة المحررات االلكترون�ة: الفصل الثاني    

  .ألهم النتائج المتوصل إلیها، وعرض أهم االقتراحات المقدمة خاتمة

  

 



 

  :ال�اب األول 

التجارة االلكترون�ة  عقودام إبر 

  الش�ل�ة
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  ال�اب األول

  الش�ل�ة إبرام عقود التجارة االلكترون�ة

 األساس في إبرام التصرفات القانون�ة، دون حاجة إلى إجراء آخر، هي �ةئالرضاتعتبر قاعدة           

قد عام التصرف القانوني، فإن العقد ینبر یتطلب ش.ال معینا إل اصخا اا اشتر* القانون نصم حیث في غیر

 .، أ6 اقتران اإلیجاب 4القبولدینرد ت4ادل الرضا بین الطرفین المتعاقصح�حا 4مج

ٕاذا اشتر* القانون إفراغ التراضي في ش.ل معین فان التراضي وحده غیر .اف إلبرام العقد، بل ال بد و       

  .تطل4ه القانون، وهو ما �عرف 4العقود الش.ل�ةمن إفراغه في الش.ل الذ6 

ظهور و  ،والمعلوماتسائل االتصال تطور في مجال و ما صاحبها من ثورة التكنولوج�ا و مع و       

ام عقود تجارFة بین بر الحاسب اإللكتروني، الذ6 انتشر في جم�ع مجاالت الح�اة، أص4ح 4اإلم.ان إ

التي تطورت أكثر ، و ك عبر أجهزة االتصال الحدیثةذلد6، و تواجدهم المادون أشخاص من دول مختلفة، 

  .رNطت أفراد العالم 4عضهم ب4عض فجعلت العالم قرFة صغیرة 4حKو 4فعل استخدام االنترنت، 

المعامالت عبر هذه الوسائل هذه  برامإ م.نالمستجدات، أص4ح من غیر المفعل هذه التطورات و و4       

امها بوسائل إلكترون�ة دون التواجد بر ة، ذلك أن هذه المعامالت یتم إورق� رFقة ماد�ة أ6 بواسطة دعائم4ط

   .بدعائم إلكترون�ةأ�ضا هو ما �ستوجب إث4اتها لماد6 ألطراف العالقة العقد�ة، و ا

وتتنوع العقود التجارFة إلى عقود رضائ�ة، وهي القاعدة العامة في إبرام العقود التجارFة، وعقود ش.ل�ة 

 عقودإبرام هذه ال وسن4حث في هذا الفصل مدP إم.ان�ة .االستثناء من القواعد العامة في إبرام العقودتش.ل 

    .في ش.ل الكتروني

فالعقد الش.لي قد �.ون في صورة عقد عرفي أو عقد رسمي، یترتب على تخلف الكتا4ة ف�ه 4طالن      

لى ذلك، ضرورة ذ.ر ب�انات بخS المتعاقدین التصرف وعدم االحتجاج 4ه، .ما قد �شتر* القانون إضافة إ

     .في العقد
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، فإنه ط4قا لنص المادة أو رسمي عرفي فإذا تطلب القانون أن �.ون العقد م.تو4ا في محرر     

إذا .انت الكتا4ة مطلو4ة النعقاد العقد ف�م.ن أن یتم إنشاؤها :" من القانون المدني الفرنسي 1104/1

  .)1("1316/4و  1316/1ة وذلك 4الشرو* التي نصت علیها المادة وحفظها 4طرFقة الكترون�

وقد تمت إضافة هذه الفقرة 4موجب قانون تعزFز الثقة في االقتصاد الرقمي، من اجل التم.ن من       

إبرام العقود الش.ل�ة التي یجب إفراغها في محرر عرفي في ش.ل الكتروني، شرFطة أن یتوافر في المحرر 

مدني، وهي خاصة من القانون ال 1316/4و 1316/1االلكتروني الشرو* المنصوص علیها في المادة 

  .4الشرو* التي یجب توافرها في المحرر االلكتروني حتى یتمتع 4الحج�ة في اإلث4ات

 ، من خاللالعرف�ة االلكترون�ة إبرام عقود التجارة األولسنتناول في هذا ال4اب في الفصل عل�ه و    

ثم في فصل ثان . ینااللكترونی والتصدیKالتوق�ع نتطرق إلى  ثم ،هاشروطو  ةااللكترون� كتا4ةالتطرق إلى ال

  .نتطرق إلى إبرام عقود التجارة االلكترون�ة الرسم�ة

  الفصل األول

  عقود التجارة االلكترون�ة العرف�ةإبرام 

أتاح التطور التقني الحاصل في وسائل االتصال الحدیثة، ظهور نوع جدید من الكتا4ة والتوق�ع      

العرف�ة إلبرام العقود  م4ادa التقلید�ةالاللذان یتسمان 4الطا4ع اإللكتروني، وهو ما فرض إعادة النظر في 

طور الحالي لوسائل االتصال ، التي تعتمد على الدعامة الورق�ة والتوق�ع الخطي، في حین أن التهإاث4اتو 

  .التوق�ع اإللكترونيهي الدعامة اإللكترون�ة و فرض نوعا جدیدا من الدعامات، 

وقد طرح هذا التطور مش.لة حما�ة هذه الدعامات اإللكترون�ة، المجسدة لتعامالت األفراد التجارFة       

د، وضمان استقرار المعامالت التجارFة عبر ش4.ات االتصال الحدیثة، وذلك لزرع الثقة واألمان بین األفرا

  .اإلث4ات مثله مثل المستند الورقيبینهم، وFتجلى أساسا في منح الحج�ة الكاملة للمستند االلكتروني في 

                                              

(1) Art 1108/1 : "Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous  
forme  électronique  dans les conditions prévues aux articles 1316/1 et 1316/4". 
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 في .ما تثور مش.لة مساواة التوق�ع اإللكتروني 4التوق�ع التقلید6، و.ذا مسألة مدP حج�ة ما دون       

إلكترون�ا، وضمان عدم تغییر وتحرFف محتواها، وهو ما �ستدعي وجود هیئات الورقة اإللكترون�ة الموقعة 

وجهات مختصة تعمل على التحقK والتأكد من مدP صحة المعامالت اإللكترون�ة من حیث مضمونها 

و.ذا التأكد من هو�ة مصدرها، وتصدر بذلك شهادة تصدیK إلكترون�ة تؤ.د سالمة التصرف اإللكتروني، 

  .    علیها في تنفیذ المعامالت اإللكترون�ةیتم االعتماد 

التجارة االلكترون�ة،  بیئةفي عقد یرتب آثاره .املة االلكتروني .العرفي  عقدفحتى یتم االعتداد 4ال     

إنشاء جهات مختصة  یجب.ما . ، وFجب أ�ضا أن �.ون موقعاوجب أن تتوافر 4ه شرو* المحرر الكتابي

  .  ومحایدة للتحر6 والتأكد من صحة هذه المعامالت االلكترون�ة

الكتا4ة .�ف�ة إبرام العقد االلكتروني العرفي، من خالل التطرق إلى وعلى ذلك سنتناول في هذا الفصل 

  .نیینثم نتطرق في م4حث ثان إلى التوق�ع والتصدیK االلكترو تعرFفها و.ذا شروطها، ب ،االلكترون�ة

  الم�حث األول

  الكتا�ة االلكترون�ةمفهوم 

، وNلغة األوراقاستقر العمل لفترة طوFلة من الزمن على تدوFن المحررات الرسم�ة والعرف�ة على        

التطور التكنولوجي الذ6 حصل لوسائل  معو  .اللغة التي یتفقان على تحرFر العقد بها أوالمتعاقدین 

4حیث یتم تدوFن عامات غیر ورق�ة، على دالتي تتم نوع جدید من الكتا4ة و إلى ظهور أدP  االتصال، 

اللغة التي �فهمها  إلىالكترون�ة من خالل ومضات .هرNائ�ة، وتحوFلها  Sالمحررات والعقود على وسائ

  .K علیها 4الكتا4ة اإللكترون�ةوهي ما �طلالحاسب اآللي، 

، ة، وعرفت ازدهارا .بیرا نتیجة استخدام هذه التقن�ات الحدیثةوقد تأثرت التجارة بهذه المفاه�م الجدید     

وهو ما أثار ال4حث والنقاش بین الفقهاء في مدP اعت4ار الكتا4ة االلكترون�ة من قبیل الكتا4ة، و�م.ن أن 

وترتب نفس اآلثار القانون�ة ف�ما بتعلK 4حجیتها في  .یتم إبرام العقد بها، 4حیث تعوض الكتا4ة الخط�ة

طلب أول، وفي في م الكتا4ة اإللكترون�ة4سنتطرق في هذا الم4حث إلى التعرFف على ذلك و  .اإلث4ات

  .مطلب ثان شرو* الكتا4ة االلكترون�ة
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  األولالمطلب 

   تعر'ف الكتا�ة االلكترون�ة

 ،حقوق األطراف في العالقة العقد�ةوذلك إلث4ات  ،اإلث4ات تعتبر الكتا4ة 4صفة عامة هي أقوP أدلة      

قوانین الدول ضرورة .تا4ة ولهذا اشترطت . الرجوع إلیها .لما حدث نزاع بین أطراف العقدسهولة حفظها و ل

  .4عض العقود حتى تنعقد صح�حة، وتكون حجة على أطرافها وعلى الغیر

موظف رسمي مختص �منحها طا4ع الرسم�ة، وٕاما أن تكون تكون إما .تا4ة رسم�ة تحرر 4معرفة والكتا4ة 

  ..تا4ة عرف�ة �.في لق�امها توق�ع الطرفین علیها دون حضور موظف مختص

وفقا للتشرFعات الوطن�ة  االلكترون�ةام، ثم نتطرق إلى تعرFف الكتا4ة الكتا4ة بوجه عسنتطرق إلى تحدید و  

  .والدول�ة

  األولالفرع 

  ا�ة بوجه عامالكت

سواء من حیث  الذ6 تعرفه مع مرور الزمن، تطورلل نتیجةتعددت المفاه�م التي أعطیت للكتا4ة،       

، مع احتفاظها بخاص�ة الث4ات، ومیزة الدلیل الرموز التي تتم الكتا4ة بها أو من حیث الوسائل المستعملة

  . األقوP في اإلث4ات

  .)الدعامة (الورقي ثم مدP ارت4ا* الكتا4ة 4الوس�S  ،تعرFف الكتا4ة إلىبدا�ة سنتطرق و     

الكتا4ة 4المعنى الواسع مجموعة الرموز المرئ�ة التي تعبر عن القول أو الف.ر، فهي  :تعر'ف الكتا�ة ـــأوال

4الرموز المختصرة ما دامت  أسلوب للتعبیر تتش.ل من حروف و�Nانات في ش.ل ماد6 ظاهر، أو حتى

  . من طرفي العالقة، أو �حتفظان 4مفات�ح لهذه الرموز معتمدة منهما مفهومة
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یتضمن تسطیر وجمع الحروف والكلمات في ش.ل ماد6 ظاهر، و�عبر  الكتا4ة أسلوب للتعبیر،ف      

  .)1(عن معنى م.تمل أو ف.رة مترا4طة صادرة من الشخص الذ6 نسبت إل�ه

4أنها تصوFر الكالم وخواطر الف.ر برسم خطو* وٕاشارات اصطالح�ة أو  ،وتعرف الكتا4ة لغة     

  .)2(مقروءةعالمات 

ینتج اإلث4ات ": قانون المدنيالم.رر من  323الكتا4ة في نص المادة  عرف المشرع الجزائر6 و       

.انت المات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما عأ�ة أو أو أرقام  أوصاف4الكتا4ة من سلسلة حروف أو 

  ."الوسیلة التي تتضمنها، و.ذا طرق إرسالها

ونظرا لخاص�ة الث4ات التي تتمتع بها الكتا4ة، وقدرتها على حفg الب�انات الواردة فیها، فقد اعتبرتها     

في 4عض الحاالت، .ما اشترطتها  بها إبرام العقدضرورة  تاشترطو  اإلث4ات،معظم التشرFعات أقوP أدلة 

   .على مبلغ معین تهاق�م تإذا تجاوز  إلث4ات 4عض التصرفات

 أو.تا4ة رسم�ة صادرة من موظف عام مختص أن تكون  ، إماشترطة إلبرام العقودالموالكتا4ة       

 ام 4عضبر شتر* إلفي حدود اختصاصه، ط4قا لألوضاع القانون�ة، والتي ت شخص م.لف بخدمة عامة

م.رر قانون مدني،  324في نص المادة ، .ما هو الحال تي اشتر* ف�ه المشرع طا4ع الش.ل�ةالعقود ال

  .وهي موضوع دراستنا في الفصل الثاني من هذا ال4اب .على تخلفها ال4طالن المطلKترتب والتي ی

یتدخل موظف  أنوٕاما تكون .تا4ة عرف�ة، وهي السندات الصادرة عن أطراف العقد والموقعة منهم، دون 

  :وهي نوعان عام في تحرFرها،

  .الشأن وتعد دل�ال .امال أصحاب، وتكون موقعة من لإلث4اتـــ سندات معدة 

  

                                              

، منشورات الحلبي الحقوق�ة، الط4عة األولى، تحد�ات اإلث�ات �السندات االلكترون�ة ومتطل�ات النظام القانوني لتجاوزهاع4اس العبود6، . د) 1( 

  .57، ص2010بیروت، 

   .269، ص 2000المنجد في اللغة العر�Nة، دار المشرق، الط4عة األولى، بیروت، لبنان،  )2(
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، وهذه السندات عادة ال تكون )1(المنزل�ة األوراقالرسائل و و ، .الدفاتر التجارFة لإلث4اتیر معدة ـــ سندات غ

 اإلث4اتومع ذلك �عطیها القانون حج�ة في وال تشتر* الكتا4ة .شر* لق�امها، ، أصحابهاموقعة من قبل 

 .)2(اإلث4اتتتفاوت قوة وضعفا وفK ما تتضمنه من عناصر 

االعتقاد أن الكتا4ة ال تكون  ة ما یلزمغل�س في الل :)الدعامة( مد8 ارت�ا7 الكتا�ة �الوس�6 الورقي ـــثان�ا

إنما �قصد بها األوراق سواء النعقاد العقد أو إلث4اته، أن الكتا4ة المعتبرة  الفقه أوضحفقد  ،إال على الورق 

   .)3(في اإلث4اتانعقاد أو أداة أو المحررات الم.تو4ة التي تستخدم .أداة 

المحرر علیها، معنى  التي یتم تدوFن supportsن من الدعامات هنا لم تعرف بنوع معیفالكتا4ة         

 Pذلك �م.ن أن تدون على دعامة ورق�ة أو أ6 دعامة أخر.  

نوع معین من  �قصر معناه على ما هو م.توب على اللغو6 ما األصلیوجد في  لفg المحرر الو  

   .)4(.ذلك المحرر االلكترونيو  الورقي المحرر الكتابي لمNذلك ف.لمة محرر تش، و الدعامات

الوضع فترة طوFلة من الزمن، على أن المحرر هو .تا4ة یتم تدوFنها على أوراق، و�م.ن لقد استقر و       

تناولون المحرر على أنه الورقة ، وهم ی)5(.4ار فقهاء القانون المدني اتمالحظة هذا الخلS في .تا4

                                              

 26الموافK  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58، الصادر 4موجب األمر رقم من القانون المدني الجزائر6  331 ـ 330 ـ 329المواد ) 1(

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة 

  .58المرجع السابK، ص  القانوني لتجاوزها،تحد�ات اإلث�ات �السندات االلكترون�ة ومتطل�ات النظام ع4اس العبود6، . د) 2(

_ JEAN MARC MOUSSERON, Technique contractuelle, Edition FRANCIS LEFEBVRE, 4e éditions, Paris, 
France, 2010, P.21. 

  .184ص  ،2008مصر،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس.ندرFة،إبرام العقد االلكتروني وٕاث�اته دـ إ�مان مأمون احمد سل�مان،) 3(

، مط4عة النجاح 12، العدد سلسلة الدراسات القانون�ة المعاصرة، "المعامالت واإلث�ات في مجال االتصاالت الحدیثة"ــــ دـ نور الدین الناصر6،   

  .20، ص 2007الجدیدة، الط4عة األولى، الدار الب�ضاء، المغرب، 

  .8، ص 1993، القاهرة، ن. د. د، االتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وٕابرامها استخدام وسائلدمحم حسام محمود لطفي، ــ د) 4(

وقد ت4اینت التشرFعات في تعرFفها للمحرر االلكتروني، ف4عضها استخدم لفg محرر وال4عض استخدم لفg سند، ومنها من استخدم لفg رسالة  -

  .بوسیلة الكترون�ةالب�انات، و.لها تؤد6 نفس الهدف، وهو الكتا4ة المنشأة 

 آثار االلتزام،ــ اإلث4ات  الجزء الثاني، نظرFة االلتزام بوجه عام، ،في شرح القانون المدني الجدید الوس�6حمد السنهور6، دـ عبد الرزاق ا )5(

  .وما 4عدها 105ص ،2000منشورات الحلبي الحقوق�ة، الط4عة الثالثة الجدیدة، بیروت، لبنان، 

، الجزء األول، األدلة أصول اإلث�ات وٕاجراءاته في المواد المدن�ة في القانون المصرG مقارنا بتقنینات سائر ال�الد العرF�ةدـ سل�مان مرقس،  -

  .152، ص  1981المطلقة عالم الكتب، القاهرة، 

  .ما 4عدهاو ، 842، ص 1994مصر، ، دار النهضة العر�Nة، الموجز في النظر'ة العاملة لاللتزاماتدـ عبد الودود �حي،  -
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لفg  لم �قع في هذا الخلS، وأطلK )1(من الفقه أوراق عرف�ة، غیر أن جان4او�قسمونه إلى أوراق رسم�ة و 

  .محرر رسمي�قسم إلى محرر عرفي و ، و ورق�ة أم الكترون�ة امتهالمحرر مهما .انت دع

في األح.ام ) أ6 المحرر écrit( إلى المحرر المعد لإلث4ات بلفgدائما تشیر  ةمح.مة النقض الفرنس� ونجد

الكتا4ة �م.ن أن أن ال تشیر في أح.امها إلى لفg الورقة، وهذا ما یؤ.د اتجاهها إلى ، و )2(الصادرة منها

  .تكون على أ�ة دعامة

دعامة التي یتم العدم الخلS بین المحرر الكتابي و  ح.م حدیث لها على ف.رةفي لك وقد أكدت ذ     

 المحرر الكتابي �م.ن":الح.م علىص بي �م.ن إنشاؤه على أ6 دعامة، فنأن المحرر الكتاو  الكتا4ة علیها،

  .)3( "نسبته إلى مؤلفهو  الما تم التأكد من سالمة المحررحفظه على أ6 دعامة 4ما فیها الفاكس، طإنشاؤه و 

 هذا من ناح�ة، ومن ناح�ة أخرP  لتعبیر بدقة عن أداة الكتا4ةصالحا ل" الورقة"لفg  عدم �على ذلك لو       

و لم تكن K على أ6 نوع من الكتا4ة ولطلیر �بجوهر اإلث4ات 4الكتا4ة، ألنه تع فإن لفg الورقة ال �عبر عن

لذلك فإن من األدق استعمال تعبیر المحرر ألنه �عبر عن الدلیل الكتابي سواء أكان معدا  ،معدة لإلث4ات

  .  )4(لإلث4ات أو غیر معد لذلك

تدوFن .ل ما یتم  هاة لإلث4ات بوصف.ما تعرف قوام�س المصطلحات القانون�ة، الكتا4ة المعد       

أو اتخذ ش.ال  األوراقسواء اتخذ ش.ل محرر یدو6 مخطو* على  مضمون التصرف القانوني ف�ه،

                                              

وما  302، ص 1974الجزء الثاني في أح.ام االلتزام، مط4عة جامعة القاهرة،  نظر'ة االلتزام في القانون المدني،محمود جمال الدین ز.ي،  دـ) 1(

  .وما 4عدها 49، ص 1975 مصر، دار النهضة العر�Nة، اإلث�ات في المواد المدن�ة،دـ جمیل الشرقاو6،  - .4عدها

  .56، ص 1998لمعارف، مصر، امنشأة  م�ادئ اإلث�ات وطرقه، قانون اإلث�ات، حسین منصور،دـ دمحم  -

(2) Cass. Civ, 1ere. Ch , 30 avril, 1969, Bull.civ,N158  .   Cass.com, 2Fév. 1993, bull, lv, n44, p30.                         
     Cass. Civ, 1ere.ch, 18 juin, 1993, bull I n219, p152.     Cass. .civ, 1ere.ch,10 jan 1995 , bull I n27, p19.            
     Cass. civ, 1ere.ch,19 déc. 1995 , bull I n467, p325.  Cass. civ, 1ere.ch,24 mar 1998 , bull I n125, p82. 
    Cass. civ, 1ere.ch,2 mar1999 , bull I n27, p52.  Cass. civ, 1ere.ch,15 juin 1999 , bull I n203, p133.                    
    Cass .civ, 1ere.ch,19 nov 2002 , bull I n278, p217.     Cass .civ, 1ere.ch, 18.sep.2002, bull I N207, p159.      
Disponible sur www.legifrane.gov.fr 

   :غة الفرنس�ةللص�اغة 4الا)3(

(l’écrit peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopie des lors que son intégrité et 
l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées),cass. Com, 2 déc. 
1997, bull Iv, N 315, p271 et disponible sur www.legifrance.gouv.fr   

   .56المرجع السابK، ص قانون اإلث�ات، م�ادئ اإلث�ات وطرقه، دمحم حسین منصور،  .د )4(
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رقا أو أ6 ش.ل آخر، وهو ما �ستوعب الكتا4ة الدعامة المدونة علیها التصرف و  ، سواء .انت)1(آخر

  .االلكترون�ة

 ISO International Standard - وز أی(قای�س المت و فالدول�ة للمواص.ما حددت المنظمة ا       

Organization ( الب�انات المدونة على دعامة و 4أنه مجموعة من المعلومات  ،المقصود 4المحرر الكتابي

  .)2(ستخدام آلة مخصصة لذلكاإلنسان أو 4ام4اشرة عن طرKF  قراءتها 4ش.ل دائم، 4حیث �سهلماد�ة 

4أن �.ون على  ، سواء .انت الكتا4ة ف�ه شر* لالنعقاد أم شر* لإلث4ات،فالعبرة في المحرر الكتابي     

K أ�ضا على ب، .ما أن مفهوم المحرر الكتابي ینطمستمر 4حیث تسهل قراءتهدعامة ماد�ة 4ش.ل دائم و 

م آلة مخصصة لذلك �قرأ 4استخدا المحرر الذ6 �قرأ م4اشرة عن طرKF اإلنسان، و.ذا على المحرر الذ6

  .Nذلك یدخل ضمن المحررات اإللكترون�ةو 

4األحرP ال و  ،ال تستوجب حتما دعامة من نوع معین "écrit"ین لنا أن ف.رة الكتا4ة ذلك یتبعلى و      

د، رق�ة، حیث .ان التدوFن في عصور سا4قة یتم على الحجر أو الخشب أو الجلتستوجب خاصة دعامة و 

�م.ن قراءته، یتساوP في ذلك أن تتم التصرف القانوني 4ش.ل دائم و  یتم إث4اتٕانما العبرة في الكتا4ة أن و 

  .)3(القراءة من اإلنسان م4اشرة أو من خالل آلة

 ،قد أشارت 4عض االتفاق�ات الدول�ة عند حدیثها عن الكتا4ة إلى 4عض وسائل االتصال عن 4عدو       

  :منها ما یليو 

المادة نص حیث ورد في  ،تنفیذهاعتراف 4أح.ام التح.�م األجنبي و 4شأن اال 1958اتفاق�ة روما عام ـــــ 1

في ت4ادل  أو موقع عل�ه م �م.ن أن یرد في عقد أو اتفاقأن شر* التح.� ،من هذه االتفاق�ة 11/02

  .خطا4ات أو برق�ات

                                              

   .قاموس المصطلحات القانون�ة )1(

، هامش 2000، دار النهضة العر�Nة، مصر، إث�ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طر'J اإلنترنتحسن عبد ال4اسS جم�عي،  -د )2(

  .18، ص16رقم 

  .  186ــ185دـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص  )3(
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من هذه  09فقد ورد في المادة  1972ائع عام اتفاق�ة نیوFورك 4شأن التقادم في البیوع الدول�ة لل4ضــــــ 2

  .أن مصطلح الكتا4ة ینصرف أ�ضا إلى المراسالت الموجهة في ش.ل برق�ة أو تلكس ،االتفاق�ة

، حیث تنص المادة 1980نا 4شأن النقل الدولي لل4ضائع عام یالموقعة في فی اتفاق�ة األمم المتحدة ــــــ3

ینصرف مصطلح الكتا4ة أ�ضا إلى  ،راض هذه االتفاق�ةیخص أغف�ما من هذه االتفاق�ة على أنه  13

  .المراسالت الموجهة في ش.ل برق�ة أو تلكس

 323من مفهوم الكتا4ة، ل�شمل الكتا4ة االلكترون�ة في نص المادة  لمشرع الجزائر6 اقد وسع و        

ن�ة تقد�م السفتجة للدفع من القانون التجار6 على إم.ا 414قانون مدني، وأشار أ�ضا في المادة  1م.رر

من نفس القانون،  4202أ�ة وسیلة ت4ادل الكترون�ة محددة في التشرFع والتنظ�م المعمول بهما، وفي المادة 

نص على إم.ان�ة تقد�م الش�ك للوفاء 4أ�ة وسیلة ت4ادل الكترون�ة محددة في التشرFع والتنظ�م المعمول 

  .بهما

أن تستند .ل .تا4ة محاسب�ة على وث�قة ثبوت�ة مؤرخة ومثبتة على ، )1(.ما أجاز قانون المحاس4ة     

.ما نصت المادة . ورقة أو أ6 دعامة تضمن المصداق�ة والحفg وٕام.ان�ة استعادة محتواها على األوراق

. تمسك المحاس4ة یدو�ا أو عن طرKF أنظمة اإلعالم اآللي:" من نفس القانون على أنه 2و 1فقرة  24

محاس4ة ممسو.ة 4موجب نظام اإلعالم اآللي مقتض�ات الحفg والعرف واألمن  یجب أن تلبي .ل

فقد سمح هذا القانون أن تتم الكتا4ة على دعامة ورق�ة أو الكترون�ة، ". والمصداق�ة واسترجاع المعط�ات

  .مع مراعاة شرو* الحفg وٕام.ان�ة استرجاعها ورق�ا .لما دعت الحاجة إلى ذلك

استرجاعها التي تت�ح  ،كتا4ةدعامة لل المحرر الكتابي ل�شمل أ6 مفهوم�متد لمصر6 في القانون او         

ة القانون�ة، فقد أجاز قانون التجارة ال4حرFة التوق�ع على سند الشحن 4أ6 �4التالي منحها الحجوقراءتها، و 

المدین أو  ارعذإ أحوال االستعجال أن �.ون ، .ما أجاز قانون التجارة في )2(مقام الكتا4ةوسیلة تقوم 

، .ما منح للصور المصغرة )3(خطاره في المواد التجارFة 4أ6 وسیلة من وسائل االتصال الحدیثةإ

                                              

  .یتضمن النظام المحاسبي المالي، معدل ومتمم 2007نوفمبر  25رخ في المؤ  11ــ 07القانون رقم ) 1(

   .المتعلK 4قانون التجارة ال4حرFة المصرFة 1990لسنة  02من القانون تم  202/02المادة  )2(

  . المتعلK 4قانون التجارة المصر6 الجدید 1999ما6  17الصادر بتارFخ  1999لسنة  17من القانون رقم  58المادة  )3(
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متى استخدمت في استخراجها إجراءات أمن تضمن سالمتها  ،ة األصل في اإلث4ات�حج) الم�.روفیلم(

        .من قانون التجارة المصر6  26/02ة استنادا للماد

ت اإللكترون�ة الب�انا ،إلجراءات المدن�ة، فقد أدخلت القواعد الفیدرال�ة لاألمرF.�ةفي الوال�ات المتحدة و 

  . )1(أجازت للمتقاضین تقد�م مستنداتهم في ش.ل الكتروني4معنى المحررات، و 

جیز یا Nین وجوب تدوFنه على وس�S ورقي، ممالمحرر الكتابي و بین نستخلص أخیرا أنه ال یوجد ارت4ا* و 

  .الفاكس، وجم�ع وسائل االتصال الحدیثةو  لى وسائل إلكترون�ة مثل التلكس،أن تكون الكتا4ة ع

یتسع ل�شمل أ6 نوع من أنواع الكتا4ة،  ،على ذلك فإن مفهوم الكتا4ة .وسیلة من وسائل اإلث4اتو        

أمام قبول .ل  �فتح ال4ابهو ما سواء .انت ورق�ة أو الكترون�ة، و ة علیها تهم الدعامة الموضوع فال

   .الدعامات أ�ا .انت مادة صنعها

ش.ال من أش.ال " الصورة" نقطة هامة تتعلK 4مدP اعت4ار )2(وقد أثار 4عض الفقهاء الفرنسیین       

الكتا4ة، وفقا للتعرFف الموسع لمفهوم الكتا4ة، واعتبر هذا الرأ6، أن التعرFف الذ6 أشار إلى أن الكتا4ة 

ون أ6 إشارة أو عالمة أو ش.ل �م.ن أن یدخل في مضمونه الصورة،  فالدعا�ة التي تحتو6 �م.ن أن تك

فالقانون عرف  قبوله في اإلث4ات، على صورة للشيء المتعاقد عل�ه �م.ن اعت4ارها محررا .امال �م.ن

  . المحرر على أنه مجموعة حروف أو أرقام أو عالمات أو أش.ال أو إشارات أو رموز

مجال التعاقد عن طرKF االنترنت، فغال4ا ما قد ب إل�ه هؤالء الفقهاء، خاصة في ونحن نؤFد ما ذه       

�قوم أحد المتعاقدین بإرسال صورة للشيء المتعاقد عل�ه إلى المتعاقد اآلخر، هذه الصورة اإللكترون�ة عادة 

لعقد، ف�ستط�ع المتعاقد اآلخر أن تكون ضمن بنود ا4عاد وتعطي مواصفات .املة له، و تكون ثالث�ة األ

یرP .ل المواصفات الخاصة 4الشيء المتعاقد عل�ه، وعلى أساس هذه الصورة �قبل هذا التعاقد أو 

یرفضه، وأص4حت هذه الصورة جزءا من المحرر االلكتروني، و4التالي �م.ن اعت4اره دل�ال .امال في 

  .اإلث4ات
                                              

   .187دـ إ�مان مأمون احمد سل�مان، المرجع السابK، ص )1(

 (2) CAIDI (S.), « La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information », mémoire, faculté 
des études supérieures, université de Montréal, 2002, P. 29, et disponible sur www.signelec.com   
_ COUDOUL (T .P.), La signature électronique, introduction technique et juridique a la signature 
électronique sécurisée, preuve et écrit électronique, litec, Paris, 2001, P. 58,  
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فإذا  ،ترون�ة 4حسب الوس�S الموجود عل�ه المحرر االلكترونيوتختلف الدعامة في المحررات االلك       

إن الدعامة هنا هي ع4ارة عن قطعة ف ،(Floppy Disk).ان المحرر االلكتروني موجودا على قرص مرن 

القرص المرن 4طرFقة Fتم الكتا4ة على یK مغطاة 4مادة سرFعة المغنطة، و مرنة من ال4الست�ك الرق

حرر االلكتروني موجودا على قرص ضوئي، فإن الدعامة هي ع4ارة عن مادة ٕاذا .ان الممغناط�س�ة، و 

ٕاذا .ان الب�انات علیها 4أشعة اللیزر، و  قراءة.تا4ة و  �م.نمن ال4الست�ك مغطاة 4ط4قة من مواد خاصة 

المحرر اإللكتروني موجودا على القرص الصلب للحاسب اآللي، فإن الدعامة هنا هي ع4ارة عن قرص 

  .)F)1تم الكتا4ة عل�ه في ش.ل 4قع ممغنطةمغطى 4مادة قابلة للمغنطة و  رقیKمعدني 

سنتطرق في الفرع الموالي لمفهوم الكتا4ة االلكترون�ة، ومدP تطابK مفهوم الكتا4ة 4ش.ل عام على الكتا4ة و 

  . االلكترون�ة

  الفرع الثاني

  في الش�ل االلكترونيلكتا�ة ا

التي تتم على ظهور نوع جدید من الكتا4ة، و تطور حجم التجارة االلكترون�ة أدP إلى نتیجة لتنامي و       

سنتطرق إلى تعرFف الكتا4ة االلكترون�ة وفقا و  .دعامات غیر ورق�ة، أطلK علیها الكتا4ة اإللكترون�ة

   .نتطرق إلى ف.رة المحرر االلكتروني، ثم الداخل�ةو  للتشرFعات الدول�ة

و أاتجهت اغلب التشرFعات الدول�ة  :والداخل�ة تعر'ف الكتا�ة االلكترون�ة وفقا للتشر'عات الدول�ة ـــأوال 

أثرت  والتي التي أفرزتها التقن�ات التكنولوج�ة الحدیثة، ،موضوع التجارة االلكترون�ة4الداخل�ة إلى االهتمام 

من خالل وضع نصوص قانون�ة تنظم المستجدات التقن�ة والمصطلحات الجدیدة  على وسائل إبرام العقود،

فقد تم وضع مفاه�م للكتا4ة االلكترون�ة حتى تزFل الغموض عنها وتمنحها . التي دخلت عالم التجارة

  .الحج�ة في اإلث4ات

                                              

وق، جامعة القاهرة، ، رسالة د.توراه، .ل�ة الحق"الحج�ة القانون�ة لوسائل المعلومات المستحدثة في اإلث�ات"د الفتاح، راجع دـ سمیر طه عب )1(

  .ما 4عدهاو  42، ص 1999
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 )1(للتجارة االلكترون�ةأورد القانون النموذجي  :ترون�ة وفقا للتشر'عات الدول�ةـــ تعر'ف الكتا�ة االلك1 

شمل رسالة الب�انات إذا ت�سر اإلطالع ت ا، حیث أشار أنه6/1في نص المادة  المقصود 4مفهوم الكتا4ة

  .    على الب�انات الواردة عنها على نحو یت�ح استخدامها 4الرجوع إلیها الحقا

إذا أم.ن  .تاب�ةK علیها هذا المفهوم، تعد وث�قة وث�قة تقلید�ة أو غیر ذلك ینطب هذا �عني أن أ6و      

  .االطالع على ما هو مدون فیها و�م.ن حفظها 4طرFقة تسهل الرجوع إلیها في أ6 وقت

المعلومات "أ من القانون النموذجي في للتجارة اإللكترون�ة رسالة الب�انات 4أنها / 02قد عرفت المادة و   

ا في ة أو ضوئ�ة أو بوسائل مشابهة، 4متخزFنها بوسائل إلكترون�استالمها و نشائها أو إرسالها أو التي یتم إ

أو التلكس أو  أو البرFد االلكتروني أو البرق ن�ة ت4ادل الب�انات اإللكترو  رالحص ل الاذلك على سبیل المث

  .)2(النسخ البرقي

مفعولها القانوني أو صحتها  ن، على أنه ال تفقد المعلوماتنصت المادة الخامسة من نفس القانو و       

المع�ار األساسي الذ6 یجب توفره في منه ) 8.7.6(وحددت المواد . �اناتلمجرد أنها جاءت في رسالة الب

أطرافها 4االلتزام من حیث قبول بها الكتا4ة التقلید�ة، رسالة الب�انات حتى تستوفي الوظائف التي تقوم 

  .التحرFفلتعدیل و ان سالمة المعلومات من اضمالوارد بها، و 

بین الكتا4ة في الش.ل  L’équivalence fonctionnelleفقد أكدت هذه االتفاق�ة على مبدأ التكافؤ الوظ�في 

الورقي والكتا4ة في الش.ل االلكتروني، متى حققت هذه األخیرة وظائف الكتا4ة التقلید�ة من حیث التأكید 

�انات المدونة علیها وعدم إحداث أ6 تغییر في على رضا األطراف المتعاقدة و.ذا ضمان سالمة الب

  . محتواها

و�قصد 4مبدأ التنظیر الوظ�في أو التكافؤ الوظ�في، المساواة في الحج�ة بین الكتا4ة االلكترون�ة      

  :والكتا4ة الخط�ة، و�.ون خصوصا في ثالث عناصر قانون�ة محددة، وهي

                                              

 1996جانفي  16بتارFخ  .CNUDCIالصادر عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجار6  1996القانون النموذجي للتجارة االلكترون�ة لسنة  )1(

 ).51/162قرار رقم (

ج من القانون النموذجي 4شأن التوق�عات االلكترون�ة الذ6 وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون /02وهو نفس التعرFف الذ6 أشارت إل�ه المادة  )2(

  .2001ترال سنة یالتجار6 الدولي الیونس
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  .هو�ة مؤلفهاتحدید + �شتر* فیها السالمة : ــــ الكتا4ة

  .التعبیر عن رضائه االلتزام 4مضمون ما وقع عل�ه+ �شتر* ف�ه تحدید هو�ة الموقع : ــــ التوق�ع

وجود المصدر األول والم4اشر للمحرر أو مرتS4 4شخص + �شتر* ف�ه السالمة : ــــ أصل المحرر

  .)1(محدد

األول أنه �م.ن استعمال هذا المفهوم  :والسبب من اعتماد مبدأ التكافؤ الوظ�في �عود إلى أمرFن      

، التي ).الكتا4ة ــ التوق�ع ــ أصل المحرر(.منهج�ة لص�اغة القوانین، لتحدید المفاه�م القانون�ة المختلفة 

السبب الثاني أن التكافؤ الوظ�في �م.ن أن �.ون . �م.ن أن تعرف 4استقاللها عن الدعامة المستخدمة

  .)2(ح بتفسیر الس.وت والغموض الذ6 قد �الزم القانون أ�ضا .منهج تفسیر6، الذ6 �سم

من اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة 4استخدام الخطا4ات اإللكترون�ة في العقود  9/2.ما نصت المادة   

د .تاب�ا أو نص على عواقب حیثما �شر* القانون أن �.ون الخطاب أو العق:"على أنه 2005الدول�ة لسنة 

   ."اإللكترونيعتبر ذلك االشترا* قد استوفى 4الخطاب جود .تا4ة، �لعدم و 

أ6 خطاب  �قصد بتعبیر الخطاب االلكتروني،:"ق�ة على أنهب من نفس االتفا/04المادة  ونصت     

برسالة الب�انات أن المقصود من نفس المادة " ج"ت الفقرةنص.ما  ،"وجه األطراف بواسطة رسالة ب�اناتت

المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المخزنة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترون�ة أو مغناط�س�ة أو "

 على سبیل المثال ال الحصر، الت4ادل اإللكتروني للب�انات أو البرFد4صرFة أو بوسائل مشابهة تشمل، 

  .)3(أو التلكس أو النسخ البرقي االلكتروني أو البرق 

وعل�ه تعتبر الكتا4ة االلكترون�ة مقبولة إلنشاء التصرفات القانون�ة، مهما .انت الوسیلة التقن�ة التي     

تمت بها، وهو ما �فتح المجال واسعا لقبول أ6 ش.ل أو وسیلة یتم بها نقل التعبیر عن اإلرادة بین أطراف 

  .مت4اعدین م.انا

                                              

 )1( Vincent Gautrais, « Équivalence fonctionnelle », Article disponible sur lccjti.ca/définition/équivalence-
fonctionnelle/ la date de mise en ligne est mardi 1 mai 2012. 
(2) Idem . 

   .2005ج من اتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة 4استخدام الخطا4ات االلكترون�ة في العقود الدول�ة /4المادة  )3(
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الدول للتجارة تشرFعات حرصت أغلب  :عات الداخل�ةلتشر'ل وفقاتعر'ف الكتا�ة اإللكترون�ة  ـــ2

اق في شرع الفرنسي 4أنه .ان الس�4شهد الفقهاء للمللكتا4ة االلكترون�ة، و  على إعطاء مفهوم االلكترون�ة

من التقنین المدني  1316فقد نصت المادة  ،شاملة لحل مش.لة اإلث4ات الكترون�اوضع مقارNة واقع�ة و 

لكل تا4ع للحروف، للخصائص، لألرقام و اإلث4ات الخطي، أو اإلث4ات 4الكتا4ة ینتج عن ت"الفرنسي على أن 

  .)1("أ�ا ما .ان دعامتها وش.ل إرسالها ،رمز أو إشارة مخصصة لعالمة مفهومة واضحة

سعا لإلث4ات عن طرKF قد تبنى تعرFفا مو  ،لفرنسيمن خالل هذا النص یتضح لنا أن المشرع ا        

إلكترون�ة،  محمولة علیها حتى ولو .انت دعامةل�شمل .ل أنواع الكتا4ة مهما .انت الدعامة ال ،الكتا4ة

  . )2(�م.ن االعتراف 4المحررات االلكترون�ة أص4ح 4التاليمهما .انت التكنولوج�ا المستخدمة، و و 

المعدل  10 ـــــ 05 ونص علیها في القانون رقم ،الجزائر6 4الكتا4ة االلكترون�ة.ما اعترف المشرع      

4الكتا4ة من سلسلة حروف ینتح اإلث4ات "م.رر على أنه  323المتمم للقانون المدني، حیث نصت المادة و 

و.ذا ، *أو أرقام أو أ�ة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما .انت الوسیلة التي تتضمنها أوصافأو 

وحسن ما فعله المشرع الجزائر6 من أنه اعتمد الكتا4ة .دلیل إث4ات مهما .انت دعامتها، ". طرق إرسالها

  .سواء ورق�ة أو إلكترون�ة، و.ذا طرFقة إرسالها

 أو رموز أو .ل حروف أو أرقام":المصر6 الكتا4ة االلكترون�ة 4أنهاعرف قانون التوق�ع اإللكتروني و     

 Pمشابهة و على دعامة إلكترون�ة أو رقم�ة أو ضوئ�ة أو أ�ة وسیلة  تثبتأ6 عالمات أخر Pتعطي أخر

حتى یتماشى التعرFف مع ما  ،قد ذ.ر المشرع المصر6 ع4ارة أ�ة وسیلة أخرP و  .")3(داللة قابلة لإلدراك

  .التكنولوجيالتقني و �ظهر من مستجدات 4فعل التقدم 

                                              

  :للنص .التاليالص�اغة الفرنس�ة  )1(

"La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres 
signes ou symboles dotés d’une signification intelligibles, quelles que soient leur support et leur modalités de 
transmission". Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, Art 1361. J.O du 14 mars 2000, p 3968.     
(2) DARQUES (F.), Le nouveau régime de la preuve issue de la loi de 13 mars 2000, Art.disponible sur   
www.droit web.com, la date de mise en ligne est : 18 mai 2000.    

حسب الترجمة الفرنس�ة " أ�ا .انت الدعامة التي تتضمنها" والصح�ح هو ،"تتضمنهاالتي أ�ا .انت الوسیلة "ع4ارة الجزائر6 وقد استعمل المشرع *

  ".Quelles que soient leur support"للنص 

   .الخاص 4قانون التوق�ع االلكتروني المصر6  2004لسنة  15أ من القانون رقم / 1المادة  )3(
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 ،التجارة االلكترون�ةالمتعلK بتنظ�م المعامالت و  2002لسنة  02.ما نجد القانون اإلماراتي رقم         

من أنها معلومات ذات خصائص الكترون�ة في ش.ل نصوص أو  ،قد أورد تعرFفا للمعلومات اإللكترون�ة

  .)1(أو غیرها من قواعد الب�انات ،أو برامج  حاسب آليأو صور رموز أو أصوات أو رسوم 

من أنه مستند یتم إنشاؤه أو  ،من نفس القانون  02/07ثم عرف المستند اإللكتروني في المادة      

على وس�S ملموس أو  ،تخزFنه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إ4الغه أو استالمه بوسیلة إلكترون�ة

  .لالسترجاع 4ش.ل �م.ن فهمهقا4ال على أ6 وس�S إلكتروني آخر، و�.ون 

إث4ات، بها .دلیل  االعتداد ، حتى �م.نفي ش.ل مقروء ومفهومالكتا4ة أن تكون على ذلك فیجب و        

ة القانون�ة �را، فحتى �منح الحجشفٕان أخذ التصرف ش.ال مالدعامة المحمولة علیها، وحتى و  مهما .انت

  .)2(�عطي داللة قابلة لإلدراكحتى ل�ص4ح مقروءا ومفهوما  ،یجب فك هذا التشفیر

تش.ل الكتا4ة االلكترون�ة التي تعد وتحفg في ظروف تضمن سالمتها  :االلكترونيالمحرر  فكرةاــــ ثان�

 نقطةسنتناول في هذا ال. محررا الكترون�ا، متى دل داللة واضحة على رضاء أطرافه مضمون ما ورد ف�ه

  .ثم تمییزه عن المحرر الورقي ،تعرFف المحرر االلكتروني

ب من قانون التوق�ع /1حسب المادة �عرف المحرر االلكتروني  :تعر'ف المحرر االلكتروني ـــ1 

رسالة ب�انات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن " :4أنه 2004لسنة  15االلكتروني المصر6 رقم 

  ."مشابهة إلكترون�ة أو رقم�ة أو ضوئ�ة أو 4أ�ة وسیلة أخرP أو ترسل أو تستقبل .ل�ا أو جزئ�ا بوسیلة 

األرقام أو الرموز التي تكون في مجموعها  أو األحرف مجموعة من فالكتا4ة االلكترون�ة تش.ل       

تم ت4ادله بینهم بوسیلة من وسائل Fاألطراف، و بین  عن معامالت ، یتضمن ب�انات محددةمحررا الكترون�ا

     .االتصال الحدیثة

إدخال المادة المراد إرسالها على ملفات ب ،أجهزة الحاسب اآلليعبر ت إلكترون�ا الب�اناهذه Fتم نقل و     

سالها وضع المادة المراد إر  طرKF ذلك إما عن طرKF الكتا4ة على لوحة المفات�ح أو عنو الجهاز المرسل، 

4اإلرسال فإنه �حول المادة  اعند إعطاء الجهاز أمر على جهاز تصوFر الب�انات ونقله إلى الحاسب اآللي، و 
                                              

  .2002لسنة  02ون�ة اإلماراتي رقم التجارة االلكتر من قانون المعامالت و  5/ 02مادة ال )1(

   .189ص  ،أمون أحمد سل�مان، المرجع السابKإ�مان مدـ  )2(
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الذ6 �قوم بتخزFنها  ،الهاتف إلى الحاسب اآللي المرسل إل�ه *المرسلة إلى ذبذ4ات رقم�ة تتنقل عبر خطو 

لمخرجات في ملفاته 4حیث �م.ن استرجاع المادة المرسلة وقت الحاجة، وذلك 4استخدام أحد أش.ال ا

كتا4ة المطبوعة على شاشة ال إلىأسطوانات الفیدیو، 4اإلضافة اإللكترون�ة، .األوراق واألقراص المرنة و 

  .)1(الحاسب

تخزFنها م وضع المعلومات في صورة رقم�ة و تقدمها، أص4حت یتفمع تطور تكنولوج�ا المعلومات و        

  .صفحات ش4.ة االنترنتأو على  اآلليذاكرة الحاسب  أو على CD.ب�انات إلكترون�ة على أقراص 

الختالف بین امن الضرور6 تحدید نقا* الش4ه و : ورقيالالمحرر المحرر االلكتروني و  یز بینیالتم ـــ2

حیث یتشابهان في أن .ال منهما ینطو6 على مجموعة من الرموز ورقي، المحرر الالمحرر اإللكتروني و 

أن .الهما یتنوع إلى محرر رسمي یتولى  .ما ،أو العالمات تعبر عن حق�قة التصرف المبرم بین الطرفین

الرسم�ة، أو محرر عرفي �.في  یتمتع 4طا4عص م.لف بخدمة عامة، شختحرFره ضاS4 عمومي أو 

أو توق�عا إلكترون�ا في المحرر  ورقيقاده مجرد توق�ع طرفي العقد، توق�عا یدو�ا في المحرر النعال

م المساس ورق�ة .انت أم الكترون�ة، وجرّ  ،4حما�ة مضمون .ل المحررات المشرععني وقد  .اإللكتروني

  .)2(امبه

، فقد یتم ةأو محرر إلكترون�ا متعدد ورق�ا .ما أن طرق انتقال المحرر أو تداوله سواء .ان محررا        

هو ما ، و قدین إلى المتعاقد اآلخر 4الیدتداوله یدو�ا عن طرKF المناولة 4الید، بتسل�م المحرر من أحد المتعا

  .رص ضوئي�صدق أ�ضا على المحرر االلكتروني الموجود على قرص مرن أو ق

4أن یتم إرساله من متعاقد إلى آخر  ،عن طرKF البرFدأ�ضا ) اإلكترون� مأ اورق�(�م.ن تداول المحرر و     

.ما یتم تداول المحرر أ�ضا برقا من خالل  ،)قرص مرن أو ضوئي -ورق�ة(إذا .انت دعامته ماد�ة 

  .)3(جهاز التلكس أو بواسطة جهاز الفاكس

                                              

   .190، ص السابKدـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع  )1(

   .وما 4عدها 151، ص 2010األردن،  الط4عة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزFع، السندات الرسم�ة االلكترون�ة،أـ أحمد عزمي الحروب،  )2(

   .176، ص  2001م.ت4ة الجالء الجدیدة، المنصورة ، مصر،  التوق�ع اإللكتروني،ـثروت عبد الحمید، ـ د )3(
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هي تداوله من جهاز تي یختص بها المحرر اإللكتروني، الاول المحرر و دلتر أن أحدث وسیلة غی      

.مبیوتر إلى جهاز آخر، من خالل ش4.ة تصل بین أجهزة الكمبیوتر، سواء .انت ش4.ة داخل�ة أو من 

هو ما یجعل مضمون المحرر االلكتروني ال �م.ن رؤFته 4العین المجردة .المحرر و  ،خالل ش4.ة اإلنترنت

الوصول ع عل�ه و لتقلید6، وٕانما یلزم أن یدخل في نظام تشغیل إلكتروني �م.ن من خالله اإلطالالكتابي ا

  .)1(إلى محتواه

انتقاله، التر.یز على ف.رة تداول المحرر و  ،ت أغلب التشرFعات عند وضعها لمفهوم الكتا4ةفقد حرص      

أ�ا .انت "في جزئها األخیر، ذ.رت ع4ارة  السا4قة 1316الفرنسي في المادة  نجد أن القانون المدنيف

عند تعرFفه قانون التوق�ع اإللكتروني و ما أشار إل�ه المشرع المصر6 في ه، و "ش�ل إرسالهادعامتها و

أو الرقم�ة، .ما هو  المحرر وهي الوسیلة االلكترون�ة ، فقد ذ.ر 4عض صور تداول)2(الكتا4ة االلكترون�ة

أو "الضوئ�ة بتداول المحرر عبر الفاكس، ثم ذ.ر ع4ارة ش4.ة اإلنترنت، و اول المحرر عبر الحال في تد

مع التقدم التقني ، حتى یترك المجال مفتوحا أمام أ�ة وسیلة أخرP قد تظهر "4أ�ة وسیلة أخرP مشابهة

  .لوسائل االتصال

م.رر قانون المدني، أشار إلى ف.رة تداول المحرر  323.ما أن المشرع الجزائر6 في نص المادة      

هو ما أشارت إل�ه الع4ارة األخیرة من نص و 4صفة عامة، سواء .ان محرر إلكترون�ا أو محرر .تاب�ا، 

  ."و�ذا طرق إرسالهامهما .انت الوسیلة التي تتضمنها "المادة 

سرعة التداول، وٕام.ان انتقال ملفات اإلنترنت 4سهولة و المحرر عبر ش4.ة  تداولوتتمیز طرFقة       

تثیر مش.لة أمن  ة.ثیرة مهما .ان حجمها في ثوان قلیلة بین طرفین مت4اعدین م.انا، غیر أن هذه الصور 

إل�ه سالمة مضمون المحرر، وضمان عدم تعدیله أو تحرFفه أثناء انتقاله بین الطرفین، فالطرف المرسل و 

دث له أ6 شاشة الكمبیوتر هو نفسه، ولم �حد من أن المحرر الذ6 �قرؤه على �.ون 4حاجة إلى التأك

من   ف�همن ثمة الموافقة على ما ورد ، و )3(ذلك قبل أن �قوم 4التوق�ع عل�ه إلكترون�اتعدیل أثناء انتقاله، و 

  .العقدموضوع معلومات عن ب�انات و 

                                              

   .191دـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص  )1(

   .ب من قانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 /1المادة  )2(

   .516ص  ،2008دراسة مقارنة، دار الكتب القانون�ة، مصر،  التعاقد عبر االنترنت،دـ سامح عبد الواحد التهامي،  )3(
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ءة الوسائل المستخدمة في تداول وانتقال المحرر، لضمان .فاة وأمان و وعلى ذلك یجب التأكد من سالم 

ت4ادل المستندات  یدفع أطراف العقد إلىما عدم حدوث أ6 تعدیل عل�ه أثناء انتقاله، وهو سالمة و 

    . )1(التي توجد بین مستخدمیها عالقات سا4قة وث�قة ،امة من خالل ش4.ة اتصال مغلقةاإللكترون�ة اله

  الثانيالمطلب 

  شرو7 الكتا�ة االلكترون�ة

قد ، و ة رسم�ة .انت أو عرف�ةالكتا44عض التصرفات القانون�ة ضرورة توفر  برامالقانون إل اشتر*      

لیل نظرا للدور الكبیر الذ6 �م.ن أن �قوم 4ه الد ،األخرP  أكبر من طرق اإلث4ات قوة في اإلث4ات هامنح

   .مستق4ال بین األطراف العقدة لمالكتابي في حل النزاعات المحت

للرجوع إل�ه في حال حدوث نزاع بینهما، حول بند من بنود فالمحرر الكتابي ینشئه أطراف العقد       

  .ٕاقامة الدلیل في النزاعو  ه أمام القضاء إلث4ات وجه الحق�قةعرضأو 4 العقد،

افر ف�ه وجب أن تتو  ،تصرفات القانون�ةال إث4اتإنشاء أو حتى �قوم الدلیل الكتابي بهذا الدور في و         

الحK المتنازع عل�ه، 4عد ق�ام ا4عة من الدور الذ6 �قوم 4ه هذا المحرر إلث4ات مجموعة من الشرو* ن

اإلدراك من قراءة و على ذلك یجب أن �.ون المحرر قا4ال للو  .ة من الزمن على نشوء هذا الحKمرور مد

أن تظل الدعامة الم.تو4ة و  ،ریالمحرر ثابتا دون تغیمون خاصة القاضي، وأن �ظل مضقبل أ6 شخص و 

  .علیها المحرر موجودة دون تغییر رغم مرور الزمن

على  االق�عا دوجب أن �.ون المحرر موقعا عل�ه من المتعاقد تو  ،4اإلضافة إلى هذه الشرو*       

المعدة لإلث4ات مهما .انت ة هذه الشرو* یلزم توافرها في الكتا44العقد، و ه رضائمعبرا عن و  شخصیته

وهو ما �م.ن تطب�قها على الكتا4ة المشترطة  .الدعامة المدونة علیها، سواء .انت ورق�ة أم إلكترون�ة

     .قانون مدني فرنسي 1104/1لالنعقاد، 4صرFح المادة 

في مدP توافرها في المحرر االلكتروني، وذلك و  ،لمحرر المعد لإلث4اتلشرو* األساس�ة اللى وسنتطرق إ

  .لى الشرو* الخاصة المتعلقة 4المحرر اإللكترونيإثان فرع ثم نتطرق في  ،فرع أول

                                              

   .191دـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص  )1(
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  الفرع األول

  الشرو7 العامة للكتا�ة

جمع الفقه افقد  ضرورة توافر جملة من الشرو*، اإلث4اتل�ال .امال في �شتر* في الكتا4ة حتى تكون د    

 ،المقارن على وجوب است�فائها مجموعة من الشرو* حتى �م.ن االعتداد بها .دلیل .تابيوالقضاء 

  :نوردها .التالي، و�طلK علیها عادة محرر

كتابي حتى �.ون دل�ال لإلث4ات، �شتر* في المحرر ال :Lisible اإلدراكو قابل�ة المحرر للقراءة  ــأوال

فضال عن  .ي استطاعة اإلنسان العاد6 قراءتهف أن �.ون مقروءا، أ6 �م.ن االحتجاج 4ه على اآلخرFن،و 

 .)1(مفهومة للشخص العاد6بي مدونا 4حروف أو رموز معروفة و یجب أن �.ون المحرر الكتا ،ذلك

رر الكتابي ال تعطي إذا .انت الرموز أو العالمات أو الحروف أو األش.ال التي یتكون منها المحف     

فإن  ،النزاع المطروح عل�ه المحرر في خاصة القاضي المقدم أمامه هذا ،مفهوما للقارa معنى واضحا و 

فیجب أن تكون الكتا4ة التي تش.ل محررا ورق�ا أم  .)2(تكون له أ6 قوة في اإلث4ات هذا المحرر ال

واضح، ال  الكترون�ا، تتم بلغة مفهومة 4النس4ة ألطراف العقد، وتم.ن من تحدید حقوقهم والتزاماتهم 4ش.ل

 .یثیر أ6 ل4س أو غموض

فات التي أصدرتها المنظمة الدول�ة للمواص، و ISO 6760فقا للمواصفة الخاصة 4المحررات وو       

، وٕانما �م.ن أن تتم  ةال �شتر* أن یتم قراءة المحرر من اإلنسان م4اشر ، فإنه )ISO- أبزو(المقای�س و 

  .القراءة 4طرFقة غیر م4اشرة 4استخدام آلة

ن 4النس4ة للمحررات اإللكترون�ة، فإنه یتم تدوFنها على وسائS إلكترون�ة بلغة اآللة، فال �م.و         

حتى یتم.ن من قراءتها ال بد من إ�صال المعلومات في الحاسب  ٕانمالإلنسان قراءتها 4ش.ل م4اشر، و 

  .)3(إلى اللغة المقروءة لإلنسان ج لها القدرة في ترجمة لغة اآللةالذ6 یجر6 تغذیته ببرام ،اآللي

                                              

(1) ROBERT (H.), « La preuve dans les télécommunications », Art. disponible sur : www.ifrance.com, la date 
de  mise en ligne en 2000, P. 13. 
(2) CAPRIOLI (E.A.), « Ecrit et preuve électronique dans la loi N°2000-230 du 13 mars 2000 », J.C.P.E, 
N°2-2000, P. 6. 

   .20، ص المرجع السابKإث�ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طر'J اإلنترنت، حسن عبد ال4اسS جم�عي،  -د )3(
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 ،المقای�س في تعرFفها للمحررصف المنظمة الدول�ة للمواصفات و على ذلك فإنه �صدق علیها و و        

  .التي �م.ن قراءتها 4استخدام اآللةضمن الحالة الثان�ة 

 ،النموذجي للتجارة اإللكترون�ة على هذه الخاصة ترالیمن قانون الیونس 6/1وقد نصت المادة         

ا ت�سر توفي رسالة الب�انات ذلك الشر* إذتس ،م.تو4ةتر* القانون أن تكون المعلومات ما �شعند:"�قولها

فقد أشار هذا القانون  ."اإلطالع على الب�انات الواردة فیها على نحو یت�ح استخدامها 4الرجوع إلیها الحقا

  .رسالة الب�انات إلطالع على المعلومات الواردة فيا عندما اشتر* أن �.ون من المت�سر ،ر*إلى هذا الش

في تعرFفه  ،2000- 230 رقم نون المدني الفرنسيامن الق 41316الرجوع إلى نص المادة و         

تدل على ات أخرP .ل تتا4ع للحروف أو الرموز أو األرقام أو أ6 إشار "المحرر المستخدم في اإلث4ات 4أنه 

فقد اشتر* في المحرر الكتابي المعد لإلث4ات المتكون من  ،..."أن �فهمها رالغی المقصود منها و�ستط�ع

  .واضحا �م.ن إدراكها و ، أن تعطي معنى مفهومحروف أو رموز أو أرقام أو أ6 إشارات

 أن تكون  اشتراطهم.رر قانون مدني، في  323وهو ما أشار إل�ه المشرع الجزائر6 في نص المادة 

         .هما .انت الوسیلة التي تتضمنها و.ذا طرق إرسالهالكتا4ة ذات معنى مفهوم ما

 ،)1(في تعرFفه للكتا4ة اإللكترون�ة 2004لسنة  15.ما أن قانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 رقم     

تعطي داللة قابلة أن اشتر* في الحروف أو األرقام أو الرموز أو العالمات التي تكون هذه الكتا4ة 

ع على دعامة تم.ن ن الكتا4ة، حتى ولو .انت غیر مرئ�ة، مادامت أنها تقنوع م لإلدراك، وهو �شمل أ6

  .قراءتهامن استرجاعها و 

ٕادراكه �م.ن أن تتم 4طرFقة م4اشرة أو 4طرFقة غیر م4اشرة، فالطرFقة وٕام.ان�ة قراءة المحرر و        

4مجرد اإلطالع على ما هو  ٕادراكهاد6 قراءة المحرر وفهمه و العأن �ستط�ع الشخص هي الم4اشرة 

أن المحرر ال �م.ن تتمثل في م4اشرة فالم.توب ف�ه، دون الحاجة إلى وسیلة أخرP، أما الطرFقة غیر 

                                              

   .المتعلK 4قانون التوق�ع االلكتروني المصر6  2004لسنة  15أ من القانون رقم / 1المادة ) 1(
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فهم و  إدراكٕانما یجب اللجوء إلى وسیلة أخرP للتم.ن من اك مضمونه 4مجرد اإلطالع عل�ه، و ٕادر قراءته و 

  .)1(مضمون المحرر

بلغة أجنب�ة عن  في حالة المحرر الورقي، عندما �.ون م.تو4ا �م.ن تصور هذه الطرFقة األخیرةو        

لغة القاضي، فالقاضي 4مجرد اإلطالع على مضمون المحرر ال �م.نه فهمه، لكنه �ستعین بخبیر لترجمة 

   .)2(�ستط�ع أن یدرك مضمونه حتىمضمون المحرر إلى لغة القاضي 

فالمعامالت التي تتم بین األطراف في الوسS التجار6 قد تتضمن محررات م.تو4ة 4غیر لغة احد أطراف 

  . العقد أو .لیهما، مما �ستدعي وجود ترجمة لهذا المحرر، حتى �م.ن من تحدید التزامات وحقوق أطرافه

تتحول إلى  ح فك شفرتها، حتى.ما قد تكون الكتا4ة مشفرة فال �م.ن للقاضي أن �فهمها إال بتقد�م مفتا    

و�م.ن تصور ذلك في حال .تا4ة المحرر برموز تتضمن  .)3(�م.ن له أن یدر.ها .تا4ة مفهومة ومقروءة

من .ان طرفا في هذا العقد، من أجل إحاطة المعاملة 4أكبر قدر من  إال.لمات سرFة، ال �ستط�ع حلها 

 .السرFة

ٕانما یتم ذلك 4طرFقة غیر قراءة وٕادراك مضمونها م4اشرة، و  أما المحررات االلكترون�ة فإنه ال �م.ن       

ٕانما ال بد من و  ،م4اشرة، ألنها مدونة بلغة الحاسب اآللي التي ال �ستط�ع اإلنسان أن �قرأها 4ش.ل م4اشر

   .) 4(على مضمونه اإلطالع�م.ن قراءة المحرر اإللكتروني و  اللجوء إلى الحاسب اآللي حیث

�م.ن قراءته 4مجرد النظر إل�ه، قرص مرن أو قرص ضوئي ال المحرر االلكتروني الموجود على ف       

فهم محتواه، .ذلك هاز الكمبیوتر ف�ظهر على الشاشة مما �م.ن من قراءته و ٕانما یجب تشغیله في جو 

من ذاكرة  اجب استدعاؤهو  اتى �م.ن قراءته4النس4ة للمحررات الموجودة في ذاكرة جهاز الكمبیوتر، فإنه ح

  .شاشتهالجهاز لتعرض على 

                                              

، 3جامعة الكوFت ، ملحK العدد  ،مجلة الحقوق  ،"-دراسة مقارنة-التوق�ع االلكتروني ومد8 حجیته في اإلث�ات"أبو اللیل، إبراه�م الدسوقي  )1(

  .115، ص 2005، سبتمبر 29السنة 

(2) CAIDI (S.), La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information, Op.cit, P. 20.  
(3) LECLAINCHE (J.), « Preuve et signature », disponible sur www.droit-ntic.com la date de mise en ligne 
est:15/3/2003, P. 4. 
(4) GOBERT (D.) et MONTERO(E.), « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique », J.T, 17 février 2001,N°6000, P. 118, et disponible sur :www.droit-technologie.org 
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یجب أن تتوافر ف�ه مهما .انت الدعامة التي  ،ٕادراك مضمونهلى ذلك فإن خاص�ة قراءة المحرر و عو  

 .سواء .انت ورق�ة أو الكترون�ة تحمله،

 المعد لإلث4ات هو االستمرارFةالكتابي الشر* الثاني من شرو* المحرر  :Durabilité دوام المحررـــ ثان�ا

4حیث �م.ن  ،واستمرارهاعل�ه ن یتم تدوFنها على وس�S �سمح بث4اتها 4ااستمرارFة الكتا4ة ، 4معنى والدوام

   .الرجوع إلیها وقت الحاجة

دعامة ال على  إنشاؤه4التالي یجب أن �ظل المحرر موجودا مع مرور الزمن، أ6 یجب أن یتم و       

  .هذا الشر* یرتS4 4الوظ�فة التي �قوم بها المحرر الكتابي في اإلث4ات، ف4مرور الزمنثر تتأ

عندما �شتر* "ترال النموذجي إلى هذا الشر*، حیث نصت یمن قانون األونس 6/1قد أشارت المادة و 

الب�انات سر اإلطالع على �القانون أن تكون المعلومات م.تو4ة، تستوفي رسالة الب�انات هذا الشر* إذا ت

فیجب أن تتوافر في المحرر صفة الدوام حتى . "استخدامها 4الرجوع إلیها الحقا الواردة فیها على نحو تت�ح

األقراص وذلك 4حفظه على ذاكرة الحاسوب و  ورق�ا أم إلكترون�ا،محررا �م.ن الرجوع إل�ه الحقا، سواء .ان 

 .)1(الممغنطة أو البرFد اإللكتروني

Fته في المحرر الورقي 4ح.م تكوFنه الماد6، لكن هذا صفة دوام المحرر واستمرار توافر تو           

مع مرور  لورقة نفسها �م.ن أن تتعرض للتآكل ، فإذا تم إهماله فإن امشتر* 4أن یتم الحفا| على المحرر

4فعل ل الورقة أو تتآك.توب علیها، أو تغیر لونها إلى االصفرار مما ال �سمح 4قراءة ما هو م ،الزمن

   .) 2(ء الحفgالحشرات نتیجة سو 

   :تتعرض لمش.لتین كترون�ة، فإن توافر هذه الخاص�ة فیهاأما 4النس4ة للمحررات اإلل

أقراص الممغنطة و  ون�ة التي تحفg الكتا4ة .الشرائححیث أن الوسائS اإللكتر : المش.لة األولى    

الشدید في  االختالفالتسجیل، تتسم بدرجة حساس�ة عال�ة، ففي حالة اختالف شدة الت�ار الكهرNائي أو 

                                              

)1(  THIBOUTT Verbiest (m.), La protection juridiques du cyber consommateur, litec. Paris, 2002, P. 80. 

  .522دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص  )2(
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على Fترتب لف بتلك الوسائS  اإللكترون�ة، و ث تتخزFن هذه الوسائS، فإن هذا یؤد6 إلى حدو  حرارة درجة

  .)1(االستمرارFةذلك عدم تحقK شر* الدوام و 

 أكثرأجهزة ووسائS الكترون�ة متطورة و ن�ة قد أم.ن التغلب علیها 4استخدام غیر أن هذه الصعو4ة الف    

، حیث �م.ن االحتفا| بتلك االستمرارFة 4النس4ة لما دون علیهاو  ث4اتیتحقK فیها عنصر ال ،.فاءة

الزمن أو الحرKF أو الرطو4ة  المعلومات لمدة طوFلة رNما تفوق قدرة األوراق التي تتأثر هي األخرP 4عوامل

  .)2(أو الحشرات

فالتطور التكنولوجي المتسارع لوسائل االتصال، �فرز في .ل مرة عن وسائS وأجهزة ذات قدرة وتنافس�ة 

  . عال�ة لمواجهة مخاطر التلف أو القرصنة التي قد تتعرض لها الوسائS االلكترون�ة

هذا ب ترتS4دوامها 4النس4ة للمحرر االلكتروني، استمرارFة الكتا4ة و متعلقة 4شر* ة الالمش.لة الثان� غیر أن

مر، تقرؤه في تطور مستج التي تنشئ المحرر االلكتروني و البرامذلك أن التطور المستمر للتكنولوج�ا، 

، ال �م.ن قراءته بنفس 1998إصدار عام  "Word" تم إنشاؤه على برامج  6فمثال المحرر االلكتروني الذ

م المحرر اإللكتروني �تقد عند، األمر الذ6 قد یؤد6 2006إصدار عام  "Word"الصورة على برنامج 

البرامج ، و حرر قد تم إنشاؤه منذ سنواتذلك ألن هذا الم، و ال �ستط�ع أن �طلع عل�هأنه إلى القاضي 

 .)3(الموجودة حال�ا ال تسمح 4قراءته

التي تقرأ  4االحتفا| 4اإلصدارات السا4قة للبرامج ذلكالتغلب على هذه المش.لة 4سهولة، و غیر أنه �م.ن 

التي تم إنشاؤها منذ المحررات االلكترون�ة، 4حیث �م.ن استخدام هذه البرامج لقراءة المحررات اإللكترون�ة 

  .)4(وقت 4عید

، وجب أن یتمتع 4قدر المحمولة عل�ه، ورق�ة أم إلكترون�ةمهما .انت الدعامة على ذلك فالمحرر و       

االستناد إل�ه .دلیل لحل النزاع بین األطراف أو التأكید ، و حتى �م.ن الرجوع إل�هاالستمرارFة من الث4ات و 

  .إث4اتبند من بنود العقد، أما إذا فقد هذه الخاص�ة فال �م.ن االعتماد 4ه .دلیل 

                                              

   .194دـ إ�مان مأمون احمد سل�مان، المرجع السابK، ص  )1(

   .21المرجع السابK، ص إث�ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طر'J االنترنت، دـ حسن عبد ال4اسS جم�عي،  )2(

(3) SEDALLIAN.(V), « L’archivage de l’acte électronique », Article disponible sur : www.clic_droit.com, La 
date de mise en ligne et : 28\08\ 2002.  
(4) Idem. 
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Irréversibilitéوعدم قابلیته للتعدیل ث�ات مضمون المحرر ـــثالثا �شتر* في المحرر الكتابي حتى   : 

المقصود بذلك أال تكون الكتا4ة و  وNث4ات مضمونه، أن �.ون غیر قابل للتعدیل ،�.ون حجة في اإلث4ات

عنصر الثقة على ما هو مدون 4المحرر  إضفاء ذلك من اجلو ، الموجودة في المحرر قابلة للتعدیل

  .الكتابي

تعد�الت  �ةأ فتقدیر القوة الثبوت�ة للمحرر الكتابي تتحدد في ضوء سالمة مضمونه، وعدم حدوث     

ذلك مرتS4 بوظ�فة المحرر في اإلث4ات، فإذا .ان هناك أ6 شك في سالمة مضمونه عل�ه منذ إنشائه، و 

  .)1(فإن القاضي ال �عطي لهذا المحرر أ6 قوة ثبوت�ة

م قابل�ة للتعدیل تتوافر في المحرر الورقي 4ش.ل واضح، نظرا للتر.یب عدوخاص�ة ث4ات المحرر و     

فال �م.ن فصلها إلى . 4ار التي تتصل .�م�ائ�ا 4هS، عند ما تتم الكتا4ة عل�ه 4األحالماد6 لهذه الوس�

 Sسهل .شفها 4مجرد النظر إلیها أو 4الرجوع لذو6 الخبرة  ،عل�هلورقي أو بترك أثر واضح ابإتالف الوس��

   .) 2(في ذلك

4التالي �م.ن الطعن في حجیته و فأ6 تعدیل أو .شS أو حشر في المحرر الورقي �ظهر واضحا عل�ه، 

  . مدP قابلیته لإلث4اتو 

4صفة أساس�ة على �عتمد  ،عدم القابل�ة للتعدیلاإللكتروني نجد أن شر* الدوام و  4النس4ة للمحررو       

اإللكترون�ة إلى  حیث تتنوع الدعامات ،)المعلوماتالب�انات و (علیها مضمون المحرر  الدعامة المثبت

  .دعامات غیر دائمةدعامات دائمة و  :نوعین

غناط�سي، مثل الشرائS الممغنطة الدعامات غیر الدائمة تتمثل في التسجیل أو القید المف     

حیث �م.ن ي التي تقبل االستعمال المتكرر، وغیرها من مخرجات الحاسب اآللاالسطوانات الممغنطة، و 

  .اكتشافهأثر ماد6 �م.ن مالحظته و ٕاعادة .تا4ة شيء آخر بدال منه، دون ترك أ6 محوه و 

.األشرطة وال4طاقات  ، وهي الدعامات الدائمةستعمال سوP مرة واحدةأما المخرجات التي ال تقبل اال     

الذ6 یتم التسجیل ، و  Disque Optique Numérique رقميال 4صر6 القرص ال. ها،المثق4ة، فإنه یتعذر محو 

                                              

   .525دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص  )1(

   .23المرجع السابK، ص  التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طر'J االنترنت،إث�ات دـ حسن عبد ال4اسS جم�عي،  )2(
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حت�اطات التقن�ة التي تتخذ عند عمل هذه األقراص، عل�ه 4استخدام تكنولوج�ا اللیزر، 4اإلضافة إلى اال

 .ما أن ال4طاقات ذات الذاكرة یتوافر فیها شر* الدوام، .الزمنالتي تت�ح الحفg الجید لها، لفترة طوFلة من و 

، ول�س هناك أ�ة وسیلة لتغییرها أو رهاذلك نظرا ألن المعلومات المسجلة علیها یتعذر محوها أو تغییو 

      .)1(محوها إال بإعدامها تماما

�م.ن لها أن تكشف عن أ6  ،ورةالحدیثة 4ما تت�حه من تقن�ات متط فقد ثبت أن نظم المعلومات     

  .)2(وقت تعدیلهاو  تعدیل في الب�انات االلكترون�ة، وأن تحدد بدقة الب�انات المعدلة

الوثائK الموجودة فیها ال �م.ن تعدیلها أو واقع االنترنت، أن أغلب النصوص و وما نالحظه في م      

حیث  ،التي تتم عن طرKF ش4.ة االنترنت لتعاقداتقراءتها فقS، خاصة 4النس4ة ل�م.ن ٕانما ، و محوها

للتعدیل، و�قوم المتعاقد عبر الش4.ة 4قبوله أو رفضه  رو* العقد في صورة محرر غیر قابل�ضع الموقع ش

  .دون أن یتم.ن من التعدیل ف�ه

ني، فاستخدام سمح 4ضمان عدم التعدیل في المحرر اإللكترو التوق�ع الرقمي تتقن�ة .ما أن استخدام       

یؤد6 إلى أن الطرف اآلخر المرسل إل�ه المحرر االلكتروني  المفتاح الخاص في تشفیر ب�انات المحرر،

التعدیل في  S قراءة الرسالة اإللكترون�ة دون ، ولكنه �ستط�ع فقهفر ال �ستط�ع التعدیل في مضمونشالم

  .) 3(محتواها

، حتى تتمتع الكتا4ة قانون مدني 1م.رر 323نص المادة في المشرع الجزائر6 قد اشتر* و      

المشرع وهو ما أشار إل�ه  .أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها االلكترون�ة 4الحج�ة،

إم.ان�ة .شف أ6 تعدیل أو ب ،قانون التوق�ع اإللكتروني من جفقرة  18المادة نص في صراحة، المصر6 

  .ب�انات المحرر اإللكتروني فيتبدیل 

                                              

4حث مقدم لمؤتمر الجوانب القانون�ة واألمن�ة للمعامالت االلكترون�ة، المنعقد ، "حج�ة وسائل االتصال الحدیثة في اإلث�ات"دـ دمحم السعید رشد6،  )1(

  .451، الجزء الثاني، ص 2003أفرFل  28ــ26الفترة من في  بدولة اإلمارات العر�Nة المتحدة،

(2) YEVS  Paul et MIRIELLE Antoinevers, La confiance ou comment assurer le développement du 
commerce électronique, Collection legi presse, Paris, 2001, P. 452. 
(3) GOBERT (D.) et MONTERO(E.), « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique », Art. Précis. 
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تتوافر في المحرر مهما .انت دعامته ورق�ة  ،التعدیل عدم قابلیتهرر و ث4ات مضمون المحفخاص�ة      

  .أم إلكترون�ة

توافرها في الكتا4ة .أصل عام،  على ذلك یجب أن یتوافر في المحرر اإللكتروني الشرو* الواجبو        

، 4معنى دوامهاتمرارFة الكتا4ة و .ذا اس، و .انت الدعامة الموجودة علیها هي قابل�ة الكتا4ة للقراءة مهماو 

جب توافر ، .ذلك و ان عدم ض�اعها أو تلفهاضمو  ل �م.ن الرجوع إلیها الحقا،حفg المحرر في وسائ

، 4حیث أن .ل تعدیل في مضمون المحرر یؤد6 ضمان ث4ات مضمونهاعدم قابل�ة الكتا4ة للتعدیل و شر* 

  .اإلث4اتإلى فقدانه الحج�ة في 

اإللكتروني یتمتع 4اإلضافة إلى هذه الشرو* السا4قة التي تتوافر في الكتا4ة غیر أن المحرر      

، متمیزا عن غیره من التقلید�ة، جملة من الشرو* الخاصة األخرP المتعلقة 4المحرر اإللكتروني ذاته

ترون�ة أشارت إلى هذه الشرو* القوانین الحدیثة المتعلقة بتنظ�م المحررات االلكقد ررات التقلید�ة، و المح

  .تناوله في الفرع الثانينهو ما سو . في اإلث4ات حجیتهاو 

  الفرع الثاني

  ون�ةاإللكتر الشرو7 الخاصة �الكتا�ة 

إضافة  ،اشترطت القوانین الحدیثة في الكتا4ة االلكترون�ة حتى تتمتع 4الحج�ة الكاملة في اإلث4ات       

أن تتمتع الكتا4ة اإللكترون�ة ب4عض  ،التقلید�ة بوجه عامشترك فیها مع الكتا4ة تإلى الشرو* السا4قة التي 

  .الشرو* الخاصة

ترون�ة تتمتع الكتا4ة االلك" :هین المدني الفرنسي على أننمن التق) مضافة(1316/1فقد نصت المادة      

لمحررات الكتاب�ة في اإلث4ات، شرFطة أن �.ون 4اإلم.ان تحدید شخص لبنفس الحج�ة المعترف بها 

ما أشار وهو  .")1(حفظها قد تم في ظروف تدعو إلى الثقةى وجه الدقة وأن �.ون تدوFنها و ها علمصدر 

  .قانون مدني 1م.رر 323المشرع الجزائر6 في نص المادة إل�ه أ�ضا 

                                              

(1) L’article 1316_1 : l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé 
dans des conditions de nature a en garantir l’intégrité  . 
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 ،في المحرر االلكتروني تشرFعشرو* الخاصة التي یتطلبها الأن ال المادتین اتیننستنتج من نص ه     

ثان�ا أن یتم إنشاء المحرر في ، و 4اإلم.ان تحدید هو�ة الشخص الصادر عنه المحرر أوال أن �.ون  هي

   .یتم حفg المحرر في ظروف تضمن سالمته أن اثالث، و سالمتهظروف تضمن 

الخاصة،  التنفیذ�ة إلى هذه الشرو* الئحته.ذا نون التوق�ع االلكتروني المصر6 و وقد أشار قا         

سوف نتناول هذه الشرو* في و  .ي الخاص 4التجارة اإللكترون�ةترال النموذجیس.ما تطلبها قانون االون

  :النقا* التال�ة

المقصود بتحدید شخص مصدر المحرر، هو تعیین الشخص الذ6  :المحررتحدید هو�ة مصدر  ـــأوال

هذا الشر* لم تكن هناك حاجة للنص عل�ه،  یرP أن  وهناك رأ6 من الفقه .ینسب إل�ه المحرر اإللكتروني

   .)1(ل�ست خاصة 4المحرر نفسهبین وظائف التوق�ع االلكتروني و  ذلك أن تحدید الهو�ة هي من

قصد توض�ح أن فانه �، نص على الشر* عندماالرأ6 الراجح من الفقه یرP أن المشرع أن غیر       

د من هو�ة ، للتأكوقعا إلكترون�ا من مصدرهحجة في اإلث4ات إال إذا .ان م ني ال تكون لهالمحرر االلكترو 

4التالي لن یتساوP مع المحرر الورقي ة الكاملة، و ذا لم �.ن موقعا فلن تكون له الحج�أما إ ،هذا األخیر

 .)2(في اإلث4ات

إال إذا .ان موقعا  ،االعتداد 4ه م.نال � ورقيال العرفي ، فالمحرروهذا الرأ6 هو األقرب إلى الصواب     

فإن  ،ما هو منسوب إل�ه من خS أو إمضاء أو ختم أو 4صمةأحد أطرافه ر أن.إذا .ان أما ، من مصدره

  .هتوق�على غا�ة التأكد من مصدر المحرر و محرر العرفي تزول إحج�ة ال

                                              

(1) CAPRIOLI (E.A), « Le juge et la preuve électronique », Article disponible sur www.juriscom.net, La date 
de mise en ligne : janvier. 2000, p10. 
_ ANDRE LUCAS et JEAN DEVEZE et JEAN FROYSSINER, Droit de l’informatique et de l’internet , 
Presses universitaires de France (PUF droit), Paris, 2001, P. 592. 

(2) GOBERT (D.) et MONTERO(E.), « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique », Article précis.  
-MASCRE (F.), « L’archivage électrique », Article disponible sur : www.mascre-heguy.com la date de mise en 
ligne : est Septembre 2003. 
- HUET (J.), « Le code civil et les contrats électronique », Article disponible sur : www.actoba.com, la date de 
mise en ligne en 2003.  
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 02في ح.مها الشهیر الصادر في  ،أن أشارت مح.مة النقض الفرنس�ة إلى هذا الشر*وقد سبK و  

، 4ما حفظه على أ6 دعامةیتم إنشاؤه و  ، حیث ذ.رت ف�ه أن المحرر الكتابي �م.ن أن1997د�سمبر 

  .) 1(نسبته إلى من أصدره یتم التأكد منها دون نزاعلفاكس طالما .انت سالمة المحرر و فیها ا

یجب أن �.ون صادرا عن شخص معین،  ،تیتمتع المحرر اإللكتروني 4حجیته في اإلث4ا فحتى        

عل�ه توق�ع الذلك من خالل و  ،بإرادته في إنشاء هذا المحرر شخصهذا الد من تدخل Fجب التأكو 

  . فتوق�ع الشخص على المحرر إلكترون�ا هو شر* البد منه إلكترون�ا، وعلى ذلك

�م.ن استنتاجه  .ما ،1م.رر 323قد أشار المشرع الجزائر6 إلى هذا الشر* في نص المادة و         

المحررات للكتا4ة اإللكترون�ة و  :"من قانون التوق�ع المصر6 حیث نصت 15المادة ضمن�ا من نص 

 المحرراتFة ذات الحج�ة المقررة للكتا4ة و اإلدار ن�ة في نطاق المعامالت المدن�ة والتجارFة و اإللكترو 

تى استوفت الشرو* المنصوص المد�ة والتجارFة، مد الرسم�ة والعرف�ة في أح.ام قانون اإلث4ات في الموا

  ." التقن�ة التي تحددها الالئحة التنفیذ�ة لها القانون ا القانون وفقا للضواS4 الفن�ة و علیها في هذ

4ات في ى استوفت المحررات اإللكترون�ة الشرو* الفن�ة التي نص علیها قانون اإلثوعلى ذلك فمت        

فإنها تتمتع بنفس حج�ة المحررات الورق�ة في ، طالما .انت موقعة من مصدرها، Fةالمواد المدن�ة والتجار 

هو ما �م.ن تطب�قه على ،  و ر* في المحرر العرفي الورقي أن �.ون موقعا من مصدرهتحیث �ش اإلث4ات،

      .)2(المحرر العرفي اإللكتروني

لى شر* تحدید هو�ة مصدر ، عاإللكترون�ةترال النموذجي المتعلK 4التجارة قانون االونسینص قد و       

ما تستحقه من حج�ة في لمعلومات التي تكون على ش.ل رسالة ب�انات �عطي ل" :المحرر اإللكتروني

في اإلث4ات، یولى االعت4ار لجدارة الطرFقة التي استخدمت في  وفي تقدیر حج�ة رسالة الب�انات. اإلث4ات

الطرFقة التي استخدمت في المحافظة  ولجدارة ،ات 4التعوFل علیهاإنشاء أو تخزFن أو إ4الغ رسالة الب�ان

أل6 عامل آخر یتصل ، و هانشئلطرFقة التي حددت بها هو�ة ملو على سالمة المعلومات 4التعوFل علیها، 

  .)3("4األمر

                                              

(1) Cass. Com ,2 décembre 1997, Bull. IV, N°315, p 271, et disponible sur : www.legifrance.gouv.fr  

  . 533ــــــ532الواحد التهامي، المرجع السابK، ص دـ سامح عبد  )2(

   .1996من قانون األونسیترال النموذجي المتعلK 4التجارة اإللكترون�ة لسنة  9/2المادة   )3(
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 المتمثلة في التوق�عو  ،على ذلك فالطرFقة التي یتم بها تحدید هو�ة منشئ المحرر اإللكترونيو        

للتجارة اإللكترون�ة، وذلك لضمان االعتراف  یترالإلكترون�ا عل�ه، هي شر* ضرور6 حسب قانون االونس

  .اإلث4ات4حج�ة المحررات اإللكترون�ة في 

 شرو* المحرر اإللكتروني الخاصة، الشر* الثاني من :ر في ظروف تضمن سالمتهمحر النشاء إ ـــاثان�

اإللكترون�ة في صورتها  4معنى الحفا| على الكتا4ة الثقة،تدوFنه من خالل تقن�ة تحقK هو إنشاء المحرر و 

  ".Intégrité"هو ما عبر عنه المشرع الفرنسي 4مصطلح التي دونت بها أول مرة، و األولى و 

نظام معلوماتي، إلى تسجیله على ضمونه منذ تدوFنه و فیجب أن �ظل المحرر االلكتروني محافظا على م

  .)1(إلى المتعاقد األخیر، وحتى نها�ة المدة المحددة للحفgنقله 

على غیر ما .ان  ،یتعرض إلى مخاطر عدیدة تؤد6 إلى التعدیل في مضمونه فالمحرر اإللكتروني     

 ،المحرر عبر ش4.ة االنترنت من المرسل إلى المرسل إل�ه، قد یتعرض لمخاطر انتقالفأثناء ، رFده منشؤهی

  .مما قد تؤد6 إلى التعدیل في مضمونه  ،امةة عفتهدد تكنولوج�ا المعلومات 4ص

ش4.ة  ة التي قد یتعرض لها المحرر اإللكتروني في مساره عبر�نومن بین هذه المخاطر، المخاطر الف    

 ،جزئ�اتؤد6 إلى تلف المحرر .ل�ا أو قد ، فقد یتعرض هذا المسار ل4عض األعطال الفن�ة التي اإلنترنت

في أحد  یل ب�اناته، وهي أخطار غیر عمد�ةأو تؤد6 إلى حدوث تعد�الت في مضمون المحرر بتعد

  .)2(مسارات ش4.ات االنترنت أو أحد وحدات الخدمة التي تتكون منها الش4.ة

، تتمثل في أعمال  القرصنة التي تهدد لمحرر االلكتروني عدة أخطار عمد�ة.ما قد تواجه ا      

، و4التالي لمستخدمین للش4.ة ألعمال القرصنةا، فقد تتعرض مواقع ش4.ة اإلنترنت و ا المعلوماتتكنولوج�

انتقاله من المرسل إلى إل�ه، وذلك 4التعدیل في ب�اناته  قد یتعرض المحرر الكتابي ألعمال القرصنة أثناء

وهذا ما یؤثر في سالمة ، )3(إلى المرسل إل�ه ، أو حتى محاولة تأخیر وصولهأو إتالفه .ل�ا أو جزئ�ا

  .التعدیل في محتواهلمحرر و ا

                                              

إللكترون�ة بین 4حت مقدم لمؤتمر األعمال المصرف�ة ا ،"المنظور اإلسالمي لوسائل حما�ة المستهلك اإللكتروني"سید حسن عبد هللا ، / د )1(

  .1252م، الجزء الثالث، ص  2003ما6  12إلى 10صناعة دبي، من غرفة تجارة و  المنعقد بدولة اإلمارات العر�Nة المتحدة،" الشرFعة والقانون 

(2) CAIDI (S.), La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information, Op. cit, PP. 53-54. 
(3) Ibid, P. 54. 
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شر في ح أومحو أو .شS  فأ6، 4العین المجردة اكتشافه�م.ن  أمرفي المحرر الورقي  فالتعدیل      

إذا تضمن أكثر (ات المحرر الورقي عادة ما یتم ترق�مها ح، .ما أن صفمضمونه المحرر �ظهر للع�ان

أو نزع إحدP صفحاته، غیر أن طب�عة المحرر  مزKFلهذا �سهل اكتشاف ما إذا تم ت ،)من صفحة

�صعب فیها اإلث4ات أن هناك تعدیل أو تحرFف في ب�انات  ،ون على دعامة إلكترون�ةالمداإللكتروني 

  .)Intégrité(التشرFعات النص على شر* ضمان سالمة المحرر ، لذا تطلبتالمحرر

في ح.مها  ،مة النقض الفرنس�ة في اإلشارة إلى شر* ضمان سالمة المحررقد س4قت مح.و          

رر الكتابي �م.ن أن یتم ، حیث قررت أن المح1997د�سمبر  2بتارFخ السابK اإلشارة إل�ه، الشهیر 

ى من أصدره یتم نسبته إل، طالما .انت سالمة المحرر و حفظه على أ6 دعامة 4ما فیها الفاكسإنشاؤه و 

  .   )1(6 نزاعأالتأكد منها دون 

حیث نص في شرو*  الشر*،هذا  2004.ما تضمن قانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 لسنة         

.شف أ6 تعدیل في ب�انات المحرر  إم.ان�ة":اإللكتروني 4الحج�ة المحررالتوق�ع اإللكتروني و  عتمت

فإنه یؤد6 إلى  ،فأ6 تبدیل أو تعدیل في ب�انات المحرر اإللكتروني ،)2("التوق�ع اإللكترونيااللكتروني و 

  .عدم تمتعه 4الحج�ة الكاملة في اإلث4ات

أن من الشرو* الفن�ة الواجب  ،لهذا القانون التنفیذ�ة  الالئحةج من / 8قد أشارت المادة هذا و         

أو  صدور الكتا4ة اإللكترون�ةنشاء و حالة إفي " :أنه توافرها في المحرر اإللكتروني حتى یتمتع 4الحج�ة

متحققة متى المحررات اإللكترون�ة الرسم�ة أو العرف�ة دون تدخل 4شر6 جزئي أو .لي، فإن حجیتها تكون 

  ".من عدم العبث بهذه الكتا4ة أو تلك المحرراتأم.ن التحقK من وقت وتارFخ إنشائها و 

وأن "... :من القانون المدني 1م.رر 323في نص المادة  هذا الشر* إلى.ما أشار المشرع الجزائر6      

  ."ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها معدةتكون 

یجب  ینطبK أ�ضا على مضمون المحرر، أ6 حرر اإللكتروني 4طرFقة تضمن سالمته،فإنشاء الم     

، منذ إنشائه حتى یتم تسل�مه إلى المرسل إل�ه 4الصورة التي تم إنشاؤه عدم حدوث تعد�الت في مضمونه

                                              

(1)Cass .Com , 2 décembre 1997 , Bull IV , N° 315, p 271, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr  

.2004المتعلK 4التوق�ع اإللكتروني لسنة  15المصر6 رقم  ج من القانون /18المادة  ) 2)   
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التي تطرقنا لها عند و  4التالي یتحقK في المحرر اإللكتروني الخاص�ة المتعلقة بث4ات مضمونه،، و علیها

  .الحدیث عن الشرو* العامة للكتا4ة

صورة من  هاعت4ار ، 4االتوق�ع الرقمي�م.ن تحقیK شر* سالمة المحرر اإللكتروني من خالل تقن�ة و        

التي سنتطرق إلیها الحقا، فهو الذ6 �ضمن عدم تعدیل المحرر اإللكتروني  ،صور التوق�ع االلكتروني

  .أثناء انتقاله من المرسل إلى المرسل إل�ه

التوق�ع االلكتروني یلعب دورا هاما أكثر من التوق�ع الخطي، حیث أن التوق�ع الخطي �قوم و      

دون أن �.ون له أ6 دور  ،4مضمون المحرر الموقع هرضائٕاظهار ظ�فتین، وهي تعیین هو�ة الموقع و بو 

ٕانما هذا الدور �.ون منو* 4الدعامة الورق�ة التي یجب أن ال �ظهر ، و في ضمان سالمة المحرر الموقع

م 4ضمان سالمة فإنه �قو  ،فإلى جانب وظائف التوق�ع الخطي ،علیها أ6 تعدیل، أما التوق�ع الرقمي

  .)1(المحرر اإللكتروني أثناء انتقاله بین الطرفین

، إلى بتطبیK قانون التوق�ع اإللكترونيالمتعلK  2001لسنة  272قد أشار المرسوم الفرنسي رقم و        

المفتاح العام الذ6 �.ون موضوعا لشهادة تصدیK إلكتروني یجب أن أن ": تقن�ة التوق�ع الرقمي 4القول

، وهذا النص "المرسل إل�ه المحرر اإللكتروني قادرا على تحدید مضمون المحرر الموقعجعل الشخص ی

  .)2(من التوج�ه األوروNي الخاص 4التوق�ع اإللكتروني 4مقت4س من الملحK رقم

المتعاقدة، وذلك 4االستعانة  األطرافمن هو�ة  التأكدفمن خالل تقن�ة التوق�ع االلكتروني الرقمي �م.ن 

 . بواسطة هیئات محایدة تتولى مهمة إصدار هذه المفات�ح ،بتقن�ة المفتاح العام الذ6 �.ون متاحا للجمهور

التوق�ع الرقمي 4ضمان  إلى ق�ام ،التوق�ع اإللكتروني المصر6  التنفیذ�ة لقانون  الالئحة.ما أشارت      

) 4.3.2(مع عدم اإلخالل 4ما هو منصوص عل�ه في المواد " :حیث نصت ،سالمة المحرر اإللكتروني

.شف أ6 تعدیل أو تبدیل في ب�انات المحرر اإللكتروني  ،تقن�ةیتم من ناح�ة فن�ة و  ،الالئحةمن هذه 

                                              

   .539، ص السابKعبد الواحد التهامي، المرجع دـ سامح  )1(

(2) L’article 05: "Un dispositif de vérification de signature électronique peut faire, après évaluation, l’Object 
d’une certification, selon les procédures définies par l’arrête mentionné à l’article 4, s’il répond aux exigences 
suivantes : le vérification doit pouvoir, si nécessaire, déterminer avec certitude la contenu des données signées".      
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اهاة شهادة التصدیK اإللكتروني 4مضام تقن�ة شفرة المفتاحین العام والخاص، و الموقع إلكترون�ا، 4استخد

  .)1("6 وسیلة مشابهة، أو 4أالتوق�ع اإللكتروني 4أصل هذه الشهادة وتلك الب�انات�Nانات إنشاء و 

أداة إلكترون�ة متاحة " :عند تعرFفها للمفتاح العام 4أنهمن نفس الالئحة  01/11.ما نصت المادة    

�ة الموقع على المحرر K من شخص، وتستخدم في التحقخاصة للكافة تنشأ بواسطة عمل�ة حساب�ة

  ".محتوP المحرر اإللكتروني األصلي، والتـأكد من صحة وسالمة اإللكتروني

ذلك �عا إلكترون�ا رقم�ا من مصدره، و .ون موقعا توقوجب أن  ،سالمة المحرر االلكترونيلعلى ذلك فو     

راف ب�انات المحرر أثناء انتقاله من المرسل إلى المرسل إل�ه، دعما للثقة بین أطفي لضمان عدم التعدیل 

  .  العقد اإللكتروني

لمحرر اإللكتروني حتى یتمتع الشرو* الخاصة 4االشر* الثالث من  :حفT المحرر االلكتروني ـــثالثا

تقادم التي یخضع طوال مدة ال ،و أن یتم حفظه في ظروف تضمن سالمتهه ،ة الكاملة في اإلث4ات�4الحج

 .)2(و|لها التصرف المحف

حتى  ،إتالف له أوالمحرر االلكتروني فترة من الزمن، 4حیث �ضمن عدم حدوث أ6 تعدیل ب حفg فیج

        .هم�مه أمام القضاء إلث4ات صحة إدعاءات�م.ن ألطراف النزاع تقد

:"... من القانون المدني 1م.رر 323أشار المشرع الجزائر6 إلى هذا الشر* في نص المادة  وقد      

  ". في ظروف تضمن سالمتها ومحفوظةوأن تكون معدة 

تحفg ":ترونیین، في المادة الرا4عة منهالمتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلك 15/04في القانون رقم  .ذاو    

وFتم تحدید الك�ف�ات المتعلقة 4حفg الوث�قة الموقعة الكترون�ا . الوث�قة الموقعة الكترون�ا في ش.لها األصلي

  ". عن طرKF التنظ�م

  :هيلى شرو* حفg المحرر اإللكتروني و إ اإلماراتيالتجارة اإللكترون�ة ر قانون المعامالت و أشا .ما     

   .ما �حتو�ه من معلوماتروني 4طرFقة تسمح بب�ان مضمونه و حفg المستند االلكت - 

                                              

   .2004من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 لسنة  11المادة  )1(

(2) SEDALLIAN(V.), « Preuve et signature électronique », n 52, Article disponible sur www.internet-
juridique .net 
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  .الرجوع إلیها عند الحاجة إلى ذلكاسترجاع المعلومات المحفوظة و  إم.ان - 

  .)1(م.ان إرسالها واستالمهاوقت و رسالة اإللكترون�ة وجهة وصولها و 4منشأ اللقة حفg المعلومات المتع - 

 في الفقرة أ من المادة الثامنة، .ما أشارت الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6،         

تارFخ وقت و ون متاحا فن�ا تحدید أن �.:"4قولها شر* حفg المحرر اإللكتروني حتى یتمتع 4الحج�ة إلى

تم هذه اإلتاحة من خالل ترون�ة الرسم�ة أو العرف�ة، وأن تإنشاء الكتا4ة اإللكترون�ة أو المحررات اإللك

محررات، أو لس�طرة المعنى لغیر خاضع لس�طرة منشئ هذه الكتا4ة أو تلك اإلكتروني مستقل و  حفgنظام 

  ".بها

على  2000لسنة  83رقم  ،التجارة اإللكترون�ةو  تعلK 4الم4ادالت.ما نص القانون التونسي الم        

زم المرسل 4حفg الوث�قة تFلو  ،حفg الوث�قة الكتاب�ة �عتمد حفg الوث�قة اإللكترون�ة، .ما ا�عتمد قانون" :أنه

  .اإللكترون�ة في الش.ل المرسلة 4ه، وFلتزم المرسل إل�ه 4حفg هذه الوث�قة في الش.ل الذ6 تسلمها 4ه

  :ن منإللكترون�ة على حامل الكتروني �م.ّ وحفg الوث�قة ا 

  . االطالع علي محتواها طیلة مدة صالحیتها  - 

  . حفظها في ش.لها النهائي 4صفة تتضمن سالمة محتواها - 

  .)2( "استالمهاو.ذلك تارFخ وم.ان إرسالها و  ووجهتها،حفg المعلومات الخاصة 4مصدرها  - 

ذلك و  ،جعل السجل اإللكتروني المحفو| 4ه العقد مستندا أصل�ادرالي، یفي القانون األمرF.ي الفو        

   :وهي شرطین الحفg،إذا استوفى شرو* 

  .أن �ع.س السجل 4أمانة المعلومات التي یتضمنها العقد :األولالشر*  - 

نونا على السجل و استخراج المعلومات ا4الدخول ق له،أن �سمح أل6 شخص مرخص  :الشر* الثاني - 

  .)3(المحفوظة ف�ه

 فالشر* األول هومن خالل هذه النصوص یتبین أن هناك عدة شرو* تتعلK 4مسألة حفg المحرر،      

وهو وتضمن عدم التعدیل في محتواه طیلة مدة حفظه، أن یتم حفg المحرر 4طرFقة تضمن سالمته، 

                                              

   .التجارة اإللكترون�ة اإلماراتيمن قانون المعامالت و  8/1المادة  )1(

   .التجارة االلكترون�ةالمتعلK 4الم4ادالت و  2000نة لس 83من القانون التونسي رقم  4المادة  )2(

  . 199إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص ـد )3(
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ــ ب من قانون االونسیترال النموذجي 4شأن التجارة االلكترون�ة، على 10الشر* الذ6 أشارت إل�ه المادة 

االحتفا| برسالة الب�انات 4الش.ل " أنه من الشرو* الواجب توافرها في نظام االحتفا| برسائل الب�انات 

ة المعلومات التي أنشئت أو �م.ن إث4ات أنه �مثل بدقالذ6 أنشئت أو أرسلت أو استلمت 4ه أو 4ش.ل 

  ".أرسلت أو استلمت 4ه

 رغم  �.ون 4اإلم.ان اإلطالع على مضمون المحررأن  وه، لشر* الثاني من شرو* الحفgل و4النس4ة    

أن : "من قانون االونسیترال النموذجي ــ أ 10وهو ما أشارت إل�ه المادة  مرور فترة من الزمن على حفظه،

وFن4غي . "المعلومات الواردة فیها على نحو یت�ح استخدامها في الرجوع إلیها الحقایت�سر االطالع على 

  .فg أن �حفg .افة البرامج التي تم.نه من قراءة المحررات المحفوظةحعلى الم.لف 4ال

بدقة وقت وتارFخ إنشاء المحرر  ددأما الشر* األخیر هو أنه یجب حفg .ل المعلومات التي تح       

االحتفا| 4المعلومات، ":انون االونسیترال النموذجي قمن ــ ج 10، وهو ما أشارت إل�ه المادة اإللكتروني

  ".إن وجدت، التي تم.ن من است4انة منشأ رسالة الب�انات وجهة وصولها وتارFخ ووقت إرسالها واستالمها

ألنه من الصعب من الناح�ة  تتولى حفg المحررات االلكترون�ة،وعادة ما �عهد إلى جهة خاصة        

4عمل�ة حفg المحررات اإللكترون�ة، ذلك أن عمل�ة الحفg  -مستهلكا أم تاجرا - العمل�ة أن �قوم المتعاقد

تحتاج إلى توافر إال في جهات متخصصة بذلك و تتطلب وسائل تقن�ة تضمن سالمة المحرر، وهي ال ت

  .)1(د هذا األمر إلى جهة لحفg المحررمن األفضل أن �عه الذ ،خبراء متخصصین في هذا األمر

وتعد جهات التصدیK والتوثیK االلكتروني، التي تم إنشاؤها 4موجب تشرFعات الدول للتجارة      

یزات له م االلجوء إلیهو وحفg المحررات االلكترون�ة،  بتلقيااللكترون�ة أو التوق�ع االلكتروني، هي المنوطة 

هو ما و  ستط�ع تعدیل بنود العقدتفال  تكون مستقلة عن منشئ المحرر، ات.ثیرة، ذلك أن هذه الجه

وء إلى على أنه یتم اللج ،ج من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني المصر6 /8أشارت إل�ه المادة 

   .ترونيغیر خاضعة لس�طرة منشئ المحرر اإللكجهة لحفg المحرر مستقلة و 

                                              

(1) MASCRE (F.), « L’archivage électronique », Article disponible sur : www.mascre-heguy.com , La date de 
mise en ligne est septembre 2003. 
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صین خّص ت4م تستعینو  ،g المحررات اإللكترون�ةسائل تقن�ة متطورة في حفتستعمل و  ات.ما أن هذه الجه

    .)1(في هذا األمر

فعند االنتهاء من إبرام الصفقة التجارFة التي تمت عبر الوسائS االلكترون�ة، �م.ن ألطرافها االتفاق      

على حفg ب�انات المحررات االلكترون�ة التي تم ت4ادلها ف�ما بینهم، لدP أحد الم.لفین بخدمة الحفg، و�قوم 

أو على السجل ، لى المحرر االلكترونيدونة عهذا الم.لف بوضع توق�عه االلكتروني على الب�انات الم

للتحقK من أن المحرر االلكتروني المقدم هو  ،لتوث�قها إذا تعددت المحررات االلكترون�ةااللكتروني 

g2(المحرر الذ6 حف(.  

و�عد الم.لف بخدمة الحفg مسئوال مدن�ا وجزائ�ا عن التغییرات التي تلحK بب�انات المحررات االلكترون�ة  

  .)3(المحفوظة لد�ه، أو التغییرات التي تلحK 4التوق�عات االلكترون�ة

بخدمة وعمل�ة حفg الب�انات وارت4اطها 4التوق�ع االلكتروني، یخضع لفاعل�ة النظام الذ6 �ستخدمه الم.لف 

gوما یوفره من ثقة وأمان)4( الحف ،. 

هي  .ما رأینا سا4قا ،NFZ 42 AFNORـــــ 013Kوأفضل وسیلة لحفg المحرر وفقا لمع�ار أفنور       

، لما تتمتع 4ه هذه األقراص من مزا�ا فائقة في حفg المحررات WORMاألقراص الضوئ�ة التي تسمى

للكتا4ة مرة واحدة والقراءة عدة مرات، وقد ظهر هذا النوع حدیثا، االلكترون�ة، فهي تتمیز 4أنها أقراص 

حیث �م.ن تسجیل الب�انات عل�ه مرة واحدة فقS، واالحتفا| بها لألبد، فال �م.ن إلغاء هذه الب�انات 

  . )5(المسجلة أو تعدیلها

                                              

(1) SEDALLIAN (V.), « L’archivage de l’acte électronique », Art. précis. 

   .200، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزFع، الط4عة األولى، عمان، األردن، القواعد الخاصة �التوق�ع االلكترونيدـ ع�سى غسان رNضي، ) 2(

المتعلK 4التوق�ع  04ـ/15وما یلیها من القانون رقم  53 المواد منلتصدیK االلكتروني، في نص المشرع الجزائر6 على مسؤول�ة لمؤد6 خدمات ا )3(

   .والتصدیK االلكترونیین

(4) CAPRIOLI (E.A.), « Le juge et la preuve électronique », Article disponible sur www.juriscom.net,  
(5) ELLOUMI Aderraouf, Le Formalisme Electronique, Centre de publication universitaire, Tunisie, 2011, P. 
387. 
      _ MASCRE Frédéric, « L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE (2ème partie) »,  Article précis. 
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الخاص بتعزFز الثقة في االقتصاد  2004لسنة  575وقد نص القانون الفرنسي في القانون رقم      

إذا ": ، تنص على)1(من قانون االستهالك 134منه، على إضافة فقرة ثان�ة للمادة  27الرقمي في المادة 

ف یتم تحدیدها في المرسوم تم إبرام العقد 4طرFقة الكترون�ة، و.انت ق�مته تعادل أو تتعدP الق�مة التي سو 

الخاص بذلك، فإن المتعاقد المهني یجب أن �قوم 4حفg المحرر المثبت للعقد لمدة یتم تحدیدها في هذا 

 ".المرسوم، وFجب أن �سمح للمتعاقد المستهلك 4أن �طلع على هذا المحرر .لما أراد ذلك

لتزام 4حفg المحرر االلكتروني، وألقاه على فالمشرع أراد بذلك حما�ة المستهلك، 4أال یلقي على عاتقه اال 

عاتK التاجر، وأعطى للمستهلك حK االطالع عل�ه وطلب تقد�مه إلى القضاء في حالة حدوث نزاع على 

 .)2(هذا العقد

وٕاذا ما تم الحفg المحرر اإللكتروني لدP جهات متخصصة، فإنه �م.ن االحتجاج 4ه أمام القضاء،       

�طمئن إلى أنه لم �طرأ عل�ه أ6 تعدیل منذ .دلیل لحل النزاع بین الطرفین، و نع 4ه و�م.ن للقاضي أن �قت

  .تارFخ إنشائه

، والذ6 �عد العنصر یرتS4 4الكتا4ة االلكترون�ةوق�ع االلكتروني الذ6 ت4النس4ة لل یثور التساؤللكن     

من أداء ذات الدور المقرر  تم.نهمدP و  الثاني من عناصر المحرر االلكتروني، 4عد الكتا4ة االلكترون�ة،

إذا ما تم تحت إشراف  ث4اتاإل�منح الحج�ة الكاملة في  ، و4التاليتوق�ع التقلید6 أو التوق�ع الخطيلل

  .ثانيال م4حثلهذا ما سنتطرق إل�ه في او التصدیK االلكتروني،  جهات متخصصة 4عمل�ات

 

 

 

                                              

(1) l’article 134-2 du Code de la consommation, les contrats conclus par voie électronique, portant sur une 
somme égale ou supérieure à un certain montant fixé par décret, doivent être conservés par le contractant 
professionnel pendant un délai qui sera déterminé par ledit décret. 
Le contractant professionnel doit, de même, garantir "à tout moment" l'accès au contrat archivé. 
(2) CAPRIOLI(E .A), « Obligation pour les cybercommerçants d’archiver les contrats en ligne avec les 
consommateurs supérieurs a 120 euros », Article disponible sur www.caprioli-avocats.com, la date de la mise 
en ligne mars 2005. 
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  الثاني م�حثال

  یناإللكترونیوالتصدیJ التوق�ع 

ي وسائل االتصال الحدیثة وتقن�ات المعلومات، إلى ظهور نوع جدید فأدP التطور التقني والتكنولوجي 

من الكتا4ة والتوق�ع علیها 4أسلوب إلكتروني، حیث یتم ت4ادل الب�انات والمعلومات عبر ش4.ات الكمبیوتر، 

  .ةوتحمیلها على دعامات إلكترون�ة، مصحو4ة بتوق�ع إلكتروني لصاحب الرسال

ف4عد أن .ان التوق�ع على المحررات الكتاب�ة التقلید�ة خط�ا، أص4ح هذا النوع ال یتالءم مع البیئة 

اإللكترون�ة وما أفرزته من مستجدات، حیث أدP التعاقد عبر ش4.ة االنترنت إلى ال4حث عن بدیل للتوق�ع 

  . الخطي یتالءم مع البیئة اإللكترون�ة، فظهر التوق�ع اإللكتروني

، سواء في السحب من لبن.�ة 4استخدام 4طاقات االئتمانو.انت بدا�ة ظهوره في مجال المعامالت ا

في  المراكز اآلل�ة للسحب النقد6، أو من خالل استخدام هذه ال4طاقة لسداد ثمن السلع أو الخدمات

  .المحالت والمراكز التجارFة

ٕاجراء معامالت عبرها، مما جعل األمر بواسطتها و أم.ن لإلفراد التعامل ومع انتشار ش4.ة االنترنت 

یتطلب التوق�ع اإللكتروني على المعامالت االلكترون�ة، بدال للتوق�ع الیدو6 الذ6 یرتS4 4المعامالت التي 

  .تتم على دعامات ورق�ة

لها والتوق�ع 4ش.له التقلید6 الیدو6 على الكتا4ة العرف�ة، هو العنصر الذ6 �ضفي علیها الحج�ة، وFجع

المحرر اإللكتروني دل�ال .امال في  وهو ما یدعونا إلى ال4حث في مدP اعت4اردل�ال .امال في اإلث4ات، 

  .اإلث4ات إذا وقع عل�ه إلكترون�ا

ما جعل التشرFعات الحدیثة تتناول ف.رة التوق�ع اإللكتروني، وتشتر* شروطا معینة حتى تكون له  ذاوه

، 4معنى أن التوق�ع  L’équivalence fonctionelle التنظیر الوظ�فيعلى ف.رة  معتمدةحجة في اإلث4ات، 

ت توافر و  وظائف التوق�ع في صورته التقلید�ةجة في اإلث4ات إال إذا حقK نفس اإللكتروني ال تكون له ح

  .أ�ضانفس الشرو* ف�ه 

  .االلكترونيالتصدیK تحدید مفهوم التوق�ع اإللكتروني، ثم  م4حثوعلى ذلك سنتناول في هذا ال
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  األول مطلبال

  Signature Electroniqueمفهوم التوق�ع اإللكتروني 

استجا4ة لدخول ال4شرFة عصرا جدیدا یجمع بین مجال المعلومات�ة وقطاع االتصال، وما لهما من 

انع.اس على الت4ادل التجار6، بإبرام صفقات تجارFة ضخمة تتم عبر ش4.ة االنترنت، صدرت تشرFعات 

لك لتوفیر جي، و.ذوٕاقل�م�ة ووطن�ة لمواك4ة التطور الذ6 لحK 4مجال المعلومات�ة والقطاع التكنولو دول�ة 

 على من خالل تقن�ات التوق�ع االلكتروني التي تعمل الجدیدة، ائلالخصوص�ة لهذه الوسو  األمان والثقة

 .حما�ة حقوق األطراف المتعاقدة من الغش واالحت�ال

سنتطرق  بإصدار عدة قوانین دول�ة وداخل�ة لتنظ�م التوق�ع االلكتروني، وهو ماوقد تكللت هذه الجهود 

  :في النقا* التال�ة إل�ه

  الفرع األول

   تعر'ف التوق�ع االلكتروني

ت4اینت التعرFفات التي أعطیت للتوق�ع اإللكتروني، 4حسب الزاو�ة التي ینظر منها إلى هذا التوق�ع، 

وسائل والتقن�ات التي یتم بها، وهناك من �عرفه 4حسب الوظائف التي �قوم فهناك من �عرفه 4النظر إلى ال

في التوق�ع اإللكتروني وسنتطرق في هذا الفرع إلى تحدید مفهوم  .بها، أو 4حسب تطب�قاته العمل�ة

  .نيالتشرFعات الدول�ة واإلقل�م�ة، و.ذا في التشرFعات الوطن�ة، ثم نتطرق إلى تعرFف الفقه للتوق�ع اإللكترو 

  .تعر'ف التوق�ع اإللكتروني في التشر'عات الدول�ة واإلقل�م�ة ـــأوال 

عملت 4عض االتحادات والمنظمات الدول�ة على تنسیK الجهود، لسن 4عض القواعد المشتر.ة المتعلقة 

4االعتراف القانوني 4التوق�ع اإللكتروني، لتوفیر األمن والثقة بین المتعاملین في التجارة اإللكترون�ة، 

قوانین المنظمة للمعامالت فعمدت إلى وضع تعرFف للتوق�ع اإللكتروني، حتى تنتهجه الدول عند سنها لل

  .  اإللكترون�ة و.ذا التواق�ع اإللكترون�ة، .بدیل للمعامالت التي تتم ورق�ا

   : وسنتعرض إلى نصوص التشرFعات التي تطرقت إلى تعرFف التوق�ع اإللكتروني .التالي
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  :1996ونسیترال للتجارة اإللكترون�ة الدول�ة لسنة القانون النموذجي لأل  - 1

القانون، .انت الخطوة األولى الفعل�ة لم�الد التوق�ع اإللكتروني تشرFع�ا، حیث عرفته  4صدور هذا

عندما �شتر* القانون وجود توق�ع من شخص، �ستوفي ذلك الشر* 4النس4ة إلى "المادة السا4عة على أنه 

  :الب�انات، إذا

ص على المعلومات استخدمت طرFقة لتعیین هو�ة ذلك الشخص والتدلیل على موافقة ذلك الشخ -أ

  :الواردة في رسالة الب�انات، و

.انت تلك الطرFقة جدیرة 4التعوFل علیها 4القدر المناسب للغرض الذ6 أنشئت أو أبلغت من أجله  -ب

  "رسالة الب�انات في ضوء .ل الظروف، 4ما في ذلك أ6 اتفاق متصل 4األمر

�ع الیدو6، إذا أم.ن تحدید الشخص الموقع فهذا التعرFف �عطي للتوق�ع اإللكتروني حج�ة معادلة للتوق

و.ذا إذا اثبت رضاؤه 4االلتزام 4ما ورد في المحرر اإللكتروني، 4معنى أنه یر.ز على ضرورة ق�ام التوق�ع 

اإللكتروني 4الوظائف التقلید�ة للتوق�ع، وهي تحدید هو�ة الشخص الموقع، والتعبیر عن رضائه االلتزام 4ما 

  . ورد في المحرر الموقع

.ما أشارت الفقرة الثان�ة من هذه المادة، على أنه یتعین أن تكون طرFقة التوق�ع اإللكتروني طرFقة 

لكن لم تحدد هذه الطرFقة أو اإلجراءات التي یتعین إت4اعها لمنح الثقة للتوق�ع االلكتروني، . موثوق بها

Pوٕانما تر.ت أمر تحدیدها لكل دولة على حد .  

البن�ة األساس�ة التي �قوم علیها التوق�ع اإللكتروني، على أن �ستكمل هذا فقد وضع هذا القانون 

  . القانون 4قانون آخر ینظم المسائل المرت4طة 4التوق�ع اإللكتروني

 1998جوان  16قدمت اللجنة األورو�Nة في  :التوج�ه األوروFي �شأن التوق�عات اإللكترون�ة - 2

وقد عرفت . )1(1999د�سمبر  13للتوق�ع اإللكتروني، تم إقراره في اقتراح توج�ه، یتعلK 4اإلطار العام 

                                              

(1) Directive 1999/93/CE du parlement européen et du conseil, Du 13 décembre  1999, sur une cadre 
communautaire pour les signature électronique, J.O. n° L .13 du 19/01/2000, PP.12-20, et disponible sur : 
www.legfrance.gouv.fr 
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ب�انات في ش.ل إلكتروني متصلة أو مرت4طة "المادة الثان�ة منه التوق�ع اإللكتروني على أنه ع4ارة عن 

Kقة التوثیFوتخدم طر P1(منطق�ا بب�انات إلكترون�ة أخر(.  

توFین للتوق�ع اإللكتروني، األول  �عرف ، في نصوصه مس93/1999د أورد التوج�ه األوروNي وق

S4التوق�ع اإللكتروني ال4س�Signature électronique simple    ،وهو الوارد في نص المادة الثان�ة أعاله ،

وقد أوجب التوج�ه على من یتمسك 4ه أن یثبت أن التوق�ع قد تم 4طرFقة تقن�ة موثوق بها، أما الثاني فهو 

، فهو التوق�ع المعتمد من أحد مقدمي  Signature électronique avancéeتقدمالتوق�ع اإللكتروني الم

، الذ6 تسند إل�ه مهمة التحقK من نس4ة التوق�ع لصاح4ه، فتكون لهذا التوق�ع الحج�ة ثیKخدمات التو 

  .القانون�ة الكاملة في اإلث4ات

أن التوق�ع اإللكتروني حتى یتصف  فقد اشترطت الفقرة الثان�ة من المادة الثان�ة من التوج�ه األوروNي،

  :4أنه توق�ع متقدم، یجب أن یلبي الشرو* التال�ة

 .أن یرتS4 و4ش.ل منفرد 4صاحب التوق�ع -1

 .أن یت�ح .شف هو�ة صاحب التوق�ع  -2

 . أن ینشأ من خالل وسائل موضوعة تحت رقا4ة صاحب التوق�ع -3

تعدیل الحK للب�انات �م.ن  أن یرتS4 4الب�انات التي وضع علیها التوق�ع إلى درجة أن أ6 -4

 .)2(.شفه

لتعرFف هل هو تعرFف وظ�في أو تقني، ف4عض الفقه یرP أن تعرFف اوقد اختلف الفقهاء 4صدد هذا     

الواردة في التعرFف  (Authentification)، ذلك أن المقصود 4.لمة )3(التوق�ع االلكتروني هو تعرFف وظ�في

                                              

(1) "Signature électronique, une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement a d’autres 
donnée électroniques et sert de méthode d’authentification." 
2) Signature électronique avancée est une signature électroniques qui satisfait aux exigences  suivant : ( 

1- Etre liée uniquement a signataire ;  
2- Permettre  d’identifier le signataire, 
3- Etre crée par des moyenne que signature puisse grader sous son contrôle exclusif  
4- Etre liée aux donnée aux quelles se rapporte telle sorte que toute modification antérieure des donnée 

soit délectable. 
(3) CAPRIOLI( E.A  ) , « Aperçus sur le droit du commerce électronique international », étude disponible sur 
www.coprioli-Avocats.com , La date de mise en ligne est : Septembre 1999, P. 11. 

 .159-158المرجع السابK، ص د، دــ ثروت عبد الحمی  
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ني الوظائف التقلید�ة للتوق�ع، وهي تحدید هو�ة الموقع، والتعبیر عن األول، هو أن �حقK التوق�ع االلكترو 

  . رضائه االلتزام 4مضمون المحرر الموقع عل�ه

یرون أن هذا التعرFف هو تعرFف تقني عام، حیث لم �حدد صور التوق�ع  )1(غیر أن أغلب الفقهاء     

في المستقبل، .ما أن ع4ارة اإللكتروني، وعلى ذلك �م.ن تطب�قه على أ6 صورة �م.ن ظهورها 

(Authentification) 4معنى أن التوق�ع �فرض لموقع عل�ه إلكترون�ا موثوقا ف�همعناها أن �.ون المحرر ا ،

، .ما ال �م.ن إجراء �م.ن قراءتها إال من المرسل إل�هنوعا من السرFة على الرسالة اإللكترون�ة، 4حیث ال 

  .محتواهاأ6 تعدیل علیها في حال اإلطالع على 

  .2001قانون األونسیترال النموذجي �شأن التوق�عات اإللكترون�ة لعام  - 3

وقد عرفت المادة  ،)2( 2001جوFل�ة  5صدر قانون األونسیترال النموذجي للتوق�عات اإللكترون�ة في      

ب�انات في ش.ل إلكتروني مدرجة برسالة أو مضافة إلیها أو ”:الثان�ة فقرة أ، منه التوق�ع اإللكتروني 4أنه

مرت4طة بها منطق�ا، حیث �م.ن أن تستخدم لب�ان هو�ة الموقع 4النس4ة لهذه الرسالة، ولب�ان موافقته على 

  .”)3(المعلومات الواردة في الرسالة

التعرFف �عد تعرFف وظ�في، حیث عرف التوق�ع اإللكتروني 4النظر إلى وظائفه، وهي تحدید  وهذا     

وعل�ه تعد هذه الوظائف هي . هو�ة الموقع و.ذا التعبیر عن موافقته لما هو مدون في رسالة الب�انات

رFع القانون عند األساس في مدP اعت4ار وسیلة معینة توق�عا إلكترون�ا أم ال، وهذا ما أشار إل�ه دلیل تش

 .)4(تعل�قه على هذه المادة

.ما أن هذا النص لم �قید مفهوم التوق�ع اإللكتروني 4صورة محددة، بل �م.ن أن �ستوعب أ�ة      

  .تكنولوج�ا تظهر في المستقبل تفي بإنشاء توق�ع إلكتروني

                                              

(1) SEDALLIAN (V.  ) , « Preuve et signature électronique », Art. précis. 
ـ       ROBERT (H.), « La preuve dans la télécommunication »,  PP. 20-21. Disponible sur www.ntic.fr , La dateـ
de mise en ligne 2000.  

  www.uncitral.org:ترالیلإلطالع على نص القانون  �م.ن زFارة موقع األونس) 2(

  www.uncitral.orgراجع الموقع الخاص 4اللجنة األمم المتحدة للقانون التجار6 الدولي ) 3(

  www.uncitral.orgدلیل تشرFع قانون االونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات االلكترون�ة  )4(



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

48 

 

  :تعر'ف التوق�ع اإللكتروني في التشر'عات الوطن�ة ـــثان�ا

قبل اعتماد الدول تشرFعات تنظم التوق�ع اإللكتروني، لم �.ن هناك أ6 تعرFف قانوني یوضح      

تقن�ات على ، غیر أن التطور التكنولوجي لوسائل االتصال وما أفرزته من "التوق�ع"المقصود 4اصطالح 

روني إلزالة العق4ات التي ، وظهور التوق�ع اإللكتروني، دفعت الدول إلى تحدید مفهوم التوق�ع اإللكتالتعاقد

  .ه هذا المفهوم، و.ذا بث األمان والثقة بین األطراف المتعاقدة لتشج�ع نمو التجارة اإللكترون�ةتواج

وقد أفردت 4عض الدول قوانین خاصة لتنظ�م التوق�ع اإللكتروني، أو ضمنته في قوانین التجارة      

غیر أن دوال أخرP حدثت . ائر6 أو المصر6 أو األردنياإللكترون�ة، .ما هو الحال 4النس4ة للمشرع الجز 

من أجل مواك4ة التطورات التقن�ة التي �شهدها مجال المعلومات�ة  –بإضافة أو تعدیل –نصوصها القانون�ة 

 .اللبناني4النس4ة للتشرFع الفرنسي و  واالتصال، .ما هو الحال

تروني والتسج�الت المعلومات�ة، وذلك عند تعد مدینة الكی4ك الكند�ة أول من �عترف 4التوق�ع اإللكو 

تعتبر .ال�فورن�ا أول دولة تعترف وتقر 4الق�مة القانون�ة للتواق�ع و . 1993تعدیلها لقانونها المدني سنة 

األمرF.�ة أ�ضا أول قانون خاص 4التوق�ع اإللكتروني �صدر  Utah.ما أصدرت وال�ة یوتاه  .)1(اإللكترون�ة

  .)2(م المعامالت اإللكترون�ة التي تتم عن 4عدنظقانونا ی 1996إذا أصدرت في عام  4ش.ل منفرد،

التوق�ع 4ق�مة  )3(3فقرة  R-161-43وفي فرنسا اعترف قانون الحما�ة االجتماع�ة في مادته 

المتعلK 4ال4طاقة المهن�ة  1998أفرFل  9في مواد الصحة العموم�ة، .ما اعترف 4ه مرسوم  االلكتروني

   .)4(للصحة

4عدها قام المشرع الفرنسي بتعدیل قواعد اإلث4ات في القانون المدني، ل�عترف 4حج�ة التوق�ع االلكتروني 

 )5(2001مارس  30: لهوالمرسومین التطب�قیین  2000مارس  13في اإلث4ات، وذلك 4موجب القانون 

                                              

(1) VALANGENDONCK (Ph.), « La signature électronique est reconnue en Californie », Article disponible 
sur www.droit-technologie.org 

 .47ي، المرجع السابK، ص ضع�سى غسان رNدـ  )2(
(3) Article R161-43 de code de la sécurité sociale , disponible sur : www.legifrance.gouv.fr 

(4) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, P. 62. 
 )5( Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la 

signature électronique. www.legifrance.gouv.fr 
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، حیث تم النص على إم.ان�ة االعتماد على التوق�ع االلكتروني بنوع�ه ال4س�S )1(2002أفرFل  18و

  .واآلمن

تجدر اإلشارة أن الفقه والقضاء الفرنسي، قد س4قا المشرع في اعترافهما 4التوق�ع االلكتروني، فقد و 

اعترف القضاء الفرنسي 4حج�ة التوق�ع االلكتروني في 4عض األح.ام القضائ�ة، قبل إصدار تشرFع ینظم 

صحة وحج�ة التوق�ع أول ح.م قضائي �عترف Montpellier 4هذا التوق�ع، و�عتبر ح.م مح.مة مونبلی�ه 

 .)2(االلكتروني، من خالل االعتراف 4حج�ة العمل�ات المصرف�ة التي تتم عبر 4طاقة االعتماد المصرف�ة

، )3(.ما نادP الفقه 4ضرورة تدخل المشرع لالعتراف 4صحة التوق�ع االلكتروني وحجیته في اإلث4ات     

وق�ع، و.ذا ازد�اد التعامل 4ه، 4فضل تطور تقن�ات نظرا للمش.الت العمل�ة التي أثارها هذا النوع من الت

  .الحدیثة التي أثرت على التجارة االلكترون�ة 4صفة خاصة، والح�اة المدن�ة 4صفة عامة

المضافة 4قانون رقم  1316/4التوق�ع اإللكتروني في المادة مفهوم قد تطرق المشرع الفرنسي إلى و        

، حیث تناول التوق�ع 4ش.ل عام ثم تطرق إلى التوق�ع )4(2000مارس  13المؤرخ في  2000-230

التوق�ع ضرورة إلتمام التصرف القانوني �.شف عن هو�ة الشخص الذ6 وضع التوق�ع، .ما :" اإللكتروني

�علن عن رضا األطراف 4االلتزامات الناجمة عن هذا العقد، وحینما یوضح التوق�ع بواسطة موظف عام، 

وعندما �.ون التوق�ع إلكترون�ا ین4غي استخدام وسیلة  .العقد الطا4ع الرسمي فإن هذا التوق�ع �ضفي على

 ".)5(آمنة لتحدید الشخص، 4حیث تضمن صلته 4التصرف الذ6 وقع عل�ه

تطب�قا ألح.ام المادة  ،)6(2001مارس 30الصادر في  272-42001عد ذلك جاء المرسوم رقم       

، )المتقدم (توق�ع اإللكتروني العاد6 والتوق�ع اإللكتروني اآلمن من القانون المدني، وفرق بین ال 1316/4

                                              

(1) Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les 

produits et les systèmes des technologies de l'information. www.legifrance.gouv.fr 

( 2) C.A., Montpellier, 9avr.1987, JCP, éd. G. 1988, 11,20984. Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr 

   .240دـ إل�اس ناصیف، المرجع السابK، ص: راجع) 3(
(4 ) J.O, 14 mars 2000, p. 3968. 
(5) La signature nécessaire a la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le 
consentement des parties aux obligations qui découlent de  l’acte. Quand elle est appose par un officier public, 
elle confère l’authenticité a l’acte. 
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procède fiable d'identification garanties ayant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. » 
(6) J.O .13 mars 2001, p 5070, JCP G 2001, 111,20468. 
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حیث �شتر* في التوق�ع اإللكتروني حتى یوصف 4التوق�ع اآلمن، حسب الفقرة الثان�ة من المادة األولى 

  :من المرسوم، أن �ستوفي المقتض�ات التال�ة

  .أن �.ون خاصا 4صاحب التوق�ع -1

  .التوق�ع أن �ضعها تحت رقابته الخاصةأن ینشأ بوسائل �م.ن لصاحب  -2

  . )1(أن یرتS4 هذا التوق�ع 4العقد المالزم له، حیث أن .ل تعدیل الحK للعقد �م.ن فصله -3

وما �الحg على تعرFف المشرع الفرنسي للتوق�ع االلكتروني، أنه تعرFف وظ�في وتقني، فهو        

لتوق�ع تحدد وتمیز هو�ة الموقع، أما الوظ�فة الثان�ة وظ�في ألنه اشتر* أن تكون الوسیلة التي تم بها ا

وهي التعبیر عن رضاء الموقع 4االلتزام 4مضمون المحرر، فقد أشار إلیها في الجزء األول من المادة 

  .عندما تطرق إلى مضمون التوق�ع 4ش.ل عام

 ،.ما أنه تعرFف تقني، ألنه وضع الشرو* الواجب توافرها في الوسیلة التي یتم بها التوق�ع اإللكتروني    

، وهي تحدید هو�ة الموقع، وضمان صلة هذا التوق�ع 4المحرر )اآلمن (خاصة التوق�ع اإللكتروني المتقدم 

  .الموقع عل�ه، حیث �م.ن فصل أ6 تعدیل الحK لهذا المحرر

أن هذا التعرFف هو تعرFف جید ألنه جاء عاما، ولم �حدد أ6 تقن�ة من  )P)2 أغلب الفقهاءوFر       

 .تقن�ات التوق�ع اإللكتروني، فاتحا المجال أل6 تقن�ة جدیدة قد تظهر نتیجة التطور التكنولوجي

ة والخارج�ة لسنة وقد عرف القانون الفیدرالي األمرF.ي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة في التجارة الداخل�     

صوت أو رمز أو إجراء �قع في ش.ل إلكتروني یلحK : "التوق�ع اإللكتروني 4أنه) 106/5القسم ( 2000

.ما عرف قانون المعامالت ". 4عقد أو سجل آخر، ینفذ أو �صدر من شخص 4قصد التوق�ع على السجل 

                                              

(1) 1- être propre au signataire ; 
     2- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;  
     3- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit          
détectable ;  
(2) CAPRIOLI(E.A), « Régime juridique du prestataire de service de confiance au regard de la directive du 
13 décembre 1999 », Art. Disponible sur www.coprioli-Avocats.com , La date de mise en ligne est mai 2003. 

_ MASCRE (F.), « La signature électronique », Art. Disponible sur www.mascre-heguy.com, La date de 

mise en ligne est septembre 2001. 
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در في ش.ل إلكتروني وFرتS4 4سجل التوق�ع الذ6 �ص"التوق�ع اإللكتروني 4أنه ) 102/8المادة (الموحد 

  .")1( إلكتروني

عرفته المادة الثان�ة من القانون الفیدرالي السو�سر6، الخاص بتقد�م خدمات الشهادات في مجال التوق�ع و 

ت4طة منطق�ا المعط�ات اإللكترون�ة مجتمعة أو مر " 4أنه 2004د�سمبر  19اإللكتروني الصادر بتارFخ 

  .خدم في التحقK من مصداقیتهتست4معط�ات إلكترون�ة و 

  :والتوق�ع اإللكتروني األكثر تطورا هو الذ6 �في المتطل4ات التال�ة   

  .أن یرتS4 فقS 4صاح4ه -1

  .ع�سمح 4التعرف على الموقّ  -2

  .أن �.ون قد أنشئ بوسائل �حفظها الموقع تحت رقابته المنفردة -3

  .")2(تغییر الحK علیها �م.ن اكتشافهیرتS4 4المعط�ات التي یتعلK بها، 4حیث أن .ل  -4

وعلى ذلك فإن هذا التعرFف هو تعرFف تقنى أكثر منه وظ�في، ذلك أنه ینظر إلى دور التقن�ات التي   

یتم بها التوق�ع االلكتروني، والتي تستخدم للتحقK من مصداق�ة التوق�ع، حتى وٕان لم �شر إلى هذه 

  .كنولوجي .ما فعلت 4اقي التشرFعاتلتالتقن�ات حصرا، بل تر.ها تواكب التطور ا

4أنه .ل عالمة صادرة من شخص : ")3(.ما عرف التقنین المدني لدولة لو.سمبورغ التوق�ع اإللكتروني    

  .")4(تدل على اسمه أو أ6 خاص�ة من خصائصه تعبر عن رضائه 4التعاقد أو التصرف

والتعبیر  ،Identificationالموقعلكتروني، وهي تحدید هو�ة فهذا التعرFف جمع وظائف التوق�ع اإل      

ترك المجال مفتوحا لما قد �فرزه ، و manifestation de consentementعن رضائه االلتزام 4ما وقع عل�ه 

  .التقدم التكنولوجي من تقن�ات جدیدة إلنشاء التوق�ع اإللكتروني

                                              

  .53ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص . د) 1(
ص  ،2009، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلس.ندرFة، مصر، التجارة االلكترون�ة في التشر'عات العرF�ة واألجنب�ةعصام عبد الفتاح مطر، دـ ) (2

212- 213.  

(3) TORRES (ch.), « L’internet et la vente aux consommateurs », thèse pour le doctorat, Université de paris X 
Nanterre, présentée en 1999, P.141. 
(4) La signature consiste dans l’apposition par une personne de son nom ou de toute autre marque 
l’individualisant par laquelle elle manifeste son consentement. 
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سنة  2و4الرجوع إلى الدول العر�Nة، نجد أن قانون المعامالت والتجارة اإللكترون�ة اإلماراتي رقم      

توق�ع م.ون من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو : "، عرف التوق�ع اإللكتروني ال4س�S 4أنه2002

ممهور بن�ة توثیK أو اعتماد نظام معالجة ذ6 ش.ل إلكتروني وملحK أو مرتS4 منطق�ا برسالة إلكترون�ة و 

  .")1(تلك الرسالة

  :وهي) التوق�ع اآلمن(منه إلى شرو* التوق�ع المحمى 20.ما أشار في المادة 

 .ینفرد 4التوق�ع الشخص الذ6 استخدمه -1

 .إم.ان�ة إث4ات هو�ة ذلك الشخص -2

 .التوق�عأن �.ون تحت س�طرته التامة سواء ف�ما یتعلK بإنشائه أو وسیلة استعماله وقت  -3

. یرتS4 4الرسالة اإللكترون�ة ذات الصلة 4ه، أو 4طرFقة توفر تأكیدا �عول عل�ه حول سالمة التوق�ع -4

 .4حیث إذا غیر السجل اإللكتروني فإن التوق�ع اإللكتروني �ص4ح غیر محمي

وظائف وعلى ذلك فهذا المفهوم یجمع بین التعرFف الوظ�في للتوق�ع اإللكتروني، الذ6 ینظر إلى       

التوق�ع وهي تحدید هو�ة الموقع ، والتعبیر عن رضائه مضمون المحرر، و.ذا التعرFف التقني الذ6 یؤ.د 

 .على شرو* الوسیلة أو التقن�ة التي یتم بها التوق�ع اإللكتروني، دون تحدید لهذه التقن�ة

لخاص بتنظ�م التوق�ع ا 2004لسنة  15.ما عرفت المادة األولى فقرة ج من القانون المصر6 رقم      

4أنه .ل ما یوضع على "اإللكتروني وNإنشاء هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات، التوق�ع االلكتروني 

محرر إلكتروني وFتخذ ش.ل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها و�.ون له طا4ع متفرد �سمح 

حة التنفیذ�ة الخاصة بهذا القانون نفس ، وقد تبنت الالئ"تحدید شخص الموقع و�میزه عن غیرهب

  .)2(التعرFف

وما �الحg على هذا التعرFف أنه قد جمع بین التعرFف الوظ�في والتعرFف التقني، حیث عند تعرضه      

إلى وظائف التوق�ع، لم یتعرض إال لوظ�فة واحدة، وهي تحدید شخص الموقع وتمییزه عن غیره، دون أن 

�ة، وهي التعبیر عن رضاء الموقع االلتزام 4مضمون المحرر اإللكتروني، .ما أنه یتطرق إلى الوظ�فة الثان
                                              

  .2002لسنة  02التجارة اإللكترون�ة اإلماراتي رقم من قانون المعامالت و  14/المادة الثان�ة ) 1(

Nإنشاء هیئة تنم�ة صناعة ذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني و المتعلK بإصدار الالئحة التنفی 15/05/2005الصادر بتارFخ  109القرار رقم ) 2(

    ar.jurispedia.org: ، متوفر على الموقع االلكتروني2004لسنة  15تكنولوج�ا المعلومات رقم 
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على سبیل المثال ال الحصر، فاتحا  ...شاراتإحدد ش.ل التوق�ع من أنه حروف أو أرقام أو رموز أو 

  .المجال أل6 وسیلة جدیدة قد تظهر مع التطور التكنولوجي یتم بها التوق�ع اإللكتروني

اعترف 4حج�ة التوق�ع االلكتروني في اإلث4ات 4موجب المادة  فقدس4ة للمشرع الجزائر6، أما 4الن    

الذ6 �حدد القواعد العامة المتعلقة  15/04من القانون المدني، 4عدها أصدر القانون رقم  02فقرة  327

�قصد 4ما : "منه 1فقرةثان�ة عرف التوق�ع اإللكتروني 4موجب المادة الو ، )1(4التوق�ع والتصدیK اإللكتروني

ب�انات في ش.ل الكتروني، مرفقة أو مرت4طة منطق�ا بب�انات الكترون�ة : التوق�ع اإللكتروني - 1: �أتي

Kتستعمل .وسیلة توثی ،Pأخر."  

�ستعمل التوق�ع اإللكتروني لتوثیK هو�ة الموقع وٕاث4ات قبوله "من نفس القانون  6.ما أضافت المادة      

  ".ي الش.ل اإللكترونيمضمون الكتا4ة ف

من خالل هاتین المادتین، یتضح لنا أن المشرع الجزائر6 في تعرFفه للتوق�ع اإللكتروني .ان ف       

، فقد عرف التوق�ع )6المادة (والتعرFف الوظ�في ) 2/1المادة (صائ4ا، حیث جمع بین التعرFف التقني

التقن�ات التي تتم بها رض إلى حصر الوسائل و دون أن یتع اإللكتروني 4أنه ب�انات في ش.ل إلكتروني ،

هذه الب�انات، تماش�ا مع ما قد تفرزه التطورات التكنولوج�ة من وسائل إلجراء التوق�ع اإللكتروني، .ما أن 

هذه الب�انات تكون مرجعا توث�ق�ا، 4حیث یتم اللجوء إلیها للتأكد من أن المحرر اإللكتروني موثوقا ف�ه، 

أ6 تعدیل في مضمونه، وNذلك فهو �عطي نوعا من السرFة واألمان على المحررات  حیث لم �طرأ عل�ه

  .اإللكترون�ة

ولم �غفل المشرع عن ذ.ر وظائف التوق�ع اإللكتروني، وهي تحدید وتوثیK هو�ة الشخص المتعاقد، و.ذا 

  . التأكید على قبوله ورضائه مضمون المحرر اإللكتروني

اختلفت التعرFفات الفقه�ة للتوق�ع اإللكتروني، لكنها في أغلبها  :تعر'ف الفقه للتوق�ع اإللكتروني ـــثالثا

تحدید هو�ة الموقع و.ذا التعبیر عن رضائه االلتزام 4مضمون المحرر : تر.ز على وظ�فتي التوق�ع وهما 

روني وهو ارت4ا* التوق�ع اإللكتروني، .ما تطرقت 4عض التعرFفات إلى الجانب التقني للتوق�ع اإللكت

                                              

، �حدد القواعد العامة المتعلقة 4التوق�ع والتصدیK 2015فبرایر  01 ـ، الموافK لهـ 1436الثاني عام ر�Nع  11المؤرخ في  04- 15القانون رقم ) 1(

  .52، السنة 6العدد ، الجرFدة الرسم�ة ییناإللكترون
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4المحرر الموقع إلكترون�ا 4ش.ل غیر قابل لالنفصال، و.ذا �م.ن .شف أ6 تعدیل یلحK بب�انات المحرر 

  .اإللكتروني

مجموعة حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات إلكترون�ة أو تشفیر رقمي أو : "فقد عرفه ال4عض 4أنه      

.ن أن �عبر عن رضاء أطراف التصرف القانوني، وأن �میز أ6 نظام معالج إلكتروني آخر، 4حیث �م

  . )1(و�حدد هو�ة شخص موقعه، و4حیث  �م.ن ارت4اطه 4مضمون المحرر الثابت على أ�ة دعامة إلكترون�ة

ف�الحg أن هذا التعرFف قد جمع بین وظائف التوق�ع اإللكتروني، .ما أشار إلى 4عض التقن�ات        

ا التوق�ع على سبیل المثال، تار.ا المجال لوسائل تقن�ة أخرP في المستقبل، وأشار التي یتم بها إنشاء هذ

  .إلى ضرورة ارت4ا* التوق�ع 4المحرر اإللكتروني

.ل إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة 4اعتماد "و�عرفه 4عض اآلخر 4أنه       

ي، تسمح بتمییز شخص صاحبها وتحدید هوFته وتعبر التوق�ع ومرت4طة ارت4اطا وث�قا 4التصرف القانون

  . )2(دون غموض، عن رضائه بهذا التصرف القانوني

أشار هذا التعرFف إلى وظائف التوق�ع اإللكتروني ، .ما أشار إلى الجانب التقني منه، غیر أنه         

�عاب عل�ه أنه ذ.ر 4عض صور التوق�ع اإللكتروني دون األخرP، 4حیث حصرها في اإلشارات و الرموز 

التوق�ع، وهو ما  والحروف، .ما اشتر* أن �.ون هذا التوق�ع مرخص 4ه من طرف جهة مختصة 4اعتماد

لكن قد ینشأ التوق�ع اإللكتروني 4صورة 4س�طة دون تدخل لهذه الجهة، . �عرف 4التوق�ع المتقدم أو اآلمن 

  .والتي �.ون دورها األساسي هو إضفاء الحج�ة القانون�ة على التوق�ع اإللكتروني

رق التي تسمح للشخص ع4ارة عن مصطلح تقني عام یتعلK 4.افة الط"وعرفه جانب آخر، 4أنه       

  .)3("4التوق�ع على الوث�قة اإللكترون�ة

                                              

  .216، ص 2006دار النهضة العر�Nة، القاهرة،  التعاقد عبر تقن�ات االتصال الحدیثة،سمیر حامد عبد العزFز الجمال، . د) 1(

  .49، المرجع السابK، ص دــ ثروت عبد الحمید) 2(

(3) Smedinghoff Thomas . j and Bro Ruth Hill Moving change, « Electronic signature legislation As a vehicle 
For Advancing E-commerce », Published in the john Marshal journal of computer and Information law, VOL, 
XV 11, N°3, spring 1999, at 732, a viable at : <http : www.badernifo.com/ecommerce>.  
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ما �الحg على هذا التعرFف أنه قد ر.ز على الجانب التقني للتوق�ع اإللكتروني، دون أن یتطرق إلى 

  .تحدید وظائف التوق�ع

�ة من 4أنه مجموعة من اإلجراءات التقن�ة التي تسمح بتحدید شخص"و�عرفه جانب آخر من الفقه،        

فهذا التعرFف . )1("قبوله مضمون التصرف الذ6 �صدر التوق�ع 4مناسبته4تصدر عنه هذه اإلجراءات، و 

  .ر.ز على وظائف التوق�ع ، التي تحددها اإلجراءات التقن�ة التي تنشؤه

لتعیین إشارة أو رمز أو صوت الكتروني، وFرتS4 منطق�ا برسالة ب�انات الكترون�ة "وعرف أ�ضا 4أنه       

. )2( الشخص المنشئ للتوق�ع وتأكید هوFته و�Nان موافقته على المعلومات التي تتضمنها رسالة الب�انات

هذا التعرFف أشار إلى وظائف التوق�ع اإللكتروني، لكن ما یؤخذ عل�ه أنه قام 4حصر وتعداد صور 

  .التوق�ع، دون أن یترك المجال مفتوحا لما قد �ظهر من صور جدیدة مستق4ال

استخدم معادالت خوارزم�ة متناسقة تتم معالجتها " وهناك جانب أخر عرف التوق�ع اإللكتروني 4أنه    

  )3(".من خالل الحاسب اآللي تنتج ش.ال معینا یدل على شخص�ة صاحب التوق�ع

دید فهذا التعرFف ینظر إلى طرFقة إنشاء التوق�ع، .ما أنه �شیر إلى وظ�فة واحدة للتوق�ع وهي تح     

هو�ة صاحب التوق�ع، دون اإلشارة إلى الوظ�فة األخرP، وهي التعبیر عن رضاء الموقع 4مضمون 

  .المحرر اإللكتروني

من خالل هذه التعارFف سواء التشرFع�ة أو الفقه�ة، نرP أن التعرFف الصائب هو الذ6 �حدد        

یر عن رضائه لمضمون ما وقع عل�ه، وظائف التوق�ع اإللكتروني، وهي تحدید هو�ة الموقع و.ذا التعب

أما الجانب التقني فیجب في حال اإلشارة . ذلك أن هذه الوظائف ثابتة ال تتأثر بتغیر أو تطور التكنولوج�ا

یترك مفتوحا، ذلك أن التطور التكنولوجي �فرز في .ل مرة تقن�ات ووسائل یتم بها التوق�ع  أنإل�ه 

  .اإللكتروني، لهذا ال �م.ن حصرها

                                              

(1) Jonathan ROSENOER , cyber law, the law of the internet, ed . Springer, New York, 1993, P. 237 ,  

.216مشار إل�ه في دــ عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابK، ص   

رسالة لنیل درجة الد.توراه، .ل�ة الحقوق،  ،"-دراسة مقارنة - االلكترون�ةأسالیب الحما�ة القانون�ة لمعامالت التجارة "دمحم سعید إسماعیل، . د) 2(

  .184، ص 2005جامعة عین شمس، مصر، 

  .78دــ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، ص ) 3(
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وعلى ذلك فالتوق�ع اإللكتروني هو مجموعة من اإلجراءات التقن�ة، التي تقوم بها جهات       

، تسمح بتحدید شخص�ة الموقع، وقبوله 4مضمون )التوق�ع ال4س�S(أو أفرادا عادیین)التوق�ع المتقدم(مختصة

  .التصرف الموقع عل�ه

ني للتوق�ع اإللكتروني، 4سبب ما قد �طرأ حیث نالحg أن أغلب التعارFف لم تتطرق إلى الجانب التق     

على تقن�ات التوق�ع اإللكتروني  من مستجدات، خاصة في تقن�ات إنشائه، .ما أن هذه الوسائل والتقن�ات 

  .یجب أن تكون محل ثقة وأمان، من أجل استقرار وأمان المعامالت اإللكترون�ة

وتوث�قه من قبل جهة مختصة بذلك، ومرخص لها وما یدعم هذه الثقة هو صدور التوق�ع اإللكتروني      

حفظه، وهذه اإلجراءات تضمن أن التوق�ع یخص اءات إصدار التوق�ع اإللكتروني و قانونا بتولي إجر 

صاح4ه وحده دون غیره، .ما تسمح عند الضرورة 4التعرف على صاح4ه، وتتم عبر وسائل تم.ن الشخص 

ح لآلخرFن 4السطو عل�ه، وهي تضمن في النها�ة االستیثاق من االحتفا| بتوق�عه تحت س�طرته ، وال �سم

  . )1(من أن الب�انات التي وقع علیها الشخص ال �م.ن تعدیلها أو المساس بها

نسبته إلى صاح4ه، وعلى ذلك .لما .ان التوق�ع اإللكتروني مؤمنا ضد أ6 اعتداء أو قرصنة، وأم.ن      

  .القانوني مثل األثر المترتب على التوق�ع التقلید6، وتكون له حج�ة قانون�ة في اإلث4ات فإنه ینتج أثره

  .التوق�ع اإللكتروني، نتطرق في الفرع الموالي إلى صور وأش.ال التوق�ع اإللكتروني عرفنا أن و4عد     

  الفرع الثاني

  صور التوق�ع اإللكتروني

د واختالف التقن�ات المستخدمة في تش.یل منظومة التوق�ع تتعدد صور التوق�ع اإللكتروني بتعد      

اإللكتروني، ف.ل تقن�ة تستخدم في إحداث التوق�ع اإللكتروني �.ون لها منظومة تشغیل تختلف عن 

 دات، وهذا ما جعل تشرFعات الدولاألخرP، وهذه التقن�ات تتأثر بها �فرزه التطور التكنولوجي من مستج

  .عند تناولها التوق�ع اإللكتروني التقنيتأخذ 4مبدأ الح�اد 

                                              

.50، ص لمرجع السابKثروت عبد الحمید، ا. د)  1) 
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لذلك فأغلب التشرFعات لم تحصر هذه التقن�ات، مما �سمح 4قبول تقن�ات جدیدة قد تظهر في المستقبل 

  .)1(إلحداث التوق�ع اإللكتروني

وسنتطرق في هذا الفرع إلى أهم األنواع والصور المعروفة للتوق�ع اإللكتروني حتى اآلن، والتي     

ت إلیها التكنولوج�ا المتطورة، وذلك لمحاولة است�فاء التوق�ع اإللكتروني للشرو* الالزم توافرها في توصل

  .التوق�ع التقلید6، و4التالي االعتراف 4ه ومنحه الحج�ة القانون�ة الالزمة في اإلث4ات

التوق�ع  عد�: )التوق�ع الكودG(التوق�ع عن طر'J ال�طاقة الممغنطة المقترنة �الرقم السرG  ـــأوال

هو لتكنولوج�ة للتوق�ع اإللكتروني و ال4طاقة الممغنطة أول ش.ل أظهرته التقن�ات ا4استخدام الرقم السر6 و 

، وقد انتشر استخدام هذا ال4طاقات الممغنطة في القطاع المصرفي، فقد درجت البنوك على )2(أكثر شیوعا

یداع النقود أو تمنحها لعمالئها الستخدامها في السحب أو إ ،إصدار 4طاقات إلكترون�ة مصحو4ة برقم سر6 

  . )3(الخدماتسداد ثمن السلع و 

وFتم توق�ع التعامالت اإللكترون�ة وفقا لهذه الطرFقة 4استخدام هذا الرقم السر6، الذ6 هو ع4ارة عن       

ته، وال تكون معلومة مجموعة من األرقام أو الحروف أو .لیهما، یختارها صاحب التوق�ع لتحدید شخصی

  Personal Identification Number ى هذه الطرFقة 4اللغة اإلنجلیزFة، وتسم)4(لمن یبلغه بهاإال له و 

  . N.I.Pواختصار   Numéros d’indentification personnels:، و4الفرنس�ة)P.I.N(واختصارا 

– Masterو ماستر.ارد  VISAوتوجد في الواقع العملي أنواع .ثیرة لهذه ال4طاقات، منها 4طاقة فیزا     

card  ان اكسبرس.Fو امیرAmerican Express)5 (.  

ولتشغیل منظومة التوق�ع االلكتروني بواسطة الرقم السر6 وال4طاقة الممغنطة إلتمام العمل�ة، �قوم       

اقة الممغنطة والتي تحتو6 على المعلومات الخاصة 4ه في الجهاز اآللي، سواء أكان العمیل بإدخال ال4ط

                                              

المتعلK 4التوق�ع  15/04من القانون  02/1لتوق�ع اإللكتروني في نص المادة قد أخذ المشرع الجزائر6 4مبدأ الح�اد التقني عند تعرFفه لو  )1(

  .والتصدیK االلكترونیین

  .58ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص . د) 2(

  .35المرجع السابK، ص  د ــ حسن عبد ال4اسS جم�عي،) 3(

  .260دــ إ�مان مأمون احمد سل�مان، المرجع السابK، ص ) 4(

  .107-106ص  .2007دار الجامع�ة الجدیدة، الط4عة األولى، اإلس.ندرFة،  المسؤول�ة اإللكترون�ة،د ــ دمحم حسین منصور، : راجع ) 5(
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أو جهاز الدفع االلكتروني الموجود في المحالت التجارFة، ثم إدخال الرقم )  A.T.M(جهاز الصراف اآللي

دة على وذلك 4.تابته على لوحة المفات�ح الموجو ) الذ6 �عد 4مثا4ة التوق�ع الذ6 �حدد هوFته(السر6 

والذ6 �عد  ،)1(الجهاز اآللي، ثم إعطاء األمر 4سحب النقود أو إیداعها أو لتسدید ثمن السلعة أو الخدمة

  . موافقة ورضاء 4التصرف وااللتزام 4ه، ثم تعاد ال4طاقة آل�ا إلى العمیل

وقد اعتادت البنوك على إدخال برمجة ذات�ة 4آالت السحب النقد6 الخاصة بها، 4موجبها تعطى     

لحامل ال4طاقة ثالث محاوالت إلدخال رقمه السر6 الصح�ح، فإن لم یتم.ن من ذلك تقوم اآللة 4سحب 

حیث یتم إرسال ال4طاقة تلقائ�ا، و�.ون لصاحب ال4طاقة الحصول علیها من الفرع الذ6 یوجد 4ه حسا4ه، 

.ما انه في حال فقد ال4طاقة، یتم إ4الغ البنك فورا، الذ6 �قوم بإصدار  .)2(ال4طاقات لكل فرع صدرت منه

4التالي ال �ستط�ع أحد أن و  أوامره إلى جهاز الصرف بإ�قاف .ل العمل�ات المتعلقة 4حساب المستخدم،

  .)3(یدخل إلى حساب المستخدم وسحب نقوده

  هذا النوع من التوق�ع في اإلث4ات؟ لكن ما مدP حج�ة

نظرا لكل هذه المیزات والضمانات التي تح�S 4التوق�ع بواسطة الرقم السر6 المقترن 4ال4طاقة       

الممغنطة، فقد اقر القضاء الفرنسي م4.را هذا النوع من التوق�ع االلكتروني، واعترف له 4الحج�ة الكاملة 

على وجود اتفاق سابK بین العمیل والمؤسسة  ،د القضاء في ذلكواستن. في اإلث4ات .التوق�ع الخطي

  .)4(على منح حج�ة لهذا التوق�ع الكود6 في اإلث4ات ،المصدرة لل4طاقة المصرف�ة

، )5(وقد سار 4عض الفقهاء على هذا النهج في اعت4ار ال4طاقات الممغنطة تطب�قا للتوق�ع االلكتروني      

، غیر أن اتجاها آخر یرP خالف ذلك، وال �عتبر هذه ال4طاقات مستندا الكترون�ا، فحسب )5(االلكتروني

                                              

  .59دــ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 1(

دار الجامعة الجدیدة، الط4عة الثان�ة،   داول واالقت�اس،ماهیته ـــ صوره ــــ حجیته في اإلث�ات بین الت التوق�ع االلكتروني، دــ سعید السید قندیل،) 2(

  .69، ص 2006 اإلس.ندرFة،

  .95دــ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، ص ) 3(

(4 ) Cass. civil, 1èrech, 8. Mai.1989, Bull. Civ  , 1 N° 342, P 230, Disponible sur  www.legifrance.gouv.fr 

 . 95- 94لمرجع السابK ص ، ادــ یوسف أحمد النوافلة) 5(

 . 100المرجع السابK، ص  دــ ثروت عبد الحمید،  

  .61-60المرجع السابK، ص  ي،Nضدـ ع�سى غسان ر  
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رأیهم التوق�ع االلكتروني هو ب�انات في ش.ل الكتروني ملحقة أو متحدة منطق�ا 4غیرها من الب�انات 

ن الب�انات االلكترون�ة، وال یبدو هذا متحققا في شأن هذه ال4طاقات، حیث ینفصل التوق�ع االلكتروني ع

  .)1(المسجلة في وثائK البنك

لكن 4الرجوع إلى وظائف التوق�ع االلكتروني، نجد أنها تتوفر في هذا النوع من التوق�ع، فهو �حدد       

الذ6 یجب أن �.ون مطا4قا لما هو مخزن في ذاكرة الصراف  ،هو�ة العمیل عند إدخاله للرقم السر6 

ن یتم قبول الدخول، .ما أن إعطاء العمیل األمر 4السحب من الجهاز اآللي، 4حیث إذا لم �.ن مطا4قا، فل

خاصة األمر ألجهزة الدفع االلكتروني في المحالت ( �عد موافقة منه وقبوال االلتزام 4التصرف الذ6 قام 4ه

  ).التجارFة

.ذلك توفر وسائل .ما أن هذا النوع من التوق�ع یتمتع 4الثقة واألمان القانونیین عند استخدام هذه ال4طاقة، 

استخداما غیر مشروع من  ،)2(التصوFر والتسجیل التي �ستخدمها البنك لمن �قوم 4استخدام هذه ال4طاقة

  .غیر صاحبها

تتمثل هذه التقن�ة 4.تا4ة التوق�ع الخطي بواسطة قلم  : Pen-opالتوق�ع �القلم االلكترونيـــ ثان�ا

الكتروني خاص، على لوحة معدن�ة حساسة مرفقة بجهاز الحاسوب، ف�ظهر التوق�ع الخطي على شاشة 

  .)3(الحاسوب فیتم تخزFنه في ذاكرة الحاسوب

التي یتخذها من وFتم التحقK من صحة التوق�ع، 4االستناد إلى حر.ة القلم االلكتروني واألش.ال      

انحناءات والتواءات، وغیر ذلك من سمات خاصة 4التوق�ع الخطي الخاص 4الموقع الذ6 سبK تخزFنه في 

  .)5(، 4اإلضافة إلى تحدید السرعة النسب�ة لید الموقع)4(ذاكرة الحاسوب

                                              

  . 37دــ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص ) 1(

  .95-94السابK ص  ن عبد ال4اسS جم�عي، المرجعحسدـ  -   

  . 95دــ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، ص ) 2(

، دار الثقافة للنشر والتوزFع، الط4عة األولى، األردن، -دراسة مقارنة - تراضي في تكو'ن العقد عبر االنترنتالمحمود عبد الرح�م الشرFفات، أـ ) 3(

 .197، ص 2009

  .45، ص2008، دار الكتب القانون�ة، مصر، القانوني للتوق�ع االلكترونيالنظام أـ دمحم أمین الرومي، ) 4(

  . 396، المرجع السابK، ص دــ سامح عبد الواحد التهامي) 5(
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ینتقد هذا النوع من التوق�ع، لكون استعماله یثیر العدید من المش.الت، منها  )1(غیر أن غالب�ة الفقه    

رسالة الب�انات أو المحرر، حیث ال توجد وسیلة تكنولوج�ة أو تقن�ة التوق�ع و مش.لة إث4ات العالقة بین 

توق�ع التي انه بإم.ان المرسل إل�ه االحتفا| بنسخة من صورة ال إذتؤ.د وجود مثل هذه الصلة أو الرا4طة، 

وصلته على احد المحررات، ثم �عید وضعها على أ6 وث�قة الكترون�ة أخرP، وFدعي أن واضعها هو 

  .صاحب التوق�ع الفعلي، وهو ما یؤد6 إلى فقدان الثقة واألمان في هذا النوع من التوق�ع

تحقK من صحة .ما أنه من المشاكل التي تحد من انتشار هذا الش.ل، انه إذا .ان البد من ال      

مقدم خدمة التصدیK (التوق�ع في .ل مرة یوقع فیها بهذه الطرFقة، فالبد من وجود سلطة إشهار 

للتحقK مقدما من شخص�ة الموقع، لتسجیل عینات من التوق�ع وتقد�مها إلى خدمة التقا* ) اإللكتروني

  . )2(التوق�ع

، Intranet ou Extranet نت أو األكسترانتاغیر أنه 4فضل استعمال هذا التوق�ع عبر ش4.ات اإلنتر     

، إذ أن المتعاملین علیها 4صفة عامة �عرفون 4عضهم Internetوهي ش4.ات أكثر أمانا من ش4.ة اإلنترنت 

 . )3(ال4عض

وعلى ذلك فحتى �عد التوق�ع اإللكتروني ذا حج�ة في اإلث4ات، یجب أن �قوم 4الوظائف األساس�ة      

للتوق�ع، وهي تحدید هو�ة الشخص الموقع و.ذا التعبیر عن رضائه االلتزام 4مضمون المحرر الذ6 وقع 

  .التزوFرعل�ه، .ما یجب أن �حا* 4قدر من األمن والسرFة، حتى ال �.ون عرضة للقرصنة أو 

                                              

 (1) CAPRIOLI (E.A), « Le juge et la preuve électronique », Art. Précis. 

4حث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرف�ة االلكترون�ة، .ل�ة الشرFعة  ،"االلكتروني مسؤول�ة مؤدG خدمات التصدیJ"ـــ دـ ابراه�م الدسوقي أبو اللیل، 

  .1855، ص 2003والقانون 4االمارات، ما6 

  .55ص  المرجع السابK، ،دــ ثروت عبد الحمید ــ

  .228- 227، ص م عبد الفتاح مطر، المرجع السابKدــ عصاــ 

  .66دــ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 2(

، العدد الثاني، السنة الثان�ة مجلة الحقوق ،  " -دراسة مقارنةـ -حما�ة المستهلك في التعامالت االلكترون�ة"ـــ  دـ نبیل دمحم احمد صب�ح،   

  .197، ص 2008والثالثون، الكوFت، یونیو 

  .259دــ إ�مان مأمون احمد سل�مان، المرجع السابK، ص) 3(
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الخواص  یتم هذا النوع من التوق�ع 4استخدام :* Signature Biométrique:التوق�ع البیومترG  ـــثالثا

 retinal، ومسح ش4.�ة العین  priting Finger.4صمة األص4ع  ،الطب�ع�ة والسلو.�ة لإلنسانالفیزFائ�ة و 

scans ونبرة الصوت، 4صمة الشفاه، التوق�ع الشخصي.  

هذه الصورة من صور التوق�ع اإللكتروني على حق�قة علم�ة، هي أن لكل شخص صفات وتعتمد     

، ونادرا ما �حدث تشا4ه فیها، ولهذا )1(ذات�ة خاصة 4ه تختلف من شخص إلى آخر تتمیز 4الث4ات النسبي

ي فإن هذا التوق�ع �عتبر وسیلة موثوق بها، لتمییز الشخص وتحدید هوFته، ومن ثمة �م.ن استخدامها ف

  .التوق�ع على المعامالت اإللكترون�ة

وFتم هذا التوق�ع 4التقا* صورة دق�قة لصفة جسد�ة للشخص الذ6 یرFد استعمال التوق�ع البیومتر6،       

.مسح العین أو نبرة الصوت أو الید أو ال4صمة الشخص�ة، ثم یتم تخزFنها 4طرFقة مشفرة في ذاكرة 

حیث تتم برمجته على أساس عدم إصدار أوامره 4فتح القفل المغلK، أ6 4التعامل، إال 4عد  ،الحاسب اآللي

مطا4قة هذه ال4صمة على ال4صمة المبرمجة في ذاكرته، و4التالي لن یتم.ن من فتح الحاسب اإللكتروني 

  .)2(أ6 شخص آخر غیر المصرح  لهم بذلك

غیر أن اللجوء إلى الخصائص البیومترFة لإلنسان قد تواجه 4عض المشاكل، ذلك أن صورة التوق�ع      

التي یتم تخزFنها على ذاكرة الحاسوب، قد �م.ن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق المستخدمة في 

حدت من استخدام هذا ومن المآخذ األخرP التي . السرFةما �فقدها األمن و  ، وهو)3(القرصنة اإللكترون�ة

النوع من التوق�عات في توثیK التصرفات، ارتفاع ثمن التقن�ة الخاصة بهذا الش.ل من التوق�عات 

  .)4(اإللكترون�ة، و.ذا تغیر الخواص الفیزFائ�ة لإلنسان مع اإلرهاق والزمن

                                              

  Biométrie Signature: 4االنجلیزFة *

  .256دــ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص ) 1(

 FRYE (M.C.), « The body as password consideration , Uses and concerns of biometric technologies » , Aــ
thesis submitted to the faculty of the graduate school of Arts and science of Georgetown university, 2001, on line 
at, www.signelec.com . 

  .26ص  المرجع السابK،دــ دمحم حسام محمود لطفي، ) 2(

  .48، المرجع السابK، ص أـ دمحم أمین الرومي) 3(

 .63دــ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 4(
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ت اإللكترون�ة، فهو ق�مة التوق�ع البیومتر6 في توثیK المعامال یجب أال تقلل من نقائصغیر أن هذه ال    

ة تصدیK مختصة جه قوم 4ه�حتاج فقS إلى تقن�ات متطورة تضمن السرFة وعدم تعرضه للقرصنة، وأن ت

  . )1(توفیر الثقة واألمان القانونیین لهتعمل على تأمینه و 

 تعتبر تقن�ة التوق�ع الرقمي من أكثر صور التوق�ع: *Signature Numérique:التوق�ع الرقمي ـــرا�عا

اإللكتروني شیوعا ومن أهمها على اإلطالق، لما تتمتع 4ه هذه التقن�ة من مستوP عال من الثقة واألمان 

  .القانونیین

و�قصد 4التوق�ع الرقمي، ب�انات أو معلومات متصلة 4منظومة ب�انات أخرP أو ص�اغة منظومة في      

ل�ه 4استخدام العمل�ات الحساب�ة من صورة شفرة، حیث یتم تحوFل المحرر الم.توب والتوق�ع الوارد ع

   .)2(أسلوب الكتا4ة العاد�ة إلى معادلة رFاض�ة

ل المستند اإللكتروني F، 4معنى تحو "لوغارFتمات"وذلك 4استخدام مفات�ح سرFة وطرق حساب�ة معقدة     

أل6 شخص وال �م.ن ، من صورته المقروءة والمفهومة إلى صورة رسالة رقم�ة غیر مقروءة وغیر مفهومة

  . أو الترمیز )3(إعادة هذه المعادلة إلى صورتها المقروءة، إال الشخص الذ6 لد�ه المفتاح لفك هذا التشفیر

4أنه مجموعة من الوسائل الفن�ة، التي تستهدف حما�ة سرFة  la cryptographie**و�عرف التشفیر     

  .)4(لمفات�حعن طرKF استخدام رموز خاصة تعرف عادة 4اسم ا ،معلومات معینة

   

                                              

  .71دــ سعید السید قندیل، المرجع السابK، ص   .227-226، المرجع السابK، ص مطر دــ عصام عبد الفتاح) 1(

 -25/2/2009الصادر بتار'خ / 4/السورG رقم النظام القانوني للتوق�ع االلكتروني في ضوء قانون التوق�ع االلكتروني "ـــ أــ حنان مل�.ة،  

 .563، ص 2010، العدد الثاني، سورFا، 26، مجلة جامعة دمشK للعلوم االقتصاد�ة والقانون�ة، المجلد  "-دراسة قانون�ة مقارنة

   Digital signature:4االنجلیزFة* 

  .254ص  ،2008اإلس.ندرFة،  الط4عة األولى، الجامعي،، دار الف.ر إبرام العقد اإللكترونيممدوح ،  دــ خالد إبراه�م )2(

 .62بد الحمید، المرجع السابK، ص دــ  ثروت ع )3(

 Kruptos(caché) et graphein(écrire)من أصل يوناني  La cryptographie مصطلح**

Dictionnaire le petit larousse, p. 296.     

  .198، ص 3السابK، هامش المرجع  ،دــ محمود عبد الرح�م الشرFفات) 4(
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فالتشفیر �عد الوسیلة األفضل من اجل ضمان سرFة المعامالت االلكترون�ة، فهو �ضمن تحدید هو�ة    

    .)1(ا، وعدم التراجع والتنصل منهعاملةو�ضمن سرFة وسالمة محتوP الم م، والمصادقة على توق�عهأطرافها

، ف�ستعمل الطرف الموقع على *مرت4طین رFاض�اوFتم التشفیر 4استخدام مفتاحین مختلفین لكنهما       

، بینما �ستقبل )تشفیر الرسالة(لوضع التوق�ع الرقمي  Clé privéالرسالة ما �عرف 4المفتاح الخاص 

الطرف ، والمفتاح الخاص مفتاح ال �عرفه سوP )فك التشفیر( Clé publicالطرف اآلخر المفتاح العام 

  .الموقع، وFجب أن �ظل سرFا

المفتاح العام یجب أن یتاح لمن �حتاج إلى التحقK من صحة التوق�ع الرقمي، ومن المستحیل .شف بینما 

لهذا �عد هذا النوع من التوق�ع أكثرا أمانا، ألنه �سمح للطرفین  .)2(المفتاح الخاص بواسطة المفتاح العام

  .أو تغییر ب�اناتها 4التحقK من هوFتهما، و�منع اآلخرFن من الدخول إلى الرسالة والتعدیل فیها

فال4ائع عندما �عرض سلعته من خالل االنترنت في ش.ل رسالة ب�انات، فإنه یت�ح لكل مشتر6 أن      

�قرأ الرسالة دون أن یتم.ن من إجراء أ6 تعدیل علیها، ألنه ال �ملك المفتاح الخاص بها الذ6 �ملكه 

لتوق�ع علیها إلكترون�ا 4استخدام مفتاحه الخاص، ال4ائع صاحب الرسالة، فإذا وافK المشتر6 علیها �قوم 4ا

وتمرFرها من خالل برنامج خاص 4التشفیر في الحاسب اآللي، حیث تتحول الرسالة الم.تو4ة إلى رسالة 

، ثم �قوم بإعادة إرسال هذه الرسالة إلى مصدرها مرفقا بها توق�عه في ملف، وال �م.ن "Hash"رقم�ة 

                                              

(1) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet, Edition FRANCIS LEFEBVRE ,5e édition , 
Paris, 2013, P. 223. 
_ ANDRE LUCAS et JEAN DEVEZE et JEAN FRAYSSINNER, Op.cit, P. 598. 

، وهو ع4ارة عن  Symétriqueإلغالق ب�انات المحرر وفتحها والمعروف بنظام الس�متر6 في البدا�ة .ان التشفیر یتم 4استخدام مفتاح موحد * 

غیر معادلة رFاض�ة �مثلها نظام معین، تعمل على تحوFل الب�انات إلى نص رقمي ذ6 رموز غیر مقروءة، غیر أن هذا النظام انتقد على أساس أنه 

لى إم.ان�ة التعدیل في محتوP المحرر اإللكتروني، وهو ما ترتب عنه ظهور نظام  التشفیر آمن، ألن .ال الطرفین �ملكان نفس المفتاح مما یؤد6 إ

  :راجع في ذلك . Asymétriqueالالتماثلي 4اعتماد المفتاحین العام والخاص 

  . 267، ص 3هامش  المرجع السابK، ،احمد سل�مان إ�مان مأمون دـ  .68المرجع السابK، ص  ع�سى غسان رNضي،. د -

- SEDALLIAN (V.), « Droit de l’internet », disponible sur www.internet-juridique,net , La date de mise en 
ligne est janvier 1997, P. 207  
- LECLAINCHE (j.), « Preuve et signature », disponible sur www.droit-ntic.com , La date de mise en ligne 
est : 15/03/2003. 

  .219دــ عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابK، ص ) 2(
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، وٕانما �قوم 4فك شفرتها )1(نه ال �ملك المفتاح الخاص 4صاحب التوق�علل4ائع إجراء أ6 تعدیل 4ه، أل

  .4استخدام المفتاح العام لمرسل الرسالة

حیث أن لكل شخص مرسل ومرسل إل�ه زوج من المفات�ح، أحدهما عام �شهر للجم�ع، واآلخر       

المرسل إل�ه، إن.ار خاص �حافg الشخص على سرFته، وعلى ذلك ال �م.ن للشخص الموقع المرسل أو 

.ما یتمیز . )2(المستند الذ6 وقعه، وذلك یرجع إلى االرت4ا* التام بین المفتاح العام والمفتاح الخاص

التوق�ع الرقمي، بخالف صور التوق�ع اإللكتروني األخرP، 4استلزام وجود جهة محایدة تسمى جهة 

التي تقوم 4منح المفتاح العام والخاص  ،*PSC )3(أو مقدمي خدمات التوثیK التصدیK اإللكتروني،

  .للموقع، وضمان األمان في عمل�ة التشفیر الخاصة 4التوق�ع االلكتروني

وعلى ذلك یتضح لنا أن التوق�ع الرقمي �حقK الوظائف األساس�ة للتوق�ع، وهي التحقK من هو�ة      

اإللكترون�ة الموقع علیها، .ما أنه الشخص الموقع، و.ذا إظهار رغبته ورضائه االلتزام 4مضمون الرسالة 

  .�ضمن سرFة وسالمة المعلومات التي تتضمنها الرسالة اإللكترون�ة

 من التوق�ع، نظمت القوانین الحدیثة هذا النوعونظرا لهذه المیزات التي یتمتع بها التوق�ع الرقمي، فقد      

ا مبدأ الح�اد التقني، غیر أنها أشارت إل�ه في نصوصها ووضعت تنظ�ما له، على الرغم من إت4اعهو 

  .تأثرت 4الواقع الموجود وأشارت إلى التوق�ع الرقمي صراحة

، في ملحقاته األرNعة إلى 93/1999فقد أشار التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة       

، صراحة 2001لسنة  272األح.ام المنظمة للتوق�ع اإللكتروني، .ما نص القانون الفرنسي في المرسوم 

  .   على أح.ام التوق�ع اإللكتروني المقت4سة من المالحK الواردة في التوج�ه األوروNي
                                              

 القانوني لتجاوزها، تحد�ات اإلث4ات 4السندات االلكترون�ة ومتطل4ات النظام دـ ع4اس العبود6،. 62ص  ،لمرجع السابKثروت عبد الحمید، ا دـ) 1(

،K154ص المرجع الساب. 

_ AKODAH AYEWOUADAN, Les droits du  contrat à travers l’internet, éd. Larcier, Bruxelles, Belgique, 
2012, P. 143. 

 .269دـ إ�مان مأمون احمد سل�مان،المرجع السابK، ص ) 2(

_ AKODAH AYEWOUADAN, Op .cit, P. 142. 

  .74 ، ص2013دراسة مقارنة، دار الكتب العلم�ة، الط4عة األولى، بیروت، لبنان،  الدلیل االلكتروني وحجیته أمام القضاء،دــ دمحم نصر دمحم، ) 3(

 .197، ص 2006دار الف.ر الجامعي، اإلس.ندرFة،  التجارة االلكترون�ة وحمایتها القانون�ة،دــ عبد الفتاح بیومي حجاز6،  -  

_ JACQUE LARRIEU, Droit de l’internet , 2e édition, éditions- ellipses, Paris, 2010, P. 198. 
 * Prestataires de services certification. 



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

65 

 

المتعلK 4التوق�ع  2004لسنة  15وأشار القانون المصر6 في الالئحة التنفیذ�ة للقانون رقم      

الرقمي، وعرف في المادة  اإللكتروني وNإنشاء هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات، إلى تقن�ة التوق�ع

  .)1(األولى من الالئحة تقن�ة التشفیر

، التي تعني بتقد�م شهادات التوثیK )2(.ما أشارت معظم التشرFعات إلى جهات التصدیK اإللكتروني

والتصدیK اإللكتروني، للتأكید على هو�ة الشخص الذ6 �متلك منظومة توق�ع إلكتروني، وذلك لتعزFز 

 15/04وقد أشار إلیها المشرع الجزائر6 في القانون رقم . ت الرقم�ة وزFادة العمل بهاالثقة في التوق�عا

، وتناولها 4التفصیل في الفصل 12و  7المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین، في المادة الثان�ة فقرة 

  .)3(07/162.ما أشار إلیها أ�ضا في المرسوم التنفیذ6  ،)وما یلیها 33المادة (الثالث من نفس القانون 

قد تلجأ الشر.ات بتقد�م عروضها على ش4.ات  :OK – boxالتوق�ع �الضغ6 على مرFع الموافقة  ـــخامسا

مثل  ،االنترنت عن طرKF عقود نموذج�ة، تحتو6 على خانات مخصصة لقبول العقد والموافقة على بنوده

)ok ( أو)yes ( أو) I agree ( عاتNعلى المر Sتم الموافقة على هذه العقود 4التوق�ع علیها، وذلك 4الضغFو

ان لضم double clik، وقد یتطلب من العمیل زFادة في التأكید، الضغS مرتین )4(المخصصة للموافقة

  . الجد�ة في التعامل

غیر أن هذه الطرFقة ال تعتبر في حد ذاتها توق�عا �.تسب 4ه المحرر اإللكتروني العناصر الالزمة     

العت4اره دل�ال .امال في اإلث4ات، لذلك تلجأ المنشآت التجارFة في الغالب إلى إضافة خانة في نموذج 

طاقته االئتمان�ة، 4اإلضافة العقد الموجود على صفحات الوFب، �ضع ف�ه المتعاقد الرقم السر6 الخاص ب4

  .)5(إلى إم.ان�ة استخدام المفتاح الخاص 4ه، الذ6 تمنح شهادة خاصة 4ه جهات معتمدة من قبل الدولة

                                              

التشفیر منظومة تقن�ة حساب�ة تستخدم مفات�ح خاصة لمعالجة وتحوFل الب�انات والمعلومات المقروءة : "من الالئحة التنفیذ�ة 1/9المادة ) 1(

  ."إلكترون�ا، 4حیث تمنع استخالص هذه الب�انات والمعلومات إال عن طرKF استخدام مفتاح أو مفات�ح فك الشفرة

لسنة  85المتعلK 4الم4ادالت التجارة االلكترون�ة، المادة الثان�ة من القانون األردني رقم . 2000لسنة  83من القانون التونسي رقم 2المادة ) 2(

  .المتعلK 4المعامالت والتجارة اإللكترون�ة 2002لسنة  02ت اإللكترون�ة، المادة الثان�ة من القانون اإلماراتي رقم المنظم للمعامال 2001

المتعلK بنظام االستغالل المطبK على .ل نوع من أنواع الش4.ات 4ما فیها الالسلك�ة  123-�01عدل وFتمم المرسوم  162-07المرسوم  )3(

  .مات المواصالت السلك�ة والالسلك�ةالكهرNائ�ة وعلى مختلف خد

 .93دــ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، ص) 4(

.256دــ خالد إبراه�م ممدوح، المرجع السابK، ص  ) 5) 
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من خالل ما سبK یتضح لنا أن التوق�ع اإللكتروني حتى �.ون دل�ال .امال في اإلث4ات، وFتم       

�حدد الوظائف األساس�ة للتوق�ع، وهي تحدید هو�ة اعتماده في إجراء المعامالت اإللكترون�ة، وجب أن 

  .الموقع وتمییزه عن غیره، و.ذا التعبیر عن رضائه االلتزام 4مضمون المحرر

ولزFادة الثقة في التوق�ع اإللكتروني وتحقیK األمن والسرFة ف�ه، وجب أن �.ون موثقا ومعتمدا من قبل     

تصدیK وتوثیK الكترون�ة، 4اعتماد منظومة توق�ع  جهات متخصصة في الدولة تعمل على منح شهادات

الكتروني معینة، تدع�ما للثقة واألمان في المعامالت اإللكترون�ة، وذلك 4التأكید على وظائف التوق�ع ، 

  .وهي التأكد من هو�ة الموقع، و.ذا ضمان صلة وارت4ا* المحرر 4التوق�ع المقترن 4ه

اللكتروني هدفه رفع مستوP األمن والخصوص�ة 4النس4ة للمتعاملین فاللجوء إلى تكنولوج�ا التوق�ع ا     

على ش4.ة االنترنت، حیث 4فضل هذه التكنولوج�ا �م.ن المحافظة على سرFة المعلومات وسرFة الرسائل 

 . )1(المرسلة، وضمان عدم التعدیل أو التحرFف فیها

  الفرع الثالث

  وظائف التوق�ع اإللكتروني

أن الكثیر  مالحظةنا لتعرFف التوق�ع اإللكتروني في التشرFعات الدول�ة والوطن�ة، سبK عند تحدید      

من التشرFعات عرفت التوق�ع اإللكتروني من خالل الوظائف التي یؤدیها، وهي تمییز وتحدید هو�ة الموقع 

  .و.ذا التعبیر عن إرادته 4االلتزام 4مضمون المحرر

عندما �شتر* القانون وجود :"النموذجي للتجارة اإللكترون�ة على أنهفقد نصت المادة السا4عة من القانون 

  :توق�ع من شخص، �ستوفي ذلك الشر* 4النس4ة إلى رسالة الب�انات إذا

أــــــ استخدمت طرFقة لتعیین ذلك الشخص، والتدلیل على موافقته على المعلومات الواردة في رسالة 

  الب�انات،

لتعوFل علیها 4القدر المناسب للغرض الذ6 أنشئت أو أبلغت من أجله .انت تلك الطرFقة جدیرة 4ا -ب

  ".رسالة الب�انات،  في ضوء .ل الظروف، 4ما في ذلك أ6 اتفاق متصل 4األمر

                                              

   .184ص ،2006، دار الف.ر الجامعي، اإلس.ندرFة، مصر، حمایتها القانون�ةو التجارة االلكترون�ة دـ عبد الفتاح بیومي حجاز6،  )1(
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تحدید هو�ة الموقع والتعبیر عن (فمن خالل هذا النص یتعین أنه یجب توافر وظائف التوق�ع التقلید6     

ع اإللكتروني، غیر أن االختالف األساسي بین هذین التوق�عین �.من في التوق�) رضائه مضمون المحرر

، حتى یتساو6 مع التوق�ع التقلید6 في )ب سالفة الذ.ر-7المادة (في مدP توافر الثقة 4التوق�ع اإللكتروني 

  .في اإلث4ات

فصل م4ادa وظائف التوق�ع اإللكتروني، تحت  15/04من القانون الجزائر6 رقم  6.ما أقرت المادة      

�ستعمل التوق�ع "المماثلة وعدم التمییز بین التوق�ع اإللكتروني والتوق�ع التقلید6، حیث تنص المادة 

  ". اإللكتروني لتوثیK هو�ة الموقع وٕاث4ات قبوله مضمون الكتا4ة في الش.ل اإللكتروني

  .وعلى ذلك سنتناول وظائف التوق�ع اإللكتروني في النقا* التال�ة

األصل في التوق�ع سواء التقلید6 أو اإللكتروني  :دید التوق�ع اإللكتروني لهو�ة الشخص الموقعتح ــأوال 

أن �عبر عن شخص�ة الموقع على السند الورقي أو اإللكتروني، فالتوق�ع هو عالمة تدل على من قام 

  . )1(بوضعها غلى المحرر

الموقع وهو الشخص الملتزم 4التوق�ع، ألن فیجب أن �عبر التوق�ع في السند اإللكتروني عن شخص�ة     

  .)2(الغا�ة من التوق�ع هو نس4ة ما ورد في المحرر للشخص الموقع

وقد أشرنا سا4قا، أن هناك أش.اال وصورا مختلفة للتوق�ع اإللكتروني، وذلك الختالف التقن�ة       

رتها على تحقیK وظ�فة تحدید وهذه األش.ال والصور تتفاوت في قد. التكنولوج�ة المستخدمة في إنشائه

هو�ة الموقع، فهناك 4عض صور التوق�ع اإللكتروني تفتقد للمصداق�ة 4سبب عدم دقتها في تحدید هو�ة 

أصحابها، .تقن�ة التوق�ع 4المسح الضوئي، وذلك بنقل الصورة الفوتوغراف�ة للتوق�ع التقلید6 على قاعدة 

  . لى المحرر اإللكتروني أو الورقيب�انات الحاسب اآللي، ثم ینقل هذا التوق�ع إ

                                              

  .374دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 1(

(2) M.H.M. SCHELLEKENS, Electronic signature, Authentification technology from a legal perspective, 

T.M.C. Asser press, the Netherlands, 2004, P. 59. 
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فمن مساوa هذا التوق�ع سهولة نسخة من المحرر المرسل ووضعه على محرر آخر ال �علم المرسل عنه 

شیئا، دون أن یترك ذلك أ6 أثر، لذلك أجمع الفقهاء على عدم اعت4اره من التوق�عات التي �م.ن أن تحدد 

  .)1(هو�ة الموقع

وهناك 4عض صور التوق�ع اإللكتروني تتوقف مقدرتها في تحدید هو�ة أصحابها، على نوع�ة       

التوق�ع (وحداثة التقن�ة المستخدمة في إنشاء هذا التوق�ع، .التوق�ع 4القلم اإللكتروني والتوق�ع البیومتر6 

قن�ة المستخدمة إلنشاء وتأمین حداثة التو  جمع الفقه على التر.یز على نوع�ة، فقد أ)4الخواص الفیزFائ�ة

  .)2(هذین النوعین من التوق�ع، وذلك حتى �.ونا حجة في اإلث4ات

غیر أن هناك أش.اال أخرP من التوق�ع اإللكتروني، لها القدرة على تحدید هو�ة الموقع مثل التوق�ع      

  .  التقلید6

فقد اعترف له الفقهاء 4الحج�ة الكاملة : نطةهو التوق�ع 4الرقم السر6 المقترن 4ال4طاقة الممغ: الش.ل األول

  .)3(في اإلث4ات، وذلك نظرا لقدرته على تحدید هو�ة الموقع، ودرجة األمان التي یتمتع بها هذا التوق�ع

فهو التوق�ع الرقمي القائم على آل�ة التشفیر، فهو �عتمد على زوج من المفات�ح، �ستخدم : أما الش.ل الثاني

المفتاح (واآلخر �ستخدم لتوثیK المحرر اإللكتروني ) المفتاح العام(�ة صاح4ه أحدهما للتعرFف بهو 

، وهي تخضع في إصدارها ومتا4عتها لجهات متخصصة في التصدیK اإللكتروني، .ما أنه )الخاص

  .)4(�ستحیل تزوFر زوج المفات�ح ألنهما �شتقان من األرقام األولى 4طرFقة حساب�ة خوارزم�ة معقدة

ر استخدام تقن�ة التوق�ع الرقمي في المعامالت اإللكترون�ة، لقدرتها على تحدید هو�ة نتشاوقد      

لموظفین والتزامهم .ما ثبت استخدام التوق�ع في البیومتر6 في الدوائر الح.وم�ة واألمن�ة لمراق4ة ا ،صاحبها

                                              

  .395-394عبد الواحد التهامي  المرجع السابK، ص  دــ سامح – 55دــ ثروت عبد الحمید، المرجع السابK، ص ) 1(

  .98دــ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص    

- LECLAINCHE (J.), « Preuve et signature », Art. Précis. 

  . 54ــ دـ حسن عبد ال4اسS جم�عي، المرجع السابK، ص . 66- 65ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص دــ  )2(

 .257د سل�مان، المرجع السابK، ص ن مأمون أحمــ دـ إ�ما

  .292-291دــ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص  )3(

  .89المرجع السابK، ص  دــ ع�سى غسان رNضي،) 4(
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أما 4النس4ة للتوق�ع 4الرقم السر6 المقترن 4ال4طاقة الممغنطة فقد ثبت انتشاره في  ،4مواقیت العمل

  .واستخدامه .وسیلة من وسائل الدفع اإللكتروني ،المعامالت المصرف�ة والبن.�ة

وعل�ه �عتد 4التوق�ع اإللكتروني في اإلث4ات، متى .ان قادرا على تحدید وتوثیK هو�ة الموقع، لكن      

  . الوظ�فة الثان�ة له، وهي قدرة التوق�ع على إظهار رضاء الموقع 4مضمون المحرر اإللكتروني إلى جانب

الوظ�فة الثان�ة من وظائف التوق�ع : �مضمون المحرر اإللكترونيااللتزام  التعبیر عن إرادة الموقع ـــثان�ا

عندما یوقع على محرر  االلكتروني، هي التعبیر عن رضاء الموقع االلتزام 4مضمون المحرر، فالشخص

  .معین، فذلك �عني رضاؤه 4.ل ما جاء بهذا المحرر

لكن تحقK الوظ�فة الثان�ة للتوق�ع اإللكتروني مرتS4 بدرجة الثقة واألمان التي یتمتع بها التوق�ع،       

وقدرتها  ،معلK على حداثة التقن�ة التكنولوج�ة المستخدمة) عونسبته إلى الموقّ (فدقة التعبیر عن اإلرادة 

على توفیر الحما�ة للتوق�ع وتأمین مضمون المحرر اإللكتروني، 4عدم إدخال أ6 تعد�الت عل�ه من 

 P1(ناح�ة، وتأمین ارت4اطه 4التوق�ع 4ش.ل ال �قبل االنفصال من ناح�ة أخر( .  

قدرة على ف.لما .انت آل�ة تشغیل منظومة التوق�ع محال للثقة واألمان، فإنه من المؤ.د أن �.ون لها ال

  .)2(التعبیر عن إرادة الموقع في االلتزام 4مضمون التصرف

، أو )التوق�ع الرقمي المشفر(ع عندما �قوم بإدخال رقمه السر6 أو المفتاح الخاص وعلى ذلك فالموقّ     

، )3(ال4صمة الجین�ة على الشاشة، فإن معنى ذلك هو قبول الشخص لما ورد في هذا المحرر والتزامه 4ه

فتحقK هذه الوظ�فة مرتS4 بدرجة الثقة واألمان في صورة التوق�ع المستخدمة، حتى �ضمن عدم اختراق 

  . الغیر لب�انات المحرر والتعدیل فیها، 4.ل أش.ال القرصنة والتزوFر للسندات والمحررات االلكترون�ة

ي تحدید هو�ة الشخص خالصة القول أن التوق�ع اإللكتروني له دور مثل التوق�ع التقلید6، ف      

والتعبیر عن إرادته االلتزام 4مضمون المحرر الموقع، غیر أن االختالف الرئ�سي بینهما، إن التوق�ع 

                                              

  .289دــ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص ) 1(

  .91دــ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 2(

  .100یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، صدــ ) 3(
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اإللكتروني مرتS4 4عقد إلكتروني ینشأ على دعامات إلكترون�ة وFرSN بین متعاقدین عن 4عد، بینما التوق�ع 

  . أطراف العقدالتقلید6 یرتS4 4عقد ینشأ على دعامات ورق�ة بین 

�ضاف إلى ذلك ضرورة تدع�م التوق�ع اإللكتروني 4الثقة الالزمة، من خالل التقن�ات المستخدمة في      

فالمش.لة ال تدخل في نطاق القانون بل في مجال التقن�ة  ،حتى �ضمن الحج�ة في اإلث4ات إنشائه،

�ع اإللكتروني حج�ة في اإلث4ات أسوة التوق ع منححیث ال یوجد عائK قانوني �من المستخدمة في إنشائه،

  .بنظیره التقلید6

  را�عال فرعال

  شرو7 التوق�ع اإللكتروني

اعتمدت التشرFعات سواء الدول�ة أو الوطن�ة، في تحدید حج�ة التوق�ع اإللكتروني في اإلث4ات، .ما     

رأینا سا4قا، على مبدأ التنظیر الوظ�في، 4معنى أن التوق�ع اإللكتروني ال تكون له الحج�ة في اإلث4ات، إال 

.ذا التعبیر عن رضائه 4مضمون إذا حقK نفس وظائف التوق�ع التقلید6، وهي تحدید هو�ة الموقع، و 

  .المحرر، وتوافرت ف�ه الشرو* المتطل4ة في التوق�ع في صورته التقلید�ة

وعلى ذلك فحتى �.ون للتوق�ع اإللكتروني حجة في اإلث4ات، وجب أن تتوافر ف�ه شرو* التوق�ع    

4التوق�ع اإللكتروني تعرض إلى 4عض الشرو* الخاصة نالشرو* العامة للتوق�ع، 4عد ذلك التقلید6، وهي 

  .التي وضعتها تشرFعات الدول، ضمانا لألمان والثقة التي تتطلبها المعامالت اإللكترون�ة

هذه الشرو* هي نفسها الشرو* الواجب توافرها في التوق�ع 4صورته  :التوق�ع� الخاصةالشرو7  ـــأوال

 . مع 4عض االختالف، نظرا الختالف الدعامة والطرFقة في .ال التوق�عین التقلید�ة،

لذا سنتناول شرو* التوق�ع التقلید6 النط4اقها على التوق�ع اإللكتروني، حتى مع اختالف الدعامة،     

متصال 4المحرر (ــــ أن �.ون م4اشرا  أن �.ون التوق�ع شخص�اــــ أن یترك أثر مقروءا ودائما :وهي

 .)تابيالك
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  :أن ��ون التوق�ع شخص�ا- 1

، والمقصود بذلك أن یتم التوق�ع وفقا )1(التوق�ع عالمة شخص�ة �م.ن من خالل تمییز هو�ة الموقع      

للطرFقة التي درج الشخص على استخدامها للتعبیر عن موافقته على مضمون محرر معین، وذلك 4أن یتم 

شخص�ة صاحب التوق�ع، .استخدام االسم واللقب .املین أو  التوق�ع 4استخدام إشارات ورموز تعبر عن

  .)2(مختصرا أو التوق�ع 4الحروف األولى من االسم واللقب، أو 4استخدام الختم أو 4صمة اإلص4ع

وFجب أن یتولى الشخص وضع التوق�ع بنفسه، فإذا وقع شخص آخر 4اسمه فال �عتد بهذا التوق�ع      

.ال عنه، ألن الو.یل له أن یوقع 4اسمه 4صفة و.�ال ال 4اسم المو.ل، و�.ون 4اطال، حتى ولو .ان مو 

والتوق�ع ال �.ون شخص�ا إال  .على المحرر الذ6 یتضمن التصرف القانوني الذ6 ینوب ف�ه عن المو.ل

تسع ل�شمل توق�ع الشخص بیده م4اشرة أ6 4اإلمضاء أو ب4صمة " ولفg الید" إذا .ان 4فعل ید الموقع، 

  .)3(ختمه الخاصإص4عه أو ب

وال یلزم في التوق�ع 4اإلمضاء أن �.ون التوق�ع الخطي م4اشرا على عدد نسخ المحرر، وٕانما یجوز       

أن یتم التوق�ع على عدة نسخ في ذات الوقت 4استخدام الكرNون حیث تعتبر .ل نسخة أصال ال مجرد 

  .)5(راتها، وهو ما أیدته مح.مة النقض المصرFة في قرا)4(صورة من المحرر

وهذا ع.س ما انتهى إل�ه الفقه والقضاء الفرنسي، حیث اعتبرت مح.مة النقض الفرنس�ة أن المحرر 

، لكنها اعتبرته مبدأ ثبوت 4الكتا4ة، )6(الموقع 4استخدام الكرNون هو ع4ارة عن صورة منقولة عن األصل

  .)7(و�م.ن إث4ات واقعة التوق�ع 4الطرق األخرP لإلث4ات

                                              

إتحاد  ،"الجوانب القانون�ة الناجمة عن استخدام الحاسب اآللي في المصارف"مجلة ، "حج�ة التوق�ع اإللكتروني في اإلث�ات"دــ دمحم مرسي زهرة، ) 1(

  .153، ص 1991المصارف العر�Nة، 

  .24ص  المرجع السابK، ،دــ ثروت عبد الحمید) 2(

األعمال المصرف�ة اإللكترون�ة "4حث منشور ضمن 4حوث  مؤتمر ، "التوق�ع اإللكتروني، تعر'فه مد8 حج�ة في اإلث�ات"نجوP أبو هی4ة، . د) 3(

ص  ، الجزء األول،2003ما6  12إلى  10،المنعقد بدولة اإلمارات العر�Nة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة من "بین الشرFعة والقانون 

440. 

  . 399المرجع السابK، ص حج�ة وسائل االتصال الحدیثة في اإلث�ات،دمحم السعید رشد6، . د )4(

  .1171، 42ق، مجموعة أح.ام النقض، سنة  51، سنة 22/05/1991، جلسة 2150طعن مصر6 رقم ) 5(

(6) Cass ,civ, 1ére ch. 17 juill.  1980, I .R, p 556, Disponible sur www.legifrance.gouv.fr et         
https://www.courdecassation.fr/ 
(7) Cass ,civ ;1ére ch , 27 mai 1986 gaz .Pal 1987, I somm. 54, Disponible sur , www.legifrance.gouv.fr. 
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وقد �حصل التوق�ع 4الختم من طرف شخص آخر، لكن دون رضاء صاح4ه، ف�عترف صاحب الختم      

4أن الختم الموجود على المحرر هو ختمه، لكن ین.ر انه 4صم بختمه عل�ه، .ما في حالة ض�اعه أو 

Fة أن االعتراف ب4صمة الختم .اف لثبوت حج�ة المحرر، وFجب سرقته، وقد ذهبت مح.مة النقض المصر

دع�ه، 4أن �ق�م یع بختمه، أن �ق�م الدلیل على ما على من یتم االحتجاج عل�ه 4المحرر إذا أن.ر التوق�

الدلیل على .�ف�ة وصول ختمه على هذا المحرر، وهذا �عتبر دعوP تزوFر یجب أن یتم السیر فیها 

  .)1(4طرFقها القانوني

ون المحرر، یجب أن �.ون داال على شخص�ة وعل�ه فحتى �قوم التوق�ع بوظ�فته في إث4ات مضم      

لذاتیته فال �عتد 4ه في  اصاح4ه، وممیزا له عن غیره، فإذا لم �.ن التوق�ع .اشفا عن هو�ة صاح4ه ومحدد

أو بواسطة ختم مطموس ال �م.ن  اإلث4ات، .ان �.ون التوق�ع في ش.ل حروف متعرجة أو رسم آخر،

   .)2(قراءته

االلكتروني، فیجب أ�ضا أن �.ون التوق�ع شخص�ا 4معنى مرتS4 4الموقع 4صفة منفردة، و4النس4ة للتوق�ع 

  .تمیزه عن غیره، مهما .انت صوره وأش.اله

  :دائماأن یترك التوق�ع أثره مقروءا و  - 2

�عتبر التوق�ع ش.ال من أش.ال الكتا4ة، لهذا �شتر* ف�ه ما �شتر* في الكتا4ة، من حیث إم.ان     

  .ه وقراءتهاإلطالع عل�

وFترك التوق�ع أثرا مقروءا إذا استخدم ف�ه المداد السائل أو الجاف، خاصة في حالة التوق�ع      

4اإلمضاء، فال �.ون م.تو4ا 4الحبر السر6 الذ6 �حتاج إلى إت4اع وسائل معینة إلظهاره، وال �.ون ع4ارة 

  .)3(حتوP المحررعن خطو* مستق�مة أو متعرجة ال �فصح عن شيء، أو متداخال مع م

                                              

  .344، ص 29، س ، مجموعة أح.ام النقض1978ینایر  26نقض مدني مصر6، ) 1(

  ".یل على ذلكق�م الدل�دعواه طرKF الطعن 4التزوFر وأن من.ر التوق�ع مع اعترافه 4الختم أن �سلك في یجب على "

  .25-24ص  ثروت عبد الحمید، المرجع السابK ،دـ ) 2(

  .25، ص نفسهدــ ثروت عبد الحمید، المرجع ) 3(
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.ما ال �.ون التوق�ع 4استخدام الرصاص، الذ6 تسمح خاصیته بتزوFر التوق�ع وذلك لسهولة التالعب     

، .ما أن التوق�ع 4الختم إذا .ان الختم مطموسا، فإنه ال �عتبر توق�عا، ألنه ال یخرج على )1(4ه أو تغییره

  .)2(أن �.ون عالمة مستدیرة غیر مقروءة أصال

وFجب أ�ضا أن یترك التوق�ع أثرا دائما، ال یزول مع الزمن، 4حیث یجب تحرFر التوق�ع في ش.ل     

  .)3(�سمح 4الرجوع إل�ه طوال الفترة الزمن�ة الكاف�ة الستخدامه في اإلث4ات

.ون أما 4النس4ة للتوق�ع االلكتروني فنظرا الختالف الدعامة بینه وNین التوق�ع التقلید6، فإنه �م.ن أن �    

على عدة صور، فإن .ل صورة ترد 4ش.ل معین، لذا یجب أن تكون هذه الصور واألش.ال معلومة 

ومفهومة لصاحب التوق�ع، فالتوق�ع الرقمي مثال الذ6 �حمل مفتاحین من أجل التوق�ع، وجب أن �.ون .ال 

  .المفتاحین معلومین لدP الموقع، و�حتفg 4صورة سرFة 4مفتاحه الخاص

  :ق�ع �المحرراتصال التو  -3

4معنى یجب أن �.ون التوق�ع متضمنا في المحرر، 4حیث �.ون االثنان .ال ال یتجزأ، و�.ون هناك      

، فحتى �منح المحرر ق�مته القانون�ة في اإلث4ات، و�.ون التوق�ع داال على رضاء )4(را4طة حق�ق�ة بینهما

  .)5(اتصاال ماد�ا وم4اشرا 4المحرر الم.توبصاح4ه 4مضمون المحرر، یجب أن �.ون هذا التوق�ع متصال 

وعادة ما یوضع التوق�ع في نها�ة المحرر، حتى �.ون منسح4ا على جم�ع الب�انات الم.تو4ة الواردة      

، غیر أن وجوده في م.ان آخر ال �عني عدم قبول )6(ف�ه، و�علن عن موافقة الموقع والتزامه 4مضمونه

فقد ورد في قضاء مح.مة النقض الفرنس�ة، اعتماد التوق�ع . الموضوعالمحرر، بل یخضع لتقدیر قاضي 

                                              

  .34دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 1(

  .178 ص .1رقم هامش  المرجع السابK، الوس�6، آثار االلتزام،السنهور6، دـ عبد الرزاق احمد  )2(

  .71دــ حسن عبد ال4اسS جم�عي، المرجع السابK، ص ) 3(

  .28ص  المرجع السابK،دــ ثروت عبد الحمید، ) 4(

  .276دــ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص ) 5(

  .178المرجع السابK، ص  الوس�6، أثار االلتزام،هور6، نالسعبد الرزاق احمد دــ ) 6(
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حتى وٕان .ان الموقع قد وضعه في أعلى الصفحة، ما دام یدل داللة واضحة على إقرار الموقع، 

  .)1(4مضمون المحرر

�ع وٕاذا .ان المحرر یتضمن عدة أوراق مستقلة، وجب توق�ع .ل ورقة على حدP، أما إذا لم یتم التوق     

إال على الورقة األخیرة من المحرر، فإن اعتماد التوق�ع یتوقف على السلطة التقدیرFة لقاضي الموضوع، 

ف�ما إذا .ان مجموعة أوراق المحرر تشمل .ال واحدا ال یتجرأ �شمله التوق�ع، أم أنها مستقلة من حیث 

  .)2(الموضوع عن 4عضها ال4عض

   S4ماد6 وف.ر6 بین أوراق المحرر، فینسحب التوق�ع في آخر  فالقاضي �قدر ما إذا .ان هناك ترا

الصفحة إلى 4اقي الصفحات، أما إذا وجد عدم وجود عالقة أو تراS4 بین أوراق المحرر، فإن التوق�ع في 

آخر الصفحة ال ینسحب إلى 4اقي الصفحات، وال �ضفي بذلك حج�ة علیها، وهذا ما ذهبت إل�ه مح.مة 

  .)3(النقض المصرFة

رفK التوق�ع یصف عل�ه، لكنه أكثر دقة، حیث قد و4النس4ة للتوق�ع االلكتروني، فینطبK نفس الو       

و�فهم منه انسحاب هذا التوق�ع على .افة ما ورد 4المحرر  االلكتروني 4ملف خاص مع المحرر،

  .االلكتروني

ى صادرا من ، 4معنا، وجب أن �.ون شخص�حتى �.ون للتوق�ع حجة في اإلث4اتوعلى ذلك ف     

، 4حیث �م.ن أثره مقروءا ما وقع عل�ه، وFجب أن یترك هذا التوق�عااللتزام 4مضمون الشخص الذ6 یرFد 

أو خطو*  فهمه وٕادراكه، فال �.ون ع4ارة عن أش.ال أو رموز مبهمة وغامضة غیر مفهومة لصاحبها،

دائما 4حیث �م.ن الرجوع إل�ه  متعرجة أو مستق�مة، ال �فهم منها شیئا، .ما یجب أن �.ون هذا التوق�ع

ذلك، 4حیث إذا زال هذا التوق�ع أو تم محوه، سواء .ان توق�عا  الطرفانأراد للتأكد من صحته وحجیته .لما 

  .الكترون�ا أم توق�عا خط�ا، فال �م.ن اعت4اره توق�عا ذو حج�ة في اإلث4ات

م.ن الفصل بینهما، ألن التوق�ع وFجب أ�ضا أن یتصل التوق�ع 4المحرر اتصاال م4اشرا، 4حیث ال � 

  . ینسحب على جم�ع ما ورد في المحرر، وFؤ.د على قبول الموقع ما دون ف�ه
                                              

(1)Cass.Civ 1ere ch. 25 Fev .1969  JCP .II, 15904 . Disponible sur   www.legifrance.gouv.fr    
(2 ) Cass. civ, 3 ème ch , 19 Février 1981, Bull.Civ , N° 132, p 94. Disponible sur  www.legifrance.gouv.fr 

  .1371، ص 24مجموعة أح.ام النقض، س ، 1973د�سمبر  27نقض مدني مصر6، ) 3(
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.ما �شتر* في التوق�ع االلكتروني، إضافة إلى الشرو* السا4قة التي یتفK فیها مع التوق�ع التقلید6 في    

حدود مع ما ال یتعارض مع طب�عته، شروطا فن�ة أخرP ینفرد بها التوق�ع االلكتروني نظرا لطب�عته 

  .الخاصة، هو ما سنتطرق إل�ه في النقطة الموال�ة

   :�ة الالزم توافرها في التوق�ع اإللكترونيالشرو7  الفن ـــثان�ا

أقرت معظم التشرFعات سواء الدول�ة أو الوطن�ة 4التوق�ع اإللكتروني، ولقد حاولت أن تضع شروطا     

  .مساواته 4التوق�ع التقلید6و معینة لمنح الحج�ة القانون�ة لهذا التوق�ع، 

عندما �.ون التوق�ع إلكترون�ا فهو :"سي علىمن القانون المدني الفرن 1316/04فقد نصت المادة      

یتكون من استخدام وسیلة موثوق بها لتحدید هو�ة الموقع، وضمان صلة التوق�ع 4المحرر الذ6 وضع 

عل�ه، والثقة في هذه الوسیلة مفترضة حتى یتبین ع.س ذلك، إذا تم إنشاء التوق�ع اإللكتروني 4طرFقة 

ر الموقع وفقا للشرو* المحددة 4مرسوم �صدر من مجلس تحدد هو�ة الموقع وتضمن سالمة المحر 

 .")1(الدولة

، �حدد الشرو* الواجب توافرها 2001لسنة  272رقم  2001مارس  30وصدر فعال هذا المرسوم في 

 .)2(في التوق�ع االلكتروني حتى یتمتع 4قرFنة الثقة

فقد حددت المادة الثان�ة من هذا المرسوم، الشرو* الواجب توافرها في األداة التي یتم بها إنشاء      

الثقة في الوسیلة المستخدمة :"التوق�ع اإللكتروني حتى یتمتع 4الحج�ة وFتدعم 4الثقة الالزمة، حیث نصت

رتب على هذه الوسیلة إنشاء توق�ع إذا .ان یت في إنشاء التوق�ع إلكتروني مفترضة حتى یتم إث4ات الع.س،

الكتروني آمن وٕاذا .انت األداة المستخدمة في إنشاء التوق�ع اإللكتروني آمنة وٕاذا .ان یتم التأكد من 

 .)3(صحة التوق�ع اإللكتروني 4استخدام شهادة تصدیK معتمدة

                                              

(1  ) « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
(2) Décret n° 2001 -272 du 30mars 2001 pris pour  l’application de l’article 1316 -4 du code civil et relatif à 
signature électronique .J O N° 27 du 30 mars 2001, p 5070, et disponible sur : www.legifrance.gouv.fr 
(3)" La fiabilité d’un procédé de signature électronique et présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé 
met en ouvre une signature électronique  sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurise de création de signature 
électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié." 
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ستخدمة في إنشاء وعلى ذلك فهذا المرسوم نص على ثالثة شرو*، وجب توافرها في الوسیلة الم      

  :التوق�ع اإللكتروني حتى یتمتع 4الحج�ة

 .أن �.ون التوق�ع اإللكتروني توق�عا آمنا -1

 . أن یتم إنشاؤه 4مقتضى أداة آمنة -2

 .شهادة تصدیK معتمدة4 تهأن یتم التأكد من صح -3

التي 4موجبها یتفK منه،  16في الحیث�ة اإلث4ات،  تاتفاقا )1(93/1993.ما أقر التوج�ه األوروNي      

  . أطرافها على شرو* قبول التوق�عات اإللكترون�ة في اإلث4ات

ومیز التوج�ه األوروNي بین التوق�ع اإللكتروني ال4س�S، غیر المعزز والتوق�ع اإللكتروني المتقدم،       

صداره 4استخدام هو التوق�ع الذ6 جرP إ ،Advanced électronique signatureفالتوق�ع اإللكتروني المتقدم 

  . إحدP أدوات تأمین التوق�ع، و�ستند إلى شهادة توثیK معتمدة تفید صحته

من التوج�ه األوروNي 4أنه التوق�ع الذ6 یرتS4 4شخص الموقع وحده، و�حدد  2/2فقد عرفته المادة      

فیها على نحو ، وFرتS4 4الب�انات المدرج حدههوFته وFجر6 إنشاؤه من خالل تقن�ات تقع تحت س�طرته و 

وأم.ن  ،�.شف أ6 تغییر بها، فمتى توافرت هذه الشرو* مجتمعة .انت له الحج�ة الكاملة في اإلث4ات

  . بذلك مساواته 4التوق�ع التقلید6 في اإلث4ات

فقد منحه التوج�ه األوروNي الحج�ة المناس4ة حتى وٕان  ،أما التوق�ع اإللكتروني ال4س�S غیر المعزز       

، حیث ال یجوز إهدار ق�مته في اإلث4ات لمجرد أنه لم �ستند إلى )2(وف�ا شرو* التوق�ع المتقدملم �.ن مست

  .)3(شهادة توثیK معتمدة تفید صحته، أو لكونه لم یتم 4استخدام أداة من أدوات تأمین التوق�ع

التوق�ع وٕاصداره، فعلى من یتمسك 4ه أن �ق�م الدلیل أما القضاء على جدارة التقن�ة المستخدمة في إنشاء 

و�.ون للقاضي سلطة واسعة في تحدید ق�مة التوق�ع اإللكتروني في اإلث4ات مستعینا في ذلك برأ6 

                                              

(1) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques. J.O n° L 013 du 19 janvier 2000, pages 0012-0020. Disponible 
sur www.droit-technologie.org 

  .1999وج�ه األوروNي 4شأن التوق�ع اإللكتروني لعام تمن ال 5/2المادة ) 2(

(3) PATRICK THIEFFRY, Commerce électronique : droit international et européen, éd. litec, Paris, 2002, P. 
178.  
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، وفي حال حدوث نزاع بین توق�ع إلكتروني 4س�S وآخر متقدم، فإن األولو�ة تكون لألخیر ألنه )1(الخبراء

  .والثقة ماناألیتمتع 4عناصر 

مبدأ عدم التمییز في نطاق التوق�ع  إلى من التوج�ه األوروNي، 02قرة وأشارت المادة الخامسة ف    

االلكتروني، حیث تلزم الدول األعضاء بإصدار التشرFعات التي تضمن عدم إهدار ق�مة التوق�ع 

  . االلكتروني في اإلث4ات، واالعتداد 4ه .دلیل ومنحة الحج�ة المناس4ة

ن االونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات االلكترون�ة لعام من قانو ) 06(.ما نصت المادة السادسة      

4النس4ة  ىعد ذلك االشترا* مستوفحیثما �شتر* القانون وجود توق�ع من شخص، �-1: "على انه 2001

أبلغت  أو إلى رسالة الب�انات إذا استخدم توق�ع الكتروني موثوق 4ه 4القدر المناسب للغرض الذ6 أنشئت

  .الب�انات في ضوء .ل الظروف 4ما في ذلك أ6 اتفاق ذ6 صلةمن أجله رسالة 

تنطبK الفقرة األولى سواء أكان االشترا* المشار إل�ه في ش.ل التزام أو .ان القانون �.تفي  - 2     

  .4النص على ت4عات تترتب على عدم وجود توق�ع

  :إذا مشار إل�ه في الفقرة األولى�عتبر التوق�ع االلكتروني موثوقا 4ه لغرض الوفاء 4االشترا* ال -3    

  .أ6 شخص أخر .انت ب�انات إنشاء التوق�ع مرت4طة في الس�اق الذ6 تستخدم ف�ه 4الموقع دون -أ

  ..انت ب�انات إنشاء التوق�ع خاضعة لس�طرة الموقع دون أ6 شخص آخر -ب

  . .ان أ6 تغییر في التوق�ع اإللكتروني یجر6 4عد حدوث التوق�ع قا4ال لالكتشاف - ج

.ان الغرض من اشترا* التوق�ع قانونا هو تأكید سالمة المعلومات التي یتعلK بها التوق�ع، و.ان أ6  -د

  ."تغییر یجر6 في تلك المعلومات 4عد وقت التوق�ع قا4ال لالكتشاف

فقانون األونسیترال أورد شروطا متقارNة مع الشرو* التي وضعها التوج�ه األوروNي في التوق�ع        

لكتروني المتقدم أو المعزز، حیث یجب أن �.ون التوق�ع مرت4طا 4الموقع ومحددا لشخصیته، وأن تكون اإل

ب�انات إنشائه خاضعة لس�طرة الموقع، و�م.ن .شف أ6 تعدیل أو تغییر في ب�انات إنشاء التوق�ع 

  . اإللكتروني

                                              

(1) CAPRIOLIE (E.A), « La loi française sur la preuve et la signature électronique », J.C.P, 2000, 1, n° 15 et 
16, p .1224. 
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ني الحج�ة في اإلث4ات، أن تتوافر حتى �منح التوق�ع اإللكترو  ،في مصر اشتر* قانون التوق�ع اإللكتروني 

  :وهي )1(ف�ه عدة شرو*

  .ـــ أن یرتS4 التوق�ع اإللكتروني 4الموقع وحده دون غیره1

  . ــــ أن �س�طر الموقع وحده دون غیره على الوس�S اإللكتروني2

  .اإللكترونيــــ إم.ان�ة .شف أ6 تعدیل أو تبدیل في الب�انات المحرر اإللكتروني أو التوق�ع 3

و4النس4ة للمشرع الجزائر6، فقد اشتر* مجموعة من الشرو* حتى �.ون التوق�ع اإللكتروني موصوفا        

  :)2(أ6 مقدما أو معززا، وهذه الشرو* هي

 .أن ینشأ على أساس شهادة تصدیK إلكتروني موصوفة -1

 . أن یرتS4 4الموقع دون سواه -2

 .أن �م.ن من تحدید هو�ة الموقع -3

 .منشأ بواسطة آل�ة مؤمنة خاصة بإنشاء التوق�ع اإللكتروني أن �.ون  -4

 .أن �.ون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التح.م الحصر6 للموقع -5

 .أن �.ون مرت4طا 4الب�انات الخاصة 4ه، 4حیث �م.ن الكشف عن التغییرات الالحقة بهذه الب�انات -6

  : وسنقوم بتفصیل هذه الشرو* .التالي

  :ع اإللكتروني �الموقع وحده دون غیرهـــــ ارت�ا7 التوق�1

معنى هذا الشر* أن �.ون تكوFن ب�انات إنشاء التوق�ع، أو ما �طلK عل�ه القانون الفرنسي معط�ات       

إنشاء التوق�ع خاصة 4الموقع وحده، مثل المفتاح الخاص في التوق�ع الرقمي، أو 4صمة االص4ع أو 4صمة 

  .اقة الممغنطةالعین في التوق�ع البیومتر6، أو الرقم السر6 في التوق�ع المقترن 4ال4ط

كون ب�انات إنشاء التوق�ع خاصة 4الموقع وممیزة له، وأن �.ون التوق�ع الناتج عنها �حدد تفیجب أن       

هو�ة شخص واحد فقS، فیجب أن تكون حصرFة على شخص واحد فقS، فمن المست4عد أن تترتب على 

  .)3(واحد ب�انات إنشاء التوق�ع، توق�ع إلكتروني یتم نسبته إلى أكثر من شخص

                                              

  .6 مصر الظ�م التوق�ع اإللكتروني الخاص بتن 2004لسنة  15من القانون رقم  18المادة ) 1(

  .التصدیK اإللكترونیین الجزائر6 العامة المتعلقة 4التوق�ع و واعد المحدد للق 15/04من القانون رقم  7المادة ) 2(

  .458دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(
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وهذا الشر* �حقK الوظ�فة األساس�ة للتوق�ع اإللكتروني، وهي تحدید هو�ة الموقع، حیث یجب أن      

تكون ب�انات إنشاء التوق�ع مرت4طة 4الموقع وخاصة 4ه، وتمیزه عن غیره، وتحدد شخصیته 4طرFقة ال ل4س 

  .فیها وال غموض

      Kتم ذلك 4االستعانة بجهة التصدیFأو مؤد6و  ،Kخدمات التصدی Kأو تصدی Kالتي تقدم شهادة توثی

التوق�ع اإللكتروني، وتتحقK من داللة التوق�ع اإللكتروني على شخص الموقع، وتستط�ع من خاللها أ�ضا 

�عود لشخص  ،ا سرFا أو غیرهنوعه، رقم�ا أو بیومترFا أو رقم أن تحقK من أن التوق�ع 4غض النظر عن

  .الموقع ذاته

أقرت اغلب التشرFعات الدول�ة والوطن�ة هذا الشر*، .ما رأینا سا4قا، وذلك عند تطرقنا لشرو*  هذا وقد    

، فقد عبر عنه التوج�ه األوروNي في )اآلمن، الموصوف، المحمي(التوق�ع االلكتروني المتقدم أو المعزز 

الفرنسي في المرسوم ، وعبر عنه المشرع )1(4ان �.ون التوق�ع مرت4طا 4الموقع دون غیره 2/02المادة 

من 18، وأشار إل�ه المشرع المصر6 في المادة )2(4ان �.ون التوق�ع خاصا 4الموقع 2001لسنة  272

ارت4ا* التوق�ع االلكتروني " المتعلK 4التوق�ع االلكتروني، حیث نصت  2004لسنة  15القانون رقم 

من القانون رقم  02فقرة  07في المادة  و4النس4ة للمشرع الجزائر6 أشار إل�ه ،"4الموقع وحده دون غیره 

  ".أن یرتS4 4الموقع دون سواه"المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین، .التالي 15/04

من قانون االونسیترال النموذجي 4شان التوق�عات االلكترون�ة على هذا الشر*  ا/6/3.ما نصت المادة     

التوق�ع مرت4طة في الس�اق الذ6 تستخدم ف�ه 4الموقع دون  إذا .انت ب�انات إنشاء"4أكثر دقة، حیث نصت 

  ".أ6 شخص أخر

نشاء التوق�ع 4الموقع ول�س ارت4ا* التوق�ع 4الموقع، فمن األدق أن �شتر* إحیث �شتر* ارت4ا* ب�انات     

الجزائر6 وهو ما أشار إل�ه المشرع . )3(في التوق�ع قدرته على تحدید هو�ة الموقع، ول�س ارت4اطه 4الموقع

  ".أن �م.ن من تحدید هو�ة الموقع"في المادة السا4عة 

                                              

(1) Être liée uniquement au signataire.  
(2) Être propre au signataire.  

  .495دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(
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وعلى ذلك �عد هذا الشر* أساس�ا، إلضفاء الحج�ة القانون�ة على التوق�ع االلكتروني حیث �حدد شخص�ة 

  .الموقع و�میزه عن غیره من األشخاص، مما �عطي ثقة اكبر للمتعاملین في مجال التجارة االلكترون�ة

   :قع على وسائل إنشاء التوق�ع االلكترونيس�طرة المو - 2

بدا�ة یجب التمییز بین وسیلة إنشاء التوق�ع االلكتروني، وNین ب�انات أو معط�ات إنشاء التوق�ع      

  .االلكتروني، لتجنب أ6 خلS في المفاه�م

ین فوسیلة إنشاء التوق�ع االلكتروني، التي عبر عنها القانون الفرنسي 4مصطلحین مختلف      

وهي تختلف عن ب�انات أو معط�ات إنشاء التوق�ع، فمثال 4النس4ة ، )Dispositif(ومصطلح  )Moyen(وهما

للتوق�ع الرقمي، فان معط�ات إنشاء التوق�ع هي المفتاح الخاص، أما البرنامج الذ6 ینشئ تلك المفات�ح 

وسیلتا إنشاء التوق�ع، أما ما ینتج  هو وسیلة إنشاء التوق�ع، .ذلك في التوق�ع البیومتر6، العین والید هما

  .)1(عنهما من 4صمات ممیزة تعتبر هي معط�ات هذا التوق�ع البیومتر6 

، أداة إنشاء التوق�ع االلكتروني في المادة األولى 2001لسنة  272وقد عرف المرسوم الفرنسي رقم      

  .)2(ع االلكترونيشيء ماد6 أو برنامج حاسب آلي إلنشاء معط�ات التوق�"4أنها  ،5فقرة 

.ما عرفت الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6، منظومة إنشاء التوق�ع اإللكتروني     

مجموعة عناصر مترا4طة ومتكاملة تحتو6 على وسائل إلكترون�ة وNرامج حاسب آلي یتم بواسطتها : "4أنها

  ." )3(مفتاح الشفر6 الجذر6 تكوFن ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني 4استخدام ال

عناصر متفردة :"من نفس الالئحة ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني 4أنها 8وعرفت المادة األولى فقرة     

تمیزه عن غیره، ومنها على األخص مفات�ح الشفرة الخاصة 4ه والتي تستخدم في إنشاء خاصة 4الموقع و 

  ".التوق�ع اإللكتروني

                                              

(1) ESNAULT(j.), « La signature électronique » , mémoire de DESS de droit du multimédia et l’information , 
université de droit , d’économie  et de science sociales , PARIS II , 2003 , disponible sur www.signelec.com , la 
date de mise en ligne est, 21 juillet 2003 . 
(2) ( "Dispositif de création de signature électronique" un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application 

les données de création de signature électronique).  
  .لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  2005لسنة   109من الالئحة التنفیذ�ة رقم  1/18المادة ) 3(
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ع، وهو ما أكده .ل من القانون الفرنسي ف�شتر* أن تكون وسائل إنشاء التوق�ع تحت س�طرة الموقّ       

 .)1(والتوج�ه األوروNي

غیر أن قانون األونسیترال النموذجي الخاص 4التوق�عات اإللكترون�ة، عند تطرقه لهذا الشر*، في       

Nین ب�انات أو معط�ات إنشاء التوق�ع، حیث نصت و التوق�ع  ب قد أخلS بین وسیلة إنشاء/6/3المادة 

  ."ع دون أ6 شخص آخرإذا .انت ب�انات التوق�ع خاضعة، وقت التوق�ع، لس�طرة الموقّ :" على

أن �.ون منشأ بواسطة :" 5فقرة  07أما المشرع الجزائر6 فقد أشار إلى هذا الشر* في نص المادة       

، وهو بذلك سار مع المشرع الفرنسي واألوروNي، حیث اشتر* "وسائل تكون تحت التح.م الحصر6 للموقع

  .ع دون سواهأن تكون وسائل التوق�ع تحت التح.م الحصر6 للموقّ 

تتحقK :"على أنه ،من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  10.ما نصت المادة        

المستخدم في عمل�ة  )2(ن غیره، على الوس�S اإللكترونيع وحده دو من الناح�ة الفن�ة والتقن�ة س�طرة الموقّ 

متضمنة ال4طاقة ع ألداة حفg المفتاح الشفر6 الخاص، تثبیت التوق�ع اإللكتروني، عن طرKF ح�ازة الموقّ 

  ."الذ.�ة المؤمنة والكود السر6 المقترن بها

اإللكتروني الخاص 4ه تحت ع هو نفسه الذ6 قام بإنشاء التوق�ع وعلى ذلك یجب أن �.ون الموقّ    

س�طرته، عن طرKF هیئة التصدیK المعتمدة أو المرخصة، و�حوز مفات�ح التشفیر الخاصة المقترنة 

  .4ال4طاقة الذ.�ة والرقم السر6 بها

ع في حالة التوق�ع الرقمي رقما أو .ودا سرFا، 4حیث �ستط�ع هو فقS استخدام حیث یتم منح الموقّ      

على الكمبیوتر الخاص 4ه، والذ6 �قوم بإنشاء المفتاح الخاص، هذا الرقم السر6 ال �علم البرنامج الموجود 

  .)3(4ه إال صاحب التوق�ع وFجب أن ی4ق�ه سرا

                                              

(1)" Être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif". 

أداة أو  :"4أنهد من قانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 /1الوس�S اإللكتروني هو الوسیلة التي یتم بها إنشاء التوق�ع اإللكتروني، فقد عرفته المادة ) 2(

  ". أدوات أو أنظمة إنشاء التوق�ع اإللكتروني

  .462دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص (3)
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ع، وFتح.م فیها وحده، أن تكون وسیلة إنشاء التوق�ع اإللكتروني تحت س�طرة الموقّ  یجب يو4التال      

فتكون الب�انات أو المعط�ات الناتجة عن هذه الوسیلة  4حیث ال �ستط�ع أن یتح.م فیها شخص غیره،

  .)1(ع فقS ومرت4طة 4هخاصة 4الموقّ 

لكن هذا ال �منع من أن صاحب التوق�ع یجوز له أن یو.ل شخصا آخر إلجراء تصرف قانوني       

ن�ا4ة عنه، فیبوح له 4الرقم السر6 من أجل إتمام المعاملة اإللكترون�ة، وتنصرف جم�ع آثار المعاملة إلى 

 .)2(ول�س الشخص المأذون له 4استخدام وسیلة إنشاء التوق�ع ،صاحب التوق�ع

وعل�ه فشر* س�طرة الموقع على وسائل إنشاء التوق�ع اإللكتروني �.مل الشر* األول، وهو أن �.ون     

التوق�ع خاص 4الموقع، 4حیث أن س�طرة شخص واحد على وسیلة إنشاء التوق�ع، یؤد6 إلى أن تكون 

شرطان الب�انات الناتجة عن هذه الوسیلة مرت4طة بهذا الشخص فقS وخاصة 4ه، وعلى ذلك فهذان ال

�.مالن 4عضهما ال4عض من أجل تحدید هو�ة الموقع، والتأكید بذلك على الوظ�فة األساس�ة للتوق�ع 

 . اإللكتروني وهي تحدید هو�ة الموقع

  :ارت�ا7 التوق�ع اإللكتروني �المحرر الموقع - 3

لموقع ارت4اطا حتى �.ون التوق�ع اإللكتروني متقدما أو موصوفا، یجب أن یرتS4 التوق�ع 4المحرر ا     

، و�م.ن اكتشاف أ6 تعدیل أو )3(دائما، 4حیث �ضمن التوق�ع اإللكتروني نزاهة المحرر الموقع إلكترون�ا

  .تبدیل في ب�انات المحرر 4عد توق�عه إلكترون�ا

أن :"إلى هذا الشر* فنصت  2001لسنة  172ج من المرسوم الفرنسي /1/2وقد أشارت المادة      

د التوق�ع عل�ه �م.ن علمحرر 4، 4حیث أن تعدیل �طرأ على الكتروني 4المحرر الموقعتوق�ع اإلیرتS4 ال

  .")4(اكتشافه

                                              

(1) ESNAULT (J.), La signature électronique, Op .cit, P.8.  
(2) De LAMBERTERIE (I.) et BLANCHETTE (J.), Le décret du 30 mars 2001 relatif a la signature électronique, 
J.C.PE, n : 30, 26 Juillet 2001.  

  .464دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(

(4) "Garantir avec l’acte au quel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de la l’acte soit 
détectable." 
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�.ون التوق�ع مرت4طا بب�انات :"ج 4قوله/2/3، في المادة 1999.ما أشار إل�ه التوج�ه األوروNي لسنة     

  .")1(المحرر 4حیث أن أ6 تعدیل الحK لهذه الب�انات �م.ن اكتشافه

إم.ان�ة .شف أ6 تعدیل أو تبدیل :"ج من قانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 على/18وأشارت المادة      

  ".في ب�انات المحرر اإللكتروني أو التوق�ع اإللكتروني

حیث د ــــــ هـ من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني نفس الشر*، /2.ما اشترطت المادة       

  : وFن ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني مؤمنة متى استوفت ما �أتيكتكون منظومة ت: "هنصت على أن

حما�ة التوق�ع اإللكتروني من التزوFر أو التقلید أو التحرFف أو االصطناع أو غیر ذلك من صور . د   

  . التالعب أو من إم.ان إنشائه من غیر الموقع

  ".ه ـــــ عدم إحداث أ6 إتالف 4محتوP أو مضمون المحرر اإللكتروني المراد توق�عه  

أن ��ون مرت�طا �الب�انات " :07من المادة  06وأشار المشرع الجزائر6 إلى هذا الشر* في نص الفقرة 

  ".الخاصة �ه �حیث �م�ن الكشف عن التغییرات الالحقة بهذه الب�انات

و�Nانات التوق�ع أثناء عمل�ة نقله من المرسل  ،فالمحرر اإللكتروني وما �حتو�ه من ب�انات خاصة       

إلى المرسل إل�ه، قد یتعرض للتغییر أو التبدیل، هذا التغییر قد �.ون سب4ه عطال في الوسائل الفن�ة أو 

  .تدخل الغیر أو من المرسل إل�ه

.شف أ6 تغییر خالل التوق�ع اإللكتروني، و�م.ن نات المحرر من لذا یتم التحقK من سالمة ب�ا      

الحK �مس ب�انات المحرر االلكتروني أو ب�انات إنشائه عقب توق�عه، و�م.ن .شف التغییر من خالل 

  .)2(منظومة فحص التوق�ع اإللكتروني

                                              

(1) "Être liée aux données auxquelles se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit 
détectable."  

المنظومة البرمج�ة أو الماد�ة :"عرفت المادة الثان�ة من التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة منظومة فحص التوق�ع اإللكتروني 4أنها) 2(

 1/20، والمادة 272/2001من المرسوم الفرنسي رقم  1/8.ذلك راجع في تعرFفها المادة ". ررة 4غرض تطبیK الب�انات الخاصة 4فحص التوق�عالمق

  .المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین الجزائر6  15/04من القانون  6/ 2من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني المصر6، والمادة 
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حص ب�انات إنشاء فمن اللحظة التي �ستقبل فیها المرسل إل�ه المحرر اإللكتروني، یجب عل�ه ف      

4فضل شهادة التصدیK (التوق�ع اإللكتروني، التي سوف تسمح له 4الت�قن من هو�ة صاحب التوق�ع 

  .وسالمة ب�انات المحرر اإللكتروني و�Nانات إنشاء التوق�ع اإللكتروني ،)اإللكترون�ة

ورة من صور التشفیر، هذه الوظ�فة من وظائف التوق�ع اإللكتروني في صورته الرقم�ة، 4اعت4اره ص      

حیث یتم إضافة التوق�ع الرقمي إلى المحرر اإللكتروني، والتوق�ع هنا ع4ارة عن المحرر اإللكتروني في 

عن طرKF المفتاح الخاص، فال �م.ن بذلك أل6 شخص إال ) الق�مة الهاش�ة(صورة مضغوطة ومشفرة 

  .ل إل�هالمرسل، أن �قوم بتعدیل محتوP المحرر اإللكتروني حتى المرس

فالمرسل إل�ه �ستط�ع 4استخدام المفتاح العام المرسل أن �قوم 4فك شفرة الرسالة لمطا4قتها 4الرسالة     

، وال �ستط�ع إجراء أ6 تعدیل على )1(للتأكد من أن المحرر الموقع لم �حدث ف�ه أ6 تعدیل ،غیر المشفرة

  .المحرر

المحرر اإللكتروني و�Nانات إنشاء التوق�ع  ب�اناتمت تشرFعات الدول 4مسألة سالمة وقد اهت    

اإللكتروني، من خالل ب�انات التحقK من التوق�ع اإللكتروني، التي هي ع4ارة عن رموز أو مفات�ح التشفیر 

  . )2(العموم�ة أو أ6 ب�انات أخرP، مستعملة من أجل التحقK من التوق�ع االلكتروني

لمحرر اإللكتروني من أ6 تعدیل، .ما �شتر* أ�ضا سالمة و4النس4ة لسالمة المحرر �شتر* سالمة ا     

ب�انات التوق�ع اإللكتروني، ألن ب�انات التوق�ع اإللكتروني هي جزء من ب�انات المحرر اإللكتروني، فهما 

  ـ )3(.ال واحد ال یتجزأ

  :اعلى أنه إذ 06/3وقد نص قانون األونسیترال على هذا الشر* في فقرتین، حیث نصت المادة     

  ..ان أ6 تغییر في التوق�ع اإللكتروني، یجر6 4عد حدوث التوق�ع قابل لالكتشاف - ج" 

                                              

  .465- 464دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 1(

من  30والمادة . من قانون التوق�ع والتصدیK االلكترونیین الجزائر6، أ�ضا المادة األولى من قانون التجارة اإللكترون�ة ال4حرFني 2/5المادة ) 2(

  .توثیK المعتمدةقانون المعامالت اإللكترون�ة األردني، التي �سمیها إجراءات ال

  .466دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(
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.ان الغرض من اشترا* التوق�ع قانونا هو تأكید سالمة المعلومات التي یتعلK بها التوق�ع، و.ان أ6  -د  

  ".تغییر یجر6 في تلك المعلومات 4عد وقت التوق�ع قا4ال لالكتشاف

أن سالمة معلومات المستند وسالمة التوق�ع مرت4طین  ،یل تشرFع قانون األونسیترالوقد أوضح دل      

ارت4اطا وث�قا، لكنه تناول العنصران .ال على حدP، وهذا ق�اسا على مبدأ التكافؤ الوظ�في بین التوق�ع 

هر 4ه، وال الخطي والتوق�ع اإللكتروني، حیث أن التوق�ع الخطي ال یوفر ضمانا لسالمة المستند الذ6 �م

سالمة  ،ضمانا 4أن أ6 تغییر في المستند سیتسنى اكتشافه، خالفا للتوق�ع اإللكتروني الذ6 �ضمنهما معا

  .)1(المستند وسالمة التوق�ع

وشر* ارت4ا* التوق�ع اإللكتروني 4المحرر الموقع هو شر* مهم، ألنه یؤ.د الوظ�فة الثان�ة للتوق�ع       

مضمون المحرر الموقع عل�ه، فعندما تكون الصلة بین 4اإللكتروني، وهي أن �عبر عن رضاء الموقع 

الموقع لم �حدث ف�ه أ6 تعدیل ، وأن المحرر اإللكتروني ودائمة ةدیالمحرر الموقع أكالتوق�ع االلكتروني و 

منذ توق�عه وحتى وصوله إلى المرسل إل�ه، فهذا یؤد6 إلى التحقK من رضاء الموقع 4مضمون المحرر 

  .)2(الموقع عل�ه

وعلى ذلك فارت4ا* التوق�ع اإللكتروني 4المحرر الموقع شر* هام، ذلك أنه �عطي المحرر       

اإللكتروني حج�ة في اإلث4ات، و�ضمن عدم حدوث أ6 تعدیل أو تغییر في ب�اناته، فالمحرر غیر الموقع 

  . ال �م.ن أن �.تسب حج�ة .املة في اإلث4ات

، إلى جانب ةاإللكترون� اتق�عوالتو .ما أن أغلب التشرFعات الوطن�ة جرمت التزوFر في المحررات        

المحررات التقلید�ة، ونصت على عقو4ات رادعة لمن �ستعمل 4طرKF غیر قانوني توق�ع الغیر، أو یزور 

  .، وهو ما سنتطرق إل�ه الحقامون مستند الكتروني رسمي أو عرفيمض

  

  

                                              

  .54-53، ص لتوق�عات اإللكترون�ة، مرجع سابKدلیل تشرFع قانون االونسیترال النموذجي 4شأن ا) 1(

  .465دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 2(
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   :صمما بواسطة آل�ة مؤمنة خاصة بإنشاء التوق�ع اإللكترونيأن ��ون م ـــ4

      Kعرف المشرع الجزائر6 آل�ة إنشاء التوق�ع اإللكتروني، 4أنها جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبی

، و.ذا )2(727– 2001، .ما عرفها المشرع الفرنسي في المرسوم )1(ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني

  .، 4أنها أداة ماد�ة أو برنامج �قوم بإنشاء ب�انات التوق�ع اإللكتروني)3( 93ـــــــ 1999التوج�ه األوروNي 

من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6، 4أنها مجموعة  1/18وعرفتها المادة     

مج حاسب آلي، یتم بواسطتها تكوFن ب�انات عناصر مترا4طة ومتكاملة، تحتو6 على وسائS إلكترون�ة وNرا

 .   إنشاء التوق�ع اإللكتروني 4استخدام المفتاح الشفر6 الجذر6 

وعلى ذلك فأداة أو آل�ة إنشاء التوق�ع، هي التي تقوم بإنشاء ب�انات التوق�ع اإللكتروني، وقد تطلبت        

روني مؤمنة، وذلك بتوافر مجموعة من الشرو* هذه التشرFعات أن تكون أداة أو آل�ة إنشاء التوق�ع اإللكت

 والمتطل4ات تتمثل في مجملها في أرNعة شرو*، وحسب التشرFع الجزائر6 والفرنسي واألوروNي

، فإن الشرو* الثالثة األولى تتعلK 4الوسائل التقن�ة واإلجراءات المناس4ة المتعلقة 4حما�ة )4(والمصر6 

                                              

  .المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین الجزائر6  15/04من القانون رقم  4فقرة  02المادة  )1(
(2) Art 1/5 de décret N° 2001-272 ("Disposition de création de signature électronique": un matériel ou un logiciel 
destiné à mettre en application des données de création de signature électronique). 
(3) Art 2/5 de la directive européenne ("Dispositif de création de signature"  : un dispositif logiciel ou matériel 
configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature). 

وني تتوفر اآلل�ة المؤمنة إلنشاء التوق�ع اإللكتروني هي آل�ة إنشاء توق�ع الكتر :" رG من قانون التوق�ع والتصدیJ االلكترونیین الجزائ 11المادة ) 4(

  :فیها المتطل4ات اآلت�ة

  : یجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقن�ة واإلجرائ�ة المناس4ة على األقل ما �أتي -1

ني إال مرة واحدة، وأن یتم ضمان سرFتها 4.ل الوسائل التقن�ة المتوفرة     أال �م.ن عمل�ا مصادفة الب�انات المستخدمة إلنشاء التوق�ع اإللكترو  -أ       

  . وقت االعتماد

أال �م.ن إیجاد الب�انات المستعملة إلنشاء التوق�ع اإللكتروني عن طرKF االستنتاج وأن �.ون هذا التوق�ع محم�ا من أ6 تزوFر عن طرKF  -ب      

  .دالوسائل التقن�ة المتوفرة وقت االعتما

  أن تكون الب�انات المستعملة إلنشاء التوق�ع االلكتروني محم�ة 4صفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من أ6 استعمال من قبل اآلخرFن -ج     

  ."یجب أن ال تعدل الب�انات محل التوق�ع، وأن ال تمنع أن تعرض هذه الب�انات على الموقع قبل عمل�ة التوق�ع -2

-Art 3/1 de décret N° 2001-272 (1- un dispositif sécurise de création de signature électronique doit : 
1- Garantir par des moyens techniques et de procédures appropries  que les données de création de signature 
électronique: 
      a- Ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée. 
      b- Ne peuvent être  trouvée par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute 
falsification.  
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والشر* األخیر هو أن تضمن أداة إنشاء التوق�ع عدم التعدیل في ب�انات ومعط�ات التوق�ع اإللكتروني، 

  .ب�انات المحرر الموقع، وأن ال تكون مانعا وعائقا على علم الموقع علما تاما 4مضمون المحرر الموقع

  : وسنتناول هذه الشرو* ف�ما یلي

  .الب�انات ال �م.ن إنشاء ب�انات التوق�ع أكثر من مرة، وFجب أن تكفل وتضمن سرFة هذه -1

  .ال �م.ن استن4ا* ب�انات التوق�ع أو تقلیدها -2

  .یجب حما�ة ب�انات التوق�ع بواسطة الموقع ضد أ6 استعمال من الغیر -3

فهذه الشرو* الثالثة تتعلK 4حما�ة معط�ات و�Nانات إنشاء التوق�ع اإللكتروني، والتي هي ع4ارة عن    

 .)1(فیر الخاصة التي �ستعملها الموقع إلنشاء التوق�ع اإللكترونيب�انات فرFدة مثل الرموز أو مفات�ح التش

فیجب أن �.ون مفتاح التشفیر الخاص واقعا في ح�ازة الموقع حصرFا، وأن �.ون من المستحیل استعماله 

 .)2(من قبل الغیر

                                                                                                                                             

      C- Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre utilisation par des tiers. 
2- N’entrainer aucune altération du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait 
une connaissance exacte avant de le signer ) 
 : Annexe III de la directive européenneــ
1-Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent au moins garantir par les moyens techniques et 
procédures appropriés que : 
     a- Les données utilisées pour la création de la signature ne puissant, pratiquement, se rencontrer qu’une seule 
fois et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée. 
       b- L’on puisse avoir l’assurance suffisante que les donnée utilisées pour la création de la signature  ne 
puisant être trouvées par déduction  et que la signature soit protégée contre toute falsification par ces moyens 
techniques actuellement disponibles. 
        c- Les données utilisées pour la création de la signature  puissent être protégés de manière fiable par le 
signataire légitime contre leur utilisation par d’autres. 
2- Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher 
que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.) 

اإللكتروني مؤمنة متى تكون منظومة تكوFن ب�انات إنشاء التوق�ع :" المادة الثان�ة من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصرG ــ 

  :استوفت ما �أتي

�انات االستن4ا* لبعدم قابل�ة االستنتاج و  -ج ،�انات إنشاء التوق�ع اإللكترونيسرFة ب -ب،  يب�انات إنشاء التوق�ع اإللكترونالمنفرد ل عالطا4 -أ 

التحرFف أو االصطناع أو غیر ذلك من صور التالعب، أو من حما�ة التوق�ع اإللكتروني من التزوFر أو التقلید أو  - د، إنشاء التوق�ع اإللكتروني 

أال تحول هذه المنظومة دون  -و، لمحرر اإللكتروني المراد توق�عهعدم إحداث إ6 إتالف 4محتوP أو مضمون ا ـــــ ه، نشائه من غیر الموقعإم.ان إ

  ".علم الموقع علما تاما 4مضمون المحرر اإللكتروني قبل توق�عه

  .المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین الجزائر6  15/04من القانون  2/3المادة ) 1(

 . الجزائر6 المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین  15/04من القانون  2/8المادة ) 2(
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فأداة إنشاء التوق�ع یجب أن تكون متوافقة مع المستوP التكنولوجي السائد أثناء التوق�ع، 4حیث أن      

المفتاح الخاص یجب أن ال یتم استنتاجه أكثر من مرة بواسطة أ6 أداة أخرP إلنشاء التوق�ع موجودة في 

  .)1(لمفتاح العامالسوق، .ما انه یجب أن �.ون من المستحیل استن4ا* المفتاح الخاص من ا

.ما یجب أن �.ون المفتاح الخاص سرا، 4حیث ال �علم 4ه سوP الموقع، أو من 4أذن له 4استعماله       

ن�ا4ة عنه، وذلك خالفا للمفتاح العام الذ6 �.ون موضوعا في متناول الجمهور، حتى �م.نهم التحقK من 

  . )2(التوق�ع اإللكتروني للموقع والتأكد من هوFته

والح.مة من هذه االشتراطات الفن�ة ألداة وآل�ة إنشاء التوق�ع اإللكتروني، المتعلقة 4المفتاح الخاص       

وضمان سرFته وعدم إم.ان استن4اطه أو تقلیده أو استعماله من قبل الغیر، تهدف إلى أن تؤد6 هذه األداة 

هو�ة الموقع، فإذا .ان الشخص إلى إنشاء توق�ع إلكتروني �حقK الوظ�فة األولى للتوق�ع، وهي تحدید 

الذ6 �ستخدم المفتاح الخاص هو الوحید الذ6 �س�طر عل�ه وفي ح�ازته حصرFا، فإن تحدید هوFته �.ون 

  .)3(أمرا أكیدا 4استخدام المفتاح العام المرتS4 4المفتاح الخاص

ات المحرر الموقع، .ما ـــ أما الشر* األخیر فهو أال تؤد6 أداة إنشاء التوق�ع إلى حدوث تعدیل في ب�ان4

  .�حب أن ال تكون هذه األداة مانعا من إم.ان�ة إطالع الموقع على ب�انات المحرر قبل التوق�ع عل�ه

فیجب أال یؤد6 التوق�ع اإللكتروني إلى المساس بنزاهة المحرر اإللكتروني، بإحداث أ6 تعدیل أو       

هذا الشر* التقني، أن التوق�ع اإللكتروني هو تغییر في مضمون المحرر الموقع، والسبب في اشترا* 

معط�ات أو ب�انات الكترون�ة یتم إضافتها إلى ب�انات المحرر اإللكتروني فترتS4 4ه، فیجب أال یؤد6 ذلك 

  .)4(المساس 4المحرر الموقع، وFجب أن یتم تقد�م ب�انات التوق�ع اإللكتروني 4صورة توضح أنها توق�ع

، حیث یجب أن تم.ن )5(مبدأ هاما، وهو أن ما یراه الموقع هو ما �قوم بتوق�عه.ما أن هذا الشر* ینشئ  

  . األداة الموقع من رؤ�ة المحرر اإللكتروني .امال، وFتم.ن من االطالع على ب�اناته قبل أن یوقع عل�ه

                                              

(1) COUDOL( T.P.  ) , La signature électronique, Op.cit, P. 36. 

  .الجزائر6 المتعلK 4التوق�ع والتصدیK االلكترونیین  15/04من القانون  9/ 2المادة ) 2(

  .470دــ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(
4( ) COUDOL(T.P), La signature électronique, Op.cit, p 37.   
5( ) Idem. 
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بر عن رضاء توق�ع الكتروني، �ع أن تتم.ن أداة إنشاء التوق�ع من إنشاء4فبتوافر هذا الشر*،        

  .الوظ�فة الثان�ة من وظائف التوق�ع اإللكتروني تتحقKالموقع 4محتوP المحرر الذ6 وقع عل�ه، 

ائف ظأم.نها من تأد�ة و  ،وعل�ه فمتى توافرت الشرو* السا4قة في أداة إنشاء التوق�ع اإللكتروني      

  .حرر الذ6 وقع عل�هالتوق�ع، وهي تحدید هو�ة الموقع، و.ذا التعبیر عن رضائه مضمون الم

  :أن ینشأ التوق�ع اإللكتروني على أساس شهادة تصدیJ إلكتروني معتمدة ـــ5

أن یتم التحقK من هو�ة الموقع من خالل  من شرو* التوق�ع اإللكتروني المتقدم أو الموصوف،       

  .والوطن�ة أشارت إلى هذا الشر* أغلب التشرFعات الدول�ةوقد شهادة تصدیK معتمدة أو موصوفة، 

أن من شرو* تمتع التوق�ع اإللكتروني 4الحج�ة، أن  )1(من التوج�ه األوروNي 5/1فقد نصت المادة     

  .یتم من خاللها التحقK من هو�ة الموقع ،�.ون مبن�ا على شهادة تصدیK معتمدة

، 4حیث أنه )2(2001لسنة  272وأشار القانون الفرنسي إلى الشر* في المادة الثان�ة من المرسوم      

التي أن �.ون مبن�ا على أساس شهادة تصدیK معتمدة،  ،من شرو* تمتع التوق�ع اإللكتروني 4قرFنة الثقة

  .من نفس المرسوم 6یجب أن تتضمن ب�انات محددة وصادرة عن جهة تصدیK معتمدة، حسب المادة 

على  ،قانون التوق�ع اإللكترونيأ من الالئحة التنفیذ�ة ل/ 9أما القانون المصر6، فقد نصت المادة     

مادة الشر* الخاص بوجوب ارت4ا* التوق�ع اإللكتروني 4شهادة تصدیK إلكتروني معتمدة، والتي عرفتها ال

ین الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها 4التصدیK وتثبت االرت4ا* ب":من ذات الالئحة 4أنها 1/7

أو جهات أجنب�ة  ،دات تصدر من جهات مرخص لها بذلكهذه الشها ."الموقع و�Nانات إنشاء التوق�ع

  .)3(معتمدة للتصدیK اإللكتروني

                                              

(1) Art. 5/1: Effets juridique des signatures électroniques : 
1_ Les Etats membres veillent a ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifie et 
créées par un dispositif sécurisé de création de signature. 

(2) Art 2 : La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce 

procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de 
signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique 
qualifié.  

  .من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  22-21و  1/6   المواد) 3(
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من الالئحة على الب�انات الواجب توافرها في شهادة التصدیK اإللكتروني، 4حیث تلتزم  20ونصت المادة 

Kبذ.ر .ل هذه الب�انات في شهادة التصدی Kجهة التصدی.  

قد اشتر* حتى �.ون التوق�ع اإللكتروني موصوفا أ6 متقدما، أن ینشأ و4النس4ة للمشرع الجزائر6، ف       

 02/07وعرف شهادة التصدیK اإللكتروني في المادة . )1(على أساس شهادة تصدیK إلكتروني موصوفة

وث�قة في ش.ل إلكتروني تثبت الصلة بین ب�انات التحقK من التوق�ع :" 4أنها 15/04من القانون 

من نفس القانون، أن تتوافر في شهادة التصدیK مجموعة من  15، واشتر* في المادة "والموقعاإللكتروني 

  .المتطل4ات حتى تفي 4الغرض المطلوب منها

وعل�ه متى توافرت هذه الشرو* مجتمعة، .ان للتوق�ع اإللكتروني حج�ة في اإلث4ات، ووصف 4أنه        

م.ن من �ه و التوق�ع اإللكتروني مرت4طا 4الموقع وحد �.ون  4أن. توق�ع الكتروني متقدم أو موصوف أو آمن

تحدید هوFته، ومنشأ بواسطة وسائل تحت التح.م الحصر6 للموقع وس�طرته الم4اشرة، ومرت4طا بب�انات 

�.ون مصمما بواسطة أداة أو وأن المحرر، 4حیث �م.ن .شف أ6 تعدیل أو تغییر في ب�انات المحرر، 

التوق�ع اإللكتروني تستوفي جملة من الشرو*، وأن ینشأ على أساس شهادة آل�ة مؤمنة خاصة بإنشاء 

  . تصدیK معتمدة

.ل هذه الشرو* مجتمعة تعطي التوق�ع اإللكتروني وصف التوق�ع اإللكتروني المتقدم أو الموصوف،      

في نص المادة إل�ه المشرع الجزائر6  أشارو�.ون له حجة مساو�ة في اإلث4ات للتوق�ع التقلید6، وهو ما 

�عتبر التوق�ع اإللكتروني الموصوف وحده مماثال للتوق�ع الم.توب، سواء ": 15/04من القانون رقم  08

  "..ان لشخص طب�عي أو معنو6 

شخص من اإلث4ات الغیر أن عدم توافر 4عض أو .ل هذه الشرو* في التوق�ع اإللكتروني، ال �منع     

 ،)2(توق�ع متقدمالذ6 استخدمه هو أن التوق�ع اإللكتروني  ،ا4قاغیر تلك المنصوص علیها س 4أ�ة طرFقة

  .فقد یتفK األطراف ف�ما بینهم على أن التوق�عات المت4ادلة بینهم هي توق�عات إلكترون�ة متقدمة

                                              

  .الجزائر6  15/04من القانون رقم  7المادة ) 1(

  .التوق�عات اإللكترون�ةمن القانون األونسیترال 4شأن  6/4المادة ) 2(
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وقد أشار المشرع الجزائر6 إلى أنه التوق�ع الذ6 یرد في ش.ل إلكتروني، أو التوق�ع االلكتروني الذ6      

ال یتوافر على 4عض شرو* التوق�ع اإللكتروني الموصوف، ال �م.ن رفضه .دلیل إث4ات أمام القضاء، 

أعاله ال  08مادة 4غض النظر عن أح.ام ال: على ما یلي 15/04من القانون  09حیث نصت المادة 

  :�م.ن تجرFد التوق�ع اإللكتروني من فعالیته القانون�ة أو رفضه .دلیل أمام القضاء 4سبب

  ش.له اإللكتروني، أو  -1

  أنه ال �عتمد على شهادة تصدیK إلكتروني موصوفة، أو  -2

  .أنه لم یتم إنشاؤه بواسطة آل�ة مؤمنة إلنشاء التوق�ع اإللكتروني -3

وعل�ه فالمشرع الجزائر6 اعترف 4التوق�ع اإللكتروني، ومنحه حج�ة في اإلث4ات تكون مساو�ة للتوق�ع       

التقلید6، .ما أنه ال �م.ن رفضه .دلیل إث4ات أمام القضاء لمجرد أنه لم �ستوف شرو* التوق�ع 

4المحرر  اطرت4موFته، و ، 4حیث أنه متى .ان مرت4طا 4الموقع ومحددا له)المتقدم(اإللكتروني الموصوف 

الموقع عل�ه، وس�طرة الموقع على وسائل إنشاء التوق�ع اإللكتروني .انت له حجة في اإلث4ات، 4معنى أن 

التوق�ع قد حقK الوظائف األساس�ة له، وهي تحدید هو�ة الموقع والتعبیر عن رضائه مضمون المحرر 

  .اإللكتروني الموقع عل�ه

  الثاني طلبالم

 Jالتوثی)Jاإللكتروني )التصدی  

ما لهذه المرحلة من ل، مراحل في إبرام العقد اإللكترونيتعد مرحلة التصدیK اإللكتروني من أهم ال      

دور في إث4ات انعقاد العقد، والتأكد من صحة الب�انات الواردة ف�ه وعدم تعرضها للتحرFف أو التغییر، 

له  و.لمن وجود طرف ثالث محاید ت فالبد. الموقعلتحقK من صحة التوق�ع ونسبته إلى شخص ا او.ذ

  .خدمات التصدیK أو جهة التوثیK ؤد6أو م�طلK عل�ه مقدم  ،مهمة التصدیK االلكتروني

     Kللتأكید على نس4ة المحرر أو العقد اإللكتروني  الكترون�ة، و�قوم هذا الطرف 4منح شهادة تصدی

و�عتبر  ).الموقع(توق�ع االلكتروني ونسبته لمن صدر عنه لصاح4ه أو مصدره، و.ذا التأكید على صحة ال

  .نشا* التوثیK االلكتروني نشا* اقتصاد6 یخضع للقید في السجل التجار6، ط4قا للقانون التجار6 
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ثان إلى  فرعأول إلى جهة التصدیK اإللكتروني، وفي  فرع في ،طلبوعلى ذلك سنتطرق في هذا الم

  .شهادة التصدیK اإللكتروني

  األول فرعال

  جهة التصدیJ اإللكتروني

تتطلب المعامالت االلكترون�ة ضرورة توافر الثقة واألمان في الوسS الذ6 تجر6 ف�ه، نظرا للطا4ع      

للمعامالت اإللكترون�ة، هامین عنصرFن  الخاص الذ6 تتم ف�ه، لذلك تعمل جهات متخصصة على توفیر

تعدیل أو تزFیف، و.ذا التأكد من هو�ة الطرفین  ضمان صحة المحررات اإللكترون�ة من أ6هما و 

  .لكتروني ونسبته إلى أطرافهمن خالل تأمین التوق�ع اإل ،المتعاقدین

أو التوق�ع االلكتروني، بوضع القواعد /وقد اهتمت تشرFعات الدول المتعلقة 4المعامالت اإللكترون�ة و     

ائها و.�ف�ة ممارستها لنشاطها والرقا4ة علیها الخاصة بتنظ�م جهة التصدیK اإللكتروني، من حیث إنش

  :لذا سنتناول جهة التصدیK االلكتروني من خالل النقا* التال�ة. ومسؤولیتها

تعرFف جهة التصدیK اإللكتروني من طرف  إلىسنتعرض  :المقصود بجهة التصدیJ اإللكتروني ـــأوال

  .ةدور هذه الجهو التشرFعات الدول�ة والوطن�ة، و.ذا وظ�فة  

  :تعر'ف جهة التصدیJ اإللكتروني ـــ1

 مقدم خدمات ،ه من القانون االونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة/2عرفت المادة    

شخص �صدر الشهادات، وFجوز أن �قدم خدمات أخرP ذات صلة 4التوق�عات :"التصدیK 4أنه

  ". اإللكترون�ة

.ل .�ان أو شخص طب�عي أو معنو6 �قدم :"4أنه 2/11.ما عرفه التوج�ه األوروNي في المادة     

  .")1(شهادات التصدیK أو خدمات أخرP لها عالقة 4التوق�عات اإللكترون�ة

                                              

(1) ("Prestataire de service de certification"  tout entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats 
ou fournit d’autres services liés aux signatures  électroniques) J.O.C. E, L 13, 19 janvier 2000, P. 12 et 5. 
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، تعرFفا لمقدم خدمات 11، في المادة األولى فقرة 2001لسنة  272.ما وضع المرسوم الفرنسي رقم      

أ6 شخص �قدم شهادات :" التصدیK مقارNا للتعرFف الذ6 وضعه التوج�ه األوروNي، حیث عرفه 4أنه

  .")1(التصدیK أو خدمات أخرP في مجال التوق�ع اإللكتروني

رFفات السا4قة الواردة في قانون األونسیترال والتوج�ه األوروNي والمرسوم الفرنسي، فنالحg أن هذه التع     

قد وسعت من النشا* الذ6 تقوم 4ه جهة التصدیK اإللكتروني، فبجانب الدور الرئ�سي لها في إصدار 

كتروني، شهادة التصدیK اإللكتروني، فإنها تقوم أ�ضا 4أنشطة أخرP تكون لها عالقة بتقن�ة التوق�ع اإلل

أو  أو 4حفg .ل ما یتعلK 4التوق�ع االلكتروني أو بإ�قاف ،تحدید تارFخ ثابت للتعاقد اإللكتروني: وذلك مثل

  .)2(بإلغاء شهادة التصدیK اإللكتروني

وقد تنشأ جهة التصدیK اإللكتروني بناءا على تنظ�م خاص بین مستخدمي الش4.ة، و4التالي تكون      

قد تنشأ من خالل تدخل الدولة بإنشاء هیئة عامة تتولى مهام .ما جهة التصدیK أو التوثیK هیئة خاصة، 

  .)3(التوثیK، وهذا بدوره یؤد6 إلى الثقة بین المتعاملین من خالل ش4.ة االنترنت

شخص طب�عي :"4أنه 2/12.ما عرف المشرع الجزائر6 مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني في المادة    

 Kفي مجال التصدی Pإلكتروني موصوفة، وقد �قدم خدمات أخر Kأو معنو6 �قوم 4منح شهادات تصدی

  . "اإللكتروني

�ة ومعنو�ة، عامة أو خاصة، فالمشرع الجزائر6 أسند مهمة التصدیK اإللكتروني إلى أشخاص طب�ع    

 S4ترت Pإلكتروني مؤمنة وموثوقة، إلى جانب تقد�م خدمات أخر Kتتولى إصدار ومنح شهادات تصدی

  .4التصدیK اإللكتروني، .التوق�ع االلكتروني ونشر شهادات التصدیK االلكتروني أو إلغاؤها

فیذ�ة لقانون من الالئحة التن 1/6 في المادة.ما عرف المشرع المصر6 جهة التصدیK االلكتروني،      

الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصدیK اإللكتروني وتقد�م خدمات :" ، 4أنهاالتوق�ع االلكتروني

                                              

(1) ("Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques 
ou fournit d'autres services en matière de signature électronique"). 
(2) CAPRIOLI (E.A), « La loi française sur la preuve et la signature électronique dans la perspective 
européenne », J .C.P.G, N° 18, 3 mai 2000, P. 793. 

  .309إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص دــ ) 3(
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.ما فعلت القوانین  ،ولم �طلK علیها اسم مقدم خدمات التصدیK االلكتروني. "تتعلK 4التوق�ع اإللكتروني

  .السا4قة

التصدیK اإللكتروني إلى أشخاص معنو�ة ول�ست طب�ع�ة، ذلك أن تقد�م فالمشرع المصر6 أو.ل مهمة 

خدمات التصدیK اإللكتروني �حتاج إلى إم.ان�ات ماد�ة وتقن�ة .بیرة، .ما �حتاج إلى أجهزة معقدة 

  .، قد ال تتوافر في األشخاص الطب�ع�ة)1(وخبرات فن�ة .بیرة

أو (هیئة ":ادات التصدیK اإللكتروني، 4أنهاوعلى ذلك �م.ن تعرFف الجهة المختصة بإصدار شه    

یتولى إدارتها شخص طب�عي أو معنو6، تعمل بترخ�ص من إحدP مؤسسات الدولة، وظ�فتها ) مؤسسة

ومفتاحه العام، أو أ�ة مهمة ) طب�عي أو معنو6 (إصدار شهادات تصدیK الكترون�ة، ترSN بین شخص 

 .")2(أخرP تتعلK 4التوق�ع اإللكتروني

  : یتمثل دور جهة التصدیK اإللكتروني ف�ما یلي :دور جهة التصدیJ اإللكتروني ـــ2

  :التحقJ من هو�ة شخص الموقع -أ    

یتمثل االلتزام الرئ�سي لجهات التصدیK اإللكتروني في ق�امها 4التحقK من هو�ة شخص الموقع،       

حیث تقوم بإصدار شهادة تصدیK إلكتروني تفید التصدیK على التوق�ع اإللكتروني في صفقة معینة، 

إللكتروني على تشهد 4موجبها 4صحته ونسبته إلى من صدر عنه، فإذا قام أحد األطراف بوضع توق�عه ا

صدور التوق�ع من على وضمنت جهة محایدة صحتها، فإن ذلك یؤ.د  ،رسالة الب�انات اإللكترون�ة

  .)3(صاح4ه

، فإن مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني 15/04من القانون الجزائر6 رقم  2فقرة  44فط4قا للمادة     

تحقK من هوFته، وعند االقتضاء التحقK �منح شهادة تصدیK أو أكثر لكل شخص �قدم طل4ا، وذلك 4عد ال

  . من صفاته الخاصة

                                              

  .412دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 1(

  .116دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 2(

  .314أحمد سل�مان، المرجع السابK، ص دـ إ�مان مأمون ) 3(

  .90دــ سعید السید قندیل، المرجع السابK، ص  ــــ 
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وFجب على مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني، إنشاء سجل یدون ف�ه هو�ة وصفة الممثل القانوني     

المستعملة للتوق�ع االلكتروني المتعلK 4شهادة التصدیK اإللكتروني الموصوفة،  ،لألشخاص االعت4ارFة

  .)1(الشخص الطب�عي عند .ل استعمال لهذا التوق�ع اإللكتروني 4حیث �م.ن تحدید هو�ة

إلكترون�ا إلى شخص آخر، یرفK 4ه ما �عرف بهوFته،  اففي الواقع العملي عندما یرسل شخص محرر      

و4ما أن االتصال یتم إلكترون�ا، فغال4ا ما ی4عث شهادة إلكترون�ة تحتوP مجموعة من الب�انات من ضمنها 

شهادة التوق�ع، و4عد أن یتأكد المرسل إل�ه من صالح�ة الفي رسل إل�ه هو�ة المرسل وسلطاته ما �حدد للم

�عول على المحرر اإللكتروني، وه.ذا یتم  ،هامن خالل الجهة التي أصدرت ،اإللكترون�ة المرسلة إل�ه

 .)2(توصل إلى اتفاق نهائيیتم البین المرسل والمرسل إل�ه إلى أن الت4ادل 

  : إث�ات مضمون الت�ادل اإللكتروني -ب    

تتولى جهة التصدیK اإللكتروني أ�ضا، التحقK من مضمون الت4ادل اإللكتروني بین األطراف       

وتجن4ا لحدوث أ6 . )3(وسالمته وجدیته و4عده عن الغش واالحت�ال، فضال عن إث4ات وجوده ومضمونه

التصدیK والتوثیK تقوم بتعقب المواقع التجارFة للتحر6 عن غش اتجاه  المتعاملین 4اإلنترنت، نجد جهات 

جدیتها ومصداقیتها، فإذا اتضح لها أن تلك المواقع غیر حق�ق�ة أو غیر جد�ة، فإنها تقوم بتحذیر 

، و4التالي توفر جهة قة الشر.ة التي سیبرم معها العقد، فیرجع إلى هذه الجهة للتأكد من حق�)4(المتعاملین

ان والثقة للمتعاملین عبر ش4.ة االنترنت، وتحول دون الغش واالحت�ال الذ6 تقوم 4ه المواقع التصدیK األم

  .االفتراض�ة المزFفة، والتي تتخذ من ش4.ة االنترنت وسیلة لممارسة أعمالها غیر المشروعة

                                              

  .15/04من القانون الجزائر6  03فقرة  44المادة ) 1(

  .166دـ ع�سى غسان  رNضي، المرجع السابK، ص  )2(

األعمال "4حث مقدم لمؤتمر  ،"التوثیJ اتجاه الغیر المتضررتوثیJ المعامالت اإللكترون�ة ومسؤول�ة جهة "، أبو اللیل إبراه�م الدسوقي. د) 3(

 12إلى  10المنعقد بدولة اإلمارات العر�Nة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة المعتمدة من " المصرف�ة اإللكترون�ة بین الشرFعة والقانون 

  banque.com-www.une : ومتوفر على الموقع االلكتروني .1869، الجزء الخامس، ص 2003ما6 

 .1869ص  ، 40، هامش رقم  السابKدـ إبراه�م الدسوقي أبو اللیل، المرجع ) 4(

، دار الرا�ة للنشر والتوزFع، الط4عة األولى،  - دراسة مقارنة-التوثیJ االلكتروني ومسؤول�ة الجهات المختصة �ه دـ لینا إبراه�م یوسف حسان،   ـــ 

  .48، ص 2009األردن، 
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ل فعلى مقدم خدمة التصدیK توض�ح مختلف مراحل إبرام العقد 4طرKF الكتروني، وتحدید الوسائ    

 ،، و.ذا .�ف�ة تصح�ح األخطاء المحتملة عند حجز الب�اناتالمتعاقدة األطرافالتقن�ة الالزمة لتحدید هو�ة 

   .)1(ووضع هذه الوسائل تحت الخدمة

  .Horodatage تحدید لحظة ابرم العقد - ج    

تحدید وقت إبرام العقد ل�س شرطا ضرورFا لصحة العقد، لكن �عد بدا�ة لتنفیذ ما ترتب على العقد       

من آثار، وعلى ذلك إذا نظرنا إلى التارFخ المدون 4الرسالة اإللكترون�ة، فنجده ال �قدم أ6 ضمان إذ 

دا في تحدید زمان انعقاد العقد بإم.ان المستخدم أن �غیر الزمن المدون 4حاسو4ه، بل المش.لة تزداد تعقی

عند تعدد أطرافه المتواجدین في أكثر من دولة، ألن مختلف الحواسیب التي ستقوم 4االتصال ستعطي 

أزمنة مختلفة، لذا فإن تحدید زمن إبرام العقد یتعین أن یتم من خالل جهات التصدیK، والتي تعمل على 

  .)2(تحدید تارFخ واحد إلبرام العقد اإللكتروني

و.ذا حساب مواعید فإذا تم تحدید تارFخ العقد، فانه �م.ن تحدید تارFخ البدء في تنفیذ االلتزامات،      

عدة وسائل، وتعد 4 رفي من خالل ثبوت تارFخه، وذلكیتم االحتجاج على الغیر 4العقد الع التقادم، .ما

كتروني، وسیلة من وسائل ثبوت على المحررات االلكترون�ة من طرف جهات التصدیK االل التأشیرعمل�ة 

  .ه على من یدعي حقا ثابتا من هذا المحرراالحتجاج 4 طرافلأل�م.ن  ،التارFخ

   .إصدار المفات�ح اإللكترون�ة - د     

تقوم جهات التصدیK اإللكتروني 4منح وٕاصدار المفات�ح اإللكترون�ة، وهما المفتاح الخاص الذ6      

بواسطته یتم تشفیر الرسالة اإللكترون�ة والمفتاح العام الذ6 یتم بواسطته فك هذا التشفیر، وهما مرت4طان 

عام المرتS4 4المفتاح الخاص رFاض�ا ب4عضهما ال4عض، حیث ال �م.ن فك شفرة الرسالة إال 4المفتاح ال

الذ6 تم 4ه تشفیر الرسالة، و4التالي إذا تم فك تشفیر الرسالة بنجاح، یتأكد المرسل إل�ه من أن الشخص 

  .)3(الذ6 أرسل له مفتاحه العام هو الذ6 قام بتشفیر الرسالة وٕارسالها إل�ه

                                              

(1) WIND PAGNANGDE DOMINIQUE KABRE, La conclusion des contrats électroniques, étude de droit 
africains et européens, éd  l’harmattan, Paris, 2013, P. 262. 

  .316جع السابK، ص دـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، المر ) 2(

  .414دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 3(
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Kالتوق�ع بتقد�م الب�انات الالزمة إلى  .ما تقوم هذه الجهات بإصدار التوق�ع الرقمي، حیث �قوم طالب توثی

  .جهة التصدیK، ف�صدر له المفتاح الخاص الذ6 �ستخدمه في التوق�ع

وقد أوجب القانون األلماني على مقدم خدمة التوثیK أو التصدیK، إحاطة صاحب التوق�ع علما 4أنه      

لم ینص القانون على ذلك، .ما توق�عه اإللكتروني �عادل توق�عه الیدو6 من حیث األثر القانوني، ما 

 Kأوجب على جهة التصدی)Kأن تحصل على توق�ع الشخص .تا4ة على علمه بذلك، وذلك ) التوثی

  . )1(لضمان ق�ام مقدم الخدمة بواج4ه

هذه هي مجمل الوظائف األساس�ة لجهات التصدیK اإللكتروني، لكن هناك وظائف والتزامات       

كتروني، وهي أنشطة مرت4طة 4الوظائف األساس�ة لجهات التصدیK اإللكتروني، مرت4طة بتقن�ة التوق�ع اإلل

  .سنتطرق لها الحقا

اشتر* المشرع الجزائر6 لتأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني،  :إنشاء جهة التصدیJ اإللكتروني اـــثان�

ضرورة الحصول على ترخ�ص تمنحه السلطة االقتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني، وذلك ط4قا لنص المادة 

  .)2(، بل وقد وضع عقو4ات جزائ�ة على من �مارس هذا النشا* دون ترخ�ص15/04من القانون رقم  33

ضع لحرFة الممارسة، وٕانما وجب غم أنه نشا* تجار6، إال أنه ال یخر  كترونيفنشا* التصدیK االل      

نها من طرف السلطة الم.لفة 4ضS4 البرFد ییتم تعی �ص من السلطة المختصة، التيخالحصول على تر 

  .والمواصالت السلك�ة والالسلك�ة

.ما اشتر* المشرع المصر6 أ�ضا لممارسة خدمات التصدیK اإللكتروني، ضرورة الحصول على     

من قانون التوق�ع  19، حسب المادة *ITIDAترخ�ص بذلك من هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات 

 من نفس القانون لمن �صدر شهادة 23اإللكتروني المصر6، .ما نص على عقو4ات جزائ�ة في المادة 

  .تصدیK دون الحصول على الترخ�ص

                                              

4حث مقدم 4مؤتمر األعمال المصرف�ة اإللكترون�ة بین الشرFعة والقانون   ،"الحما�ة الجنائ�ة للمستند اإللكتروني"دـ أشرف توفیK شمس الدین، ) 1(

  . 517الجزء الثاني، ص  ، 2003ما6  20إلى  10المنعقد بدولة اإلمارات العر�Nة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، الفترة من 

أو ) دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار) دج 200.000(وذلك 4الح4س من سنة واحدة إلى ثالث سنوات و4غرامة من مائتي ألف دینار ) 2( 

   .15/04من القانون  72بإحدP هاتین العقوNتین فقS، حسب المادة 

*ITIDA : Information Technology Industry Development. 
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لك یجب الحصول على ترخ�ص قبل مزاولة نشا* التصدیK اإللكتروني، شر* أن یتوافر في طالب لذ

  .الترخ�ص مجموعة من المتطل4ات نص علیها القانون 

مبدأ حرFة ممارسة نشا* إصدار شهادات ات4ع أما في القانون الفرنسي فإن األمر یختلف، حیث أنه      

تصدیK اإللكتروني، ف�حK أل6 هیئة أن تمارس هذا النشا* دون حاجة إلى الحصول على ترخ�ص ال

من التوج�ه األوروNي الخاص 4التوق�عات  2/ 03مسبK من السلطات الفرنس�ة، وذلك إعماال لنص المادة 

لب أ6 اإللكترون�ة، حیث ألزم الدول األعضاء 4عدم فرض أ6 قیود على إنشاء سلطات التصدیK أو تط

Kبهذا المبدأ 2001لسنة  272، فالتزم المشرع الفرنسي في المرسوم )1(ترخ�ص مسب.  

     Kي سمح للدول األعضاء بإنشاء أنظمة طوع�ة إلنشاء جهات التصدیNغیر أن التوج�ه األورو

اإللكتروني، 4معنى أن جهة التصدیK غیر ملزمة 4الحصول على ترخ�ص أو اعتماد من السلطات 

، فاألمر اخت�ار6 لها، 4حیث تستط�ع ممارسة نشاطها دون حاجة )2(المختصة حتى تمارس نشاطها

ل على اعتماد من السلطات المختصة في الدولة، فقد أنشأ القانون الفرنسي نظاما العتماد جهات للحصو 

  .التصدیK التي تتقدم 4طلب لذلك شرFطة توافر المتطل4ات التي نص علیها القانون في هذه الجهات

سي ستكون لكن ما �م.ن مالحظته أنه في الواقع العملي، فإن جهات التصدیK في القانون الفرن      

مضطرة للحصول على هذا االعتماد، ذلك أن من أحد الشرو* التي تطلبها القانون في التوق�ع اإللكتروني 

حتى تكون ى شهادة تصدیK إلكتروني معتمدة و حتى یتمتع 4الحج�ة، أن یتم التأكد من صحته 4مقتض

تروني معتمدة، و4التالي ، یجب أن تكون صادرة عن جهة تصدیK إلكشهادة التصدیK اإللكتروني معتمدة

فالقانون الفرنسي رSN اعتماد جهة التصدیK 4حج�ة التوق�ع اإللكتروني الذ6 تم إنشاؤه بناء على المفات�ح 

 .)3(الصادرة منها، مما یؤد6 إلى اضطرار جهة التصدیK إلى الحصول على االعتماد

                                              

(1) Art. 3/1 (Les États membres ne soumettent la fourniture des services de certification à aucune autorisation 
préalable.)  
(2) Art 3/2 (Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir 
des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni. Tous les 
critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Les États 

membres ne peuvent limiter le nombre de prestataires accrédités de service de certification pour des motifs 
relevant du champ d'application de la présente directive.) 
(3) LAMBERTERIE (I.) et F. BLANCHETTE  ( J.), « Le décret de 30 mars 2001 relatif à la signature  
électronique », Art. précis.  
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ة التصدیK اإللكتروني، و.ذا نظام وعلى ذلك سنتناول في هذا الفرع، المتطل4ات الواجب توافرها في جه

  .اعتماد جهة التصدیK أو الترخ�ص لها

  :المتطل�ات الواجب توافرها في جهة التصدیJ اإللكتروني ـــ 1

المتعلK 4التوق�ع والتصدیK  15/04من القانون  34اشتر* المشرع الجزائر6 في نص المادة     

توافرها في .ل شخص سواء أكان طب�ع�ا أم معنو�ا، اإللكترونیین، مجموعة من الشرو* والمتطل4ات یجب 

 Kیتقدم 4طلب إلى الجهة المختصة للحصول على ترخ�ص ممارسة مهنة مؤد6 خدمات التصدی

  : اإللكتروني، هذا الشرو* هي

للشخص 4النس4ة أو الجنس�ة الجزائرFة  ،للشخص المعنو6  4النس4ة ــــــ أن �.ون خاضعا للقانون الجزائر6 1

  الطب�عي، 

  أن یتمتع 4قدرة مال�ة .اف�ة، -2

أن یتمتع 4مؤهالت وخبرة ثابتة في میدان تكنولوج�ا اإلعالم واالتصال للشخص الطب�عي أو المسیر -3

وهو ما تطل4ه أ�ضا التوج�ه األوروNي في الجهة المختصة بإصدار شهادات التوثیK، . للشخص المعنو6 

حK الثاني للتوجه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة، الذ6 ینظم من المل) ه(حیث أشارت المادة 

یجب على :" المتطل4ات الخاصة 4الم.لفین بخدمة التوثیK الذین �صدرون شهادات موصوفة، إلى أنه

الم.لفین بخدمات التوثیK االستعانة 4موظفین متمتعین 4المعارف النوع�ة والخبرة والتوص�فات الضرورFة 

دمات، وعلى األخص االختصاصات على مستوP اإلدارة، والمعارف المتخصصة تكنولوج�ا في لتورFد الخ

  .")1(...التوق�عات اإللكترون�ة

ى مع نشا* تأد�ة خدمات التصدیK فانلح.م عل�ه في جنا�ة أو جنحة تتأن ال �.ون قد سبK ا -4

  . اإللكتروني

المشرع الجزائر6 صراحة، إال أنه أشار إلیها في وهناك شرو* أخرP تقن�ة، حتى وٕان لم یتطرق إلیها      

، وهي ضرورة استخدام برامج وأنظمة لتأمین المعلومات 15/04من القانون رقم  ب/11/1نص المادة

وحما�ة الب�انات، تحق�قا لألمان التقني ضد أ6 استعمال غیر مشروع وتطبیK إجراءات تحقK السرFة 

                                              

  .125- 124دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص  )1(
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، و.ذا التوج�ه األوروNي 6/2في المادة  2001لسنة   272لفرنسي المناس4ة، وهو ما أشار إل�ه المرسوم ا

أ من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع / 12، و.ذا المادة اإللكتروني في الملحK الثاني منهللتوق�ع 

  .اإللكتروني المصر6 

المتطل4ات من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 مجموعة من  12وقد حددت المادة 

K1(وجب توافرها في طالب الحصول على الترخ�ص بإصدار شهادات التصدی(.  

وٕاذا ما توافرت في طالب الحصول على ترخ�ص لتأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني هذه      

المتطل4ات، فإنه تمنح له شهادة التأهیل لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة، سواء .ان شخص 

معنو6، وذلك من أجل تهیئة الوسائل الالزمة لتأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني، وFتم تبل�غ طب�عي أو 

                                              

  :هذه المتطل�ات هي )1(

لفقرة نظام تأمین المعلومات وحما�ة الب�انات وخصوص�اتها 4مستوP حما�ة ال �قل عن المستوP المذ.ور في المعاییر والقواعد المشار إلیها في ا –أ  

  .من الملحK الفني والتقني لالئحة 2

  : دلیل إرشاد6 یتضمن ما یلي -ب

إدارة التأمین والكوارث، وذلك وفقا للمعاییر  -4 ــ إدارة األعمال الداخل�ة 3. رFةإدارة المفات�ح الشف -2إصدار شهادات التصدیK اإللكتروني -1

  .الفن�ة والتقن�ة المذ.ورة في الفقرة ه من الملحK الفني والتقني لالئحة

  .من هذه الالئحة) 4،3،2(منظومة تكوFن ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني مؤمنة، وفقا للضواS4 الفن�ة والتقن�ة المنصوص علیها في المواد  -ج

  . نظام لتحدید تارFخ ووقت إصدار الشهادات وٕا�قافها، وتعل�قها وٕاعادة تشغیلها وٕالغائها -د

  نظام للتحقK من األشخاص المصدر إلیهم شهادات التصدیK اإللكتروني والتحقK من صفاتهم الممیزة  - ص

  . رFة ألداء الخدمات المرخص بهاالمتخصصون من ذو6 الخبرة الحاصلین على المؤهالت الضرو  -و

ادة نظام حفg ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني وشهادات التصدیK اإللكتروني طوال المدة التي تحددها الهیئة في الترخ�ص، وت4عا لنوع الشه -ز

الموقع و4موجب عقد مستقل یبرم بین المصدرة، وذلك ف�ما عدا مفات�ح الشفرة الخاصة التي تصدرها للموقع، فال تحفg إال بناء على طلب من 

  .المرخص له والموقع، ووفقا للقواعد الفن�ة والتقن�ة لحفg هذه المفات�ح التي �ضعها مجلس إدارة الهیئة

  .ح ـــــــ نظام للحفا| على السرFة الكاملة لألعمال المتعلقة 4الخدمات التي یرخص بها، والب�انات الخاصة 4العمالء

  : نظام إل�قاف الشهادة في حال ثبوت توافر حالة من الحاالت التال�ة –* 

  . العبث بب�انات الشهادة أو انتهاء مدة صالحیتها -1

  .سرقة أو فقد المفتاح الشفر6 الخاص أو ال4طاقة الذ.�ة، أو عند الشك في حدوث ذلك -2

المبرم مع المرخص له، و�.ون نظام إ�قاف الشهادات وفقا للقواعد والضواS4 التي عدم التزام الشخص المصدر إل�ه شهادة التصدیK ببنود العقد  -3

  . �ضعها مجلس إدارة الهیئة

  .ل الفحص والتحقK من جانب الهیئةنظام یت�ح و�سیر للهیئة التحقK من صحة ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتروني وNخاصة في إطار أعما -ك
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یوما ابتداء من تارFخ استالم الطلب المثبت بإشعار 4االستالم، حسب ما  60هذه الشهادة في أجل أقصاه 

  . 2و 35/1جاء في المادة 

، وفي حال رفض منح )1(نازل عنها للغیروهذه الشهادة تمنح للشخص 4صفة شخص�ة، وال �م.ن الت     

شهادة التأهیل من السلطة االقتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني، وجب أن �.ون قرار الرفض مسب4ا وFتم 

  ).15/04من القانون رقم  37المادة (تبل�غه للمعنى مقابل إشعار 4االستالم 

وفي .ل األحوال ال �م.ن حامل هذه الشهادة تأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني، إال 4عد الحصول      

، 4معنى أن شهادة التأهیل ال تؤهل الشخص لتأد�ة هذه الخدمات، بل یجب )35/3المادة (على الترخ�ص 

  .الحصول على ترخ�ص بذلك من السلطة االقتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني

، 15/04من القانون رقم  33نص المشرع الجزائر6 في المادة  :�ص لجهة التصدیJ اإللكترونيالترخ ـــ2

على أن نشا* تأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني یخضع إلى ترخ�ص تمنحه السلطة االقتصاد�ة 

من طرف السلطة الم.لفة 4ضS4 من نفس القانون،  29حسب المادة نها یللتصدیK اإللكتروني، یتم تعی

  .رFد والمواصالت السلك�ة والالسلك�ةالب

هذه السلطة تقوم 4متا4عة ومراق4ة مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني، الذ6 �قدمون خدمات التوق�ع      

والتصدیK اإللكترونیین لصالح الجمهور، و.ذا منح التراخ�ص لمؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني 4عد 

والتي هي  ،15/04رقم الجزائر6 من القانون  30لمادة ل وفقا موافقة السلطة الوطن�ة للتصدیK اإللكتروني

ع4ارة عن سلطة إدارFة مستقلة تتمتع 4الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، تنشأ لدP الوزFر األول، 

  .15/04من القانون رقم  16حسب المادة 

من  2/10والترخ�ص �عني نظام استغالل خدمات التصدیK االلكتروني، الذ6 یتجسد حسب المادة    

�قة الرسم�ة الممنوحة لمؤد6 الخدمات 4طرFقة شخص�ة، تسمح له 4البدء الفعلي في نفس القانون، في الوث

  .توفیر خدماته

یوما ابتداء ) 60(، وFبلغ في أجل أقصاه ستون الترخ�ص إلى صاحب شهادة التأهیل وFتم منح هذا    

بدفتر شرو*  ، وFرفK الترخ�ص)36المادة (من تارFخ استالم طلب الترخ�ص المثبت بإشعار 4االستالم 
                                              

  .15/04رقم  الجزائر6 من القانون  39المادة ) 1(
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�حدد شرو* و.�ف�ات تأد�ة خدمات التصدیK اإللكتروني، و.ذا توق�ع شهادة التصدیK اإللكتروني الخاصة 

  ).38المادة ( 4مؤد6 خدمات التصدیK من طرف السلطة االقتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني

صالحیته، وFدفع في ، وFتم تجدیده عند انتهاء 40سنوات حسب المادة  5و4منح هذا الترخ�ص لمدة      

وفي حالة رفض منح الترخ�ص، یجب . مقابل الحصول عل�ه مقابل مالي یتم تحدیده عن طرKF التنظ�م

  ).37المادة (أن �.ون قرار الرفض مسب4ا، وFتم تبل�غه إلى المعنى مقابل إشعار 4االستالم 

قة، �حK لها أن تطلب وحسب المشرع الفرنسي، فإن جهة التصدیK التي تحقK المتطل4ات السا4     

، وFتم ذلك من خالل هیئات خاصة 4االعتماد، هذه الهیئات ال تت4ع الدولة لكنها تت4ع القطاع )1(اعتمادها

  . الخاص، وFتم اعتمادها من قبل جهة تت4ع وزFر الصناعة الفرنسي

، الجهة المختصة 4اعتماد الجهات )2(2004جوFل�ة  26وقد حدد قرار وزFر الصناعة الفرنسي في     

 .ما حدد .)3((COFRAC)المختصة 4اعتماد جهات التصدیK اإللكتروني، وهي اللجنة القوم�ة لالعتماد 

  .)4(اإلجراءات الخاصة 4اعتماد هذه الجهات المختصة 4التصدیK اإللكتروني

الخاص بتنظ�م التوق�ع  2004 لسنة 15أما 4النس4ة للمشرع المصر6، فقد أنشأ 4مقتضى القانون رقم      

هیئة عامة تسمى هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات، تكون لها  في المادة الثان�ة منه، اإللكتروني

  . ، وتت4ع الوزFر المختص 4شؤون االتصاالت والمعلوماتو�ةالشخص�ة المعن

لقانون، من بینها تنظ�م نشا* من نفس ا 3وتهدف الهیئة إلى تحقیK أغراض .ثیرة نصت علیها المادة     

خدمات التوق�ع اإللكتروني وغیرها من األنشطة في مجال المعامالت اإللكترون�ة وصناعة تكنولوج�ا 

من  4ولتحقیK هذه األغراض ت4اشر الهیئة مجموعة من االختصاصات أشارت إلیها المادة . المعلومات

مزاولة أنشطة خدمات التوق�ع اإللكتروني، وغیرها القانون، من بینها إصدار وتجدید التراخ�ص الالزمة ل

                                              

 .2001لسنة  272من المرسوم الفرنسي  8المادة  )1(

(2) Ministre de l’économie des finance et de l’industrie, Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la 
qualification des prestataires des services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui 
procèdent a leur  évaluation , J.O,7 aout 2004, et disponible sur  www.legifrance,gouv.fr 
(3) Le Comité Français d’Accréditation: COFRAC 

L'instance nationale d'accréditation ــ .ما تعرف أ�ضا 4السلطة الوطن�ة لالعتماد 
(4  ) Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en 
application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Disponible sur 
www.legifrance.gouv.fr 
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من األنشطة في مصالح المعامالت اإللكترون�ة وصناعة تكنولوج�ا المعلومات، وذلك وفقا لألح.ام 

  .القوانین واللوائح التنظ�م�ة

      Kد ممارسة خدمات التصدیFوعلى ذلك تتولى هذه الهیئة مهمة إصدار التراخ�ص للجهات التي تر

من الالئحة التنفیذ�ة  12كتروني، وذلك 4عد التأكد من توافر المتطل4ات السا4قة التي أشارت إلیها اإلل

  .لقانون التوق�ع المصر6 

وعل�ه �ستط�ع طالب الحصول على ترخ�ص خدمات التصدیK اإللكتروني سواء .ان شخص�ا طب�ع�ا     

الزمة أن ی4اشر نشا* إصدار شهادات أم معنو6 متى تحصل على الترخ�ص، متى توافرت ف�ه الشرو* ال

  . التصدیK اإللكتروني، و.ل األنشطة المتعلقة بخدمات التصدیK اإللكتروني

حتي یتم.ن مؤد6 خدمات التصدیK من الق�ام  :الرقا�ة على مؤدG خدمات التصدیJ االلكتروني اـــثالث

بهذه الخدمات، وجب أن یتوافر ف�ه مجموعة من الشرو* والمتطل4ات التي أشرنا إلیها سا4قا، و4عد ذلك 

وجب الحصول على ترخ�ص من السلطة لم4اشرة خدمات التصدیK، وFجب استمرار توافر هذه المتطل4ات 

  .  رة الترخ�ص، لذلك فهو یخضع إلى رقا4ة دائمة ومستمرةوالشرو* في مؤد6 خدمات التصدیK طیلة فت

  :الرقا�ة على مؤدG خدمات التصدیJ اإللكتروني في التشر'ع الجزائرG  ـــ1

المتعلK 4التوق�ع أو التصدیK اإللكتروني مؤد6  15/04أخضع المشرع الجزائر6 في القانون رقم      

قتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني حیث أعطیت لها عدة خدمات التصدیK اإللكتروني إلى رقا4ة السلطة اال

  .سلطات للق�ام 4الرقا4ة 4ش.ل دائم ومنتظم

على أن مراق4ة مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني تتم  15/04من القانون رقم  52فقد نصت المادة     

�ة، ط4قا لس�اسة من قبل السلطة االقتصاد�ة، وذلك من خالل الق�ام 4عمل�ات تدقیK دورFة، ومراق4ة فجائ

 Kللسلطة االقتصاد�ة، و.ذا دفتر األع4اء الذ6 �حدد شرو* و.�ف�ات تأد�ة خدمات التصدی Kالتصدی

  . اإللكتروني

حیث یجب على مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني االلتزام 4االلتزامات والمتطل4ات التي نص علیها     

دیK اإللكتروني و.ذا الق�ام 4االلتزامات المحددة هذا القانون، عند طلب الترخ�ص لممارسة خدمات التص

 Kخضع في ذلك لرقا4ة السلطة االقتصاد�ة للتصدیFاإللكتروني، و Kفي هذا القانون لتأد�ة مهام التصدی



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

104 

 

وتقوم هذه السلطة 4التح.�م في المنازعات التي قد تثور بین مؤد6 خدمات ). 30/13المادة (اإللكتروني 

  .30/10ا بینهم، أو مع المتعاملین معهم، ط4قا لنص المادة التصدیK اإللكتروني ف�م

 Kهة بین مؤد6 خدمات التصدیFما تعمل السلطة االقتصاد�ة على السهر على وجود منافسة فعل�ة ونز.

  .)1(اإللكتروني، واتخاذ .ل التدابیر الالزمة لترق�ة أو استعادة المنافسة ف�ما بینهم

، فإنها تقوم 4اتخاذ .ل التدابیر الالزمة لضمان استمرارFة الخدمات في حالة 30المادة  6ط4قا للفقرة       

عجز مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني عن تقد�م خدماته، .ما أنه في حال عدم احترامه أح.ام دفتر 

  .السلطة االقتصاد�ة األع4اء أو س�اسة التصدیK اإللكتروني الخاصة 4ه الموافK علیها من طرف

تطبK عل�ه السلطة االقتصاد�ة عقو4ات مال�ة یتراوح  15/05من القانون رقم  64فحسب المادة          

، حسب تصنیف )5.000.000(وخمسة مالیین دینار ) دج 200.000(مبلغها بین مائتي ألف دینار 

وم بإعذاره 4االمتثال اللتزاماته األخطاء المنصوص عل�ه في دفتر األع4اء الخاص 4مؤد6 الخدمات، وتق

أ�ام وثالثین یوما حسب الحالة، وتبلغ المآخذ المتخذة ضده حتى یتسنى له تقد�م  08في مدة تتراوح بین 

  .مبرراته الكتاب�ة ضمن هذه اآلجال

غیر أنه في حال عدم امتثال مؤد6 الخدمات لإلعذار، تتخذ السلطة االقتصاد�ة للتصدیK اإللكتروني     

ه قرار سحب الترخ�ص الممنوح له وٕالغاء شهادة التأهیل الخاصة 4ه، حسب الحالة، وذلك 4عد موافقة ضد

  .15/04رقم  من القانون  64/2 المادة ، حسبالسلطة الوطن�ة للتصدیK اإللكتروني

  .مقدم خدمات التصدیJ اإللكتروني في القانون الفرنسيعلى رقا�ة ال ـــ2

، .ل دولة من 403شأن التوق�عات اإللكترون�ة في مادة الثالثة فقرة  1999ألزم التوج�ه األوروNي لسنة 

  . الدول األعضاء إنشاء نظام لرقا4ة جهة التصدیK التي تعمل على إقل�مها

، الحK لرئ�س الوزراء تحدید 2001لسنة  272من المرسوم الفرنسي رقم  9/2وقد أعطت المادة      

لسنة  535ة التي تتولى رقا4ة مقدم خدمات التصدیK اإللكتروني، وقد أصدر فعال المرسوم رقم الهیئ

                                              

   .15/04الجزائر6 رقم من القانون  30/9المادة ) 1(
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، )2(2009وتم تعدیل هذا المرسوم سنة  .، الذ6 أنشأ اإلدارة المر.زFة ألمن نظم المعلومات)1(2002

سلطة مراق4ة جهات التصدیK  لها، )3("الو.الة الوطن�ة ألمن نظم المعلومات"هي لتستحدث هیئة جدیدة 

من المرسوم  6/2اإللكتروني ومدP احترامها لاللتزامات الملقاة على عاتقها، المنصوص علیها في المادة 

  . وهي المتطل4ات الواجب توافرها فیها حتى �م.ن اعتمادها 2001لسنة  272رقم 

P من أ6 شخص أو جهة حدث لها وتقوم هذه الو.الة 4الرقا4ة من تلقاء نفسها، أو بناء على ش.و      

 Kمعینة، أو اعتمادها على ب�انات واردة في أ6 شهادة تصدی Kضرر نتیجة التعامل مع جهة تصدی

Kهذا مع مالحظة أن الو.الة الوطن�ة ألمن نظم المعلومات ال �م.نها . صادرة من مقدم خدمات التصدی

عض المتطل4ات التي استلزمها القانون، أن في حال اكتشاف أن مقدم خدمات معین ال یتوفر ف�ه .ل أو 4

تقوم بوقف أو إلغاء االعتماد الممنوح لجهة التصدیK هذه، إنما �حK لها فقS إ4الغ الجهة التي منحت 

االعتماد لمقدم خدمات التصدیK، والجهة مانحة االعتماد هي التي �حK لها التعلیK في حال ثبوت إخالل 

  . )4(.ما �حK لها سحب االعتماد وٕالغاء شهادة االعتماد حسب الحالة مقدم خدمات التصدیK 4التزاماته،

ألمن نظم المعلومات على  الو.الة الوطن�ةوعلى ذلك فإنه بجانب الرقا4ة األساس�ة التي تقوم بها      

جهات التصدیK المعتمدة وغیر المعتمدة، فإن جهات التصدیK المعتمدة تخضع لرقا4ة سنو�ة من قبل 

  .حة االعتماد، و�حK لها تعلیK شهادة اعتمادها أو إلغائهاالجهة مان

ط4قا للقواعد العامة فإن .ل شخص یلحK ضرر  :مسؤول�ة مؤدG خدمات التصدیJ اإللكتروني اـــرا�ع

4الغیر نتیجة ارتكا4ه خطأ، سواء أكان هذا الخطأ ناتجا عن عدم تنفیذ 4عض أو .ل االلتزامات الواردة في 

أم .ان ناتجا عن انحراف في السلوك المألوف للشخص العاد6 مع إدراك حق�قة ، )قد6الخطأ الع(العقد 

                                              

(1) Décret N 2002 – 535 du 18 Avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les 
produits et les systèmes des technologies de l’information, J O N° 92 du  19 avril 2002, p 6944, et disponible sur 
www.legifrance.gouvv.fr 
(2) Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « 
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »  disponible sur www.legifrance.gouvv.fr 
(3) Voir le site d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr/ 

  .433التهامي، المرجع السابK، صدــ سامح عبد الواحد ) 4(

نون التوق�ع اإللكتروني المصر6 تتولى هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات الرقا4ة على جهات التصدیK اإللكتروني ط4قا لقاـــ وفي القانون 

  .الالئحة التنفیذ�ة المتعلقة 4هالمصر6 و 
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، تنعقد مسؤولیته وFجبر على تعو�ض المتضرر شرFطة أن �.ون هذا )الخطأ التقصیر6 (هذا االنحراف 

  . )1(الخطأ هو السبب في إحداث الضرر، أ6 وجود عالقة سبب�ة ما ببن الخطأ والضرر

وFتمثل الدور األساسي لجهات التصدیK اإللكتروني في إصدار ومنح شهادات تصدیK الكترون�ة،     

فهي تقوم بدور الوس�S المؤتمن بین األشخاص الذین �عتمدون على الوسائS االلكترون�ة في إتمام 

  .  وذلك 4التحقK من هو�ة صاحب التوق�ع اإللكتروني وصحة توق�عه ،)2(تصرفاتهم

قد �حدث أن یلحK 4أحد األشخاص ضرر ناتج عن اعتماد على شهادة تصدیK إلكترون�ة، تحتو6 و       

على ب�ان أو ب�انات غیر صح�حة، مما یؤد6 إلى عدم التحقK بدقة من هو�ة صاحب التوق�ع 

  .اإللكتروني، أو أنه اعتمد شهادة تصدیK ملغاة أو موقوفة العمل بها

الدول�ة والوطن�ة على وضع أح.ام خاصة لمسؤول�ة مؤد6 خدمات لهذا حرصت أغلب التشرFعات       

  .دة التصدیK التي تصدرهاالتصدیK اإللكتروني، عند حدوث ضرر للغیر الذ6 اعتمد على شها

:" من القانون األونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات االلكترون�ة، على أنه 09/2فقد نصت المادة    

المتعلقة 4التزامات مقدم (1ؤوال عن تخلفه عن الوفاء 4اشتراطات الفقرة�.ون مقدم خدمات التصدیK مس

  )". خدمات التصدیK االلكتروني

على األح.ام الخاصة 4مسؤول�ة  06.ما نص التوج�ه األوروNي الخاص 4التوق�ع اإللكتروني في المادة 

 .)3(جهة التصدیK اإللكتروني

                                              

  .420، ص 2000ر النهضة العر�Nة، القاهرة، المجلد األول، دا ،االلتزامنظر'ة حسام الدین .امل األهواني، . د) 1(

  .18سابK، ص المرجع ال، "التوق�ع اإللكتروني ومد8 حجیته في اإلث�ات"دـ  إبراه�م الدسوقي أبو اللیل، ) 2(

(3) Article 6  :Responsabilité 

1. Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui délivre à l'intention 
du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat soit responsable du 
préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat pour ce 
qui est de: 
a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la 
présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié; 

b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié 
détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la vérification 
de signature fournies ou identifiées dans le certificat; 
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لم ینص على األح.ام الخاصة  2000لسنة  230رقم 4النس4ة للمشرع الفرنسي فإن القانون و      

، إلى أن صدر 2001لسنة  4272مسؤول�ة جهة التصدیK اإللكتروني، و.ذلك الحال 4النس4ة للمرسوم 

على  33الخاص بتعزFز الثقة في االقتصاد الرقمي حیث نص في المادة  2004لسنة  575القانون رقم 

  .)1(إللكترونياألح.ام الخاصة 4مسؤول�ة جهة التصدیK ا

وما  53وأشار المشرع الجزائر6 أ�ضا إلى مسؤول�ة مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني، في المادة     

أما المشرع المصر6 فقد أغفل التطرق إلى أح.ام مسؤول�ة جهة التصدیK .  15/04یلیها من القانون رقم 

قة 4ه، لذا وجب تطبیK القواعد اإللكتروني، سواء في قانون التوق�ع اإللكتروني أو الالئحة التنفیذ�ة المتعل

  .العامة في المسؤول�ة

والحق�قة من وراء إخضاع نشا* التصدیK االلكتروني لرقا4ة الدولة، هو من أجل تم.نها من معرفة      

وحصر األشخاص الممارسین لمهنة التصدیK االلكتروني الموجودین في إقل�مها، ومن الناح�ة االقتصاد�ة 

ى على عاتK هؤالء األشخاص، بتقد�م اإلقرارات الضرFب�ة الخاصة بهذا النشا* تحدید االلتزام الملق

  .)2( للجهات المختصة

                                                                                                                                             

c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la vérification de 
signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification 
génère ces deux types de données, 

Sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence. 

(1)  "Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services 
de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées 
raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :  
  1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;  

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;  
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée 
correspondant à la convention publique de ce certificat ;  
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et 
tenu cette information à la disposition des tiers.  

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites 
fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces 
limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.  
       Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils 
pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une 
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. 

.83د سعید السید قندیل، المرجع السابK، ص ) 2)  
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وقبل التطرق إلى أح.ام مسؤول�ة مؤد6 خدمات التصدیK، سنعالج بدا�ة االلتزامات الموج4ة لمسؤولیته،    

ختصة بإصدار شهادات ط4قا للتشرFع الجزائر6 و4عض التشرFعات األخرP التي نظمت نشا* الجهات الم

  . التصدیK اإللكترون�ة، ثم نتطرق إلى مسؤول�ة هذه الجهات عند اإلخالل بهذه االلتزامات

تعددت التشرFعات التي نظمت نشا* جهات التصدیK  :التزامات مؤدG خدمات التصدیJ اإللكتروني ـــ1

االلتزامات المفروضة على هذه اإللكتروني، الم.لفة أساسا بإصدار شهادات تصدیK الكترون�ة، فاختلفت 

الجهات من تشرFع آلخر، لكن �م.ن إجمال أهم االلتزامات المشتر.ة بین هاته التشرFعات، التي تؤد6 في 

  : النها�ة إلى حما�ة المتعامل مع مقدم خدمات التصدیK االلكتروني

  : التأكد من صحة الب�انات المدونة في شهادة التصدیJ اإللكترون�ة -أ

، حیث نصت هذه الفقرة )1(إلى هذا الواجب 15/04من القانون الجزائر6 رقم  53/1أشارت المادة      

على أن مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني �.ون مسؤوال عن الضرر الذ6 یلحK أ6 شخص اعتمد على 

ذ.ر .ل شهادة تصدیK الكتروني تتضمن ب�انات غیر صح�حة في التارFخ الذ6 منحت ف�ه، أو لم یتم 

  . الب�انات الالزمة في هذه الشهادة، والتي سنتطرق إل�ه الحقا

فحاجة األشخاص من اللجوء إلى شهادات التصدیK اإللكترون�ة، التأكد من هو�ة الموقع وصحة     

توق�عه وسلطاته في التوق�ع، لذا فإن الجهة التي تصدر هذه الشهادة یجب أن تورد فیها ب�انات 

  .)2(صح�حة

       Kالمقدمة لها، وهي وثائ Kن وتلقي ب�انات األشخاص على الوثائFفي تدو Kوتعتمد جهات التصدی

 KFد العاد6 أو عن طرFالبر KFف الوطني مثال، سواء بإرسالها عن طرFالهو�ة .4طاقة التعر

، وقد یتطلب األمر في 4عض األح�ان الحضور الشخصي للشخص طالب )البرFد اإللكتروني(اإلنترنت

ادة أمام جهة التصدیK، التي تجمع الب�انات الشخص�ة الضرورFة لمنح شهادة التصدیK 4عد موافقة الشه

 Pالمعني 4األمر، وال �م.ن استعمال هذه الب�انات ألغراض أخر .  

                                              

أ من /18/1والتجارة اإللكترون�ة إلمارة دبي، المادة ب من قانون الم4ادالت /24/1من التوج�ه األوروNي، المادة  1فقرة  6التي تقابلها المادة ) 1(

  .من قانون الم4ادالت والتجارة اإللكترون�ة التونسي 18قانون التجارة االلكترون�ة ال4حرFني، الفصل 

.132دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص)  2) 
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وٕاذا أثبت تزوFر الب�انات من قبل صاحبها أو انتهاء سرFانها، فإنه ال تقع على الجهة مصدرة      

وال یجب على جهة . ة، إذا .ان ظاهر الب�انات ال یدل على تزوFرها أو انتهاء سرFانهاالشهادة أ�ة مسؤول�

التصدیK إیراد أ6 تحفg على صحة الب�انات الواردة في الشهادة اإللكترون�ة، بل یجب علیها التحقK من 

 .)1(دةجم�ع هذه الب�انات، وفي حال نقصها أو ثبت تزوFرها یتوجب علیها االمتناع عن إصدار الشها

ین ومراق4ة دورFة للب�انات ییK االلكتروني أن �قوم 4عمل�ة تح.ما یجب على مؤد6 خدمات التصد    

الموجودة عنده، و�عدلها عند االقتضاء، وهو ما أشارت إل�ه المادة التاسعة من قانون األونسیترال 

أن �مارس عنا�ة معقولة یتعین على مقدم خدمات التصدیK " :النموذجي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة

جة لضمان دقة واكتمال .ل ما �قدمه من تأكیدات جوهرFة ذات صلة 4الشهادة طیلة دورة سرFانها، أو مدر 

   ." في الشهادة

لك وجب على جهات التصدیK االلكتروني تأمین بنوك لمعلوماتها التي تتضمن شهادات التصدیK لذ

  .)2(االلكترون�ة، ووضعها تحت تصرف العمالء

  :منه ب�انات إنشاء التوق�ع الموافقة لب�انات التحقJ ح�ازةالتأكد من  - ب

الشخص الذ6 تم تحدید هوFته أن من  التأكد4معنى أن على مؤد6 خدمات التصدیK االلكتروني،       

في شهادة التصدیK اإللكتروني، �س�طر و�حوز على ب�انات إنشاء التوق�ع االلكتروني، وهي الرموز أو 

من القانون رقم  2/3لمادة ا(�ح التشفیر الخاصة التي �ستعملها الموقع إلنشاء التوق�ع االلكترونيالمفات

المادة (م�ة، والتي تكون موافقة لب�انات التحقK من التوق�ع اإللكتروني أ6 مفات�ح التشفیر العمو )15/04

  .)15/04من القانون  2/5

تقابلها المادة التي ، 15/04من القانون رقم  53/2في نص المادة  إلى ذلك وقد أشار المشرع الجزائر6 

  . ب من التوج�ه األوروNي للتوق�عات اإللكترون�ة/6/1

  

                                              

(1) ANTOINE(M.) et GOBERT (D.), « Pistes de réflexion pour une législation relative à la signature digitale 
et au régime des autorités de certification », p 12, Article disponible sur http://www.droit.found.net  et                        
www.droit-technologie.org, la date de mise en ligne est 5/10/2000. 

)2 (،Kضي، المرجع السابN133 ص دـ ع�سى غسان ر.  
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 ب�انات التحقJ منهتتكامل مع ) المفتاح الخاص(وني التأكد من أن ب�انات إنشاء التوق�ع اإللكتر  - ج

العام الذ6 تم توض�حه في شهادة التصدیK  أ6 أن بینهم ارت4ا*، 4حیث أن المفتاح ،)المفتاح العام(

  .)1(االلكتروني تكون له عالقة 4المفتاح الخاص 4النس4ة الموقع

         :التزام  مؤدG خدمات التصدیJ اإللكتروني �السر'ة -د

معنى ذلك أن مؤد6 خدمات التصدیK االلكتروني یلتزم 4الحفا| على سرFة الب�انات ذات الطا4ع      

وقد أوصى التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات  ،المقدمة من طرف طالب شهادة التصدیKالشخصي 

الدول األعضاء 4أن تتعهد 4أن تلتزم الجهات التي تصدر شهادات  )2(08/1اإللكترون�ة في المادة 

التصدیK اإللكترون�ة والمنظمات المسؤولة عن منح الترخ�ص 4الحفا| على .ل الب�انات ذات الطا4ع 

و�قصد 4الب�انات ذات الطا4ع الشخصي .ل معلومة تتصل 4شخص محدد الهو�ة أو قابل  .الشخصي

  .)3(للتحدید

یجب على :" 15/04من القانون  42وقد أشار المشرع الجزائر6 إلى هذا االلتزام في نص المادة     

ات التصدیK ة 4شهادمؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني الحفا| على سرFة الب�انات والمعلومات المتعلق

، 4معنى یجب ضمان الحفا| على الب�انات الشخص�ة من أ6 استعمال غیر "اإللكترون�ة الممنوحة

  .مشروع، والحفا| على سرFة هذه الب�انات

هذا ونصت المادة الثان�ة من التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة، على أن الجهة التي     

ن�ة، �قتصر استخدامها للب�انات الشخص�ة المسلمة لها في الحدود الضرورFة تصدر الشهادات اإللكترو 

                                              

  .1999ج من التوج�ه األوروNي /6/1الجزائر6 والمادة  15/04من القانون رقم  53/3المادة ) 1(

(2) Article 8 : Protection des données 
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de service de certification et les organismes nationaux 
responsables de l'accréditation ou du contrôle satisfassent aux exigences prévues par la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  

4شأن حما�ة األشخاص الطب�عیین ح�ال معالجة الب�انات ذات الطا4ع  1995أكتوNر  24ه األوروNي الصادر في �المادة الثان�ة من التوج) 3(

 .31، ص 1995نوفمبر  23، بتارFخ 281، الجرFدة الرسم�ة رقم الشخصي

Article 2 / a de Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces donnée, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 – 0050. 
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إلصدار الشهادة وحفظها، وأخذ موافقة الشخص المعني إذا رغبت في معالجة الب�انات خارج نطاق 

  .)1(إصدار الشهادة

تلتزم جهة التصدیK الم.لفة بإصدار شهادات التصدیK  :ء أو إ�قاف العمل �شهادة التصدیJـــــ إلغاه

تقوم حالة وجود سبب �قیني یوجب ذلك، و اإللكتروني، بإلغاء أو إ�قاف العمل 4شهادة التصدیK في 

  . تها إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء هذه الشهادةمسؤولی

من القانون  45في المادة  )2(لكترونيوقد حدد المشرع الجزائر6 حاالت إلغاء شهادة التصدیK اإل     

  :، وهذه الحاالت هي15/04

ـــــ بناء على طلب صاحب شهادة التصدیK اإللكتروني الموصوفة الذ6 سبK تحدید هوFته، سواء أكان 

األعمال أو أو التوقف عن ممارسة نتهاء االوتتعدد أس4اب طلب اإللغاء، منها . شخصا طب�ع�ا أم معنو�ا

  .من أجلها أصدرت شهادة التصدیKاألنشطة التي 

إذا تم منح شهادة التصدیK بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أص4حت المعلومات الواردة في  - 

  .شهادة التصدیK االلكتروني غیر مطا4قة للواقع، أو إذا تم انتهاك سرFة ب�انات إنشاء التوق�ع

  . التصدیK في الدولةإذا أص4حت شهادة التصدیK غیر مطا4قة لس�اسة  - 

إذا تم إعالم مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني بوفاة الشخص الطب�عي، أو 4حل الشخص المعنو6  - 

  .صاحب شهادة التصدیK االلكتروني

      Kوجب على مؤد6 خدمات التصدی ،Kوٕاذا ما توافرت حالة من حاالت إلغاء شهادة التصدی

وفي حال عدم التزام مؤد6 . )3(ها، مع ضرورة ذ.ر سبب اإللغاءااللكتروني إخطار صاحب الشهادة بإلغائ

خدمات التصدیK بإلغاء شهادة التصدیK االلكتروني رغم توافر حاالت إلغائها، فإنه �.ون مسؤوال عن 

  .15/04من القانون  54الضرر الذ6 یلحقه 4أ6 شخص اعتمد  على هذه الشهادة، ط4قا لنص المادة 

                                              

من قانون الم4ادالت والتجارة  15من قانون التوق�ع االلكتروني المصر6 ــ الفصل  21ــ المادة  15/04من القانون رقم  43أشارت إلیها المادة ) 1(

  .االلكترون�ة التونسي

  .لم �عالج المشرع الجزائر6 حاالت تعلیK العمل 4شهادة التصدیK مؤقتا، وٕانما تحدث عن إلغائها نهائ�ا )2(

  . 14/04رقم الجزائر6 من القانون  45المادة  )3(
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قة 4الشهادات المنته�ة ات التصدیK اإللكتروني تحوFل الب�انات المتعلوFجب على مؤد6 خدم      

  .)1(إلى السلطة االقتصاد�ة للتصدیK لتقوم 4حفظها صالحیتها،

خدمات التصدیK اإللكتروني مؤد6 یترتب على إخالل : مسؤول�ة مؤدG خدمات التصدیJ اإللكتروني ــ2

األضرار التي لحقت 4الغیر جراء استعمال شهادة التصدیK 4التزاماته إلى ق�ام مسؤولیته، وهي تعو�ض 

Kااللكتروني، التي تحتو6 على خلل ناجم عن خطأ أو إهمال من طرف مؤد6 خدمات التصدی.  

وٕاذا رجعنا إلى قواعد المسؤول�ة التي نظمتها التشرFعات التي تنظم الجهات المصدرة للشهادات       

  :ل 4االلتزامات التال�ةااللكترون�ة، نجدها تنحصر 4اإلخال

  .صحة الب�انات الواردة في شهادة التصدیK اإللكترون�ة -أ

  .صحة العالقة بین الموقع ومفات�ح توق�عه االلكتروني -ب

  .)2(التنب�ه عن الشهادات الملغاة أو الموقوف العمل بها، وتوفیرها في الئحة على موقعها اإللكتروني - ج

وعلى ذلك فإن أ6 خلل في االلتزامات السا4قة یترتب عل�ه ضرر للشخص الذ6 اعتمد على شهادة      

التصدیK االلكتروني یؤد6 إلى مسؤول�ة جهة التصدیK، وهي مسؤول�ة تقوم تلقائ�ا 4مجرد ثبوت الخطأ، ما 

ؤول�ة جهة التصدیK لم تثبت جهة التصدیK أنها لم تهمل ولم ترتكب خطأ في أداء مهمتها، وعل�ه فمس

تقوم على أساس خطأ مفترض، ول�س على أساس خطأ واجب اإلث4ات من الشخص المضرور إثر تعوFله 

  .)3(واعتماده على الشهادة الصادرة منها

                                              

  .15/04رقم الجزائر6 من القانون  47المادة ) 1(

الخاص بتعزFز الثقة في  2004لسنة  575من القانون الفرنسي رقم  33ة من التوج�ه األوروNي شأن التوق�عات اإللكترون�ةـــ الماد 6/1المادة ) 2(

من قانون المعامالت والتجارة االلكترون�ة إلمارة  24/4المادة   - من قانون التوق�ع والتصدیK االلكتروني الجزائر6  53المادة –االقتصاد6 الرقمي 

  .Fنيمن قانون التجارة ال4حر  18/1ادة من قانون الم4ادالت التجارة التونسي ــ الم 22دبي ــ الفصل 

  .1902المرجع السابK، ص  ،"توثیJ المعامالت االلكترون�ة ومسؤول�ة جهة التوثیJ اتجاه الغیر المتضرر"دـ إبراه�م الدسوقي أبو اللیل، ) 3(
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فالمضرور ما عل�ه إال إث4ات توافر حالة من الحاالت الثالث السا4قة، واث4ات الضرر والعالقة      

السبب�ة بین هذا الخطأ المفترض والضرر الذ6 أصا4ه، وFجوز لجهة لتصدیK إث4ات أنها لم تتر.ب أ6 

  .)1(خطأ عمد6 أو إهمال، وأن هذا الخلل قد حدث 4سبب أجنبي ال ید لها ف�ه

إث4ات أن الضرر الذ6 لحK 4من ذلك .أن یثبت 4أنه قام 4التزاماته المفروضة عل�ه دون إهمال، أو و     

لفعل قام 4ه صاحب الشهادة، .تقد�م أوراق مزورة، أو أن المتضرر لم �عول على  ععلى الشهادة یرج لعوّ 

ها 4سبب ما، أو أنها الشهادة 4صورة معقولة، .أن تكون الجهة التي أصدرتها أوقفت العمل بها أو ألغت

حددتها 4ق�مة معینة أو بنوع محدد من المعامالت، أو أثبتت أن الضرر .ان نتیجة لقوة قاهرة أو لسبب 

  .)2(أجنبي

هذا وقد أجازت التشرFعات التي نظمت أح.ام مسؤول�ة جهة التصدیK االلكتروني، أن تقوم جهة     

بوجود حد للتعامالت التي یتم استخدام شهادة التصدیK التصدیK 4اإلشارة في شهادة التصدیK االلكتروني 

، وأن جهة التصدیK ال تكون مسؤولة عن أ6 استخدام لهذه الشهادة في تعامالت تزFد ق�متها عن فیها

  .)3(الحد الذ6 تم توض�حه في الشهادة

وقام الغیر ، ت التي یتم استعمال الشهادة فیهاوعلى ذلك إذا تم تحدید حد أقصى لق�مة التعامال    

4االعتماد على شهادة التصدیK االلكتروني في تعامالت تزFد ق�متها عن الحد الذ6 تم تحدیده في شهادة 

التصدیK، فإن جهة التصدیK ال تكون مسؤولة عن أ6 ضرر �صاب 4ه الغیر، سواء .ان ضررا م4اشرا 

  .)4(أم غیر م4اشر

االلكترونیین الجزائر6، لمؤد6 خدمات  من القانون التوق�ع والتصدیK 55.ما أجازت المادة   

التصدیK االلكتروني أن �شیر في شهادة التصدیK الموصوفة إلى الحدود المفروضة على استعمالها، 

                                              

القانون الفرنسي الخاص بتعزFز الثقة في االقتصاد من  33فقرة أخیرة من القانون التوق�ع والتصدیK االلكتروني الجزائر6 ــ المادة  53 المادة) 1(

من القانون المعامالت والتجارة االلكترون�ة إلمارة دبي ــ  24/5من التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة ــ المادة  6/2المادة  -الرقمي

  .ن قانون التجارة االلكتروني ال4حرFنيم 18/2المادة  –من قانون الم4ادالت والتجارة اإللكترون�ة التونسي  22الفصل 

  .140دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 2(

من القانون الفرنسي الخاص بتعزFز  33من التوج�ه األوروNي ــ المادة  6/3من قانون التوق�ع والتصدیK اإللكتروني الجزائر6 ــ المادة  56المادة  )3(

  .الثقة في االقتصاد الرقمي

(4) CAPRIOLI (E.A  ) , « Régime juridique du prestataire de services de confiance au regard de la directive 
du 13 décembre 1999 », Art. disponible sur www.caprioli_avocat.com , la date de mise en ligne est mai 2003. 
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، وعلى ذلك ال �.ون مؤد6 خدمات ر4شر* أن تكون هذه اإلشارة واضحة ومفهومة من طرف الغی

صدیK االلكتروني الموصوفة عند تجاوز التصدیK مسؤوال عن الضرر الناتج عن استعمال شهادة الت

  .الحدود المفروضة على استعمالها

فمؤد6 خدمات التصدیK االلكتروني �عفى من المسؤول�ة، إذا أثبت خطأ المضرور أو خطأ الغیر،      

 ،Kأو خطأ صاحب شهادة التصدی ،Kل على شهادة التصدیFفإذا أثبت خطأ الشخص الذ6 قام 4التعو

لغیر عن عالقة جهة التصدیK 4من قام 4التعوFل على شهادة التصدیK، فإنه �عفى من 4اعت4ار أنه من ا

  .المسؤول�ة

فمن �قوم 4التعوFل على شهادة التصدیK، یجب عل�ه أن یتأكد من صالح�ة هذه الشهادة، وأنه لم یتم     

انون التوق�ع من ق 46/2فقد أشارت المادة . )1(انتهاء صالحیتها، وأال تكون غیر ملغاة أو معلقة

والتصدیK اإللكترونیین الجزائر6 إلى أن االحتجاج على الغیر بإلغاء شهادة التصدیK �.ون ابتداء من 

وعلى ذلك وجب على من �عول على شهادة التصدیK أن یتحرP على هذه الشهادة، من . تارFخ النشر

  . )2(لسجل االلكترونيفي ا خالل االطالع على القائمة الخاصة 4الشهادات الملغاة أو المعلقة

فمن �قوم 4التعوFل على شهادة تصدیK دون الرجوع إلى هذه القائمة، ثم یتبین له تعلیK أو إلغاء هذه     

   .)3(الشهادة �.ون قد أخطأ، و4التالي تنعدم مسؤول�ة جهة التصدیK نتیجة لخطأ المضرور

القواعد الخاصة  ،من قانون األونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة 11نظمت المادة  وقد     

4سلوك الطرف المعول، حیث أكدت على وجوب أن ینفذ الطرف المعول الخطوات المعقولة للتحقK من 

قید بخصوص صحة التوق�ع اإللكتروني، ومن صالح�ة الشهادة أو إ�قافها أو إلغائها ومراعاة وجود أ6 

من نص المادة  نتجهوهو ما نست. الشهادة، وأنه یتحمل .ل النتائج القانون�ة الناجمة عن تخلفه عن ذلك

من القانون التوق�ع والتصدیK االلكترونیین الجزائر6، حیث أجازت لمؤد6 خدمات التصدیK أن �شیر  55

ذه الحدود ال �سأل مؤد6 خدمات إلى الحدود المفروضة الستعمال شهادة التصدیK، وفي حال مجاوزة ه

  . التصدیK عن ذلك

                                              

(1) ANTOINE (M.  ) et GOBERT (D.). Pistes de réflexion pour une législation relative à la signature digitale 
et au régime des autorités de certification, Op. cit , P. 16.  
(2) ELLOUMI (A.), Op.cit, P. 451. 
(3) CAPRIOLI (E.A.), « Régime juridique du prestataire de service de confiance au regard du la directive 
du 13 décembre 1999 », Art. Précis.  
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یتم إعفاء مؤد6 خدمات التصدیK من المسؤول�ة، في حالة ما إذا أثبت أن الضرر الذ6 حدث  ما.      

لمن عول على شهادة التصدیK قد حدث نتیجة خطأ صاحب التوق�ع اإللكتروني، فالموقع یجب عل�ه أن 

 �قوم بإفشائه، فهو المسؤول الوحید عن سرFة ب�انات إنشاء التوق�ع �حافg على سرFة المفتاح الخاص وال

، وفي حالة ما إذا تم إفشاء سرFة المفتاح الخاص واستطاع الغیر )15/04من القانون  61/1المادة (

الس�طرة عل�ه، یجب أن �قوم بإ4الغ مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني حتى �قوم بإلغاء الشهادة، وهو ما 

، وٕاذا لم �قم بذلك تنتفي مسؤول�ة مؤد6 خدمات التصدیK 15/04من القانون  2/ 61ل�ه المادة أشارت إ

K1(االلكتروني  عن األضرار التي أصابت من عول على شهادة التصدی(.  

Fلتزم صاحب شهادة التصدیK بتقد�م ب�انات صح�حة عن هوFته، وعلى ذلك إذا قدم معلومات أو و      

ب�انات .اذ4ة، أو قدم وثائK مزورة فإن مؤد6 خدمات التصدیK تنتفي مسؤولیته أ�ضا عن األضرار التي 

  . لحقت 4الغیر الذ6 عول على هذه الشهادة، وٕانما تقوم مسؤول�ة صاحب الشهادة عن ذلك

وخالصة القول أن مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني، تقع عل�ه جملة من االلتزامات یجب عل�ه       

الق�ام بها، وفي حال إخالله تتوجب مسؤولیته المدن�ة بتعو�ض األضرار التي لحقها 4الغیر، غیر أن 

ن الخطأ ال یرجع إل�ه بل مسؤولیته تنتفي إذا أثبت أنه قام 4التزاماته .ما ین4غي دون إهمال، أو أنه أثبت أ

  . إلى المضرور نفسه أو خطأ الغیر

التصدیK اإللكتروني، إذا ارتكب أفعاال خدمات هذا وقد أدرج المشرع الجزائر6 عقو4ات جزائ�ة على مؤد6 

المتعلK  15/04من القانون رقم  75إلى  66غیر مشروعة نص المشرع على تجرFمها في المواد من 

  . لكتروني4التوق�ع والتصدیK اإل

وما �الحg على التنظ�م التشرFعي الجزائر6 لنشا* مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني في قانون       

التوق�ع والتصدیK اإللكتروني، أنه لم یجعل التصدیK أو التوثیK إلزام�ا على أطراف المعاملة اإللكترون�ة، 

الذ6 یتمتع 4الحج�ة المساو�ة للتوق�ع الخطي، هو غیر أن التوق�ع االلكتروني . وٕانما لهم حرFة اللجوء إل�ه

 .التوق�ع الموصوف أو المتقدم الصادر من جهة تصدیK معتمدة

  
                                              

  .444دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص ) 1(
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  الثاني فرعال

  شهادة التصدیJ اإللكتروني

تعددت وظائف جهة التصدیK االلكتروني .ما رأینا سا4قا، ولعل أهم وظ�فة تقوم بها هي إصدار       

 Kاإللكتروني(شهادات التصدی Kالتوثی.(  

وذلك من خالل الرSN بینه وNین المفتاح  ،وتعد هذه الشهادات الوسیلة الفن�ة التي تؤ.د هو�ة الموقع       

 Kاإللكتروني على مجموعة من الب�انات أو المعلومات اإللكترون�ة، التي العام، وتشتمل شهادة التصدی

تنشأ وتعالج بواسطة وس�S إلكتروني تؤ.د هو�ة الموقع، وNذلك فهي تبث الثقة واألمان لدP المتعاملین 

عبر اإلنترنت بتم.نهم من االطالع على هذه الشهادة، للتأكد والتحقK من هو�ة الشخص الذ6 یرFدون 

  . معه قبل إجراء المعاملة عبر االنترنت التعامل

ونظرا ألهم�ة هذه الشهادة في الواقع العملي، سنتطرق إلى تعرFفها و.ذا تحدید الب�انات التي یجب ذ.رها 

  . فیها  ثم نتطرق إلى أح.ام شهادة التصدیK األجنب�ة

لشهادة التصدیK اإللكتروني .ما تعددت التعرFفات التشرFع�ة : تعر'ف شهادة التصدیJ اإللكترون�ة ـــأوال

أو التوق�ع اإللكتروني، فقد / ، نظرا لتعدد التشرFعات التي تنظم التجارة اإللكترون�ة و)1(تعددت تسم�اتها

اهتمت هذه التشرFعات بوضع مفهوم لشهادة التصدیK اإللكتروني، وتحدید الب�انات الالزم توافرها فیها، 

  . في إبرام التصرفات القانون�ة عبر الوسائS االلكترون�ة نظرا لما لها من أهم�ة ودور فعال

ب من قانون األونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة، شهادة /2فقد عرفتها المادة        

فالغرض من ". ن االرت4ا* بین الموقع و�Nانات إنشاء التوق�عارسالة أو سجال آخر یؤ.د:"التصدیK 4أنها

و.ذا ) المفتاح الشفر6 الخاص(ید الصلة واالرت4ا* بین معط�ات و�Nانات إنشاء التوق�ع الشهادة هو تأك

  . الشخص الموقع

                                              

  .شهادة التصدیK اإللكترون�ة ــ شهادة التوثیK اإللكترون�ة )1(
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شهادة :"4أنها 2/9وعرف التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة شهادة التصدیK، في المادة     

فشهادة . )1("�ة هذا الشخصإلكترون�ة ترSN بین ب�انات التحقK من التوق�ع وNین شخص معین وتؤ.د هو 

التصدیK اإللكتروني وفقا للتوج�ه األوروNي الغرض منها، الرSN بین ب�انات ومعط�ات التحقK من التوق�ع 

  . وشخص معین 4الذات وتحدید هو�ة هذا الشخص) المفتاح الشفر6 العام(اإللكتروني 

وث�قة في ش.ل :"، 4أنها272 -2001.ما عرف المشرع الفرنسي شهادة التصدیK في المرسوم رقم 

فشهادة التصدیK حسب هذا . )2(إلكتروني ترSN بین ب�انات التحقK من التوق�ع اإللكتروني وNین الموقع

التعرFف، ترSN بین المفتاح العام للموقع وNین شخص الموقع، وهو نفس التعرFف الذ6 أورده المشرع 

التصدیK اإللكتروني وث�قة في ش.ل الكتروني  شهادة" :15/04من القانون  2/7الجزائر6 في نص المادة 

  ".تثبت الصلة بین ب�انات التحقK من التوق�ع اإللكتروني والموقع

هي رموز أو مفات�ح ، 15/04من القانون  2/5توق�ع اإللكتروني حسب المادة و�Nانات التحقK من ال     

التوق�ع اإللكتروني، فشهادة التصدیK التشفیر العموم�ة أو أ6 ب�انات أخرP مستعملة من أجل التحقK من 

  .اإللكتروني ترSN بین مفتاح التشفیر العمومي وشخص الموقع

و من قانون التوق�ع اإللكتروني 4أنها /1أما المشرع المصر6 فقد عرف شهادة التصدیK في المادة        

قع و�Nانات إنشاء الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها 4التصدیK وتثبت االرت4ا* بین المو "

  . من الالئحة التنفیذ�ة 1/7المادة  هوهو ذات التعرFف الذ6 أوردت. التوق�ع

وما �الحg على التعرFفات السا4قة لشهادة التصدیK اإللكترون�ة، أنها تر.ز جم�عها على الجانب       

شا4ه للتعرFف الوارد أن تعرFف شهادة التصدیK وفقا للقانون المصر6 م .ما .الوظ�في فقS لهذه الشهادة

في قانون االونسیترال النموذجي، حیث یرSN شهادة التصدیK بین ب�انات إنشاء التوق�ع وهي المفتاح 

الخاص و.ذا الشخص الموقع، وهو تعرFف منتقد، ذلك أن المفتاح الخاص للموقع �.ون سرا له وال �علم 

                                              

(1) Art 2/9:" Une Attestation électronique qui lie des données afférents à la vérification de signature à personne et 
confirme et confirme l’identité de cette personne.)  
(2) Art 1/9 :"Certificat électronique un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de 
vérification de signature électronique et un signataire".   
_ Voir : LIONEL BOCHURBERG, Internet et commerce électronique (site web- contrats- responsabilité- 
contentieux), 2e édition, DELMAS, France, 2001, P. 141. 
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یجب ذ.ر المفتاح العام، وعلى ذلك فشهادة 4ه غیره، وال یتم ذ.ره في شهادة التصدیK اإللكترون�ة بل 

  .التصدیK ترSN بین الموقع وNین المفتاح العام له

المفتاح الخاص �شفر ففإذا .ان هناك ارت4ا* بین المفتاح العام والمفتاح الخاص لذات الشخص،     

إل�ه من هو�ة  الرسالة والمفتاح العام �قوم 4فك التشفیر، إال أن الغرض من الشهادة أن یتأكد المرسل

  .)1(صاحب المفتاح العام الذ6 یتم إرساله مع المحرر اإللكتروني

وعلى ذلك 4أن أفضل تعرFف لشهادة التصدیK اإللكتروني، هو التعرFف الذ6 جاء 4ه التوج�ه       

األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة الذ6 سبK ذ.ره، فشهادة التصدیK اإللكترون�ة ترSN بین شخص 

وقع و.ذا ب�انات التحقK من التوق�ع اإللكتروني الذ6 هو المفتاح الشفر6 العام، و.ذا ضرورة تحدید الم

  . هو�ة الشخص الموقع

4حیث أن شهادة التصدیK 4حسب رأینا، �م.ن تعرFفها 4أنها وث�قة في ش.ل إلكتروني ترSN بین المفتاح    

  . الشفر6 العمومي وNین الشخص الموقع وتحدد هو�ة هذا الشخص الموقع

وحتي تكون لشهادة التصدیK اإللكتروني ق�مة قانون�ة في اإلث4ات، وجب أن تشتمل على ب�انات     

في الثقة في مضمونها، وتمنح األمان للمتعاملین بها إلبرام تصرفاتهم، وهذا ما سنتناوله في معینة، تض

  .الفرع الموالي

.التشرFع (أقرت 4عض التشرFعات  :الب�انات الواجب توافرها في شهادة التصدیJ اإللكتروني اـــثان�

 Certificatشهادة التصدیK اإللكترون�ة ال4س�طة : وهما ،نموذجین لشهادة التصدیK اإللكترون�ة) الفرنسي

Electronique Simple،  اإللكترون�ة الموصوفة أو المعتمدة Kوشهادة التصدیCertificat Electronique 

Qualifie  .  

فشهادة التصدیK اإللكترون�ة المعتمدة هي التي تصدر عن جهة تصدیK معتمدة، وتتوافر على         

الب�انات التي نص علیها القانون، أما شهادة التصدیK اإللكترون�ة ال4س�طة فهي التي تصدر عن جهة 

                                              

  .476 ، صالسابKدـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع ) 1(
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�انات التي نص تصدیK غیر معتمدة، أو تصدر عن جهة تصدیK معتمدة وال یتوافر فیها .ل أو 4عض الب

  .)1(علیها القانون 

و4النس4ة للتشرFع الجزائر6 فقد عرف شهادة التصدیK اإللكترون�ة الموصوفة أو المعتمدة، التي أشار       

، 4أنها الشهادة التي تمنح من  قبل طرف ثالث موثوق 15/04من القانون رقم  15إلیها في نص المادة 

لموقع دون سواه، إضافة إلى مجموعة من لوFجب أن تمنح أو من قبل مؤد6 التصدیK اإللكتروني، 

تأد�ة ولم یتطرق إلى شهادة التصدیK اإللكترون�ة ال4س�طة، ذلك أن نشا* . )2(الب�انات الالزم توافرها فیها

یتطلب الحصول على ترخ�ص مسبK من أجل مزاولته، ولم یترك لألفراد خدمات التصدیK اإللكتروني 

 . الحرFة في ذلك

  :و�م.ن تقس�م الب�انات الالزم توافرها في شهادة التصدیK اإللكترون�ة إلى ما یلي

   :عب�انات تتعلJ بهو�ة الموقّ  ـــ1

من / ج/15/3المادة (وتتمثل في اسم الموقع األصلي أو اسمه المستعار الذ6 �سمح بتحدید هوFته     

موقع أ6 ب�انات التحقK من التوق�ع ، و.ذا ذ.ر المفتاح الشفر6 العمومي لل)15/04القانون رقم 

) ه/ 15/3المادة ( -المفتاح الشفر6 الخاص-اإللكتروني، والتي یجب أن تكون مطا4قة لب�انات إنشائه 

.ما �م.ن إدراج صفة خاصة للموقع عند االقتضاء، حسب الغرض من استعمال . للتأكد من هو�ة الموقع

 ).د/15/3لمادة ا(شهادة التصدیK اإللكتروني .صفة تاجر مثال 

ك إلى ضرورة ذ.ر الوث�قة التي تثبت تمثیل شخص طب�عي أو معنو6 آخر، عند /15/3وأشارت المادة 

  .االقتضاء، .عقد الو.الة مثال أو قرار التسییر 4النس4ة لممثل الشخص المعنو6 

   :ب�انات تتعلJ �شهادة التصدیJ اإللكترون�ة ـــ2

      Kتتمثل هذه الب�انات في ضرورة اإلشارة إلى أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدی

و.ذا التوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات ) أ/15/3المادة (إلكتروني موصوفة، هذا 4النس4ة للمشرع الجزائر6 

، أما  2001/272سوم الفرنسي رقم أ من المر /6/1و.ذا المادة ) المادة أ من الملحK األول(اإللكترون�ة 

                                              

(1) ESNAULT( J.), La signature  électronique ,Op.cit, PP. 11-12.   
    _ AKODAH AYEWOUADAN, Op.cit, PP. 149-150.  

  .التصدیK اإللكترونین الجزائر6 من قانون التوق�ع و  15/3المادة  )2(
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.التشرFع المصر6، فقد ) الموصوفة وال4س�طة(4النس4ة للتشرFعات التي لم تعرف هذا التصنیف للشهادات 

  .)1(اكتفى 4اإلشارة إلى ذ.ر ما �فید صالح�ة الشهادة لالستخدام في التوق�ع اإللكتروني

، هذا الب�ان �حدد النطاق )2(التصدیK اإللكترون�ة وFجب اإلشارة إلى بدا�ة ونها�ة مدة صالح�ة شهادة    

الزمني لمسؤول�ة جهة التصدیK، فتحس4ا لتغیر الب�انات التي �قدمها األشخاص لجهة التصدیK، تعمد هذه 

، .ما قد �.ون هذا الب�ان )3(األخیرة إلى تحدید نطاق زمني تضمن 4ه صحة الب�انات الواردة في الشهادة

  .هادةتلب�ة لطلب صاحب الش

، و.ذا إدراج )ز/ 15/3المادة (.ما یجب ذ.ر رقم تعرFف أو تسلسل شهادة التصدیK اإللكتروني    

، )4()ح /15/3المادة (التوق�ع اإللكتروني الموصوف لمؤد6 الخدمات التصدیK اإللكتروني المانح للشهادة 

الب�انات الواردة فیها، و4التالي فهذا التوق�ع �عطي مصداق�ة للشهادة وFؤ.د على صحتها ف�ما یتعلK 4.ل 

 .�ضمن عدم تعرضها للتزوFر

وFجوز إدراج ب�ان یتعلK 4مجاالت معینة الستخدام الشهادة أو تحدید ق�مة التعامالت المسموح      

، فإذا تم ذ.ر مجاالت استخدام الشهادة أو حد لق�مة التعامالت التي یجر6 )5(استخدام الشهادة فیها

  .فیها، فإن أ6 تجاوز لذلك ال �ق�م المسؤول�ة على جهة التصدیK .ما رأینا سا4قااستخدام الشهادة 

من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني المصر6، ب�انا لم یتم ذ.ره في  20وأضافت المادة    

 websiteرونيالقانون الجزائر6 أو التوج�ه األوروNي أو المرسوم الفرنسي، یتمثل في عنوان الموقع االلكت

  .المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة

  
                                              

  .التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  من الالئحة 20/1المادة ) 1(

/ 2001هـ من المرسوم الفرنسي /6المادة د من الملحK األول للتوج�ه األوروNي ــ المادة  – 15/04من القانون الجزائر6  و/ 15/3المادة ) 2(

  .من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  20/7، المادة 272

  .87، المرجع السابK، ص لینا إبراه�م یوسف حساندـ ) 3(

من الالئحة التنفیذ�ة لقانون 9/ 20المادة  - 272/ 2001و من المرسوم الفرنسي /  6المادة  -المادة هـ من الملحK األول للتوج�ه األوروNي) 4(

  .التوق�ع االلكتروني المصر6 

ز من /  6المادة و من الملحK األول للتوج�ه األوروNي ــ المادة  -رونیین الجزائر6 6 من قانون التوق�ع والتصدیK االلكت–* /15/3المادة ) 5(

  .من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع االلكتروني المصر6 .) 3-2(فقرة األخیرة الجزئ�ة  20المادة  -272/ 2001المرسوم الفرنسي 
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  :الب�انات المتعلقة �مؤدG خدمات التصدیJ االلكتروني ــ3

، من االسم )1(تتمثل هذه الب�انات في ضرورة تحدید هو�ة مؤد6 خدمات التصدیK اإللكتروني      

التصدیK اإللكتروني، .ما یجب تحدید البلد الذ6 والعنوان والمقر الرئ�سي له، المرخص له بتأد�ة خدمات 

، هذا إذا .ان مؤد6 خدمات التصدیK �ق�م في دولة أجنب�ة، وFوفر هذا الب�ان الطمأنینة )2(�ق�م ف�ه

للشخص الذ6 �عتمد على شهادة التصدیK، ذلك أن الجهة مصدرة الشهادة تكون مسؤولة عن األضرار 

  .)3(انت هذه األضرار ناجمة عن خطأ أو إهمال ارتكبتهالتي تلحK 4المعتمدین علیها، إذا .

یتم  لم ب�انإلى  20/2وني المصر6 في المادة وقد أشارت الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتر      

ذ.ره في القانون الجزائر6 أو التوج�ه األوروNي أو المرسوم الفرنسي، وهو یتعلK 4موضوع الترخ�ص 

  . ، ونطاقه ورقمه وتارFخ إصداره وفترة سرFانه)جهة التصدیK(الصادر للمرخص له

K، هذه الب�انات 4عضها إلزامي وٕاج4ار6 ال غنى عنه، حیث یتعین ذ.رها بجم�ع شهادات التصدیف      

اسم الموقع، المفتاح العام المتعلK 4ه، التوق�ع اإللكتروني على الصفقة من الموقع، التوق�ع : مثل

اإللكتروني لمقدم خدمات التصدیK ومدة صالح�ة الشهادة، أما 4اقي الب�انات فهي اخت�ارFة، وال یترتب 

حدود استعمال شهادة ، .ذ.ر )4(على عدم ذ.رها عدم صالح�ة الشهادة للغرض الذ6 أنشئت من اجله

  .التصدیK أو حدود ق�مة المعامالت في الشهادة

      Kمؤد6 خدمات التصدی Kأو أكثر لكل شخص �قدم طل4ا، وذلك 4عد تحق Kتم منح شهادة تصدیFو

، وهذا 4عد تسدید رسوم معینة یتم تطب�قها )5(اإللكتروني من هوFته وعند االقتضاء من صفاته الخاصة

نوحة، وفقا لم4ادa تحدید التعرFفات المعتمدة من طرف السلطة االقتصاد�ة للتصدیK على الخدمات المم

  .15/04من القانون  49اإللكتروني حسب للمادة 

                                              

من قانون االونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات  1/ج/19المادة  –الجزائر6 ب من قانون التوق�ع والتصدیK اإللكترونیین /3/ 15المادة  )1(

  .من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6  3/20ــ المادة  272/ 2001ب من المرسوم الفرنسي /6اإللكترون�ة ــ المادة 

من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع  20ملحK األول للتوج�ه األوروNي ــ المادة ــ المادة ب من ال 15/04ب من القانون الجزائر6 /15/3المادة ) 2(

  . االلكتروني المصر6 

  .129دـ ع�سى غسان رNضي، المرجع السابK، ص ) 3(

(4) ELLOUMI Abderaouf, Op.cit, P.449.  

  .15/04 الجزائر6  من القانون  44/2المادة ) 5(



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

122 

 

ع، �قوم بإنشاء المفتاح الشفر6 الخاص من خالل و4عد إصدار شهادة التصدیK أو التوثیK للموقّ     

،Kهذا المفتاح على ال4طاقة الذ.�ة غیر  المفتاح الشفر6 العام الذ6 أعطته له جهة التصدی gتم حفFو

ع، وعند رغبته بإرسال رسالة مشفرة 4استخدام المفتاح العام، �قوم بإرفاق القابلة لالستنساخ و�أخذها الموقّ 

، الذ6 �قوم بإرسال )المرسل إل�ه(توق�عه اإللكتروني على المحرر اإللكتروني و�ستقبلها الطرف اآلخر

إللكتروني للمرسل، إلى جهة التصدیK في حال تعامله ألول مرة مع المرسل، التي تقوم نسخة من التوق�ع ا

ع وٕاعالم المرسل إل�ه من خالل قاعدة المعلومات والمنظومة لدیها 4التأكید من التوق�ع اإللكتروني للموقّ 

  .)1(4النتیجة، وف�ما إذا .ان التوق�ع اإللكتروني �عود للمرسل أم ال

شهادة التصدیK اإللكتروني ضمانة هامة للمتعاملین عبر ش4.ة اإلنترنت، إذ بإم.انها  وعل�ه تعد      

في  وتمنح قرFنة الثقةالتحقK من هو�ة األطراف المتعاقدة، و4التالي فهي تضمن السرFة والسالمة 

  . المعامالت اإللكترون�ة

نب�ة، ومدP تمتعها 4الق�مة وسنتطرق في الفرع الموالي إلى شهادات التصدیK التي تصدر في دولة أج

  .القانون�ة الكاملة، .ما هو الحال لنظیرتها الصادرة في الدولة األصل�ة

  .شهادة التصدیJ األجنب�ة ثاـــثال

اعترف المشرع الجزائر6 في قانون التصدیK اإللكترونیین، 4شهادات التصدیK االلكترون�ة التي      

�منحها مؤد6 خدمات التصدیK االلكتروني المق�م في بلد أجنبي، وأعطى لها نفس ق�مة الشهادات 

مؤد6 خدمات  الصادرة في الداخل، لكن ذلك مرهون بوجود اتفاق�ات لالعتراف المت4ادل التصدیK، �.ون 

  .، أبرمتها السلطة الوطن�ة للتصدیK اإللكتروني)2(التصدیK قد تصرف 4مقتضاها

وعل�ه فمتى وجدت اتفاق�ات بین الجزائر ودول أجنب�ة 4شأن االعتراف المت4ادل 4ق�مة شهادات       

ن�ة لشهادات التصدیK بین هذه الدول والجزائر، فإن شهادات التصدیK األجنب�ة لها نفس الق�مة القانو 

من قانون  23وهو ما اتجه إل�ه المشرع التونسي أ�ضا، في المادة . التصدیK الصادرة في الجزائر

  .الم4ادالت والتجارة اإللكترون�ة

                                              

  .123المرجع السابK، ص دـ یوسف أحمد النوافلة، ) 1(

   .15/04رقم  الجزائر6  من القانون  63المادة ) 2(
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.ما ساوP القانون النموذجي الیونسیترال 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة، التوق�ع اإللكتروني والشهادة الصادرة 

كتروني والشهادة الصادرة خارج الدولة إذا .انت تت�ح مستوP م.افئا من قابل�ة 4الدولة، 4التوق�ع اإلل

  .)1(التعوFل

وأجاز أ�ضا اتفاق األطراف ف�ما بینهم على استخدام أنواع معینة من التوق�عات اإللكترون�ة أو      

دول، ما لم �.ن من الشهادات، إذ یتعین االعتراف بذلك االتفاق 4اعت4اره .اف�ا ألغراض االعتراف بین ال

K2(شأن ذلك االتفاق أن �.ون غیر صح�ح أو غیر سار6 المفعول 4مقتضى القانون المطب(. 

�م.ن االعتراف 4مقدم   أ - 7/1ووفقا للتوج�ه األوروNي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة، حسب المادة     

4اإلضافة إلى حالة االتفاق�ات الثنائ�ة أو الجماع�ة لالعتراف  -خدمة التصدیK أو التوثیK األجنبي

  : في حالتین –المت4ادل 

، )3(إذا توافرت ف�ه الشرو* التي حددها التوج�ه األوروNي، وتم اعتماده وفقا لنظام توثیK اخت�ار6  -1

  .اءمعمول 4ه داخل الدول األعض

إذا .انت شهادة التصدیK األجنب�ة مضمونة من قبل أحد مقدمي خدمات التوثیK، معتمد داخل  -2

المجموعة األورو�Nة، وتتوافر ف�ه الشرو* التي یتطلبها التوج�ه األوروNي في مقدم خدمات التوثیK بوجه 

  .عام

نب�ة، شرFطة حصول جهات و4النس4ة للمشرع المصر6، فقد اعترف بدوره شهادات التصدیK األج       

التصدیK األجنب�ة مصدرة هذه الشهادات، االعتماد من طرف هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات 

 دوليذلك استنادا إلى اتفاق�ات  صدار شهادات التصدیK اإللكتروني،المانحة لتراخ�ص مزاولة نشا* إ

للهیئة اعتماد الجهات األجنب�ة :" على أنه من الالئحة التنفیذ�ة 21فقد نصت المادة . 4شأن اعتمادها

  :المختصة بإصدار شهادات التصدیK اإللكتروني في أحد الحاالت اآلت�ة

                                              

  .من قانون الیونسیترال النموذجي 4شأن التوق�عات اإللكترون�ة 12/2،3المادة ) 1(

  .من القانون النموذجي 4شأن التوق�عات االلكترون�ة 12/5المادة  )2(

بنظام التوثیK االخت�ار6، .ل ترخ�ص �صدر لتحدید الحقوق وااللتزامات الخاصة بتورFد خدمة من التوج�ه األوروNي، �قصد  2/13وفقا للمادة  ) 3(

Kالتوثی)Kبواسطة هیئة عامة أو خاصة، �عهد إلیها بتحدید هذه الحقوق وااللتزامات )التصدی ،Kوالتي تمنح بناء على طلب مقدم خدمات التوثی ،

دم خدمة التوثیK غیر مؤهل 4مراعاة الحقوق المحددة في التراخ�ص طوال المدة الالزمة للحصول على والتأكد من احترامها، أو مراقبتها إذا .ان مق

  .موافقة الهیئة المختصة
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المبینة في هذه الالئحة 4النس4ة للجهات التي  اتأن یتوفر لدP الجهة األجنب�ة القواعد واالشتراط -أ

  .ونيترخص لها الهیئة 4مزاولة نشا* إصدار شهادات التصدیK اإللكتر 

أن �.ون لدP الجهة األجنب�ة و.یل في جمهورFة مصر العر�Nة مرخص له من قبل الهیئة بإصدار  -ب

Kتوافر لد�ه .ل المقومات المطلو4ة للتعامل 4شهادات التصدیFاإللكتروني، و Kشهادات التصدی 

من  ا تصدره من شهادات تصدیK إلكتروني، وف�ما هو مطلوبماإللكتروني، و�.فل تلك الجهة ف�

  .اشتراطات وضمانات

أن تكون الجهة األجنب�ة صمن الجهات التي وافقت جهورFة مصر العر�Nة 4موجب اتفاق�ة دول�ة نافذة  - ج

  .فیها على اعتمادها 4اعت4ارها جهة أجنب�ة مختصة بإصدار شهادات التصدیK اإللكتروني

صدار شهادات تصدیK إلكتروني أن تكون الجهة األجنب�ة ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإ -د

من قبل جهة الترخ�ص في بلدها، و�شتر* أن �.ون هناك اتفاقا بین جهة الترخ�ص األجنب�ة وNین الهیئة 

  .على ذلك

فمتى توافرت في الجهة األجنب�ة إحدP الحاالت األرNع، �م.نها تقد�م طلب االعتماد لدP الهیئة      

  .اخل مصر، واعتماد شهادة التصدیK الصادرة عنهالممارسة خدمات التصدیK اإللكتروني د

4الشهادات ، المعامالت والتجارة اإللكترون�ة من قانون  26/1المادة في .ما اعترف المشرع اإلماراتي      

لتقرFر ما إذا .انت الشهادة أو التوق�ع اإللكتروني نافذا  اعتبر أنهوالتوق�عات اإللكترون�ة األجنب�ة، حیث 

قانونا، ال یتعین إ�الء االعت4ار إلى الم.ان الذ6 صدرت ف�ه الشهادة أو التوق�ع اإللكتروني، وال إلى 

   .االختصاص القضائي الذ6 یوجد ف�ه مقر عمل الجهة التي أصدرت الشهادة أو التوق�ع اإللكتروني

6 خدمات التصدیK األجانب، ذات مستوP من الثقة �عادل على دتكون ممارسات مزو شتر* أن ا.ما 

األقل المستوP الذ6 یتطلب من مزود6 خدمات التصدیK العاملین 4الدولة، حتى �م.ن منح شهاداتهم 

  .)1(ذات الحج�ة .نظیراتها الصادرة في الدولة

  

  

                                              

   .التجارة اإللكترون�ة إلمارة دبيمن قانون المعامالت و  26/2لمادة ا) 1(



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

125 

 

تتعدد شهادات التصدیK اإللكتروني، 4حسب استخداماتها  :أنواع شهادات التصدیJ اإللكتروني اـــرا�ع

  : توجد شهادات أخرP مثل والغرض منها، فإلى جانب شهادة توثیK التوق�ع الرقمي،

التي توثK تارFخ ووقت إصدار التوق�ع الرقمي، حیث  :Digital stampشهادة توثیJ تار'خ اإلصدار  - 1

ــ التصدیK ـــــ التي تقوم بتسجیل التارFخ  بإرسالها إلى جهة التوثی�Kقوم صاحب الشهادة 4عد التوق�ع علیها، 

  .)1(علیها وتوق�عها من جهتها، ثم تعیدها إلى مرسلها

ومعلومات إضاف�ة عن صاحب ب�انات التي تتولى تقد�م  :certificate Authorizing شهادة اإلذن - 2

  .إقامته التوق�ع، .عمله ومؤهالته والتراخ�ص التي �ملكها، ومحل

هذا النوع من الشهادات �قدم 4عض الحقائK عن واقعة أو  :certificate Attesting: لب�انشهادة ا - 3

صحة  معاملة معینة، فهي لم تنشأ لرSN شخص معین 4مفتاح أو رمز معین، وٕانما نشأت لب�ان واث4ات

  .)2(واقعة معینة ووقت وقوعها

وعل�ه �م.ن القول أن شهادة التصدیK اإللكتروني تؤد6 أدوارا هامة في مجال التعاقد اإللكتروني،     

فهي تؤ.د على هو�ة الشخص الموقع من خالل جملة الب�انات الموجودة فیها، .ما تثبت صحة التوق�ع 

ب�انات إنشاء التوق�ع  اإللكتروني من خالل استخدام تقن�ة المفتاح العام الذ6 بواسطته یتم التحقK من

اإللكتروني ــــــــ المفتاح الخاص ــــــــ للموقع، وNذلك تثبت صحة الب�انات الواردة في الرسالة اإللكترون�ة 

  .وتضمن عدم تعرضها أل6 تبدیل أو تغییر

4مثا4ة 4طاقة هو�ة إلكترون�ة، تمنحها جهة مستقلة عن العقد تعد شهادة التصدیK اإللكترون�ة ف    

  .)3(ومحایدة

تتوافر على .تا4ة الكترون�ة  أنوجب  االلكترون�ة المحررات العرف�ة أنسبK  وFتضح من خالل ما       

تكون هذه الكتا4ة  أنالحج�ة ومساواتها 4الكتا4ة الخط�ة، .ما یجب  إلعطائهاتتضمن شروطا محددة 

 أنالكترون�ا �حدد هو�ة الموقع و�عبر عن رضائه 4مضمون ما ورد في المحرر، .ما یجب  اموقعة توق�ع

ه إلى من صدر عنه، وNذلك ق�ع ونسبتادة تصدیK الكتروني تؤ.د صحة التو �.ون هذا التوق�ع مدعما 4شه

   .یتحقK الوجود الفعلي والقانوني للعقود العرف�ة االلكترون�ة التي تشتر* الكتا4ة النعقادها

                                              

  .252دـ خالد إبراه�م ممدوح، المرجع السابK، ص ) 1(

   .78، المرجع السابK، ص حسانلینا ابراه�م یوسف دـ ) 2(

(3) SEDALLIAN (V.), « Preuve et signature électronique » , n° 34, disponible sur  www.Internet-juridique.net,  
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  الفصل الثاني

  قود التجارة االلكترون�ة الرسم�ةعإبرام 

سا4قا فان األصل في العقود التجارFة هو الرضائ�ة، 4معنى �.في تطابK اإلرادتین النعقاد  .ما رأینا    

ترتب ال4طالن في حال العقد، لكن القانون اشتر* في 4عض الحاالت ضرورة إفراغ العقد في ش.ل رسمي ی

  ..ما هو الحال في عقد إنشاء الشر.ة أو ب�ع المحل التجار6  تخلفه،

فقد أحاطها  كوتكتسي العقود الرسم�ة أهم�ة 4الغة في اإلث4ات في جم�ع المواد المدن�ة أو التجارFة، لذل   

المشرع 4عنا�ة خاصة، فحدد مدلول العقد الرسمي وشروطه واآلثار المترت4ة على تخلف هذه الشرو*، و.ذا 

وقد أوجب القانون الش.ل�ة عند ص�اغة العقود الموثقة، ألنه اعتبر أن . بین األطراف واتجاه الغیرحجیته 

  .ما یورد فیها حجة حتى یثبت تزوFرها، وذلك 4غرض استقرار المعامالت

وفي ظل انتشار التجارة االلكترون�ة، وتزاید عدد ممارسیها من التجار، 4فعل المیزات التي تحققها     

ا لألطراف المتعاقدة، وللنشا* التجار6 4صفة عامة من خالل السرعة في انجازها واختصار الوقت، وتوفره

ی4قى السؤال  .ونظام المصادقة االلكترون�ة رونيوالثقة التي توفرها من خالل تقن�ات التوق�ع االلكت

ت المتواجدة في بیئة ف�ما إذا .ان من استطاعة األفراد إنشاء عقود الكترون�ة رسم�ة 4الش.ل�ا ،مطروحا

  .التجارة االلكترون�ة

وقد عالجت التشرFعات الدول�ة ف.رة العقود الرسم�ة االلكترون�ة، ووضعت لها أح.اما خاصة بها،     

، وNتقرFر حجیتها في اإلث4ات .نظیرتها التقلید�ة، نظرا لتزاید حجم المعامالت إنشائهابتحدید شرو* 

      . تصال الحدیثة سّ�ما ش4.ة االنترنتااللكترون�ة 4استخدام وسائل اال

الرسمي االلكتروني على إطالقها، بل وضعت قیودا  عقدغیر أن غالب�ة التشرFعات لم تأخذ 4ف.رة ال      

على 4عض العقود ومنعت إخضاعها إلى الش.ل االلكتروني، وأ4قتها رهینة الش.ل الرسمي التقلید6، 

  .العت4ارات معینة

أهم القیود ثم ب�ان  ،الرسمي اإللكتروني محررال تحدید مفهوم إلى في هذا الفصل سنتطرق وعلى ذلك     

  .على الش.ل�ة االلكترون�ة، واستعراض ألهم الحلول القانون�ة والتقن�ة لمواجهة هذه القیود
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  األولم�حث ال

  الرسمي اإللكتروني عقدال مفهوم

لم یتطرق المشرع الجزائر6 إلى ف.رة العقد الرسمي االلكتروني، وٕانما تحدث عن حج�ة الكتا4ة      

االلكترون�ة بوجه عام، وساواها 4الكتا4ة الورق�ة إذا توافرت شروطها القانون�ة التي رأیناها في السابK، لكن 

   .اللكترون�ة والقانون�ة المالئمةهذا ال �منع من إجراء هذا النوع من العقود في حال توافر البیئة ا

لذلك فسنتناول هذا النوع من العقود من وجهة نظر المشرع الفرنسي و.ذا المشرع المصر6، محاولین      

 إنشائه، 4االستعانة أ�ضا 4القواعد العامة في القانون  وتحدید شرو* تحدید تعرFف للعقد الرسمي االلكتروني

ي مطلب أول، وفي مطلب ثان نتحدث عن حفg المحرر الرسمي ف المدني، ونصوص قوانین اإلث4ات

  .االلكتروني

  المطلب األول

  العقد الرسمي االلكتروني وشروطه تعر'ف

وذلك 4االستناد إلى  سنتناول في هذا المطلب بدا�ة تعرFف العقد الرسمي االلكتروني في فرع أول،    

  .ثم في فرع ثان نتناول شرو* إنشائه الفن�ة والقانون�ة القواعد العامة في المحررات الرسم�ة،

  الفرع األول

  تعر'ف العقد الرسمي االلكتروني

�منع من  ، لكن هذا الالتجارة اإللكترون�ة قلیل الحدوثعلى الرغم من أن الش.ل الرسمي للعقود في       

 إبرامهفي عقد ما من  األطرافة أنه ال یوجد ما �منع اصخالنوع من التعبیر عن اإلدارة، ذا دراسة ه

  .)1(امهیفي عقد رسمي، .طرFقة للتعبیر عن إرادت ام4اتفاقه

                                              

(1) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, PP. 137-138.  

  _ JEAN MARC MOUSSERON, Op.cit, P. 24. 
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قانون مدني فرنسي، فإنها أجازت إبرام العقد الرسمي 4طرFقة  1108/1و4الرجوع إلى نص المادة 

یجب  وٕاذا .ان المحرر الرسمي مطلو4ا لصحة العقد، فانه:" الكترون�ة 4شر* مراعاة مجموعة من الشرو*

  .)1("1317أن یتوافر ف�ه الشرو* المنصوص علیها في الفقرة الثان�ة من المادة 

المحرر الرسمي :" من القانون المدني نجد أنها تنص على أن 1317/2و4الرجوع إلى نص المادة      

�م.ن أن یتم 4طرFقة الكترون�ة 4شر* أن یتم إنشاؤه وحفظه في الشرو* التي ینص علیها مرسوم صادر 

  .)2("من مجلس الدولة

العقد المتطلب الكتا4ة الرسم�ة في  فانه �م.ن إبرام 1317/2و  1108/1فمن خالل نص المادتین      

  .تحرFره 4طرFقة الكترون�ة، شرFطة مراعاة الشرو* القانون�ة المحددة في مرسوم خاص بذلك

، یتعلK بإنشاء المحررات الموثقة الكترون�ا، فقد نص )3(2005لسنة  973وقد صدر المرسوم رقم      

الموثK، ونص على .�ف�ة ذلك، وحدد الشرو* على إم.ان�ة إنشاء المحرر الرسمي الكترون�ا من طرف 

  . الالزمة لحفظه الكترون�ا

ثبت ف�ه یعقد  4أنهالعقد الرسمي  ت، عرفالجزائر6  من القانون المدني 324ط4قا لنص المادة و     

أو شخص م.لف بخدمة عامة، ما تم لد�ه أو ما تلقاه من ذو6 الشأن، وذلك  ضاS4 عمومي موظف أو

  .اختصاصهلألش.ال القانون�ة وفي حدود سلطته و  ط4قا

. لم یتطرق إلى ف.رة إنشاء العقود الرسم�ة في ش.ل الكترونيأن المشرع  ،فما �الحg على هذا النص    

عالج مسألة اإلث4ات، عندما عرف العقد الرسمي 4أنه عقد یثبت ف�ه الشخص الذ6 �عهد له .ما أنه 

  .)4(قد، والحقوق التي یتضمنها وااللتزامات التي یرتبهاتحرFرها .ل ما یدور حول ذلك الع

                                              

(1) (Et, lorsque un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317). 
(2) Art 1317 /2 ( il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées 
par décret en conseil d’Etat). 
(3) Décrit n° 2005-973 du 10 aout 2005 modifiant le décret n 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes 
établis par les notaires , J .O 11 aout 2005, et disponible sur, www.legifrance.gouv.fr 
 

    .297، ص 2008موفم للنشر، الجزائر،  االلتزامات، النظر'ة العامة للعقد،أـ علي ف�اللي، ) 4(

الذ6 استعمله المشرع الجزائر6 في النص 4اللغة العر�Nة، هو ترجمة خاطئة، الن النص في اللغة الفرنس�ة ورد 4مصطلح " العقد".ما أن مصطلح 

« acte »  وهو أكثر دقة" التصرف"، وترجمته هو.  
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المحررات :" من قانون اإلث4ات 10وعرف المشرع المصر6 المحررات الرسم�ة في نص المادة     

الرسم�ة هي التي یثبت فیها موظف عام أو شخص م.لف بخدمة عامة ما تم لد�ه أو ما تلقاه من ذو6 

  ". ن�ة وفي حدود سلطته واختصاصهالشأن، وذلك ط4قا لألوضاع القانو 

  :" من قانون البینات على أنه 6وعرفه المشرع األردني في نص المادة 

  :ــ السندات الرسم�ة1

أــ السندات التي ینظمها الموظفون الذین من اختصاصهم تنظ�مها ط4قا لألوضاع القانون�ة و�ح.م بها دون 

  .بها ما لم یثبت تزوFرهاما نص عل�ه فیها و�عمل م�.لف مبرزها إث4ات  أن

ب ــ السندات التي ینظمها أصحابها و�صدقها الموظفون الذین من اختصاصهم تصد�قها ط4قا للقانون 

Sخ والتوق�ع فقFنحصر العمل فیها في التارFو.  

 ــ إذا لم تستوف هذه األسناد والشرو* الواردة في الفقرة السا4قة فال �.ون لها إال ق�مة األسناد العاد�ة2

  ". أختامهم أو ب4صمات أصا4عهمأن قد وقعوا علیها بتواق�عهم أو 44شر* أن �.ون ذوو الش

من قانون أصول المحاكمات المدن�ة، التي  143/1وعرفه المشرع اللبناني في نص المادة     

السند الرسمي هو الذ6 یثبت ف�ه موظف عام أو شخص م.لف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته :"تنص

  ...".ما تم على ید�ه من تصرFحات ذو6 العالقة وفK القواعد المقررةواختصاصه 

    Kعات أنها اختلفت في المصطلح الذ6 تقدم 4ه العقد الرسمي، ف4عضها أطلFعلى هذه التشر gما �الح

، وقد میز الفقه بین التصرف وأداة إث4اته، فقصر "السند"، وال4عض األخر"المحرر" ، وال4عض "العقد"وصف

أداة إث4اته فأطلK علیها وصف السند أو  اعقد على النوع المعروف من التصرفات القانون�ة، أملفg ال

، "العقد"4مصطلح واحد هو  إث4اتهبینما 4النس4ة للمشرع الجزائر6 فقد جمع بین التصرف وأداة . المحرر

قانوني وأداة على التصرف ال" acte" وهو نفس األمر الذ6 وقع ف�ه المشرع الفرنسي، حیث أطلK وصف

  .)1(إنشائه

     

                                              

.105، المرجع السایK، ص ثار االلتزامآالوس�6، اإلث�ات،  الرزاق احمد السنهور6،دـ عبد ) 1(   
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ترتب عنها ال4طالن في حال تخلف Fالرسم�ة التي تنشئ التصرف، و  عقودوما �عنینا نحن هو ال     

الش.ل�ات التي فرضها القانون، والتي تكون في صورة محررات الكترون�ة، أما 4اعت4اره أداة إث4ات فهذا 

.ونه وسیلة إلث4ات التصرفات القانون�ة في حال ق�ام نزاع األمر �عد من اآلثار المترت4ة عن العقد الش.لي 

  . طروحةبین األطراف المتعاقدة، التي تكون موضوع ال4اب الثاني من هذه األ

، سواء )1(لهذا فإننا نتبنى الوجهة التي ترP صواب استعمال لفظة المحرر للتعبیر عن الدلیل الكتابي

على  "المحرر".ما أنه �م.ن إطالق مصطلح  .اره دل�ال إلث4اته4اعت4اره منشئا للتصرف القانوني أو 4اعت4

فهذا  ،سواء .انت عقودا أم تصرفات قانون�ة أخرP  ،.افة ما یتم أمام الموثK من تصرفات رسم�ة

الفقه 4استعمال مصطلح  أووهو ما خلK ت4اینا واضحا في موقف التشرFعات . المصطلح واسع في معناه

  ."العقد"و مصطلح أ "المحرر"

4أنه  ،اإللكتروني�م.ن تعرFف المحرر الرسمي ق�اسا على تعرFف المحرر الرسمي التقلید6، و        

أو شخص م.لف بخدمة عامة ما تم لد�ه  موميعأو ضاS4 ف�ه موظف  بتالمحرر اإللكتروني الذ6 یث

  .ي حدود سلطته واختصاصهفط4قا لألوضاع القانون�ة و  ،أو ما تلقاه من ذو6 الشأن

تترتب علیها  ،هي تصرف قانوني ةأنه .تا4ة إلكترون�ة مثبتة لواقع4الرسمي االلكتروني  العقد ُعرفما .   

حجیتها تجاه الكافة في الب�انات  تبتثتحرFرها موظف عام مختص، و4التالي  في ة تدخلآثار قانون�ة معین

  .)2(المثبتة فیها

من القانون  1317اإللكتروني في نص المادة الرسمي  محررقد عرف المشرع الفرنسي الو       

المخول لذ6 تم إنشاؤه من قبل موظف عام و المحرر اإللكتروني الرسمي هو المحرر ا:"4قوله، )3(المدني

  ."المختص بإنشائها م.ان�ا ووفK الش.ل الذ6 یتطل4ه القانون نون�ا بتنظ�م مثل هذه المحررات و قا

                                              

    www.lawjo.net.24/08/2010متوفر على الموقع االلكتروني بتارFخ ، "المحررات االلكترون�ة، دراسة قانون�ة"أـ نبیل مهد6 زوFن، ) 1(
  .76، ص 2010دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزFع، الط4عة األولى، األردن،  السندات الرسم�ة اإللكترون�ة،أـ أحمد عزمي الحروب، ) 2(

(3) L'article 1317 du code civil français: « l’acte authentique est celui qui à être reçu avec les solennités requises 
par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé, et avec les solennités 
requises. 
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. » 
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 ،نصوصا تتعلK 4المحرر الرسمي اإللكتروني) 1(17- 16- 15د .ما أورد المشرع المصر6 في الموا    

حج�ة الصورة المستنسخة منها، وقد أشار فیها ا في اإلث4ات و محجیتهو.ذا المحرر العرفي اإللكتروني و 

قانون إلى أن المحرر اإللكتروني الرسمي له ذات الحج�ة المقررة للمحرر الرسمي الورقي الواردة في 

الشرو* المنصوص علیها في هذا القانون، ووفقا لتحقK الضواS4 الفن�ة   ىمتى استوفاإلث4ات المصر6، 

   .الواردة في الالئحة التنفیذ�ةوالتقن�ة 

4القدر الذ6 تطابK ف�ه  ،.ما أعطى صورة المحرر اإللكتروني الرسمي الحج�ة التامة تجاه الكافة     

صحة  إث4اتفي شأن ص قانون اإلث4ات طبK نصو و  ،على الدعامة اإللكترون�ة األصل المحفو|

  .التنفیذ�ة تهروني والئحما لم یوجد نص في قانون التوق�ع اإللكت ،المحررات اإللكترون�ة الرسم�ة

فقد أعترف 4حج�ة  ،بوجه عام اإللكترونيالرسمي ما یتعلK 4المحرر ف� ،و4النس4ة للمشرع الجزائر6    

خص الذ6 أصدرها وأن تكون التأكد من هو�ة الش إم.ان�ة 4شر* ،الكتا4ة اإللكترون�ة في اإلث4ات بوجه عام

، التي تقابل من القانون المدني 1م.رر  323دة المابنص  من سالمتها،ضومحفوظة في ظروف ت معدة

 ل الوظ�فيدر مبدأ التعاقزائر6 قد أوNذلك فالمشرع الج .من القانون المدني الفرنسي 1316/1المادة 

l’équivalence fonctionnel وهو المبدأ  الورق�ة، ةن الكتا4ة في الش.ل اإللكتروني والكتا4ة على الدعامبی

  .الذ6 .رسه القانون النموذجي للتجارة االلكترون�ة في مادته السادسة

هل هي الكتا4ة العرف�ة  ،للكتا4ة التقلید�ة اإلث4اتلم �حدد نوع الكتا4ة اإللكترون�ة المعادلة في ه غیر أن     

خاصة انه أورد هذا الح.م في مقدمة األح.ام المنظمة لإلث4ات،  ؟رسميل تكون في ش. يأم الكتا4ة الت

  4حیث هل من المم.ن أن یتسع نطاق الكتا4ة لتشمل الكتا4ة .ر.ن لالنعقاد أو لصحة التصرف؟

                                              

ة والتجارFة واإلدارFة، للمحررات اإللكترون�ة في نطاق المعامالت المدن�لكتا4ة اإللكترون�ة و ل" :من قانون التوق�ع اإللكتروني المصرG  15المادة ) 1(

و* المنصوص علیها التجارFة متى استوفت الشر في المواد المدن�ة و  اإلث4اتقانون  أح.امالعرف�ة في ذات الحج�ة المقررة للكتا4ة والمحررات الرسم�ة و 

  ."التقن�ة التي تحددها الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون ا القانون وفقا للضواS4 الفن�ة و في هذ

ة على الورق من المحرر اإللكتروني الرسمي حجة على الكافة 4القدر الذ6 تكون ف�ه مطا4قة ألصل هذا المحرر، خالصورة المنسو " :16المادة ـــ 

  ."على الدعامة اإللكترون�ة ینلكتروني الرسمي والتوق�ع اإللكتروني موجودادام المحرر اإلوذلك م

القانون أو في  شأنه نص في هذا4التوق�ع اإللكتروني ف�ما لم یرد االلكترون�ة الرسم�ة والعرف�ة و صحة المحررات  إث4اتتسر6 في شأن " :17المادة ــــ 

  ."التجارFةالمرافعات المدن�ة و ها في قانون ألح.ام المنصوص علیاالئحة التنفیذ�ة 
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تنظ�م المحررات الرسم�ة االلكترون�ة، إلى انقسم الفقه الفرنسي حول هذه النقطة، قبل النص على       

  :قسمین

فقد ذهب فرKF إلى أن هذا النص الجدید یتسع نطاقه ل�شمل أ�ضا الكتا4ة المتطل4ة .ر.ن النعقاد      

�قتضي القول 4ان الكتا4ة المقصودة لم  1316العقد، ذلك أن عموم�ة تعرFف الكتا4ة 4مقتضى نص المادة 

دلیل إث4ات، وٕانما �شمل أ�ضا الكتا4ة المتطل4ة لصحة التصرف أو التي تكون تعد قاصرة على الكتا4ة .

4ص�اغتها الجدیدة هي التي یجب الرجوع إلیها في .ل الحاالت  1316و4التالي فالمادة . ر.نا النعقاد العقد

  .التي تثار فیها ف.رة الكتا4ة، .ونها النص الوحید الذ6 تضمن تعرFفا لها

الفقه من ذلك 4أن الكتا4ة هي ف.رة واحدة، فما دام القانون ال �فرض ش.ال خاصا  الرأ6 من وFنتهي هذا

  .)1(لهذه الكتا4ة، فان الكتا4ة المتطل4ة لصحة التصرف تكون 4الضرورة .تلك المتطل4ة .أداة لإلث4ات

وفي مقابل هذا الرأ6 ذهب فرKF آخر من الفقه، إلى القول 4أن التدخل التشرFعي یجب أن �حصر     

مجال إعماله ف�ما ورد 4شأنه، أ6 یجب أن �قتصر على مجال اإلث4ات، وحاول أنصار هذا الرأ6 االستناد 

الح قانون اإلث4ات المتعلK بإص 230ــــ2000إلى ما ورد في األعمال التحضیرFة لمشروع القانون رقم 

لتكنولوج�ات المعلومات والتوق�ع االلكتروني الفرنسي، و4التحدید إلى ما ذ.ره مقرر هذا المشروع من أن 

، ال یتعلK إال 4الكتا4ة .أداة لإلث4ات، و4Fقى دون أثر 4النس4ة 1316تعرFف الكتا4ة الوارد بنص المادة 

  .)2(للكتا4ة المتطل4ة لصحة التصرف

                                              

(1) JEAN DEVEZE, La formation du contrat électronique, journée national : Le contrat électronique, 
travaux de l’association de Henri Capitant, tome v, Toulouse, 2000, édition Panthéon Assas, Paris, 2000, P. 61. 

  . 107، ص 2007منشورات الحلبي الحقوق�ة، بیروت، لبنان،  قانون اإلث�ات في المواد المدن�ة والتجار'ة،ن قاسم، دــ دمحم حســـ 

على قانون  05/53تأمالت حول قانون الت�ادل االلكتروني للمعط�ات القانون�ة، عناصر لمناقشة مد8 تأثیر القانون رقم ــ أـ أحمد ادرFوش، 

  .46، ص 2009منشورات سلسلة المعرفة القانون�ة، الرNا*، المغرب،  االلتزامات والعقود،
 (2) ESNAULT (J.), La signature électronique, Op.cit, P. 34. 
- MASCRE (F.), « La signature électronique », Article disponible sur  www.mascre-heguy.com , la date de 
mise en ligne est septembre 2001. 
- AZZABI (S.), « Le nouveau régime probatoire français après l’adoption de loi portant adaptation de 
droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif a la signature électronique du 13 mars 
2000 », Article disponible sur www.signelec.com , la date de mise en ligne est 16 mars 2000. 
- CAPRIOLI(E.A), Le juge et la preuve électronique, Op.cit. 
- THIBAULT VERBIEST, Le nouveau droit de commerce électronique, édition Larcier, Bruxelles, Belgique, 
2005, P. 138. 
- THIERRY PIETTE- COUDOL, Echanges électroniques certification et sécurité, Litec, Paris, 2000, P. 193.  
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 10إصداره لمرسومین بتارFخ باألول،  المشرع الفرنسي في النها�ة حسم األمر لصالح الرأ6غیر أن      

، األول �عدل وFتمم المرسوم المتعلK بنظام المحضرFن القضائیین، والثاني �عدل وFتمم 2005أوت 

ذ ، إ2006ف�فر6  1التنفیذ بدا�ة من المرسوم المتعلK 4العقود المحررة من قبل الموثقین، وFدخالن حیز 

�.ون 4اإلم.ان إبرام العقود التي تتطلب الكتا4ة الرسم�ة .ر.ن النعقادها على دعامة الكترون�ة، وFتم 

Kالتوق�ع على العقد الكترون�ا من طرف المحضر أو الموث.  

أما 4النس4ة للمشرع الجزائر6 فنحن نمیل إلى الرأ6 الفرنسي األول، القاضي 4انسحاب الكتا4ة         

ترون�ة إلى الكتا4ة المتطل4ة .ر.ن النعقاد العقد، مع ضرورة إصدار النصوص التنظ�م�ة المتعلقة االلك

Kبذلك، أو بتحدیث قوانین التوثی .  

م.رر على إث4ات العقود  323آخر یرP 4عدم إم.ان�ة انسحاب نص المادة  لكن هناك اتجاه فقهي     

الرسم�ة، فحسبهم أن المشرع الجزائر6 ما زال محتفظا  والتصرفات التي یتطلب القانون إلث4اتها الكتا4ة

ب4عض الخش�ة إزاء هذه المعامالت، وال یروم ضمن منظومة لم تستكمل 4عد فترة التجرNة، وتطب�قا لذلك 

  .     )1(فإن األح.ام المتعلقة 4الكتا4ة العرف�ة هي التي تطبK على الكتا4ة التي تكون في الش.ل االلكتروني

طا4ع الرسم�ة على عقود تتمتع 4 إجراء من�م.ن  ،لتطور التكنولوجي الهائل الذ6 �شهده العالما أن إال   

لموثK الم.لف بإجراء العقود الرسم�ة من الق�ام بإبرام عقود رسم�ة ا، حیث �م.ن تكلیف ش4.ات اإلنترنت

لموقع اا التأكد من هو�ة الشخص مهمته ،جهات تصدیK إلكتروني إنشاءخاصة في ظل  ،إلكترون�ة

  .، وهو ما �عزز الثقة في المعامالت اإللكترون�ةحة المعاملة التي �قوم بهاص منالتأكد و 

بل قیدتها في  ،4العقود الرسم�ة اإللكترون�ةلألخذ 4عض الدول لم تطلK العنان  ومع ذلك نجد أن    

ألهمیتها  ،ها 4طرFقة إلكترون�ةؤ بنصوص خاصة معامالت ال �م.ن إجرا منعتو ، مسائل معینة

 . ، وهو ما سنتطرق إل�ه الحقاخصوصیتها في الح�اة العمل�ةو 

ذلك 4التطرق إلى الشرو* الرسمي اإللكتروني، و  عقدال إنشاءسنتطرق في الفرع الموالي إلى شرو* و       

  .، ثم إلى الشرو* الخاصةئهإلنشاالعامة 
                                              

ات 4استعمال وسائل المعلومات�ة لم�ة حول اإلث4الندوة العورقة عمل مقدمة في  ،"التطور العلمي وقانون اإلث�ات"القاضي .مال الع�ار6،  )1(
متوفر على الموقع االلكتروني  .، بیروت، لبنان2003ینایر  8إلى  6والتكنولوج�ة الحدیثة، 4المر.ز العرNي لل4حوث القانون�ة والقضائ�ة، من الفترة 

http://www.carjj.org/contacts/759  



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

134 

 

  الفرع الثاني

  الرسمي اإللكتروني عقدشرو7 ال

ع.س المشرع المشرع الجزائر6 ف.رة إنشاء عقود رسم�ة 4طرKF الكتروني، على بدا�ة لم یتناول     

وصورها  ،الرسم�ة على دعامة إلكترون�ة عقودال gفحو  إنشاءالذ6 أصدر مرسوما لتنظ�م شرو*  ،الفرنسي

  .4النس4ة للموثقین

من قانون التوق�ع اإللكتروني إلى قانون اإلث4ات  15المادة أحال في نص فقد المصر6 أما المشرع 

من الالئحة التنفیذ�ة  8ف المادة ضاإللكتروني وأح.امه، ولم تالرسمي  عقدإنشاء الف�ما یتعلK ب ،المصر6 

المحرر اإللكتروني وضوا4طه إنشاء جدیدة بخصوص آل�ة  القانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 أح.ام

   .شروطهو 

لهذا فان دراستنا ستعتمد على ما توصل إل�ه المشرع الفرنسي من أح.ام تتعلK 4المحررات      

  .االلكترون�ة الرسم�ة، و.ذا القواعد العامة إلنشاء المحررات الرسم�ة التي تشترك معها

  :اإللكترون�ةالرسم�ة  عقودال إلنشاءالشرو7 العامة  ـــ أوال

االلكترون�ة والتوق�ع االلكتروني الذین تحدثنا عنهما في الفصل األول من إضافة إلى شرطي الكتا4ة      

والتي تتوافK مع شرو* ، اإللكترون�ةلرسم�ة ا عقودتطرق بدا�ة إلى الشرو* العامة لل، نهذه األطروحة

  .الرسم�ة الورق�ة عقودال إنشاء

 عقدر* لصحة ال�شت :أو شخص م�لف بخدمة عامةأو ضا�6 عمومي عن موظف عام  عقدصدور ال- 1

أو شخص م.لف أو ضاS4 عمومي  ختصاإللكتروني أن �صدر عن موظف عام مالرسمي التقلید6 و 

 .بخدمة عامة

  : الموظف العام أــ

، إلیهاهو .ل من �شغل منص4ا دائما في مصلحة عموم�ة، 4غض النظر عن األسالك التي ینتمي      

هذا المفهوم موظفي الجماعات المحل�ة، ومستخدمي الشؤون وFخضع لقانون الوظ�فة العموم�ة، فیدخل في 

 .الدین�ة وأساتذة الجامعات
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   :ب ــ الضا�6 العمومي

الوثائK، .الموثK  �قصد 4ه .ل شخص یخوله القانون سلطة تصدیK وٕاضفاء الرسم�ة على العقود أو     

المتضمن تنظ�م مهنة  2006 ف�فر6  20المؤرخ في  06/02الذ6 عرفته المادة الثالثة من القانون رقم 

ضاS4 عمومي مفوض من قبل السلطة العموم�ة یتولى تحرFر العقود التي :" الموثK في الجزائر، 4أنه

  ".  �شتر* فیها القانون الص4غة الرسم�ة، و.ذا العقود التي یرغب األشخاص إعطائها هذه الص4غة

خضاعها إلى ش.ل رسمي، و�حفg العقود التي حیث یتولى الموثK تحرFر العقود التي �أمر القانون إ     

�حررها أو یتسلمها لإلیداع، و�سهر على تنفیذ اإلجراءات المنصوص علیها قانونا، ال س�ما تسجیل وٕاعالن 

ونشر وشهر العقود في اآلجال المحددة قانونا، وFتولى حفg األرشیف التوث�قي وتسییره وفقا للشرو* 

  .)1(القانون�ة

الرا4عة من القانون  عرفته المادةطائفة الض4ا* العمومیون المحضر القضائي، الذ6  .ما یدخل ضمن    

:" ، المتضمن تنظ�م مهنة المحضر القضائي في الجزائر 4أنه2006ف�فر6  20المؤرخ في  06/03رقم 

ضاS4 عمومي مفوض من قبل السلطة العموم�ة یتولى تسییر م.تب عمومي لحسا4ه الخاص وتحت 

  ...."مسؤولیته

  :ن بخدمة عامةج ــ الم�لفو

الم.لفون بخدمة عامة هم األشخاص الذین �مارسون نشاطات تتعلK بتسییر مرافK عامة، مثل ض4ا*     

، والمتعلK 1970ف�فر6  19المؤرخ في  70/20الحالة المدن�ة، الذین عرفتهم المادة األولى من األمر رقم 

س المجلس الشعبي البلد6 ض4ا* الحالة المدن�ة یتمثلون في رئ�:" 4الحالة المدن�ة، التي تنص على أنه

  ".  وفي الخارج رؤساء ال4عثات الدبلوماس�ة المشرفون على دائرة القنصل�ة ورؤساء المراكز القنصل�ة. ونوا4ه

فقS، وال �شتر* .تابته شخص�ا، بل صدوره منه  عقدمن الموظف أن ینسب إل�ه ال عقدفصدور ال    

ررت سا4قا من قبل القاضي، وهو ما .رسته المح.مة التي ح العقود4شهادة توق�عه، و�ستو6 في ذلك مع 

من المستقر عل�ه فقها وقضاء أن العقود التي �حررها القضاة الشرعیون تكتسي :" العل�ا في إحدP قراراتها

                                              

  .، المتعلK 4مهنة التوثی2006Kف�فر6  20المؤرخ في  06/02المادة العاشرة من القانون ) 1(



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

136 

 

نفس طا4ع الرسم�ة التي تكتس�ه العقود المحررة من قبل األعوان العمومیون وتعد عنوانا على صحة ما 

وما تنص عل�ه من توارFخ 4حیث ال �م.ن إث4ات ما هو مغایر أو معاكس لفحواها �فرغ فیها من اتفاقات 

"... )1(.  

وFوقع  موظف غیر مختص 4التوثیK، نالمحرر محسب المشرع الفرنسي أن �صدر �م.ن .ما         

 اإلدارFةالمحررات التي تصدر من الجهات . عل�ه موظف مختص �.تسب 4مقتضاه صفة الرسم�ة،

  .)2(من القانون المدني الفرنسي 1316/4المادة  إل�ه أشارتهو ما و  ،من الموظف المختصة عقوالمو 

، وهذه تم التوق�ع عل�ه الكترون�ا من موظف عام فإنه �.تسب صفة الرسم�ة إذاأن المحرر  حیث    

ما  وهو .)3(التصرفات تكتسب قرFنة الثقة لكون الموثK شاهدا على التصرف، ول�س 4سبب توق�عه علیها

 .من القانون التوق�ع االلكتروني 15المشرع المصر6 في نص المادة  إل�هاتجه 

ففي فرنسا یتولى مهمة  ،التي یتولى تحرFرها الموثK االلكترون�ة سم�ةر ال عقودا هنا هو النوما یهم      

لكنه م.لف بخدمة و  ،ال یتقاضى أجرا من الدولةالموثK، وهو ل�س موظفا عموم�ا و توثیK العقود شخص 

 973المعدل 4المرسوم و  1971لسنة 941وم رقم رسالعقد، وFخضع للم أطرافعامة، وFتقاضى أجره من 

  .)4(الذ6 سمح 4قبول توثیK المحرر اإللكتروني ،2005لسنة 

، وال الرسمي اإللكتروني عقدتوثیK ال ، فإن قانون التوثیK لم یتحدث عنو4النس4ة للتشرFع الجزائر6       

تسمح حتى  ض،ترSN م.اتب التوثیK ب4عضها ال4ع ة إلكترون�ة�نبى لإألن األمر �حتاج  ،ن .�ف�ات ذلكع

الذ6 لم �حدد .�ف�ات تنظ�م المحررات  لمشرع المصر6 4النس4ة ل األمر .ذلك .بتوثیK المحرر اإللكتروني

  .)5(ا إنشاء عقود رسم�ة الكترون�ةااللكترون�ة، حتى وٕان أجاز قانونالرسم�ة 

                                              

  .119، ص 01، عدد 1992، مجلة قضائ�ة، سنة 03/06/1989، المؤرخ في  40097قرار رقم ) 1(

(2) « Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un 
officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. » 
(3) ELLOUMI Abderraouf ,Op.cit, P. 149. 
(4) Décrit n° 2005-973 du 10 aout 2005 modifiant le décret n 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes 
établis par les notaires , J .O 11 aout 2005, et disponible sur, www.legifrance.gouv.fr 

  .566التهامي، المرجع السابK، ص  دـ سامح عبد الواحد) 5(
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ر Fحر الشخص الم.لف بتیجب أن �.ون  :الرسمي االلكتروني عقدــــ اختصاص الموظف بتحر'ر ال2

مختصا بتحرFره اختصاصا نوع�ا، فإذا لم �.ن من صالح�اته تحرFر العقود الرسم�ة فال  المحرر الرسمي

  .)1(وأن ال تتوافر ف�ه حالة من حاالت المنع والتنافي المنصوص علیها قانونا. یجوز له الق�ام بذلك

تحرFر وFجب أن �.ون الموظف أ�ضا مختصا زمان�ا، 4معنى أن تكون والیته أو سلطته قائمة وقت      

المحرر الرسمي، فإذا .ان قد عزل من وظ�فته أو أوقف عن عمله أو نقل منه، فإن والیته تزول وال یجوز 

  .له م4اشرة عمله، و�.ون المحرر الذ6 �حرره 4اطال لإلخالل 4شر* من شرو* صحته

.ان األطراف أ�ضا غیر أنه إذا .ان الموظف لم �علم 4العزل أو التوقیف أو النقل أو انتهاء الوال�ة، و      

حسنیي الن�ة ال �علمون بذلك فان المحرر الرسمي الذ6 �حرره الموثK في هذه الظروف �.ون صح�حا 

حما�ة للوضع الظاهر المصحوب 4حسن الن�ة لذو6 الشأن، 4اعت4ار أن الموظف في هذه الحالة موظفا 

  .)2(فعل�ا

وق�فه قانونا من وظ�فته، واستمر مع ذلك في أما إذا علم الموظف أو الضاS4 العمومي 4عزله أو ت      

ممارسة أعمال وظ�فته، فإن المحررات التي �حررها تص4ح 4اطلة، ألن الرسم�ة هنا ر.ن من أر.ان 

التصرف، و.ذلك األمر ف�ما إذا اتفK المتعاقدان على أن �.ون تعاقدهما 4محرر رسمي، 4أن تكون 

لك، فان هذه المحررات تص4ح .محرر عرفي إذا وقع علیها أما إذا .انت غیر ذ. الرسم�ة ر.نا في العقد

  .)3(ذوو الشأن

.ذلك یجب مراعاة االختصاص الم.اني اإلقل�مي للموثK، فلكل موثK اختصاص م.اني، حتى وان     

تنشأ م.اتب عموم�ة للتوثیK، تسر6 :" .انت المادة الثان�ة من قانون التوثیK الجزائر6 تنص على أنه

، فإن "التراب الوطنيعلیها أح.ام هذا القانون والتشرFع المعمول 4ه، و�متد اختصاصها اإلقل�مي إلى .امل 

 Kعبر التراب الوطني لتوثی Kة األفراد 4التقدم إلى أ6 م.تب من م.اتب التوثیFالمقصود من ذلك، هو حر

  .تصرفاتهم

                                              

  .من قانون التوثیK الجزائر6  22إلى  19 من لموادا )1(

، ص 1988، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الط4عة الثان�ة، الجزائر، أدلة اإلث�ات في القانون المدني الجزائرG والفقه اإلسالميأـ �حي 4.وش، ) 2(
98.  

  .137المرجع السابK، ص الوس�6، اإلث�ات، آثار االلتزام،دـ عبد الرزاق احمد السنهور6، ) 3(
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.ما نصت المادة الرا4عة من قانون التوثیK المصر6، على أنه ال یجوز للموثK أن ی4اشر عمله إال      

ئرة معینة �قوم في حدودها الموثقون ومساعدوهم المعینون في فلكل م.تب للتوثیK دا. في دائرة اختصاصه

  . )1(هذا الم.تب، بتوثیK األوراق الرسم�ة التي �طلب إلیهم توث�قها

�قوم .اتب العدل بوظ�فته في :" .ما نصت المادة الخامسة من قانون .اتب العدل األردني على أنه     

یها وال ینتقل إلجراء عمل من مقتضى وظ�فته إلى المحل الذ6 یخصص له في المح.مة التي ینتسب إل

  ".غیر المحل المذ.ور ما لم �أذن له رئ�س المح.مة أو قاضي الصلح 4أمر خطي

 م لمهنة .اتب العدل في لبنان، 4حیثوهو نفس الح.م الذ6 تضمنته المادة الخامسة من القانون المنظ   

اني، وٕاال اعتبر المحرر الرسمي الذ6 �قوم ال یجوز له أن �مارس عمله خارج نطاق اختصاصه الم.

  .)2(بتحرFره غیر رسمي

الجزائر6 القانون  حدد :الرسمي اإللكتروني عقداألوضاع القانون�ة المح�طة بتدو'ن ال ةمراعاـــــ 3

حتى تتسم 4الصفة الرسم�ة، وهذه  ،الورق�ة الرسم�ة عقودعند تحرFر ال إت4اعهاإجراءات معینة یلزم 

 4م.رر 324 إلى 2م.رر  324اإلجراءات متعددة �م.ن اإلشارة إلى 4عض منها 4ما جاء في المواد من 

  :إلى مرحلتین اإلجراءاتمن القانون المدني الجزائر6، و.ذا أح.ام قانون التوثیK، و�م.ن تقس�م هذه 

Jفي : أــ مرحلة ما قبل التوثی Kالمرحلة من التأكد من طب�عة الخدمات التي طلبها منه  هذه�قوم الموث

، وأن 06/02من قانون التوثیK  12المتعاقدین، ما إذا .انت ال تخالف القانون واألنظمة، ط4قا للمادة 

ا وتضمن تنفیذها، �قوم بتقد�م نصائحه إلى األطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانین التي تسر6 علیه

من نفس  15مخالفتها �ستوجب عل�ه األمر رفض توثیK ذلك التصرف القانوني ط4قا للمادة تبین له  وٕاذا

  .القانون 

وFتضح هذا العمل خاصة في بیئة التجارة االلكترون�ة، التي قد �قدم األطراف على إبرام عقود      

  . عاقد أم الش.ل�ة، دون معرفة ما إذا .انت متوافقة مع النظام الداخلي لدولة الطرف األخر المت

                                              

   .126، ص السابKدـ عبد الرزاق أحمد السنهور6، المرجع  )1(

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد.توراه في القانون الخاص، جامعة أبو 4.ر بلقاید، تلمسان، حج�ة وسائل اإلث�ات الحدیثةدـ زروق یوسف، ) 2(
  .35، ص 2012/2013
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المدن�ة،  4عدها �قوم 4التأكد من شخص�ة المتعاقدین، بذ.ر أسمائهم ومقر س.ناهم، وحالتهم وأهلیتهم    

م.رر  324وFجوز له االستعانة 4شاهدین 4الغین تحت مسؤولیتهما، إذا استعصى عل�ه ذلك، وفقا للمادة 

   .ت�الحقد، من أجل تجنب أ6 غش أو االع هم التام ببنودرضا من .ما �قوم 4التأكد. قانون مدني 2

من خالل شهادة التصدیK اإللكتروني في عقود التجارة االلكترون�ة Fتم التأكد من هو�ة األطراف و      

.ما �ستحصل الرسوم المستحقة لتحرFر المحرر  .الهو�ة إث4اتأو من خالل وثائK  ،التي قد تكون 4حوزتهم

  .الرسمي، وFوجه لهم في األخیر نصائح �علمهم فیها 4ما علیهم من التزامات، وما لهم من حقوق 

Jالمحرر الرسمي بذاته :ب ــ مرحلة التوثی Kفي هذه المرحلة توثی Kوذلك 4.تابته 4اللغة یتولى الموث ،

، )1(واحد وواضح تسهل قراءته وNدون اختصار أو ب�اض أو نقص العر�Nة، تحت طائلة ال4طالن، في نص

  :مراع�ا الب�انات التي یجب أن یتضمنها المحرر حتى �.تسب صفة الرسم�ة، وهذه الب�انات نوعان

ب�انات خاصة تتعلK 4موضوع التصرف، أ6 الب�انات الخاصة 4الب�ع أو تأس�س عقد الشر.ة، أو إنشاء * 

  .ون التصرف، والتزامات األطراف وحقوقهمرهن رسمي، حیث �حدد مضم

ب�انات عامة وهي التي یجب أن تشتمل علیها .افة المحررات الرسم�ة، دون اإلخالل 4الب�انات التي * 

اسم ولقب الموثK ومقر م.ت4ه، اسم ولقب وصفة وموطن : تستلزمها 4عض النصوص الخاصة، وهي 

ولقب وصفة وموطن وتارFخ وم.ان والدة الشهود عند وتارFخ وم.ان والدة األطراف وجنسیتهم، اسم 

االقتضاء، اسم ولقب وموطن المترجم عند االقتضاء، الم.ان والسنة والشهر والیوم الذ6 ابرم ف�ه، و.االت 

  . )2(األطراف المصادق علیها التي یجب أن تلحK 4األصل

التحقK من و  ،اإللكترونيلرسمي ااف العقد على مضمون المحرر ر من موافقة أط Kث.ما یتأكد المو      

وة محتوP المحرر �قوم الموثK بتالو  ،االستمرارFةو ث4ات لاله مقروء 4ما �.فل واضح و  .توب 4ش.لمأنه 

ة یتم ومن ثموأن یبین لهم األثر القانوني المترتب علیها دون أن یؤثر في إرادتهم، ، على سمع الطرفین

المحرر  إنشاءة لذلك عند حقجب دفع الرسوم المستFرون�ا، و التوق�ع عل�ه من الطرفین ومن الموثK إلكت

  .الرسمي

                                              

  .یتضمن تنظ�م مهنة الموثK 06/02من القانون الجزائر6 رقم  26 المادة  )1(

  . یتضمن تنظ�م مهنة الموثK 06/02من القانون الجزائر6 رقم  29المادة  )2(
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أصدر على خالف المشرع الجزائر6،  :الرسم�ة اإللكترون�ةعقود الشرو7 الخاصة إلنشاء الـــ ثان�ا

حیث نص في  ،، من أجل توثیK المحرر اإللكتروني2005لسنة  973رقم  المشرع الفرنسي المرسوم

 في فراجب أن یتو Fو  ،ونقل الب�انات ة�قوم الموثK بإنشاء نظام لمعالجعلى ضرورة أن  ،)1(منه 16المادة 

  :ثالثة شرو* هذا النظام

  .م اعتماده من المجلس األعلى للموثقینتأن ی -1

  .من سالمة وسرFة محتو�ات المحرر التي یتم نقلها عبرهضأن � -2

  .)2(من قبل الموثقین اآلخرFن في فرنسا إنشاؤهامع األنظمة األخرP التي یتم  أن �.ون متصال -3

، )REAL)3مؤمنة تسمى INTRANETنت اش4.ة انتر  1998منذ سنة  وقد أنشأ الموثقون الفرنسیون      

ال4طاقة من أجل  تستعمل هذه،  Carte a puceتكون بین موثقین مشتر.ین فأكثر، بواسطة 4طاقة ذ.�ة 

  .)4(و.ذا سائر المحررات اإللكترون�ة ،المحررات الرسم�ةع التوق�ع اإللكتروني للموثK على ضو 

ر الذ6 شجع األم ،بتداول أ6 وثائK أو محررات بین الموثقین داخل الش4.ة نتااالنتر وتسمح ش4.ة     

 العقودسنتطرق إلى الشرو* الخاصة 4و  .)5(2005لسنة   973صدار المرسوم رقمإالمشرع الفرنسي على 

   :الرسم�ة اإللكترون�ة .التالي

  

                                              

(1) « Art. 16. - Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de 
transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la 
confidentialité du contenu de l'acte. 
« Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables avec 
ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.  

(2)  SAMRCO (N.), « Les actes authentique électronique une réalité au 1erfévrier  », Art. disponible sur  
www.droit-nitic.com  la date de mise en ligne 14 novembre 2005. 

، أعلنت حافظة األختام في 2008أكتوNر  28وفي  ،2004ــــ وقد تم عرض أول عقد رسمي الكتروني 4مجلس الموثقین في 4ارFس في ما6 

  :راجع. إصدار العقد الرسمي االلكتروني 4صفة رسم�ة RACHIDA DATTI الح.ومة  الفرنس�ة 

 .ELLOUMI (A.), Op.cit, P 141ـــ
 (3) Réseau Electronique, notariAL  
(4) JAMES DUPONT, "L’acte authentique électronique", journée du  juri ste d’entreprise le 20.XI.2003 : 
Le droit des affaires en évolution “ Le contrat sans papier “, Bruxelles, 2003, P. 193. 
    -ELLOUMI Abderraouf , Op.cit, P. 141. 
(5) GRANIER (L.), « L’authenticité notariale électronique », mémoire, Faculté de droit, université de 
Montpellier , année universitaire 2000-2001, disponible sur www.droit-nitc.com , P. 80. 
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   :يالرسمي اإللكترون عقدإنشاء ال أثناءطراف لألور المادG للموظف العام و ضالحـــ 1

ذلك حتى و  ،غنى عنه الموثK أمر أساسي ال م�عتبر التواجد الماد6 ألطراف التعاقد اإللكتروني أما       

 Kاآلثارو النتائج  أن �قوم بإعالمهم 4.لو  ،أطراف العقدي التأكد من رضاء مهمته ف ممارسة�ستط�ع الموث 

 .)1(اإللكترونيالرسمي 4النس4ة لتوثیK المحرر  حتى فهذا التواجد أمر ضرور6  ،المترت4ة على هذا العقد

جه المحرر اإللكتروني �ش.ل عق4ة في و  ثK،المو  متواجد الماد6 ألطراف العقد أماتطلب الغیر أن 

واجدین في أماكن التأكد من حق�قة ت4ادل الرضاء بین أطراف العقد المتثK مو .یف �م.ن لل الرسمي، إذ

  ؟ مت4اعدة جغراف�ا

اب محرر رسمي إلكتروني في غ� إنشاء إم.ان�ة )2(، فقد رفض ال4عضانقسم الفقهاء حول هذه النقطة     

ال �م.ن  واألطراف العام الحضور الماد6 للموظف أن واعتبر ،األطرافو التواجد الماد6 للموظف العام 

، وضرور6 أساسي هو شر* هام و  –حضورال –ذا الشر*أن هو  ،عن طرKF اإلنترنت أن �.ون افتراض�ا

هذا ال یتحقK إال 4التواجد و.ذا حق�قة ت4ادل التراضي بینهم، و  األطرافذلك أنه �م.ن من التأكد من أهل�ة 

  . أطراف العقدللموظف و ) الجسماني(الماد6 

العقد اإللكتروني الرسمي  إبرامتبر أن ع، وا ةتكنولوج�ا الحدیثالثقة لل اءعطإلى إ بینما ذهب اتجاه آخر      

أن القانون لم �شتر* الحضور الشخصي ألطراف  ذلك ،في غ�اب التواجد الماد6 للموظف العام مم.نا

التي ، سائل االتصال الحدیثةبر و عالعقد  إبرام إم.ان�ةواقترح ال4عض . )3(العقد الرسمي إبراملعقد عند ا

ورسائل البرFد ، )SKYPES: مثال (مالعا مشاهدة وسماع أطراف العقد مع الموظفمن ن تم.

  .)4(معا الصوتن من نقل الكتا4ة والصورة و .ٌ تكنولوج�ة تم.ل وسیلة و  ،Emailsاإللكتروني

                                              

(1) CHARLES-EDOUARD BUCHER, Le courrier électronique et le formalisme, La communication 
numérique : un droit ; des droits, édition Panthéon  Assas, Paris, 2012, P. 17. 
     -GRANIER (L.), Op.cit, P. 80.  
(2) I. de LAMBERTRIE, Dir, Les actes authentiques, réflexion juridique prospective, la documentation 
française, Paris, 2002, P. 67. 
     _ De BELLEFONDS (X.l.),  « Notaires et huissiers face à l’acte authentique électronique », J.C.P, 2003, 
éd NOT, et Im, N° 10, P. 385. 
      _ TREZEGUET (M.), « Journée de réflexion sur les actes authentique électronique »,  Article =104, 
disponible sur .www.cejem.com 
(3) JACQUES (L.), « L’authenticité de l’acte authentique électronique », com-com.Elec, jan 2003. P. 13 

(4) CATALA (P.), « Le formalisme et les nouvelles technologie », Rep. De f, 2000, n° 15.16, P. 909 . 

    -JAMES DUPONT, Op.cit, P. 194. 



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

142 

 

، وذلك 4أن )1(2005لسنة  973مرسوم الفرنسي رقم من ال 20دة انص الم معفرKF آخر  ذهببینما      

الذ6 یوجد في مدینته، حضر .ل متعاقد أمام الموثK �موثK، حیث تدخل في عمل�ة التوثیK أكثر من ی

، 4حیث یلتزم الموثK اآلخر هو موثK رئ�سيوFتم االتفاق بین األطراف على أن أحد هؤالء الموثقین 

 ،إلى الموثK الرئ�سي –الشهودو ر أمامه ضالموقع من المتعاقد الذ6 ح –وني بإرسال المحرر اإللكتر 

  .)F)2جب أن یتم إرسال هذا المحرر عبر الش4.ة الداخل�ة للموثقینو 

تسمى عند الفقهاء و  ،4عین االعت4ار خصوص�ة اإلنترنت ومتطل4ات الرسم�ةفهذه الطرFقة تأخذ      

 La réception de l’acte Avec un notaire à)3( لسلسلةا في .ل نها�ةالموثK من طرف العقد  استالم4

chaque bout de la chaine. ،  أكثر من من طرف  يال یوجد ما �منع من استالم العقد الرسمو ،Kهذا فموث

  .)4(الرسميااللكتروني الرسم�ة للمحرر  ةغیر من ق�م�ال 

  :ياإللكترون الرسمي عقدوالشهود على ال توق�ع األطراف -2

الرسمي  عقدإنشاء ال ، من أهم عناصروالشهود على المحرر اإللكتروني أطراف العقد�عتبر توق�ع      

لكن هل هذا التوق�ع �.ون  .دم إن.اره مستق4العو  عقدعن رضائهم 4مضمون الللتعبیر ، وذلك اإللكتروني

  إلكترون�ا؟ 

                                              

(1) Art. 20 « - Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée 
devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant 
lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi 
établi. 
« L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de 
transmission de l'information mentionné à l'article 16.  
« Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte 
puis y appose sa propre signature. 
« L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.»  
(2) ELLOUMI Abderraouf, op cit, PP. 154 -155.   
   -JAMES DUPONT, Op.cit, P. 194. 
(3) FROGER (D.), « La réception d’un acte établi sur support électronique alors que les comparants sont 
physiquement éloignés : mythe ou réalité? », P.A, 2004, n° 91, P. 66.  
(4) FROGER (D.), Op. cit, P. 65. 

 Acte Electroniqueوالعقد اإللكتروني الرسمي   Acte Authentique Electroniqueوهناك من �فرق بین العقد الرسمي اإللكتروني ـ 

Authentique.  الماد6، وحتى بوجود موثقین اثنین، أما العقد االلكتروني الرسمي Kأن العقد الرسمي االلكتروني ف�.ون 4حضور الموث Pحیث یر

   راجع  .ثم یوقع عل�ه الموثK الكترون�ا أو یدو�ا Video conferenceف�.ون دون الحضور الماد6 للموثK، وٕانما یتم عبر أسلوب المحادثة المرئ�ة 

 .ELLOUMI(A.), Op.cit, P. 157-158ـــ
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الشهود بوضع توق�عهم ، على إلزام األطراف و 2005/ 973من المرسوم الفرنسي  17نصت المادة     

Kتها على الشاشة ن4صورة تم. ،على المحرر الموثF1(الموظف العام من رؤ(.  

�غة صو الذهي التوق�ع الخطي  ،لتي حددها المرسوماض الفقهاء أن طرFقة التوق�ع هذه قد ذهب 4عو       

ي، نقله 4الماسح الضوئي على المحرر اإللكترونقم�ة، 4معنى یتم توق�ع الطرفین والشهود توق�عا خط�ا و الر 

تحقK لهذا التوق�ع ، لكن شرFطة أن ی)2(لكتا4ة علیها 4القلم اإللكترونيلشاشة القابلة الأو التوق�ع خط�ا على 

  .ب توافرها في التوق�ع اإللكترونيالسرFة الواجدرجة األمان و 

الشهود خط�ا على المحرر توق�ع للقول أن المشرع الفرنسي اشتر*  غیر أن اتجاها آخر ذهب     

Kتها على الشاشةتم.ن مالو  ،الموثFآع إلكتروني ، راجع إلى أن الشاهد قد ال �.ون لد�ه توق�ن رؤ Kمن وف

مجرد شاهد على التصرف، و4التالي قد ال  وٕانما، اصة أن الشاهد ل�س طرفا في العقد، ختعرFف المشرع

المشرع 4التوق�ع فاكتفى  ،شاهد لد�ه توق�ع الكتروني آمن إیجاد معلیه عبص�جد األطراف شهودا أو ی

K مهمة 4التالي أو.ل للموثلمعامالتهم، و  ت�سیرااألطراف و 4القلم اإللكتروني 4النس4ة للشهود تسه�ال على 

  .)3(توق�عهم 4حضورهالتحقK من هو�ة الشهود وأهلیتهم و 

یتوافر  ،آمنااإللكتروني توق�عا إلكترون�ا الرسمي  عقد، فیجب التوق�ع على الأما 4النس4ة ألطراف العقد     

لمحرر على ا، وذلك إلضفاء مصداق�ة أكبر ها في التوق�ع اإللكتروني المؤمنعلى المتطل4ات الواجب توافر 

  .اإللكتروني الرسمي

  :الرسمي اإللكتروني عقدتار'خ ال -3

بت على ثثابت یالرسمي الورقي، أن �.ون له تارFخ  عقدلا. ،الرسمي اإللكتروني عقد�شتر* في ال      

من الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع اإللكتروني المصر6 حتى  8/1قد اشترطت المادة المحرر الرسمي، و 

، أن ون�ة الرسم�ة أو العرف�ة لمنشئهاالمحررات اإللكتر ت المقررة للكتا4ة اإللكترون�ة و تتحقK حج�ة اإلث4ا

                                              

(1) Art 17/3 « Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur 
l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite. 

(2) CHARLES EDOUARD BUCHER, Op.cit, P.176.  

الطب�عة القانون�ة لعقد تأس�س الشر.ة االلكترون�ة، المنتدP العرNي إلدارة الموارد ال4شرFة، متوفر على الموقع ــ المستشار صادق الصادق،    

  .2012ما6  16بتارFخ   www.hrdiscussion.com االلكتروني 

  .184احمد النوافلة، المرجع السابK، ص  دـ یوسف) 3(
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رسمي، من خالل نظام حفg الكتروني وتارFخ إنشاء المحرر ال �.ون متاحا من الناح�ة الفن�ة تحدید وقت

  .س�طرة المعنى 4ه نشئ المحرر الرسمي اإللكتروني أوم مستقل، وغیر خاضع لس�طرة

ضرورة ق�ام الموثK بوضع التارFخ على  2005/ 973.ما اشتر* المشرع الفرنسي في المرسوم        

ٕان توق�عه على هذا المحرر، حتى و بل أن �.ون ذلك 4الحروف ق، و )1(اإللكتروني بنفسهالرسمي محرر ال

  .)2(إال أنه �عتد 4التارFخ الذ6 �ضعه الموثK ،وضعت جهة التصدیK تارFخا على هذه المحررات الموثقة

      P4ما في المحرر  المحتواةالمصداق�ة في الب�انات التوق�ع اإللكتروني �منح الثقة و 4عض أن الوقد رأ

�م.ن أن �.ون ال أن التارFخ  يعن� ،سي ضرورة .تا4ة التارFخ 4األحرف* المشرع الفرنافیها التارFخ، فاشتر 

  .)3(متمیزا عن 4اقي الب�انات الموجودة في العقد

تعلK 4مرفقات ی 2005/ 973من المرسوم رقم  22.ما أضاف المشرع الفرنسي ح.ما في المادة      

فإنه یجب  ،فإذا .ان هناك مستندات مرفقة مع المحرر الرسمي اإللكتروني ،المحرر الرسمي اإللكتروني

ع إلكترون�ا على المحرر 4التوق�ثK وضعها مع المحرر مرت4طة معه 4ش.ل ال �قبل االنسحاب، و�قوم المو 

  .)4(أ�ضا تهمرفقاالرسمي و 

  :اإللكترونيالرسمي  عقدللموظف العام على ال) الموصوف(التوق�ع االلكتروني المؤمن ـــ 4

 1فقرة  17ط4قا للمادة  ،اإلث4اترسمي 4الحج�ة الكاملة في �شتر* حتى یتمتع المحرر اإللكتروني ال      

أن یوقع عل�ه الموظف العام أو الموثK توق�عا إلكترون�ا  ،)5(973/2005من المرسوم الفرنسي رقم  2و

، 2001/272من المرسوم الفرنسي رقم  1/1/2الذ6 أشارت إل�ه المادة التوق�ع هذا  ،)اموصوف(متقدما

التصدیK اإللكترونیین الجزائر6، ینشأ على المتعلK 4التوق�ع و  15/04ون رقم من القان 7ا المادة ذ.و 

رتS4 4الشخص FالتصدیK اإللكتروني، و تمنح من طرف مؤد6 خدمات  ،أساس شهادة تصدیK إلكتروني
                                              

(1) Art. 6 « - Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les noms et domicile 
des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature. 
(2) Art 8/2 prévoit que « La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.  
(3) ELLOUMI Abdearraouf, Op.cit, P. 156. 
(4) Art.22/2 « Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées 
à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses 
annexes. 
(5) « Art. 17. - L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée 
conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du 
code civil et relatif à la signature électronique. 
« Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte. 
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مؤمنة خاصة  الموقع بدقة، وFتم تصم�مه بواسطة آل�ةن تحدید هو�ة م.ما �م.ن  ه،الموقع دون سوا 

.ون التوق�ع مرت4طا 4الب�انات ��طرة الموقع وحده، و.ذا یجب أن تحت سبإنشاء التوق�ع االلكتروني، 

  .اناتK بهذه الب�لح4حیث �م.ن .شف أ6 تعدیل أو تغییر ی 4الموقع، الخاصة

اتجاه  تحمل المسؤول�ةفي تنظ�م المحرر، و  هتدخل ، �عبر عنللموثKالمتقدم فالتوق�ع اإللكتروني      

  .�م.ن االحتجاج 4ه أمام القضاء حتى، )1(اإللكتروني الرسمي  عقد�ضفي الرسم�ة على الو  ،ذلك

، حتماالت تختلف إحداها عن األخرP الرسمي اإللكتروني بثالث طرق أو ا عقدعلى ذلك ینشأ الو       

 هحضور 4راف خط�ا على الورق، الموظف العام لتوق�ع األط فاألولى تتمثل في استق4ال الموثK أو

.ون أمام عقد رسمي إلكتروني، 4سبب نفهنا  ،إلكترون�ةطرFقة 4ف�ما 4عد توق�عه ، ثم �ضع يالشخص

  .)2(التوق�ع اإللكتروني للموظف العام الذ6 �عطي الخاص�ة اإللكترون�ة للعقد

التي  ،سائل التكنولوج�ة الحدیثةو نشأ 4استخدام الیالرسمي اإللكتروني  عقداالحتمال الثاني، أن ال     

أ6 نقل رضا األطراف ،  Vidéo- conférenceالصوت فس الوقت من نقل النص والصورة و تم.ن في ن

، ف�سمى هنا ضع توق�عه اإللكتروني على المحررفالموظف العام هنا � ،دون الحضور الماد6 إلكترون�ا

إلكترون�ا رسم�ا بتوق�ع  عقداأو �ضع توق�عه الیدو6 ف�سمى  ،)3(إلكتروني رسمي بتوق�ع إلكتروني عقد

  .)4(یدو6 

، یتلق�ان 4صفة مستقلة اك موظفین عامین اثنین على األقلالحتمال الثالث فهو أن �.ون هناأما      

رسمي  عقدأ لدینا هنا ینش ،�ضعان توق�عهما اإللكترونياألطراف 4حضورهم الماد6، و  ضيترا

  .)5(إلكتروني

                                              

  .161یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابK، ص دـ ) 1(

_ TREZEGUET (M.), « Enfin une réglementation des actes authentique électronique », Art disponible sur 
www.cejem.com , la date de mise en ligne est 26 octobre 2005. 
(2) ELLOUMI Abderraouf ,Op.cit, P. 157. 
(3 ) Acte Electronique Authentifie  (AEA) 
(4) PASSANT (ELISABENTH), « L’écrit confronte aux nouvelles technologies », thèse, Paris, L.G.D.J, 2006, 
P. 329. 
   _ ELLOUMI (A.), Op .cit, P. 157.  
(5) RAYNOUARD (A.), « Sur une notion ancienne de l’authenticité : l’apport de l’électronique » , Rép.De 
F., 2003, N° 18, P. 1127. 
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وفي .ل الحاالت �قوم الموثK 4.تا4ة العقد على نظام الكتروني مخصص للكتا4ة، و�قوم 4استنساخ      

.               ، وFلحقهم الكترون�ا 4العقد، مما �ش.ل عقدا منظما scanner.ل مرفقات العقد، بواسطة جهاز س.انیر

K للتوق�ع على العقد، �قوم الموثK 4عرض العقد أمام الزNون على شاشة 4عدها �حضر الزNون أمام الموث

  .الكمبیوتر لیتم.ن من قراءته م4اشرة على الشاشة، وتتا4ع من طرف أطراف العقد

4عد معالجة .ل التعد�الت المقترحة من أطراف العقد، �قوم الموثK 4الضغS على مرNع       

 ، و.ذا تارFخ وم.ان العقد، ل�ظهر العقد على لوحة رقم�ةوملحقاتهعلى محتوP العقد   validerالموافقة

Tablette graphique،  أین �م.ن لألطراف التوق�ع 4القلم االلكتروني على العقد وملحقاته، م4اشرة على هذه

  .)1(الدعامة االلكترون�ة

4استخدام مفتاحه السر6،  4عد استق4ال الموثK .ل التواق�ع االلكترون�ة، یوقع الكترون�ا على العقد     

ثم یتم إرسال المحرر الرسمي االلكتروني إلى سجل . الكترون�ا وFتلقى الزNون 4عدها نسخة من العقد

، و�م.ن coffre-fort électronique آمنةنة الكترون�ة خز بواسطة  Munitier centraleمر.ز6 لحفظه 

المحرر االلكتروني ف�ه، من أجل االطالع على ع وحده الدخول إلى الحیز الذ6 تم حفg للموثK الموقّ 

  .)2(العقد المحفو| واستخراج نسخا منه الكترون�ا

.ما یتم شهره الكترون�ا، 4االتصال مع مصالح الحفg العقار6 الكترون�ا أ�ضا، و�م.ن للموثقین االطالع 

 Sااللكترون�ة على الخ g3(على سجالت الحف(.  

ح�ة ، حتى �عطي للموثK صالبتعدیل قانون التوثیKلم �قم على المشرع الجزائر6، أنه  ذخوما یؤ       

 ،جهات تصدیK إلكتروني 15/04أنه أنشأ 4موجب القانون رقم إنشاء عقود رسم�ة الكترون�ة، خاصة و 

، على الرغم من مساعي وزارة العدل بإنشاء ش4.ة لمنح شهادات التصدیK على التوق�ع اإللكتروني

سمح س�ما مصالح الشهر العقار6، مما � بجم�ع القطاعات واإلدارات المعن�ة، الموثقینترون�ة ترSN الك

، وحتى شهرها الكترون�ا ةإلكترون� رسم�ة عقود م.ان�ة إنشاء، و.ذا إاالوثائK إلكترون�بت4ادل المحررات و 

  .4الوساطة مع المحافظین العقارFین

                                              

 (1)  « L’acte authentique sur support électronique….. Une rêve devenu réalité », Article disponible sur 
www.notaires.fr , la date de mise en ligne est 06/01/2012. 
(2) « Découvrez l’acte authentique », Article disponible sur www.NOTAIRES-BETTON.fr . 
(3 ) JAMES DUPONT, Op.cit, P. 201. 
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  لثالفرع الثا

  االلكتروني الرسمي عقدالمتعلقة �الالشرو7 جزاء تخلف 

الرسمي، و.ذا الجزاء المترتب عن تخلف  عقدسنتناول الجزاء المترتب عن تخلف احد شرو* ال        

  .قاعدة الرسم�ة والش.ل�ة في المحررات االلكترون�ة

الرسمي االلكتروني 4طالنه 4طالنا  عقدیترتب على تخلف احد شرو* ال :الشرو7 حدأجزاء تخلف أوالــ 

طال 4طالنا مطلقا ن العقد هنا �.ون 4افإ، الرسم�ة متطل4ة .ر.ن ش.لي إلبرام التصرف مطلقا، فإذا .انت

، .ما هو الحال 4النس4ة لعقود تأس�س الشر.ات و�Nع المحالت )1(لتخلف الش.ل المطلوب قانونا

  ...التجارFة،

و.ذلك األمر إذا اتفK المتعاقدان على أن �.ون تعاقدهما في ش.ل رسمي، 4معنى قصدا أن تكون      

Kالرسم�ة ر.نا في العقد، فإذ تخلفت یترتب عن هذا االتفاق ال4طالن المطل.  

أحد الشرو* السا4قة  تخلف أما إذا .انت الش.ل�ة متطل4ة إلث4ات التصرف، ول�ست ر.نا ف�ه، فإن    

 Fتحول إلى محرر إلكترونيو  صفة المحررات الرسم�ة،المحرر �فقد  ،ء المحرر الرسمي اإللكترونيإلنشا

  .)2(إذا ما تم توق�عه من قبل األطراف عرفي

أو .ان  ،تصاصهخأو نظمها موظف عام خارج ا ،موظفا فإذا .ان الشخص الذ6 نظمها ل�س      

ن یوقع من ، فإن هذا المحرر �ص4ح محررا عرف�ا، شر* أ)موثK(التوق�ع اإللكتروني غیر موصوف 

  .أطراف العقد أنفسهم

راعاة هو ضرورة مرون�ة، و ف�ما یتعلK 4الشر* الثالث من شرو* إنشاء المحررات الرسم�ة اإللكتو     

إلجراء الذ6 لم تتم مراعاته جوهر6 أم ال، فإذا .ان جب التمییز بین ما إذا .ان ااألوضاع القانون�ة، فإنه و 

وثK بتنظ�م المحررات 4غیر اللغة العر�Nة أو دون وضع تارFخ محدد، أو قام ماإلجراء جوهرFا .ما لو قام ال

یترتب ال4طالن، أما إذا .ان اإلجراء غیر جوهر6 .ما لو  و والد�ه، فهناوجته أ.ز بتنظ�م و.الة ألحد أقارNه 

  .)3(ررات غیر مرقمة، فال یترتب ال4طالن.انت المح
                                              

  .136-135 صالمرجع السابK،  آثار االلتزام، اإلث�ات،الوس�6، هور6، سنالدـ عبد الرزاق احمد ) 1(

S4 العمومي أو ا.فاءة أو أهل�ة الضعدم  4سببرسمي غیر �عتبر العقد " :قانون مدني جزائر6  2م.رر  326نص المادة ت ط4قا للقواعد العامة) 2(

المادة و مصر6  إث4اتقانون  10/2المادة مدني فرنسي و قانون  1318المادة تقابلها  ".موقعا من قبل األطراف إذا .ان .محرر عرفي ،الش.ل دامانع

   .أردنيبینات قانون  6/2

  .136 ، صالمرجع السابK اإلث�ات، آثار االلتزام، الوس�6،، هور6 سنال ـــ دـ عبد الرزاق 249النوافلة، المرجع السابK، ص دـ یوسف احمد ) 3(
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یترتب على تخلف الرسم�ة في عقود  :االلكتروني الرسمي عقدفي ال )الرسم�ة(ثان�اــ جزاء تخلف الش�ل�ة

التجارة االلكترون�ة ال4طالن، لتخلف ر.ن من أر.ان العقد، غیر أنه ف�ما یتعلK 4عقد تأس�س الشر.ة تترتب 

  .أثار قانون�ة خاصة في حالة ال4اطالن لتخلف الرسم�ة

یدخل على العقد باطال كل ما أ�ضا یكون و ،كان باطال وٕاالأن یكون مكتوبا  یجبالشركة  فعقد      

 محرر رسميأي أنه ال تنعقد الشركة إال ب. من تعدیالت دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فیه هذا العقد

ویترتب على مخالفة ذلك بطالن الشركة أو  رسمي، محرربأ�ضا أن یتم كل تعدیل له  وFتعین ، بمكتو

المطلK رغم أنه یجوز أن یتمسك وهو 4طالن من نوع خاص، اذ هو ل�س 4ال4طالن  .)1(التعدیالت التالیة

4ه .ل ذ6 مصلحة أو الدفع 4ه ولو ألول مرة، وFختلف عنه ألنه ال یجوز للمح.مة أن تقضي 4ه من 

عاة للثقة ا وهذا ال4طالن قرره المشرع مر  .یجوز تصح�حه ل�س 4ال4طالن النسبي رغم أنهتلقاء نفسها، و 

  .الالزمین في الح�اة التجارFة واالئتمان

ومنها  ،یبقي عقد الشركة غیر المكتوب قائما ومنتجا لجمیع أثارهء أنه بالنسبة إلى الشركاعلى     

ء وذلك إلى الوقت الذي یرفع فیه أحد الشركا ،الربح والخسارة واقتسام ،بتقدیم حصصهمء إلزام الشركا

ن وقت فم قانون تجار6 جزائر6،  545قانون مدني والمادة  418، حسب المادة دعوى بطالن الشركة

ویستند الحكم بالبطالن إلى وقت رفع  ،یصبح عقد الشركة باطال لكتا4ة الضS4البطالن  طلبتقدیم 

  . العامة في اإلثبات للقواعدشركائه  مواجهةویخضع الشریك في إثبات عقد الشركة في  ،الدعوى

كما له أن  ،االش.ل المطلوب قانون است�فائهاببطالن الشركة بعدم ء فللغیر أن یحتج على الشركا      

أوجبت  فقد قید في السجل التجار6،ات الءإجرا اتخاذهاتوافر الشخصیة المعنویة للشركة لعدم  4عدمیحتج 

العقود المعدلة للشر.ات التجارFة لدP المر.ز 4أن تودع العقود التأس�س�ة و  قانون تجار6، 548المادة 

جاز له أن  ،فإذا طالبت الشركة أحد عمالئها .ار6 لكي تتمتع 4الشخص�ة المعنو�ةالوطني للسجل التج

إال الرجوع علیه بموجب ء وال یكون للشركا ،یدفع المطالبة ببطالن الشركة والتعاقد الذي تم معها

  .قواعد العقد الباطل

                                              

المنتدP العرNي إلدارة الموارد ال4شرFة، متوفر على الموقع ، "تأس�س الشر�ة االلكترون�ةالطب�عة القانون�ة لعقد "المستشار صادق الصادق، ) 1(
  .2012ما6  16بتارFخ  www.hrdiscussion.com االلكتروني 
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ولیس للشركة في هذه الحالة أن  ،ولكن یجوز للغیر أن یغفل بطالن الشركة وأن یتمسك بوجودها      

على أن  ،ویكون للغیر إثبات وجود الشركة بكافة طرق اإلثبات إلعتباره من الغیر ،تحتج علیه ببطالنها

في  استمرتوإذا كانت الشركة باطلة أو إذا . العقد الذي یبرمه مع الشركة یخضع لطرق اإلثبات العامة

  واقع فعل�ة أو فإنها تكون شركة  ،أو كانت تباشر نشاطا دون عقد انقضائهامباشرة نشاطها بعد 

société de fait  ،للغیر وفقا لمصلحته أما أن یتمسك ببطالن ن ویكو ،لم یكن لها وجود قانوني إنو

 .الشركة وأما أن یتمسك بقیامها

  المطلب الثاني

  الرسمي اإللكتروني عقدحفT ال

الرسمي االلكتروني، وفK الشرو* التي حددها القانون، �.تمل وجوده القانوني، وFتم  لعقد4عد إنشاء ا      

حفظه في سجالت خاصة، لضمان عدم تعرضه أل6 تغییر أو تحرFف في ب�اناته، وهو ما �عرف 

ى مفهوم الحفg االلكتروني في فرع أول، ثم نتطرق في فرع ثان وسنتطرق بدا�ة إل. 4األرشیف االلكتروني

  .ماذج ل4عض العقود الرسم�ة االلكترون�ةإلى ن

  الفرع األول

  مفهوم الحفT االلكتروني

وجب أن تكون محفوظة في أرش�فات  ،حتى �م.ن االحتجاج 4المحررات االلكترون�ة أمام القضاء      

.األقراص ، تم.ن من الرجوع إلیها عند الحاجة، وذلك بتخزFنها على دعامات الكترون�ة موثوق بها

 gالمدمجة أو أقراص الحفCD. االلكتروني ثم أهمیته ثم الجهة الم.لفة 4ه gف الحفFوسنتناول بدا�ة تعر.  

، 4أنه )األرشفة(�عرف حفg المحرر والتوق�ع االلكتروني عبر الزمن :أوالــ تعر'ف الحفT االلكتروني

 gالحفا| على الب�انات االلكترون�ة في دعامة الكترون�ة ثابتة، ال �م.ن تغییرها إال من جانب المحتف

  .)1(بها

                                              

(1) AKODAH AYEWOUADAN, Op. cit, P. 163. 

  . 95أـ احمد عزمي الحروب، المرجع السابK، ص  -
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، 4حیث اشتر* حفg )1(من القانون المدني 1316/1وهو ما أشار إل�ه المشرع الفرنسي في المادة     

توق�ع االلكتروني والوث�قة االلكترون�ة في ظروف تضمن سالمتها، حتى تتمتع 4الحج�ة في اإلث4ات، ال

  .وتكون مساو�ة للمحرر الورقي في الحج�ة

.ما أشار المشرع الجزائر6 إلى مسألة حفg المحرر الكتابي االلكتروني حتى یتساوP في الحج�ة مع     

من  4قانون مدني، وأشار أ�ضا في نص المادة  1م.رر  323 المحرر الكتابي الورقي، في نص المادة

قانون التوق�ع والتصدیK االلكترونیین، إلى مسألة حفg الوث�قة االلكترون�ة، وأرجأ .�ف�ة حفظها إلى صدور 

النصوص التنظ�م�ة، والتي مازالت لم تصدر 4عد، وهو ما یدعونا إلى ضرورة حث المشرع إلى إصدارها 

  .حفg المحررات االلكترون�ة، على غرار المشرع الفرنسيلتبیین .�ف�ات 

رSN الفقهاء أهم�ة المحررات االلكترون�ة والتوق�ع االلكتروني ونجاحهما،  :ثان�اــــ أهم�ة الحفT االلكتروني

  .الت االلكترون�ة ضمن ضواS4 سل�مة4ضرورة حفg السج

�قترن 4سالمة حفg الب�انات الكترون�ا، وضمان إذ أن جني ثمار استخدام االنترنت في التجارة العالم�ة،  

  .)2(عدم تعرضها للفقد أو التلف

.ما أن حج�ة المحرر االلكتروني تتوقف على حفg هذا المحرر 4ش.ل یؤد6 إلى ث4اته على الصورة      

وعند في وقت الحاجة إل�ه التي نشأ علیها، وضمان سالمته وعدم العبث 4ه أو تلفه، و4التالي استرجاعه 

  . )3(وعل�ه فان حج�ة المحرر والتوق�ع االلكتروني تستمد من الحفg اآلمن لهما .الضرورة

فالعقود الرسم�ة االلكترون�ة وجب حفظها في ظروف تضمن سالمتها، وتم.ن من استعادة محتواها      

نهم، إذ �م.ن في أ6 وقت، مما یجعلها قادرة على حفg حقوق األطراف المتعاقدة، في حال ق�ام نزاع بی

  .تقد�م نسخة من هذه العقود المحفوظة أمام القضاء إلث4ات ادعاءاتهم

یتم حفg المحررات الرسم�ة اإللكترون�ة، من طرف جهة محایدة  :الم�لفة �الحفT االلكتروني الجهةــ ـلثاثا

   .زم 4حسب القانون 4ضمان عمل�ة الحفgتتل

                                              

(1) Art. 1316-1 du Code civil français "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que 
l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit 
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.   
(2

 )Silains,  « what is e-signature process management ». at  www.silains.com  

  .188دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابK، ص ) 3(
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 ین،والتصدیK اإللكترونی المتعلK 4التوق�ع 15/04القانون  من 04في المادة الجزائر6 المشرع  وقد أشار

Fتم قعة إلكترون�ا في ش.لها األصلي و تحفg الوث�قة المو :" حیث نصت مسألة حفg الوث�قة االلكترون�ة إلى

  ".الموقعة الكترون�ا عن طرKF التنظ�مت المتعلقة 4حفg الوث�قة ك�ف�اتحدید ال

المشرع الجزائر6 أورد مسألة حفg الوث�قة االلكترون�ة في قانون التوق�ع ، أن ما �فهم من نص المادة     

تكون من اختصاص مؤد6 الموقعة توق�عا الكترون�ا، أن مهمة حفg الوثائK  والتصدیK االلكترونیین، أ6

في انتظار صدور النصوص  ،ات لذلك�ك�ف�حدد اإلجراءات واللم غبر أنه  ،خدمات التصدیK اإللكتروني

ف�ما إذا .انت تشمل الوثائK  ،.ما لم �حدد طب�عة هذه الوثائK .الوثائK اإللكترون�ة gفحم�ة لك�ف�ة التنظ�

  .الرسم�ة االلكترون�ة أم ال

للموثقین  )ورق�ة أم إلكترون�ة(ع.س ذلك أو.ل المشرع الفرنسي مهمة حفg العقود الرسم�ة على     

 ،)1(2005أوت  10الصادر بتارFخ  973- 05الفرنسي رقم من المرسوم  26لنص المادة  اط4قالعادیین، 

الرسم�ة التي  ةاإللكترون� اتالمحرر ب�انات إلكتروني �قوم بتسجیل .ل  سحیث یلتزم الموثK بإنشاء فهر 

�عه قوFجب أن یتوافر في تو  ،كترون�ا من رئ�س مجلس الموثقینقوم بإنشائها، هذا الفهرس �.ون موقعا إل�

لرقا4ة على محتوP هذا التوق�ع �عطي ضمانة إضاف�ة تسمح 4ممارسة ا القانون،یها الشرو* التي نص عل

   .)2(العقودهذه التصرفات و 

، والملحقات أسماء أطراف العقدة العقد و ع�طباإللكتروني الرسمي و Fتضمن الفهرس تارFخ المحرر و       

قه حالة تدخل أكثر من موثK فإن الموثK الرئ�سي هو الذ6 �قع على عات فيو  وتوق�ع الموثقین واألطراف،

  .من المرسوم السابK 25 - 23ا للمواد قفو  ،)3(تسجیل المحرر في هذا الفهرس

      

                                              

(1) « Art. 26. - Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux 
qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de 
notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes. 
(2) HUET (J.), « L’acte authentique électronique, petit mode d’emploi (décrets n°  2005- 972 et 973 du 
10aout 2005 », D., 2005, n°42, P. 2905. 
3( ) AGOSTI (P.), « Le régime juridique des actes : authentiques électronique », Art disponible sur : 

www.caprioli-avocots.com , la date de mise en ligne est : octobre 2005. 
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حفg المحررات اإللكترون�ة 4النس4ة الخاص 4شرو* إنشاء و  972 - 2005م وط4قا للمرسوم رق 

 من أجل حفg ،مر.زFا سجالن الغرفة الوطن�ة للمحضرFن القضائیین تنشئ إف ،)1(للمحضرFن القضائیین

  . )2(خضع هذا السجل المر.ز6 لرقا4ة هذه الغرفةFو  ،المحررات األصل�ة اإللكترون�ة

تجعله قا4ال سالمة المحرر و  ضمنفي ظروف ت ،ن�ةFجب أن یتم حفg المحررات الرسم�ة اإللكترو و       

Fجب على الموثK و  ،.ز6 للنسخ األصل�ة للمحررات اإللكترون�ة الرسم�ةسجل مر ذلك في و  ،للقراءة

هذا  إنشاءFتم حرر، و أن �قوم 4حفg المحرر اإللكتروني في هذا السجل فور تكوFن هذا المالرئ�سي 

  .)3(ٕادارته من قبل المجلس األعلى للموثقین 4فرنساالسجل و 

دعامات إلكترون�ة، تضمن سالمة محتوP المحرر Fتم حفg المحررات الرسم�ة اإللكترون�ة على و      

حفg، فیها 4عد ال اإللكتروني، منها دعامات الكترون�ة ثابتة ال �م.ن التعدیل فیها، ومنها ما �م.ن التعدیل

                                              

(1)Décret n°2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice  
(2) Article 29-4 du décret n°2005-972,  Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 8  
Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier 
central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de 
l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné. 
Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur 
établissement. 
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au 
moyen du système prévu à l'article 26. 
L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions 
garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies. 
-Voir aussi : ELLOUMI Abdearrouf , Op. cit, P. 911. 
(3) « Art. 28 du décrit n° 2005-973  - L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions 
de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. 
« L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de 
l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé. 
« L'acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès 
son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l'accès 
exclusif. 
« Le minutier central est établi et contrôlé par  le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de 
l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la 
coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives 
publiques. 
« Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne 
retirent pas à l'acte sa nature d'original. 
« Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le notaire de mentions postérieures à l'établissement 
de l'acte sans qu'il en résulte une altération des données précédentes. 
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 ،)Worm)1( ) Les Disques Optiques de type WORMال4صرFة من نوع  قراصاأل م استعمالحال�ا یتو 

 م.ن � الو  ف�ه، غیر قابل للتعدیل صهذا القر ،  AFNOR NZ 42_013فنور في مع�ار أ هادااعتمتم د قو 

  .)2(ل معلومات أخرP 4عد المحویسجوت ،محو محتواه

تشرFعات المتعلقة 4التجارة االلكترون�ة أو التوق�ع لم �حدد ال: الرسمي االلكتروني لعقدمدة حفT ا ـــرا�عا

، لذلك تت4ع في األجنب�ةي التشرFعات العر�Nة أو سواء ف، الرسمي اإللكتروني لعقددة حفg ام االلكتروني

على ذلك فتحدید مدة قانون�ة و  .الرسم�ة التقلید�ة عقودهذا المجال المدد التي �قررها القانون في حفg ال

تم تلخاصة 4التصرفات القانون�ة التي ة والمحفوظة إلكترون�ا، هي نفسها مدة التقادم اتلحفg الب�انات المثب

 .)3(العاد�ة التقلید�ة 4الطرق 

 2005/137من قانون االستهالك الفرنسي، الصادرة 4موجب المرسوم  134/2و4موجب المادة     

، وضعت التزاما على المهني 4حفg .ل العقود المبرمة 4طرKF الكتروني، التي )4(2005ف�فر6  18بتارFخ 

إبرام أو تنفیذ العقد، و�ضمن  سنوات تحسب من تارFخ) عشر(  10أورو، لمدة  120تجاوز ق�متها 

  .)5(اطالع المتعاقد معه على هذه الوثائK في أ6 وقت، إذا طلب ذلك

ة التي ت4قى فیها دعامات الحفg هو المد ،عمل�ة الحفg اإللكتروني ش.ل الذ6 یواجهمغیر أن ال     

الدخول إلى هذه لK مش.ل ، مما یخث أن هذه الدعامات في تطور مستمر وتستبدل في .ل وقتثابتة، حی

.ذا فإن المفات�ح الخاصة 4التوق�ع و  ،ون�ا، .ما أن هذه الوثائK المحفوظة التي تكون موقعة إلكتر الدعامات

درجة تنقص التوق�ع اإللكتروني هذا مرور الوقت فإن  ومع، ة التصدیK لها مدة صالح�ة محدودةشهاد

F6(احتمال اكتشافه ت4عا للتطور التكنولوجيو ، تهسر( .  

                                              

(1) WORM: Write Once Read Many. 

(2) SEDALLIAN (V.), « L’archivage de l’acte électronique », P. 6, Art. Disponible sur www.juriscom.net..  

(3) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet, Op.Cit, P. 234 

  .98أـ أحمد عزمي الحروب، المرجع السابK، ص ــــ 

(4 ) Décret n : 2005-137 du 16 février 2005  pris l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation, 
J.O. n : 41 du 18 février 2005, P. 2780. 
(5) AKODAH AYEWOUADAN, Op. cit, P. 164. 
    -JACQUUES LARRIEU, Op. cit, P. 199.  
(6) ELLOUMI Abderraouf , Op.cit, P. 388.  
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مع لهذا اقترح ال4عض ضرورة حفg المحرر الرسمي اإللكتروني على دعامات ورق�ة أ�ضا 4الموازاة     

  .)1(الدعامات اإللكترون�ة

الوث�قة  ، غیر أن هذا �فقد)2(على الوثائK المحفوظة التوق�ع إلكترون�ا إعادة.ما اقترح ال4عض اآلخر 

  .)3(أطراف العقد ، .ما �م.ن احتمال وفاةالمحفوظة صفتها األصل�ة

 تقن�ة النقل في التكنولوج�ا الحدیثة، 4استعمالن یمختص�م.ن حل اإلش.ال عن طرKF  هأنغیر      

)migration( ، 6اإللكترون�انقل  إعادةأ Kحتى تص4ح مم.نة  من دعامة قد�مة إلى دعامة حدیثة، ةلوثائ

  .)4(القراءة على نظام التشغیل الجدید

الرسم�ة االلكترون�ة، وحدد  عقودیتضح ما سبK أن المشرع الفرنسي قد استكمل منظومة إنشاء وحفg ال    

، الم.ملین لنصوص 973/ 2005و  2005/972.افة الشرو* المطلو4ة لذلك، 4موجب المرسومین 

ل�ال مرجع�ا ، وهو ما یزFل الل4س عن ذلك، و�منح للقضاة د1320إلى  1316المدني، من المواد القانون 

لالستناد عل�ه عند فصل النزاعات المطروحة بین األفراد، المتعاملین في مجال التجارة االلكترون�ة بوجه 

  .خاص، والمتعاملین في المعامالت االلكترون�ة بوجه عام

هذه القواعد التي مثل لم ینص على أنه نجد  ، .ما رأینا سا4قا،و4الرجوع إلى التشرFع الجزائر6       

 وحفg  توثیK صالح�ةللموثقین  لم �عSو الرسم�ة اإللكترون�ة،  عقودالتنظ�م لالمرسوم الفرنسي  تضمنها

من طرف األفراد أمام عقود هذه الإبرام  م.نمن غیر الم و4التالي ی4قى ،الرسم�ة اإللكترون�ة عقودال

  .لذلكلغ�اب النصوص المنظمة  ، بواسطة تقن�ات االتصال الحدیثة،الموثقین

وتحدید الجهة ، النصوصهذه التسرFع بإصدار  على المشرع الجزائر6 على ذلك ین4غي و          

المختصة 4حفg المحررات االلكترون�ة، و.ذا التوس�ع من مهام الموثK العاد6 إلبرام عقود رسم�ة 

تناسب مع المستجدات لك، وتحدیث النصوص الموجودة 4ما یالكترون�ة، بإصدار نصوص تنظ�م�ة لذ

                                              

(1) FROGER (D.), « Les contraintes du formalisme et de l’archivage de l’acte  notarié  établi sur support 
dématérialisé », J.C.P., éd. Notariale et immobilière, Paris, 2004, n 11, P. 468.   
   -JAMES DUPONT, Op. cit, P. 204. 
(2) De LAMBERTERIE (I.), Dir., Op.cit, P. 86. 
(3) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, P. 389.   
(4)   - AKODAH AYEWOUADAN, Op. cit, P. 169. 
      -ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, P. 389.  . 
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، تشج�عا للمعامالت التجارFة و الحال 4النس4ة للتشرFع الفرنسي.ما ه التطورات التقن�ة الحاصلة،و 

   .االلكترون�ة، في ظل تزاید مستخدمي االنترنت في الجزائر

  نيثاالفرع ال

  نماذج لعقود تجار'ة الكترون�ة رسم�ة

إخضاعها إلى ش.ل رسمي، وسنتناول في هذا  ت تشرFعات الدولتتعدد العقود التجارFة التي أوجب    

الفرع نموذجا من هذه العقود، وهو عقد تأس�س الشر.ة التجارFة الكترون�ا، حیث اهتمت تشرFعات الدول 

قود، وحددت مجموعة من اإلجراءات إلبرامه ة االلكترون�ة بهذا النوع من العالمتقدمة في مجال التجار 

قدم العلمي والتكنولوجي لوسائل االتصال الحدیثة، وتشج�عا للعمل�ات الكترون�ا متماش�ة مع مفرزات الت

وسنتطرق إلى أهم التشرFعات التي وضعت إجراءات  .دعما لالستثمارات في شتى المجالالتجارFة، و 

 .تأس�س الشر.ة الكترون�ا ود التجارة االلكترون�ة، سّ�ما عقدإلبرام وتوثیK عق

  :دولة فرنسا ــأوال

مجال تحدیث أنظمة التوثیK، من خالل التقن�ات الحدیثة لوسائل  فرنسا أشواطا .بیرة فيقطعت      

حیث �م.ن إنشاء  .، واستغاللها في مجال تفعیل المعامالت االلكترون�ة، س�ما التجارFة منهالاالتصا

  .المختلفةعقود تأس�س الشر.ات الكترون�ا، من خالل مواقع الكترون�ة ترSN بین الهیئات الح.وم�ة 

حال�ا  أنه یجرPIERRE-LUC VOGEL ،  6وقد أوضح رئ�س المجلس األعلى للموثقین 4فرنسا السید     

نظرا للتزاید في حجم المعامالت  نظام التوثیK في عالقات الموثK بزNائنه، في فرنسا العمل على رقمنة

الرسم�ة االلكترون�ة، حیث وصلت حسب ذات المصدر إلى عت4ة ملیوني عقد الكتروني نها�ة د�سمبر 

، وذلك 4عرض المحرر على شاشة الكمبیوتر، وFتم التوق�ع عل�ه في النها�ة الكترون�ا من خالل 2015

  .)TABLETTE GRAPHIQUE)1لوحة رقم�ة 

الموثقون والمحضرون ( ، سیتم إطالق خدمة الض4ا* العمومیون 2016نه مع نها�ة عام .ما أشار أ    

الوصول إلى تقن�ة التوق�ع  ، من أجل VISIOCONFÉRENCE، عبر الوسائل المرئ�ة )القضائیون 

حیث �م.ن الق�ام بتصرفات قانون�ة .شراء عقارات عن 4عد ، la signature à distanceااللكتروني عن 4عد 

                                              

(1) PIERRE-LUC VOGEL, (CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT), 
http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1173478-digitalisation-des-notaires/ 
La date de mise en ligne est : 18/02/2016. 
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والتوق�ع علیها عن 4عد أ�ضا، إذ �م.ن لشخص متواجد مثال بدولة برFطان�ا من خالل الموثK، أن �شتر6 

  .عقارا في فرنسا وذلك دون حاجة إلى التنقل إلى 4ارFس

تقد�م معلومات وخدمات للزNائن  ه، یتم من خالل "NOTAVIZ"إنشاء موقع الكتروني �سمى  سیتمو      

ومدعما 4أحدث تقن�ات السرFة ، ...وع العقارFة، الح�ازة، اإلیجاراتیالتوث�ق�ة، .البامالت عوغیرهم حول الم

للدخول إلى الموقع قصد االطالع على  لتحدید الهو�ة، سماواألمان، .ما یتم منح الزNون رقما سرFا و ا

عامل مع وهذا استجا4ة لتطلعات الجیل الصاعد من الش4اب، الذ6 أص4ح یت. وضع�ة ملفه ومتا4عة مساره

  .احدث التقن�ات في وسائل االتصال

وFتم 4عدها حفg المحررات الرسم�ة االلكترون�ة على مستوP ثالثة مواقع الكترون�ة مختلفة، من أجل     

 .)1(ضمان حما�ة فعالة وآمنة لمحتوP هذه المحررات

  .ــ دولة اإلمارات العرF�ة المتحدةثان�ا

4التعاون » توثیK عقود تأس�س الشر.ات إلكترون�اً «أطلقت دائرة التنم�ة االقتصاد�ة في دبي، م4ادرة       

الندوة التي  خالل، وذلك 2014 ما6 15اعت4ارا من  ،في ضوء م4ادرة دبي الذ.�ةمع محاكم دبي، 

  .»الم4ادرات الذ.�ة القتصاد�ة دبي«نظمتها دائرة التنم�ة االقتصاد�ة تحت عنوان 

تحرص دائرة التنم�ة االقتصاد�ة على دعم مجتمعات األعمال والحر.ة التجارFة، وتحقیK التنم�ة و        

وقد قامت اقتصاد�ة دبي مؤخرًا بتوفیر . المستدامة وتعزFز تنافس�ة اإلمارة وفK أرقى المعاییر المت4عة

أتمتة آل�ة تجدید الرخص حزمة من الخدمات الذ.�ة في آل�ات التسجیل والترخ�ص التجار6، حیث تم 

 business) ـــــ األعمال في دبيـــــ التجارFة في .افة فروعها، لیتم تقد�مها فقS عبر تطبیK الهواتف الذ.�ة 

in Dubai)ومن خالل الموقع اإللكتروني ،.  

ل مزاولة األعمال وNدء النشاطات التجارFة، وتوفیر الوقت أمام العمالء من رجال سهوهو ما �     

األعمال والمستثمرFن إلنجاز تعامالتهم 4.ل سالسة بإمارة دبي من خالل ضغطة زر دون الحاجة إلى 

  .)2(زFارة فروعها

                                              

 (1) PIERRE-LUC VOGEL, (CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT), IDEM. 

، عبر جرFدة الب�ان، متوفر في الموقع االلكتروني في دبي سامي القمز6، مدیر عام دائرة التنم�ة االقتصاد�ةأـ  )2(
1.2112441-30-04-market/2014-http://www.albayan.ae/economy/local   
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من خدمات الدائرة عبر تطب�قها الذ.ي المتوفر على هواتف % N90إم.ان المتعاملین إنجاز و        

ة، تجدید وحجز األسماء التجارFة، إصدار الرخص التجارF: اآل�فون واألندروFد، ومن أبرز هذه الخدمات

إصدار الموافقات المبدئ�ة، االستفسار عن المخالفات، االستفسار عن االسم التجار6، االستفسار عن 

وضع�ة المعاملة، والتعرف على األنشطة واألش.ال القانون�ة، ودفع رسوم إصدار التراخ�ص، ودفع 

مجتمع األعمال من أصحاب الرخص التجارFة  المخالفات، وغیرها من الخدمات المتعددة التي تهم

  .)1(والمستثمرFن

توثیK عقود تأس�س الشر.ات إلكترون�ًا وث4ة في الخدمات الذ.�ة التي توفرها الدائرة، إذ  وتمثل م4ادرة
  : 4اآلل�ة التال�ة ،بإم.ان الشر.اء تسجیل عقد التأس�س دون القدوم إلى .اتب العدل

.افة الشر.اء، ومن ثم یرسل النظام  أسماء�قوم احد الشر.اء بإدخال ب�انات الموافقة 4اإلضافة إلى ـــ 
 .رسائل قصیرة لكل منهم إلعالمهم بإضافتهم .أطراف في العقد، مع نبذة عن الرخصة

، �طلب النظام استكمال 4اقي اإلجراءات، وعلى .ل اإلضافةوفي حال موافقة .ل الشر.اء على ــــ 
التصدیK على عقد التأس�س اإللكتروني .ل على حدة من خالل حساب العمیل لدP موقع الدائرة  ألطرافا

التي أطلقتها ح.ومة دبي الذ.�ة وهي تعد 4مثا4ة هو�ة تعرFف إلكتروني ) هوFتي اإللكترون�ة(4استعمال
 .4األشخاص الذین �حملون 4طاقة اإلمارات للهو�ة

ر.اء استكمال 4اقي اإلجراءات الستصدار الرخصة، 4عد دفع الرسوم، ومن هنا س�.ون بإم.ان أحد الش

  .وس�قوم النظام الجدید 4أرشفة العقد لدP الدائرة، ومحاكم دبي

عوامل األمن والسالمة في التعامالت اإللكترون�ة والذ.�ة للحرص على  وقد تم التأكید على تدع�م     

سالمة المعامالت وخصوص�ة معلومات المتعاملین و�Nاناتهم، وذلك من خالل العدید من إجراءات الحما�ة 

اإللكترون�ة التي تط4قها ح.ومة دبي الذ.�ة 4اإلضافة إلى تلك المط4قة عبر آل�ة من قبل هیئة اإلمارات 

  .)2(ــــ  رقمي هوFتيـــــ هو�ة 4استخدام لل

�ة م4ادرة 4التزامن مع إعالن توثیK عقود تأس�س الشر.ات إلكترون�ًا، أطلقت دائرة التنم�ة االقتصادو      

وذلك بتسهیل عمل�ة الحصول على  ،2014 ما6 15بدأ تطب�قها في التي » ترخ�ص ایوم 120«

                                              

  .نفسهالمرجع سامي القمز6، أـ  )1(
، عبر جرFدة الب�ان، متوفر في الموقع االلكتروني المدیر التنفیذ6 لقطاع الترخ�ص والتسجیل التجار6 أـ مجد شاعل السعدي،  )2(
 1.2112441-30-04-market/2014-http://www.albayan.ae/economy/local  
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ل توفیر حزمة من الخدمات الذ.�ة في آل�ات التسجیل تراخ�ص ممارسة األنشطة التجارFة، من خال

  .)1(والترخ�ص التجار6، وتكون هذه التعامالت موثقة ومحم�ة، ودون أ�ة زFادة في الرسوم علیها

خدمة،  55خدمة تصدیK من .اتب العدل 4طرFقة الكترون�ة من أصل  14.ما حولت إدارة دبي     

یدخل من ضمنها التصدیK على عقد ب�ع محل تجار6، حیث أص4حت تتم .ل خطواته عبر التراسل 

  .)2(االلكتروني من أ6 م.ان في العالم

ولة اإلمارات العر�Nة المتحدة في مجال من خالل هذه الم4ادرات یتضح لنا مدP الجهود التي تبذلها د

  . التجارة االلكترون�ة، والتي جعلتها ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة

  :ــــ دولة قطرلثاثا

إم.ان�ة تقد�م طلب تسجیل شر.ة وٕاضافة  فرادلألالقطرFة، إدارة النظم األمن�ة بوزارة الداخل�ة  تقدم    

  :، بإت4اع اإلجراءات التال�ةالطلب إلكترونً�اتقد�م وFتم ، الكترون�ا نشا* تجار6 

  .ــ تعبئة الب�انات المطلو4ة وٕادخال رقم قید المنشأة الخاص 4الشر.ة

  .ــ التأكید على عنوان الشر.ة الذ6 �عرضه النظام 4ش.ل تلقائي

مات و�Nانات االتصال الخاصة 4ه في جدول معلو  ،لیتم حفg اسم المسؤول الجدید" إضافة"ــ الضغS على 

  ).و�م.ن لمقدم الطلب إضافة جهات اتصال متعددة(االتصال 

 ،بجانب .ل نشا* في الجدول السفلي) ملخص عن النشا*(ملخًصا عن النشا* في خانة  إدخالــ 

  .أ6 مالحظة أخرP  أوتستعرض ف�ه سبب أو أس4اب التسجیل في هذا النشا* 

  .)3(النظم األمن�ة لتقد�م طلب تسجیل الشر.ة إلدارة" إرسال"ــ الضغS على 

  :ـــ دولة المملكة العرF�ة السعود�ةرا�عا

إصدار عقود تأس�س "خدمة ،  2012نوفمبر  21السعود�ة بتارFخ أطلقت وزارة التجارة والصناعة      

مقدم الطلب من تعبئة ب�انات عقد تأس�س الشر.ة والحصول على   ، والتي تم.ن"شر.ات الكترون�اال
                                              

  http://www.alkhaleej.ae/economics/ 30/04/2014بتارFخ  متوفر على الموقع االلكتروني )1(
 www.emaratalyoum.com : 2011جانفي  26متوفر على الموقع االلكتروني بتارFخ ) 2(
  http://portal.www.gov.qa/wps :متوفر على الموقع االلكتروني )3(

 :2013مارس  02، تارFخ ــ .ما �م.ن مشاهدة إجراءات تأس�س عقد الشر.ة الكترون�ا في النظام السعود6، عبر خدمة الیوتیوب   

  ://www.youtube.com http  
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4الرSN مع 4عض الجهات الح.وم�ة األخرP، و�شمل نطاق التشغیل األولي الحالي  ،الموافقة عل�ه إلكترون�ا

شر.ات ل�ة المحدودة، وشر.ات التضامن، و لخدمة إصدار عقد شر.ة الكترون�ًا الشر.ات ذات المسئو 

  .)1(لموقع االلكتروني للوزارةتوص�ة ال4س�طة، و4اإلم.ان االستفادة من الخدمة على اال

، خدمة التوثیK 2015أفرFل  13بتارFخ العدل  .ما جسدت ذات الوزارة 4التعاون والتنسیK مع وزارة   

  .التأس�س�ةلدP .تا4ة العدل، للمستفیدین الراغبین في توثیK عقودهم  االلكتروني لعقود تأس�س الشر.ات

حیث أص4ح 4اإلم.ان إجراء التوثیK االلكتروني للعقود وٕادراج الوثائK المطلو4ة لدP .اتب العدل،      

إضافة إلى اخت�ار الموعد المناسب للحضور لدP .اتب العدل آل�ا، حسب رغ4ة الشر.اء عبر نظام عقود 

ن شأنه تسهیل آل�ات الخدمة واختصار وهو ما م. التأس�س االلكتروني في موقع وزارة التجارة والصناعة

إجراءات العمل، وزFادة سرعة االنجاز، وتكون لكتا4ة العدل صالح�ة التوثیK االلكتروني للعقود دون 

  . الحاجة للتعامالت الورق�ة في نظامها

.ما یتم.ن المستفیدون من الخدمة أ�ضا من إرفاق الوثائK المطلو4ة لدP .اتب العدل، من و.االت      

شرع�ة وص.وك ووثائK أخرP، عن طرKF نظام التأس�س االلكتروني في موقع وزارة التجارة والصناعة، 

لتتم معاینة وتحمیل الملفات المرفقة لعقود التأس�س بواسطة .تا4ة العدل دون حاجة المستفیدین إلى 

  .حضورهم وتقد�م أوراقهم 4ش.ل یدو6 

     gااللكتروني إلى حف Kوتهدف خدمة التوثی Pالعقود والملفات عبر األرشفة االلكترون�ة، ورفع مستو

جودة الخدمة، للرفع من مستوP خدمات التعامالت االلكترون�ة الح.وم�ة، لدفع عجلة التنم�ة االقتصاد�ة 

  .)2(4مملكة السعود�ة

  :مصردولة اـــ خامس

م.ثفة الستكمال منظومة  أشار وزFر االستثمار المصر6 أشرف سالمان إلى أن الوزارة تبذل جهود       

ف�فر6  14یوم األحد  ، وذلك في اجتماع الوزارة مع الهیئة العامة لالستثمارتأس�س الشر.ات الكترون�ا

، حیث تعمل الوزارة مع الهیئة، على تحسین مستوP و.فاءة الخدمات المقدمة، من خالل تفعیل 2016

                                              

   http://e.mci.gov.sa/ecs :والتجارة السعود�ةالموقع االلكتروني لوزارة الصناعة  )1(

 madina.com-www.al: 13/04/2015متوفر على الموقع االلكتروني بتارFخ  )2(
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ان آخرها وزارة التضامن االجتماعي من خالل رSN آل�ة الرSN االلكتروني مع .ل الجهات المعن�ة، والتي .

التأمینات 4مجمع خدمات االستثمار، لتكتمل بذلك .ل خطوات تأس�س الشر.ات 4الكامل، من حیث 

  .إصدار السجل التجار6 وال4طاقة الضرFب�ة وملف التأمینات والنظام األساسي

من الجهات ذات الصلة لتفعیل منظومة .ما أشارت الوزارة إلى انه یجر6 حال�ا التنسیK مع عدد      

الدفع االلكتروني لیتم.ن المستثمرون من إنهاء .ل إجراءات تأس�س الشر.ات الكترون�ا، دون الحاجة إلى 

زFارة أ6 فرع من فروع الهیئة، في خطوة هامة لتحسین جودة الخدمات المقدمة، وتحسین ترتیب مصر في 

  .)1(البنك الدولي تقرFر ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن

، )2(یتضمن ثالث مواد 2004لسنة  1742وجدیر 4الذ.ر أن وزارة المال�ة المصرFة أصدرت قرارا رقم     

اعتدت ف�ه 4.افة التعامالت والتصرفات القانون�ة الصادرة 4موجب قانون الموازنة العامة وقانون المحاس4ة 

تعد الكترون�ا ومخرجات الحاسب االلكتروني والموقعة الح.وم�ة، 4.افة النماذج والدفاتر الح.وم�ة التي 

لسنة  15الكترون�ا 4اعت4ارها محررات رسم�ة معتمدة قانونا وفقا لقانون التوق�ع االلكتروني المصر6 رقم 

، وقررت الوزارة اعتماد هذه النماذج واالستمارات والدفاتر الكترون�ا 4اعت4ارها محررات رسم�ة 2004

  .الكترون�ة

     . Pما أوجب القرار في مادته الثالثة، على مدیر6 الوحدات الحساب�ة بوزارة المال�ة والوزارات األخر

ومدیر6 الحاس4ات 4األجهزة المستقلة وأجهزة الرئاسة، 4اعتماد مخرجات الحاسب اآللي المستخدمة في 

                                              

  news.comahttp://www.albawab:   2016ف�فر6  14متوفر على الموقع االلكتروني، بتارFخ  )1(

  : /http//ar.jurispedia.org:متوفر على الموقع االلكتروني ،2004لسنة  1742رقم  المصرFة المال�ةقرار وزارة  )2(

جم�ع التعامالت والتصرفات القانون�ة المقررة 4موجب أح.ام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاس4ة الح.وم�ة  في�عتد " :لمادة األولىــ ا 

المستخدمة 4الوحدات  اآلليو.ذلك مخرجات الحاسب  اآلليبنماذج المیزان�ة والموازنات أو االستمارات أو الدفاتر الح.وم�ة المعدة بواسطة الحاسب 

مال�ة أو الواردة من الوحدات اإلدارFة الم�.نة آل�ًا والمدون بها الب�انات المتطل4ة 4الوثائK المال�ة الح.وم�ة وذلك 4عد إقرارها من وزFر الالحساب�ة أو 

  . "المال�ة .انت مماثلة لتلك التي تم تصم�مها من خالل برنامج الح.ومة اإللكترون�ة بوزارة المال�ة للتنم�ة اإلدارFة وحازت على موافقة وزارة

والقواعد المنظمة الستخدامه مخرجات  اإللكترونيالمعتمدة 4استخدام اآلل�ات الخاصة 4التوق�ع  اآلليتعتبر مخرجات الحاسب  " :المادة الثان�ةـــ 

  . "و�عتمد تداولها 4صفة رسم�ة اإللكترونيرسم�ة معتمدة اعتمادًا قانون�ًا حسب قانون التوق�ع 

المدیرFات المال�ة 4المحافظات  ومدیر6 الوحدات الحساب�ة تحت إشراف المراقبین المالیین 4الوزارات والهیئات  مدیر6 یتعین على " :المادة الثالثةـــ 

المستخدمة 4الوحدات الحساب�ة وتجم�عها وأرشفتها 4ما �ضمن  اآلليعموم الحسا4ات 4األجهزة المستقلة والرئاس�ة اعتماد مخرجات الحاسب  ومدیر6 

ب�انات المخرجات أو  فيتغییر  أ6لرجوع إلیها وعلیهم التأكد من أن نظام الم�.نة المعتمد یتضمن الضواS4 اآلل�ة التي تحول دون إجراء سهولة ا

  . "التالعب فیها 4عد ذلك



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

161 

 

عب بها أو تغییر الوحدات الحساب�ة، وضرورة تجم�ع هذه المخرجات وأرشفتها 4طرFقة تضمن عدم التال

  .ب�اناتها، مع سهولة الرجوع إلیها في أ6 وقت، 4الصورة التي حفظت بها هذه المخرجات

من قانون التوق�ع االلكتروني  18ـــ 15وقد جاء هذا القرار لیتماشى مع ما ورد في نص المواد        

المتعلقة 4الحاس4ات لكافة المصر6 والئحته التنفیذ�ة، 4حیث تص4ح .افة مخرجات الحاسب االلكتروني 

الوزارات في مصر، و.ذلك الهیئات الح.وم�ة المستقلة مال�ا وأجهزة رئاسة الجمهورFة، جم�عها محررات 

رسم�ة الكترون�ة، مع التأكید على ضرورة حفظها الكترون�ا، بوسائل تضمن سهولة الرجوع إلیها عند 

  .الحاجة وضمان عدم التالعب بها أو تغییر موضوعاتها

وFتضح من القرار 4أن وزFر المال�ة قد عهد إلى .افة مدیر6 الوحدات الحساب�ة والمراقبین الملیین في      

.افة الوزارات وأجهزة الدولة، 4أن یتأكدوا من أن نظام الحاسب اآللي المعمول 4ه على درجة عال�ة من 

م�ة االلكترون�ة، وضمان عدم التقن�ة، 4حیث یتضمن النظام اآللي ضواS4 فن�ة لحفg المحررات الرس

 Kالتالعب بها أو تغییرها، و4ما �ضمن سهولة الرجوع إلیها عند الحاجة، واستخدام التوق�ع االلكتروني وف

  .)1(أح.ام التوق�ع االلكتروني المصر6 إلعداد هذه المخرجات وحفظها

حررات الرسم�ة لذا ین4غي على المشرع المصر6 اإلسراع بإصدار النصوص التنظ�م�ة للم      

  .االلكترون�ة في ظل هذا االعتراف بها، مثلما فعل المشرع الفرنسي

ما في دول الدول الرائدة في مجال التجارة االلكترون�ة، س�ّ  من خالل ما سبK یتضح لنا تجارب     

القانون�ة الخلیج العرNي والعالم الغرNي، وهو ما یدعونا إلى حث المشرع الجزائر6 إلى تفعیل منظومته 

والتقن�ة من أجل تنش�S الحر.ة التجارFة االلكترون�ة، واالستعانة 4ما وصلت إل�ه تجارب الدول المتقدمة 

فلم �عد الحدیث عن عدم توافر الكوادر ال4شرFة المختصة في مجال تقن�ات المعلومات�ة . في هذا المجال

الف من المختصین في هذا المجال، وهو مطروحا، بل أص4حت الجامعات الجزائرFة یتخرج على یدیها اآل

  .ما یدعو إلى توظیف قدراتهم في هذا المجال

  

  

  

  
                                              

  .177دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابK، ص  )1(
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  الم�حث الثاني

  القیود الواردة على الش�ل�ة االلكترون�ة

، ، استنادا لمبدأ سلطان اإلرادةاألصل هو حرFة أطراف التعاقد في اخت�ار ش.ل التعبیر عن إرادتهم      

ش.ل  تراضي فيإفراغ ال ،لكن قد �شتر* القانون في 4عض الحاالت .جزائر6 قانون مدني  60لمادة لوفقا 

  .   فرضه القانون �محدد 

ا نالقانون، وتكون الكتا4ة بذلك ر.إال إذا تم في الش.ل الذ6 اشترطه  يجود قانونحیث ال �.ون للعقد و 4  

م.رر قانون مدني  324المادة (مثال أو المحل التجار6 العقار ب�ع عقد ما هو الحال في . ه،جوهرFا ف�

  ).جزائر6 

العقود التي تشتر* ش.ال معینا في ش.ل الكتروني، حیث تقوم الكتا4ة  إبرامیجوز  رأیناو.ما      

مقام الكتا4ة والتوق�ع في الش.ل التقلید6، و�م.ن  اممتى توافرت شروطهوالتوق�ع االلكتروني االلكترون�ة 

  .بتوافر البیئة القانون�ة وااللكترون�ة المالئمة أ�ضاعقود رسم�ة  إبرام

غیر أن غالب�ة التشرFعات لم تفسح المجال واسعا إلبرام .افة العقود الش.ل�ة في ش.ل الكتروني وذلك      

4حیث عملت على استثناء 4عض العقود من الخضوع لقواعد وأح.ام الش.ل�ة العت4ارات معینة، 

  .ي الش.ل التقلید6ف إبرامهاااللكترون�ة، وفضلت 

في  واالستثناءات الواردة علیها وسنتناول في هذا الم4حث مسألة االعتراف التشرFعي 4الش.ل�ة االلكترون�ة،

   .لمواجهة هذه القیودالتشرFع�ة والتقن�ة مطلب أول، ثم في مطلب ثان الحلول 

 األول مطلبال

  الش�ل�ة اإللكترون�ة� االعتراف

مع ما أفرزته ثورة المعلومات من تقن�ات ووسائل حدیثة لالتصال، .ان للتجارة االلكترون�ة النصیب        

األكبر من هذه المستجدات، حیث تأثرت بها سواء من حیث طرFقة إبرام عقودها أو تنفیذها أو حتى 

ا بإصدار إث4اتها، فتسارعت تشرFعات الدول إلى ضS4 ووضع قواعد تتناسب مع هذه المستجدات، إم
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نصوص قانون�ة جدیدة تتعلK 4التجارة االلكترون�ة، أو محاولة تطو�ع النصوص الداخل�ة لتستوعب هذه 

     .المفاه�م

وقد استندت تشرFعات الدول الداخل�ة في ذلك إلى القانون النموذجي للتجارة االلكترون�ة، الصادر عن      

متحدة، لهذا سنتطرق إلى أهم هذه التشرFعات في فرع أول، لجنة القانون التجار6 الدولي، التا4عة لألمم ال

  .ثم في فرع ثاني نتطرق إلى أهم االستثناءات على الش.ل�ة االلكترون�ة

  األولالفرع 

  االعتراف التشر'عي �الش�ل�ة االلكترون�ة

تعددت التشرFعات التي تناولت موضوع الش.ل�ة االلكترون�ة، وسنت قواعد خاصة تنظم أهم مسائلها،     

  :التشرFعات في النقا* التال�ةهذه سنتناول أهم لهذا 

  :1996لسنة  القانون النموذجي للتجارة االلكترون�ةـــ أوال 

عندما �شتر* القانون " من قانون االونسیترال النموذجي 4شأن التجارة االلكترون�ة على  6/1نصت المادة 

ت�سر االطالع على الب�انات الواردة  إذاتوفي رسالة الب�انات ذلك الشر* تس ،تكون المعلومات م.تو4ة أن

  ..."فیها 

االحتفا| بها  أوالقانون تقد�م المعلومات عندما �شتر* " من ذات القانون على 8.ما نصت المادة      

.انت تلك المعلومات مما �م.ن عرضها على  إذا ،تستوفي رسالة الب�انات هذا الشر* األصليفي ش.لها 

  ."عندما �شتر* تقد�م تلك المعلومات  إل�هتقدم  نأالشخص المقرر 

فقد عملت لجنة األمم المتحدة للقانون التجار6 على االعتراف 4الكتا4ة في الش.ل االلكتروني وٕاعطائها    

حج�ة في اإلث4ات تساو6 الكتا4ة التقلید�ة، متى أم.ن تحدید هو�ة أطرافها والرجوع الیها .لما استدعى 

  .األمر ذلك

  :ـــ التشر'ع الفرنسي ثان�ا

   :دتها القوانین إلبرام العقود الش.ل�ة ف�ما یلي�م.ن حصر الش.ل�ات التي حد

  .ـــ أن �.ون العقد م.تو4ا في محرر عرفي، وهو ما تناولناه في الفصل األول من هذه الدراسة

  ,ـــ أن �.ون العقد م.تو4ا في محرر رسمي، وهو ما تطرقنا إل�ه أعاله
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  .)1(قدــ أن تكون هناك ب�انات معینة م.تو4ة في العقد بخS ید المتعا

 اإلث4ات4شأن تطوFر قانون  2000- 230القانون رقم  يفرنسأصدر المشرع ال وعلى هذا األساس      

أنها ذهب ال4عض إلى ف ،الكتا4ة اإللكترون�ةق�مة تعلK 4التوق�ع اإللكتروني، وقد انقسم الفقهاء حول مالو 

، الذ6 یتطلب القانون الرسمي تكون .اف�ة إلبرام العقدأن  4معنى أنها ال �م.ن ،فحسب إث4اتوسیلة 

تحدث عن الكتا4ة  انون مدني،ق 1316/1فالتعدیل الفرنسي لنص المادة  ،الكتا4ة .شر* النعقاده

في األحوال  الش.ل�ة تكرFس�.ن القصد منه  التوق�ع اإللكتروني .وسیلة لإلث4ات فحسب، ولماإللكترون�ة و 

  .)2(التي یوجبها القانون النعقاد التصرف أو العقد

ذلك ن تشمل الكتا4ة .ر.ن في العقد، و بینما یذهب اتجاه آخر إلى أن الكتا4ة اإللكترون�ة �م.نها أ     

الخطي أو  اإلث4اتینشأ :"سي في تعرFفه الكتا4ةنقانون مدني فر  �1316ة نص المادة راجع إلى عموم

أ�ا .انت دعامتها أو  ،إلدراكللة لها داللة قاب إشارات4الكتا4ة من تتا4ع أحرف أو أش.ال أو  أرقام أو أ�ة 

و  2005/972س فعل�ا .ما رأینا سا4قا، 4صدور المرسومین وهو ما تكرّ  ".الوسائل المستخدمة في نقلها

  .المحددان لك�ف�ة إنشاء محررات رسم�ة الكترون�ة 2005/973

ر على الدول األعضاء حظ ،)3(4شأن التجارة اإللكترون�ة 31/2000التوج�ه األوروNي رقم .ما أن       

ها على العمل على تطوFر تشرFعات اوحثه ،االعتراف 4العقود اإللكترون�ة أماموضع أ6 عراقیل أو عق4ات 

 ،وNذلك فإن عدم منح الكتا4ة اإللكترون�ة قوة ترتیب .افة اآلثار القانون�ة .إلقرار المعامالت اإللكترون�ة

  .)4(األورو�Nة�.ون مخالفا لمقتض�ات الجماعة 

                                              

(1) GRYNBAUM (L.), « La directive de commerce électronique ou l’inquiétant retour de l’individualisme 
juridique », J.C.P.E, 21 mars 2001, n 12.  
(2) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit. P. 166.         

  .193ــ دـ خالد إبراه�م ممدوح، المرجع السابK، ص 
(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique»), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016. et 
disponible sur eur-lex.europa.eu 

  .194دـ خالد ابراه�م ممدوح، المرجع السابK، ص ) 4(
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یذهب إلى عدم التفرقة في الكتا4ة في العقود اإللكترون�ة  ،غیر أن االتجاه الحدیث من الفقه الفرنسي     

جوان  8ؤها 4موجب المرسوم أن هذه التفرقة قد تم إلغاو  ،بین اعت4ارها .تا4ة لإلث4ات أم .تا4ة لالنعقاد

 .)1(ین متقارNینوهما ع4ارة عن مفهوم 2000

تتوافر ف�ه ش.ل�ة إلث4اته، فإنه ال �م.ن إث4اته في حال ق�ام نزاع بین أطرافه، و�منع  فالتصرف إذا لم    

  .تخلفت ش.ل�ة االنعقاد إذاتنفیذه 

أن ، في حین األطرافت حقوق اث4لتعو�ض غ�اب الكتا4ة وإ  أخرP ففي العالم الورقي توجد وسائل     

ذلك أن حقه،  إث4اتالتجارة االلكترون�ة، ال �منح أدنى حg للمتعاقد من أجل غ�اب الكتا4ة االلكترون�ة في 

  .)2(.ل العمل�ات التي تمت مع الطرف األخر .انت غیر ماد�ة

وما یؤ.د التقارب بین المفهومین أ�ضا، حسب 4عض الفقهاء، هو أن .ال النوعین من الش.ل�ة �ستعمل 

  .)3(الكتا4ة والتوق�ع: نفس العناصر المطاطة

الرغ4ة في حما�ة رضاء و  رادةاإل تبررها ،أم دلیل انعقاد إث4اتفالتفرقة التقلید�ة بین الكتا4ة .دلیل      

عن طرKF التقن�ات المستخدمة من أجل  ،هذا المبرر أ�ضا موجود في التجارة اإللكترون�ةو  ،األطراف

أو اللجوء إلى جهات التصدیK  مناآل .استعمال التوق�ع اإللكترونياألطراف، رضاء حق�قة  منالتأكد 

رضاء األطراف  إث4ات ه، ال �م.ن من خاللرة اإللكترون�ةفغ�اب المحرر اإللكتروني في التجا. )4(التوثیKو 

  . الكتا4ة المطلو4ة في هذا المحرر لإلث4ات أم لالنعقاد تسواء .ان

الوسائل التقن�ة الحدیثة على  حیث تعمل ،حما�ة األطراففي اإلث4ات و  افالكتا4ة اإللكترون�ة تلعب دور   

  .)5(، خاصة الطرف الضعیفالعقد أطرافحما�ة 

                                              

(1) ZOIA (M.), « La notion de consentement à l’épreuve de l’électronique », 1ere partie , Gaz. Pal ,2001, n° 
198, P. 16. 
- CAPRIOLI (E.A) et AGOSTI (P), « La confiance dans l’économie numérique (Commentaire de certains 
aspects de la loi pour la confiance dans l’économie numérique) », P. Aff. 2005, n° 110, P. 13. 
 (2) ELLOUMI (A.), Op.cit, P. 165. 
(3) DAURIAC Isabelle, « Forme ; preuve et protection de consentement », in Économica, Paris,  2004, P. 405. 
(4) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, P. 169. 
(5) Ibid,  P. 170.  
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�سمح  ، في المحررات االلكترون�ة،أو .دلیل انعقاد إث4اتعلى ذلك فإلغاء التفرقة بین الكتا4ة .دلیل و    

أو .ما  ،Formalisme de protection، هي الش.ل�ة الحمائ�ة نوع جدید من الش.ل�ةوتكرFس 4ظهور 

الذ6 من شأنه أن �محو الحدود بین الش.ل   ،  la preuve protectriceيئالدلیل الحما سمیها ال4عض�

وهذه الش.ل�ة تظهر خاصة في مجال المعامالت التجارFة، فالهدف منها هو حما�ة الطرف  .)1(واإلث4ات

 .)2(الضعیف تاجرا أم غیر تاجر، وتكون مقترنة بجزاءات في حال مخالفتها

، فالعقد االلكتروني الذ6 )3(فالتعارض بین نوعي الش.ل�ة هو تعارض مصطنع وسیتم التخلي عنهوعل�ه 

  . )4(یتطلب ش.ال إلث4اته أو النعقاده هو نفسه دائما

، حیث أنه في حوالة ينسر فعن مجلس النقض ال )5(1997د�سمبر  2قد دعم ذلك قرار مشهور في و     

كالس�.ي، غیر أن مجلس م.تو4ة، وهي شر* انعقاد حسب المفهوم الجب أن تكون هذه الحوالة لدین و ا

المهم أنها تحدد هو�ة  ،الكتا4ة دعم بذلك وحدة مفهوم، و Télécopie الحوالة عن طرKF فاكس النقض، قبل

  .)6(تؤ.د رضائه 4مضمونهاصاحبها و 

ید هو�اتهم 4ش.ل فطالما حققت الكتا4ة الغرض المقصود منها، وهو حما�ة رضاء األطراف، وتحد    

�قیني ال ینازعه أ6 شك، فان الكتا4ة االلكترون�ة تؤد6 دورها، الن الهدف من هذه الش.ل�ات هو حما�ة 

األطراف المتعاقدة، وحفg حقوقهم، في حال ق�ام نزاع مستق4ال، 4حیث �م.ن عرض المحرر الم.توب أمام 

  .روطهالقضاء فتكون له الحج�ة الكاملة في اإلث4ات إذا توافرت ش

ندما قرر ش.ل�ات معینة من اجل إبرام عن المشرع ، 4أالرد على أنصار هذا الرأ6 نا�م.ن غیر أنه       

Fهدف و العقد، خاصة الطا4ع الرسمي في 4عض العقود، .ان یهدف فعال إلى حما�ة رضاء المتعاقدین، 

ش.ل رسمي، ومراق4ة حجم أ�ضا إلى تحصیل الرسوم والضرائب من المعامالت القانون�ة التي تتم في 

  .  اأم الكترون� ا .انالمعامالت التجارFة والمدن�ة التي تتم في طا4ع رسمي، ورق�

                                              

(1) ZOIA (M.), « La notion de consentement à l’épreuve de l’électronique (1ere partie) » , article précité , P. 
16.  
(2) AKODAH AYEWOUADAN, Op. cit, P. 209. 
(3) ZOIA (M.), Op. cit, p 17.  
(4) DAURIAC Isabelle, Article précité, P. 406.  
(5) Cass .com, 2 déc.1997, J .C.P, 1998, éd G, Ad, P. 905, et disponible sur www.legifane.gour.fr 
(6) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, PP. 170.171. 
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.ما �م.ن تصور الش.ل�ة في 4عض الحاالت التي �شتر* القانون ضرورة إدراج ب�ان بخS المتعاقد      

خص الملتزم إلى خطورة لفت انت4اه الش: في العقد موضوع التصرف، وذلك بهدف تحقیK وظ�فتین هما

 .)1(التصرف الذ6 �قدم عل�ه، و.ذا ضمان أن هذا الب�ان صادر من هذا الشخص ومحددا لهوFته

وقد وافK المشرع الفرنسي على اعتماد ش.ل�ة الب�ان الخطي في المجال االلكتروني، 4موجب قانون     

،  de sa mainتبدال ع4ارة بیدهمن القانون المدني، وذلك 4اس 1326بتعدیله المادة  2000مارس  13

 .)4par lui-même )2ع4ارة بنفسه 

جوان  12من القانون المدني التي جاء بها قانون  2و 1فقرة  1108.ما دعم ذلك 4موجب المادة     

، وقد أخذ في االعت4ار ضرورة تحدید الب�ان الخطي لهو�ة واضعه، حتى �م.ن منحه تكافؤا )3(2004

  .الرقميوظ�ف�ا في العالم 

وعلى ذلك فالمشرع الفرنسي سخر .ل إم.ان�اته التشرFع�ة، من اجل وضع إطار قانوني متكامل      

للش.ل�ة االلكترون�ة، ومن ثم إم.ان�ة إبرام العقود التقلید�ة في ش.ل الكتروني، تدع�ما للتجارة االلكترون�ة، 

  .وأخذا بتوص�ات االتحاد األوروNي في هذا المجال

  

  

                                              

(1) DEMOULIN(M.) et MONTERO(E.), La conclusion des contrats par voie électronique, in M.FONTAINE, 
Dir., le processus de formation du contrat contributions comparative et interdisciplinaires a l’harmonisation  du 
droit européen, Brylant- L.G.D.J., Bruxelles,2002, P. 427. 
-MONTERO ETIENNE, « La conclusion du contrat par voie électronique après la loi du 11 mars 2003 », 
journée du  juriste d’entreprise le 20.XI.2003 : Le droit des affaires en évolution “ Le contrat sans papier “, 
Bruxelles, Belgique, 2003, P. 16.   
(2) Article 1326 Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000  
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui 
livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet 
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 
(3) Article 1108-1 Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 JORF 22 juin 2004  
« Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme 
électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, 
au second alinéa de l'article 1317.  
 Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme 
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par 
lui-même».  



 الشكلية اإللكترونية برام عقود التجارةإ                                                   األول الباب

 

 

168 

 

      :التشر'ع المصرG  اـــلثثا

قرر مبدأ عاما مفاده أن و  ،2004لسنة  15م قانون التوق�ع اإللكتروني رق 6 مصر ال أصدر المشرع     

للكتا4ة  :"15المادة  نصذلك في و  ،تتحقK مع الكتا4ة االلكترون�ة الكتا4ة المطلو4ة 4اعت4ارها ر.نا في العقد

Fة ذات الحج�ة المقررة اإلدار المعامالت المدن�ة التجارFة و  اقنط في المحررات اإللكترون�ةاإللكترون�ة و 

، متى استوفت التجارFةو في المواد المدن�ة  اإلث4اتالعرف�ة في أح.ام قانون للكتا4ة والمحررات الرسم�ة و 

التقن�ة التي تحددها الالئحة التنفیذ�ة لهذا ا القانون وفقا للضواS4 الفن�ة و الشرو* المنصوص علیها في هذ

  ."القانون 

 إم.ان�ة، وهو ة االلكترون�ةش.ل�ال یتضح من هذا النص أن المشرع المصر6 فرض مبدأ عاما في     

عن طرKF المحررات والمستندات  ه،لترتیب آثار لعقد أو ا�قررها القانون إلبرام  ة التيل�است�فاء الش.

   .)1(فیذ�ة للقانون الشرو* التي حددها المشرع في الالئحة التن استوفت متىاإللكترون�ة 

على الرغم انه لم �حدد الك�ف�ات التي یتم على أساسها إنشاء محررات رسم�ة الكترون�ة، في ظل عدم 

 .توافر البیئة االلكترون�ة المالئمة بین الموثقین

  :اـــ التشر'ع الجزائرG را�ع

.ما أنه  ،الكتا4ة اإللكترون�ة، فقد نص في تعرFفه الكتا4ة 4أنها تستوعب 4النس4ة للمشرع الجزائر6      

  .1م.رر 323منحها حج�ة مساو�ة في اإلث4ات .نظیرتها التقلید�ة في المادة 

للش.ل�ة على ذلك فقد قبل المشرع الجزائر6 خضوع التصرفات القانون�ة التي تشتر* الكتا4ة و      

التحقK والتأكد من هو�ة ، شرFطة إم.ان�ة لكترونياإل جواز إبرامها في الش.لاإللكترون�ة، 4معنى 

لكنه  .قد یلحK بها غییرمن أ6 تعدیل أو ت تهاتضمن سالم حفظها في ظروفو  إعدادهاأن یتم و  ،مصدرها

  .االلكترون�ةالرسم�ة  عقودلم �حدد اإلجراءات الخاصة 4.�ف�ة إنشاء ال

.ما أنه في الحاالت التي �شتر* فیها ضرورة إدراج ب�ان بخS المتعاقد في تصرف قانوني معین،      

لم یورد نصا بإم.ان�ة جواز البدیل االلكتروني في هذه الحالة، .ما فعل المشرع  نجد أن المشرع الجزائر6 

                                              

 و.ذا القانون األردني للمعامالت اإللكترون�ة في المادة السا4عة ،التاسعة تهاإللكترون�ة في مادلمعامالت لدبي  إمارةالمبدأ قانون هذا ر قوقد أ )1(

  .منه
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تي تتطلب ب�انا خط�ا ، وهو ما �طرح التساؤل حول مدP تطبیK التقن�ات الحدیثة في العقود الالفرنسي

، الذ6 یؤFد ما ذهب إل�ه الفقه الفرنسي، من حیث )1(للمتعاقد؟ ونحن نسیر مع الرأ6 الراجح في الفقه

إم.ان�ة تحقیK وظ�فتي الب�ان الخطي الكترون�ا، حیث �عوض القلم 4فأرة الكمبیوتر، في ظل استخدام تقن�ة 

و4التالي ام.ان�ة قبول الش.ل�ة  .ب�ان، وتؤمن التصرفالتوق�ع االلكتروني، التي تؤ.د على هو�ة صاحب ال

  .االلكترون�ة 4.افة صورها في المعامالت التقلید�ة

 إبرامهاوفضلت  ،4طرFقة الكترون�ةلعقود اات قد منعت إجراء 4عض التصرفات و غیر أن 4عض التشرFع    

  .المواليوهو ما سنتناوله في الفرع  ،العت4ارات معینةفي الش.ل التقلید6 نظرا 

  ثانيالفرع ال

  اإللكترون�ة الش�ل�ةقواعد  التصرفات المست�عدة من

د الخاصة ، 4عض التصرفات القانون�ة من الخضوع للقواعاست4عدت 4عض التشرFعات الوطن�ة      

العت4ارات  ، وذلك مراعاة.ل اإللكترونيفي الش.ل التقلید6 دون الش إبرامهاألزمت 4العقود اإللكترون�ة، و 

  :، من أهمهامعینة

 ،�ةلها عالقة 4المعامالت التجارFة اإللكترون تل�سو  ،4النشا* التجار6  ـــ عدم اتصال 4عض التصرفات 

  .أو شخص�ة 4حتة .الزواج واله4ة والوص�ةهي فقS مجرد تصرفات مدن�ة  ٕانماو 

ة الواردة �قوق العینحالعقار والعلى أطراف العقد، .رهن السفینة و�Nع  تصرفاتال 4عضأهم�ة وخطورة  ـــ

 .)2(مستندات التقاضيوأح.ام وقرارات المحاكم وأوراق و  ،على عقار

، ولفت انت4اههم إلى خطورة التصرف الذ6 )المستهلك( ـــ حما�ة أطراف العقد خصوصا الطرف الضعیف

   .)3(یبرمونه مما �سمح بتنبیههم، فهذه الش.ل�ات إذن تمارس وظ�فة نفس�ة

                                              

 (1) ELLOUMI (A.), Op.cit, P. 408. 

والدراسات 4حث منشور 4منتدP الموقع السور6 لالستشارات ، "الش�ل�ة في عقود االنترنت والتجارة االلكترون�ة"أـ الصالحین أبو 4.ر الع�ش، ) 2(

  http://www.barasy.com ،2010جانفي  23القانون�ة، بتارFخ 

  .195، ص السابKممدوح، المرجع  إبراه�مدـ خالد ـــــ    

(3)  ELLOUMI (A.), Op.cit, P. 162. 
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لسنة  القانون الموحد للتجارة اإللكترون�ةمن  1/ب/3المادة في نص  األمرF.يفقد است4عد المشرع      

نون األسرة مثل الزواج والطالق والوصا�ا .مسائل قا ،القانون�ة األعمالو 4عض التصرفات  ،1999

  .مستندات التقاضيو.ذا قرارات وأوامر المحاكم وأوراق و  ،والتبني

ات ءناث، حیث نص على االست2000القانون الفیدرالي 4شأن التوق�ع اإللكتروني لسنة أكد ذلك في و      

وانین المیراث والتشرFعات الخاصة قو  ،الوص�ة أو تنفیذها إنشاء، وهي K علیها القانون بالتي ال �ط

لتأمین لة االجتماع�ة، وأوراق المحاكم واتفاقات االئتمان، واألوراق الخاصة 4االحا4التبني، والطالق و 

   .)1(ال�انصیبأوراق الصحي و 

فهذا القانون یر.ز على المسائل ذات الطا4ع الشخصي، .الزواج والطالق وما یترتب عنهما من حقوق 

  .والتزامات، و.ذا مستندات التقاضي، وعقود التأمین

أو  إنشاء، على أنه �ست4عد من تطبیK هذا القانون، )2(قانون الصین للتجارة اإللكترون�ة.ما نص      

 ه أوأو تغییر  ه.یل أو تنفیذعقد سلطات و  ،أو تغییره هأو تنفیذ عقد ائتمان إنشاء ،تنفیذ أو إلغاء الوص�ة

 ،أوامر المحاكمو  األح.ام ،التصرفات العقارFة الخاصة بنقل الملك�ة أو تقرFر رهن أو امت�از علیها ،إلغائه

  .للتداولالسندات المال�ة القابلة و  ،عالنات القانون�ةاإل

ال ینطبK هذا :" على أنه1999لسنة وتنص المادة الثالثة من قانون .ندا الموحد للتجارة االلكترون�ة 

  :القانون ف�ما یتعلK 4ما یلي

  .ــ الوصا�ا ومالحقها

  .ــ االئتمانات المنشأة بوصا�ا أو 4مالحK وصا�ا

  .لصح�ة 4فرد ماـــ سلطات الو.یل 4قدر ما تتعلK 4الشؤون المال�ة أو الرعا�ة ا

  ".)3(ــــ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في األراضي

                                              

 .، المرجع السابKأـ الصالحین أبو 4.ر الع�ش )1(

  االلكتروني متوفر على الموقع .4شأن معامالت التجارة اإللكترون�ة 2000لعام  1من القانون الصیني رقم  1الجدول رقم من  3المادة ) 2(

 http://CHINA-lexinter.net  

  .أـ الصالحين أبو بكر العيش، المرجع السابق )3(
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ینطبK هذا التوج�ه على العقود  4أنه ال ،2000جوان  8الصادر في  األوروNيقرر التوج�ه  وقد    

المحاكم د التي تتطلب تدخال من ، والعقو رجایالعقارFة ف�ما عدا حقوق اإل المنشئة أو الناقلة لحقوق الملك�ة

الوص�ة  مثل عقود ،العقود التي �ح.مها قانون األسرة أو قانون المیراثوعقود الكفالة و  ،السلطة العامةو 

  .)1(التبنيالطالق و  ارهة والزواج، وٕاش4واله

، مجموعة من ن المعامالت التجارة اإللكترون�ة4شأ 2002لسنة  02دبي رقم  إمارةقانون  .ما حدد      

  : تست4عد فیها الش.ل اإللكتروني وهي المعامالت

 .الوصا�اعلقة 4األحوال الشخص�ة .الزواج والطالق و المت األمورالمعامالت و  - 

 .غیر المنقولة األموالسندات ملك�ة  - 

 .السندات القابلة للتداول - 

أجیرها لمدة تزFد على تالمنقولة والتصرف فیها و األموال غیر المعامالت المتعلقة بب�ع وشراء غیر  - 

 .تسجیل حقوق متعلقة بهاسنوات و  10

 .)2(أ6 مستند یتطلب القانون تصد�قه أمام .اتب العدل - 

و.ما أشرنا سا4قا فإن المشرع اإلماراتي بدأ في تطبیK برنامج الخدمات االلكترون�ة، بین        

مختلف اإلدارات والهیئات الح.وم�ة، ومن بینها .اتب العدل، حیث أص4ح 4اإلم.ان االتصال 

الذ6 من الكترون�ا 4م.اتب العدل، وٕاجراء خدمات الكترون�ة، خاصة ف�ما یتعلK 4األنشطة التجارFة، و 

 .شأنه تخفیف العبء على فروع .اتب العدل، وتسهیل الخدمات على المتعاملین التجارFین

                                              

(1) Article 09 / 2 : Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'appliquent pas à tous les 

contrats ou à certains d'entre eux qui relèvent des catégories suivantes: 
a) les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de 
location; 
b) les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de 
professions exerçant une autorité publique; 
c) les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans 
le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; 
d) les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. 

Voir: PATRICK THIEFFRY, Op.cit, PP 189- 190. 

من  02، .ذلك فعل المشرع ال4حرFني في نص المادة التجارة اإللكترون�ة4شأن المعامالت و إلمارة دبي  2002لسنة  2من القانون رقم  5المادة ) 2(

  .، حیث استثنى معظم المحررات الرسم�ة من نطاق التطبی2002Kلسنة  28رقم  ،قانون المعامالت اإللكترون�ة
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االلكترون�ة، على أنه ال تسر6 أح.ام هذا القانون على العقود للمعامالت  األردنينص القانون و        

ت المتعلقة 4العقارات والمستندات والوثائK المتعلقة بإنشاء الوص�ة وتعدیلها وٕانشاء الوقف، والمعامال

، وعقود امالت المتعلقة 4األحوال الشخص�ةالمعا، والو.االت و الحقوق العین�ة علیه ٕانشاءو وسندات ملكیتها 

الدعاوP والمرافعات  ٕاعالناتو والدعاوP القضائ�ة  ،الكهرNاءلخدمات العامة مثل عقود الم�اه و 4عض ا

البورصات و  األسواقالتي یتم تداولها في  األسهمو المال�ة .السندات  األوراق، و.ذلك وقرارات المحاكم

   .)1(المال�ة

      gفي الش.ل االلكتروني إبرامهامنع التي � التصرفاتقد وسع من  األردنيالمشرع  أنف�الح، 

العت4ارات  أو، واألوقافشخص�ة، .ما هو الحال في المسائل الشخص�ة والوصا�ا عدیدة، منها العت4ارات 

عامة، أو لخطورة 4عض التصرفات .ما هو الحال 4النس4ة مة .ما هو الحال في الخدمات الاالمصلحة الع

للتصرفات الواردة على عقار، أو التعامالت المال�ة التي تتم في البورصات واألسواق المال�ة، 4غرض 

  .التنب�ه على األطراف بخطورتها

التا4ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته السادسة، المنعقدة  .ما 4حث مجمع الفقه اإلسالمي     

، صحة إجراء 20/03/1990- 14 ـالموافK ل ،ه 1410/ 08/ 23إلى  17 من4مدینة جدة في الفترة 

صدر بذلك القرار رقم و  ،ى إلى جواز التعاقد االلكترونيانتهو  ،العقود التي تبرم عن طرKF اإلنترنت

 إبرامهاFجب و  دتنطبK علیها تلك القواع ال ،عقود من صحة التعاقد اإللكتروني ثالثة استثنىو  ،54/3/26

  : في الش.ل التقلید6، وهذه العقود هي

  .هادةعقد الزواج الشترا* الشــــ 

   .ض�عقد الصرف الشترا* التقا ــــ

  .)2(عقد السلم الشترا* تعجیل رأس المالــــ 

وما �الحg على هذا القرار انه ضیK من نطاق العقود التي تستثنى من قاعدة الش.ل�ة االلكترون�ة،      

وتنفیذها التي  إبرامهاع.س 4اقي التشرFعات األخرP التي وسعت منها، فالعبرة من استثنائها هو طرFقة 
                                              

  .2001لسنة  85رقم  من قانون المعامالت اإللكترون�ة األردني 6المادة ) 1(

  .198خالد إبراه�م ممدوح، المرجع السابK، ص دـ ) 2(

، ص 2009، دار الهدP، عین ملیلة، الجزائر، العقد اإللكتروني وسیلة إث�ات حدیثة في القانون المدني الجزائرG ح، راجع أ�ضا أـ مناني فرا– 

122-127.  
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محل العقد فورا .المقا�ضة، المتدخلة في العقد .عقد الزواج، أو ت4ادل  ألطرافالتواجد الماد6  إماتشتر* 

  *.أو التعجیل بتنفیذه .عقد السلم

أجاز إبرام العقد الرسمي 4طرFقة إلكترون�ة، في المرسوم  .س من ذلك نجد أن المشرع الفرنسيعالعلى 

استثنى 4عض العقود  ،)1(من القانون المدني 1108أنه في نص المادة  إال ،السالف الذ.ر 2005/ 973

   :، وهذه العقود هي�سمح بإبرامها 4طرFقة إلكترون�ة التي ال

 .عقود المتعلقة 4التر.اتال، و عقود الزواج - 

بواسطة  إبرامهاإال إذا .انت هذه العقود تم  ،التجارFةالعین�ة المدن�ة و و  الشخص�ةعقود التأمینات  - 

  .تهشخص وذلك الحت�اجات مهن

 اتعقود التأمین ، و.ذاعقود الزواج والوصا�ا عن طرKF االنترنت إبرامفقد منع المشرع الفرنسي      

هذه العقود 4طرFقة  إبرامالسبب في استثناء  إرجاع�م.ن و  ،التي تتم في ش.ل عرفية �العینو  الشخص�ة

التقلید�ة ، وهو ما یوجب إبرامها 4الطرFقة رت4ة علیها 4النس4ة للمتعاقدینتالم اآلثارإلى خطورة  ،إلكترون�ة

غیر أنه لم �منع إبرام العقود المتعلقة بب�ع العقارات أو نقلها . )2(ثارهاآ ةطور خى ین4ه األطراف إلى حت

  . 4طرFقة الكترون�ة

لكن ما �م.ن مالحظته من االستثناء الثاني المتعلK 4عقود التأمینات العین�ة والشخص�ة، أن المشرع      

الفرنسي أجاز إبرامها الكترون�ا، إذا .انت مرت4طة 4مهنة الشخص، .ما هو الحال 4النس4ة للتاجر الذ6 

تجارFة 4الت4ع�ة، و4التالي تخضع إلى �قوم بإجراء هذه العقود لحاجة تجارته، إذ تعد في هذه الحالة أعماال 

   .د القانون التجار6 عقوا 

                                              

  .4شرو* خاصةهو الب�ع الذ6 یتم ف�ه تقد�م الثمن وتأخیر استالم المب�ع ) السلف(عقد السلم *

(1) Article 1108-2 Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 JORF 22 juin 2004 
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour : 
1-Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 
2- Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf 
s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. 

.227دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابK، ص )  2) 
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أن حیث لتصرفات من إبرامها 4طرKF إلكتروني، اعات 4عض العقود و ت هذه التشرFثنفقد استوعل�ه      

أن ت4قى بل یجب  الكترون�ا، حسبهم إلبرام هذه العقود فيتك موجودة في العقد اإللكتروني الالش.ل�ات ال

في  الورقيلم.انة المحرر نظرا  ،هذه العقود إلكترون�ا إبرامال تثK في إم.ان�ة و  ،الش.ل التقلید6مبرمة في 

له دور في إیراد هذه .ما �م.ن القول أن لحداثة هذه القوانین قد �.ون  .اإلث4ات بین 4اقي المحررات

المأمونة  األنظمةو الكاف�ة  لدیها الخبرةل�ست ، فهي 4النس4ة لتشرFعات الدول العر�Nة ، خاصةاالستثناءات

 .)1(لتحرFر المستند الرسمي إلكترون�ا

  نيالمطلب الثا

  لقیود الش�ل�ة الحلول التشر'ع�ة والتقن�ة

رام 4عض العقود 4طرFقة .ما رأینا سا4قا فقد أوردت تشرFعات 4غض الدول استثناءات على إب      

هذه االستثناءات، ومحاولة  العت4ارات معینة، لكن في المقابل فقد حاولت جهات عدیدة الحد من الكترون�ة

تطو�ع الش.ل�ات االلكترون�ة، لتتناسب مع إبرام هذه العقود، و4التالي تزFل التخوف من إبرامها 4ش.ل 

  .الكتروني

  الفرع األول

  الحلول التشر'ع�ة لقیود الش�ل�ة

خمس سنوات  5المتعلK 4التجارة اإللكترون�ة الدول األعضاء، تقد�م تقرFر .ل  وروNياألألزم التوج�ه      

المتعلقة 4العقود التي ال �م.ن إبرامها  على هذه االستثناءات إ4قائهاللمفوض�ة األورو�Nة تبین 4ه أس4اب 

  .)2(في ش.ل الكتروني

                                              

  .173النوافلة، المرجع السابK، ص دـ یوسف احمد ) 1(

(2) Article 9 /3 : Les États membres indiquent à la Commission les catégories visées au paragraphe 2 auxquelles 

ils n'appliquent pas le paragraphe 1. Ils soumettent tous les cinq ans à la Commission un rapport sur l'application 
du paragraphe 2 en expliquant les raisons pour lesquelles ils estiment nécessaire de maintenir les catégories 
visées au paragraphe 2, point b), auxquelles ils n'appliquent pas le paragraphe 1.  
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األوروNي، أن ت4حث في قوانینها الداخل�ة وعلى هذا األساس ین4غي على الدول األعضاء في االتحاد       

عن المتطل4ات الش.ل�ة التي تحول دون إبرام العقود االلكترون�ة، وأن تقوم بإجراء تعد�الت في قوانینها، 

 .)1(4حیث �م.ن الوفاء بهذه المتطل4ات الش.ل�ة 4طرFقة الكترون�ة

المتطل4ة في وقد قام المشرع الفرنسي بإجراء .ل التعد�الت الالزمة، حتى �م.ن است�فاء الش.ل�ات     

  .طرFقة الكترون�ة، مما �سمح بإبرام العقود الش.ل�ة عبر االنترنتالقوانین الداخل�ة 4

سوف  وجودها أس4ابف4مجرد زوال  ،م.ن القول أن هذه االستثناءات لن ی4قى علیها طو�الوعل�ه �    

د من تنظ�م 4عض التصرفات على حK التي تئذا فإن الدول سوف تبدأ تدرFج�ا بإزالة العواهل ،تلغى

  )2(الوسائS اإللكترون�ة

ن لم إ حتى و  ،العقد الرسمي إلكترون�ا إبرام إم.ان�ةأ�ضا  االلبناني لم �عارض.ما أن المشرع المصر6 و     

.ما بدأت الدول تتجه تدرFج�ا نحو المحاكمات االلكترون�ة، وت4س�S  .إلكترون�ا هإلى آل�ة تنظ�م ایتطرق

  .إجراءات التقاضي، و�.في تسییر الجلسات وٕادارتها 4طرFقة الكترون�ة

تطلب ش.ال معینا  ٕانم المحرر الرسمي إلكترون�ا حتى و ، حیث أن تنظ�وتعتبر هذه خطوة جرFئة     

إلجراء هذا  تقن�ةتشرFع�ا ل4عض الدول وضواS4 فن�ة و  ناك تنظ�ماه طالما أن ،من األمر الصعب ل�س

 Notaireظهور مهنة الموثK اإللكتروني مع خاصة ،)3(االلكتروني الطرKFالنوع من العقود 4

électronique محاید و هو ع4ارة عن وس�، و S مستقل شخص طب�عي أو اعت4ار6، تتر.ز وظائفه األساس�ة

ل�ه التشرFع الجزائر6 مؤد6 �طلK عو  ،)4(توث�قهالكترون�ة و مضمون المستندات والعقود اإل إث4اتفي 

، الذ6 �قوم 4اعتماد التوق�ع االلكتروني وارت4اطه 4المستندات التي یرد خدمات التصدیK اإللكتروني

     .)5(علیها

                                              

(1) GOBERT (D.) et MONTERO(E.), « Le traitement des obstacles formels aux contrats en ligne », in cahier 
de CRID, n 19, 2001, P. 201. 
(2) ELLOUMI Abderraouf, Op.cit, P. 412. 

  .174، ص السابKالمرجع  ،النوافلةدـ یوسف احمد ) 3(

.199ممدوح، المرجع السابK، ص  إبراه�مخالد دـ )  4) 

    .وما 4عدها 92ص  ،عن مؤد6 خدمات التصدیK االلكتروني ال سا4قیق راجع ما) 5(
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خدمة تصدیK من .اتب العدل الكترون�ا، من إجمالي  14.ما قامت اإلمارات العر�Nة المتحدة بتحوFل     

خدمة ستتحول جم�عها الكترون�ا 4صفة تدرFج�ة مع الزمن، وFهدف هذا التحول إلى ت�سیر التقاضي  55

ت للعمالء، وٕانجاز والعمل�ات المصاح4ة لها من توثیK عقود وو.االت عامة وخاصة، وت4س�S اإلجراءا

  . )1( ألف شخص سنو�ا 300دقائK، 4عد أن تجاوز عدد عمالء .اتب العدل  5المعامالت خالل 

وقد یتطلب القانون وجود ب�انات في العقد م.تو4ة بخS الید، فقد أزال المشرع الفرنسي هذه العق4ة،      

قانون تعزFز الثقة في االقتصاد  من القانون المدني، المضافة 4موجب 1108/1/2وذلك في نص المادة 

في حالة تطلب القانون ب�انا م.تو4ا بخS ید المتعاقد، ف�م.ن أن �قوم المتعاقد :" الرقمي، حیث تنص على

بوضع هذا الب�ان الكترون�ا، وذلك 4شر* أن تكون األداة المستخدمة في وضع هذا الب�ان تتوافر فیها ما 

  .)2("متعاقد 4استخدام هذه األداة�ضمن عدم إم.ان ق�ام شخص آخر غیر ال

 وعل�ه �م.ن إبرام عقود الكترون�ة عبر االنترنت، إذا تطلب فیها القانون ب�انا بخS ید المتعاقد، إذا    

  . )3(استخدامه هو فقS لهذه األداة .انت األداة المستخدمة تضمن

ذ أن الموقع �ملك مفتاحا خاص الغرض، إوني الرقمي تفي بهذا و�م.ن القول أن تقن�ة التوق�ع االلكتر     

هو، مما �م.نه من التوق�ع الكترون�ا على المحررات، أو إضافة أ6 ب�ان �ستلزم القانون  �علمه إال ال

Sله إلى ص�غة رقم�ة مشفرة، وال �م.ن فك شفرتها إال من صاحبها فقFتابیته خط�ا، 4حیث یتم تحو..  

ول تسعى إلى محاولة تطو�ع نصوصها الداخل�ة، لتتواءم مع وعل�ه �م.ن القول أن تشرFعات الد     

مقتض�ات التجارة االلكترون�ة، والحد من النصوص القانون�ة التي تفرض ش.ل�ات معینة في إبرام 4عض 

  .العقود، وتمنع إجراءها في قالب الكتروني

                                              

 www.emaratalyoum.com: 2011جانفي  26دـ احمد بن هزFم، مدیر عام محاكم دبي، تصرFح منشور في الموقع االلكتروني بتارFخ ) 1(

(2) Art 1108/1/2 :"Lorsque ‘est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut 
l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature a garantir qu’elle ne peut 
être effectuée que par lui- même." 
(3) HEGUY(M.), « Contrats conclus par voie électronique : Les apports de la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique », Article disponible sur : www.mascre-heguy.com , la date de mise en ligne est : aout 
2004.  
   -CHARLES-EDOUARD BUCHER, Op. cit, PP. 175-176. 
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وما �عاب على المشرع الجزائر6 انه لم �صدر لحد اآلن تشرFعا لتنظ�م التجارة االلكترون�ة، و.�ف�ة     

إبرام وتنفیذ عقودها، في ظل التقدم الهائل في هذا المجال من طرف الدول المتقدمة وحتى الدول 

  .لتنظ�م التجارة االلكترون�ةالمجاورة، .دولة تونس التي تعتبر الدولة العر�Nة األولى التي أصدرت قانونا 

  الفرع الثاني

  التقن�ة لقیود الش�ل�ة حلولال

      Kااللكتروني حال ألزمة الش.ل�ة االلكترون�ة، فجهة التوثی Kذهب 4عض الفقه إلى اعت4ار ف.رة التوثی

تكون مسؤولة عن توثیK العقد االلكتروني، األمر الذ6 یجعل الوضع یبدو تطب�قا لمهنة الموثK العاد6، 

، غیر أن )1(بین األطراف على اعت4ار أن .ال منهما �عد شاهدا محایدا ومستقال عن العقد المبرم

االختالف بینهما �.من في أن الموثK االلكتروني ل�س موظفا عاما، وٕانما ع4ارة عن جهة مستقلة ومحایدة 

  .تخضع للقانون الخاص، والقید في السجل التجار6 

     Pال تتمتع 4طا4ع الرسم�ة، .ما سنر Kما أن الشهادات التي تصدر عن مؤد6 خدمات التصدی.

أما الموثK العاد6 فانه شخص م.لف من طرف الدولة بتحرFر العقود ذات الطا4ع الرسمي، وتمنح الحقا، 

المحررات الصادرة عنه الرسم�ة، وال یجوز الطعن فیها إال 4التزوFر، .ما أنها تحوز على الص�غة 

  .التنفیذ�ة، إذ یجوز تنفیذها دون حاجة إلى إجراء آخر

العمل على استحداث التقن�ات اآلمنة إلنشاء التواق�ع االلكترون�ة، و.ذا استحداث تقن�ات  وFجب     

الش.ل�ة المتطل4ة في القوانین الداخل�ة، إذ الهدف من هذه الش.ل�ات هو  قیوداألرشفة االلكترون�ة، للحد من 

شرو* الحفg وٕام.ان�ة لتقن�ات الحدیثة إذا استوفت لألطراف المتعاقدة، وهو ما �م.ن لتقرFر حما�ة 

  .استرجاعها عند الحاجة، من تحقیK أغراض الش.ل�ة في القانون الداخلي

عدیل وت ثتحدی ،ض العقود إلكترون�اعلى ذلك ین4غي على تشرFعات الدول التي تستثني تنظ�م 4عو    

هذه العقود  إبرامإلم.ان�ة  4التوس�ع من مهام الموثK العاد6، الشهر العقار6،نصوصها المتعلقة 4التوثیK و 

   .إلجراء هذا النوع من المعامالت ،نظم تقن�ة مؤمنةته التكنولوج�ا من وسائل و ز ر أفلما  انظر  إلكترون�ا،
                                              

  .199المرجع السابK، ص  دـ خالد إبراه�م ممدوح، )1(

  .296ـ 295، ص 2008، مصر، اإلس.ندرFةمنشأة المعارف،  الجانب االلكتروني للقانون التجارG،أـ نسرFن عبد الحمید نب�ه، ــــ    
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من أجل تسل�م شهادات التصدیK على التصدیK االلكتروني،  جهات التوثیK أو.ما یتم االستعانة ب    

للتأكد من هو�ة التسامها 4الحیدة والنزاهة، و.ذا توافرها على الوسائل التقن�ة المؤتمنة  التوق�ع االلكتروني

.ما علیها العمل على توفیر أفضل الوسائل التقن�ة اآلمنة، من اجل إبرام المعامالت  .األطراف المتعاقدة

  .االلكترون�ة، في وسS تح�طه الثقة والسرFة
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  :خالصة ال�اب األول

من خالل هذا ال4اب تطرقنا إلى .�ف�ة إبرام العقد االلكتروني الذ6 یتطلب القانون ش.ال معینا      

النعقاده، حیث �م.ن إبرام العقد االلكتروني في ش.ل محرر عرفي، یتضمن .تا4ة الكترون�ة وتوق�عا 

طراف العقد، وتعبر عن �شتر* فیها توافر شرو* قانون�ة محددة تم.ن من تحدید هو�ة أ .الكترون�ا موثقا

     .رضائهما االلتزام 4مضمون ما ورد في العقد

 هاالعرف�ة االلكترون�ة تنشأ بنفس الشرو* التي تنشأ بها المحررات العرف�ة الخط�ة، إال أن عقودفال      

  .و.ذا الدعامات التي تحفg فیها ،تختلف عنها في الوسائل التي تنشأ بها

الكترون�ة ، تكون تحت إشراف موثقین فأكثر، رسم�ة  عقود.ما �م.ن أن تنشأ في البیئة االلكترون�ة      

الرسم�ة الخط�ة،  عقود4استعمال تقن�ات االتصال عن 4عد، وFتم اشترا* نفس الشرو* المتطل4ة إلنشاء ال

  . ین فعالغیر أن الطرFقة التي تتم بها تكون في بیئة افتراض�ة ال تجمع المتعاقد

وقد اعترف المشرع الجزائر6 .غیره من المشرعین 4الكتا4ة االلكترون�ة، وساواها 4الكتا4ة الورق�ة،      

شرFطة أن تحدد هو�ة مصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها، إال أنه لم �حدد 

  .طب�عة هذه الكتا4ة، هل هي الكتا4ة العرف�ة أم الكتا4ة الرسم�ة

     Pبإم.ان�ة است�عاب مفهوم الكتا4ة االلكترون�ة للمحررات الرسم�ة، نظرا إلم.ان�ة إنشاء هذه  ونحن نر

  .المحررات في بیئة التجارة االلكترون�ة، نتیجة التطورات التقن�ة الحاصلة في مجال وسائل االتصال

4عض العقود في  إجراءقیودا على الش.ل�ة االلكترون�ة ومنعت  تشرFعات الدول 4عض وقد وضعت    

غیر أن الواقع یثبت التخلي التدرFجي عن هذه القیود 4النظر إلى تقن�ات ش.ل الكتروني العت4ارات معینة، 

  .األمان والسرFة التي تفرزها التطورات التكنولوج�ة المستمرة

  .عقود التجارة االلكترون�ةإث4ات الش.ل�ة في  إلى دوروسنتطرق في ال4اب الموالي 



 

  :الثانيال�اب  

 عقوددور الش�ل�ة في إث�ات 

  التجارة االلكترون�ة 
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  ال	اب الثاني

 ث	ات عقود التجارة االلكترون�ةإدور الش�ل�ة في 

جذر�ا في  تغیرا ،االتصال الحدیثة في مجال التجارةب التطور التكنولوجي الحاصل لوسائل صاح       

رات محر  إجراء'اإلم*ان  أص'ح ،على دعامة ورق/ة إنشاؤه*ان یتم  أنف'عد  ،مفهوم المحرر التقلید 

  لنظام اإلث'ات، هو ما احدث تغییرات في المفاه/م القانون/ةو  ،غیر ملموسة م*تو'ة على دعامات الكترون/ة

محاولة  إلىرجال القانون و  المشرعین' ، األمر الذ  أد;يالجنائ أوالتجار   أوسواء في القانون المدني 

 أوص/اغتها  عادةبإ إما ،محاولة تكی/فها مع النصوص القانون/ة الموجودةو  ،دةیجد< هذه المفاه/م الض'

  .اشى مع التطور التكنولوجي الحاصلنصوص جدیدة تتموضع ب

المحررات مساواة بین المحررات التقلید/ة و المحاولة التوفیD و  إلىالوطن/ة واتجهت الجهود الدول/ة و      

  ،نظیره التقلید *ناصر الدلیل الكتابي االلكتروني ة قانون/ة *املة لع/جحومنحت ، اإلث'ات االلكترون/ة في

  .لذلك زمةالمتى توافرت في عناصره الشروE القانون/ة ال

 نظیره*حج/ة  ین،التوق/ع االلكترونیو الكتا'ة  ،'حج/ة المحرر االلكتروني 'عناصرهفقد تم االعتراف      

Jذلك تنامي لمحررات االلكترون/ة و 'اما دعم التعامل  وهو  ،الكتا'ة والتوق/ع التقلیدیین عناصره'التقلید  

   .األمانو لما توفره من عناصر الثقة  ،التجارة االلكترون/ةنشاE حجم 

والشروE العرف/ة والرسم/ة،  ،االلكترون/ةإبرام عقود التجارة  إلى األولتطرقنا في ال'اب  أنف'عد      

دور الش*ل/ة في إث'ات عقود التجارة االلكترون/ة، حیث سنتناول في هذا ال'اب ها، توافرها فیالواجب 

في م'حث  التقلید/ة إلث'اتاقواعد في ضوء  ،االلكترون/ة عقود التجارة حج/ةإلى  أولفي فصل سنتطرق 

ثم في  .دیثةوفي م'حث ثان نتطرق إلى حج/ة المحررات االلكترون/ة في ضوء قواعد اإلث'ات الح ،أول

  .م'حث ثالث التدخل التشر�عي لتنظ/م اإلث'ات 'السندات االلكترون/ة

من خالل التطرق إلى طرق  ،صحة المحررات االلكترون/ة المنازعة في ثم تتناول في الفصل الثاني    

التطرق إلى التنازع بین ، ثم في م'حث أول الطعن في صحة المحررات االلكترون/ة الرسم/ة والعرف/ة

المحررات ش*ل لى منازعات واجب التطبیD عالتحدید القانون المحررات الورق/ة وااللكترون/ة، و*ذا 

  .االلكترون/ة، في م'حث ثان
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  األولالفصل 

   اإلث	اتالمحررات االلكترون�ة في  حج�ة

حیث  ،من حیث القوة في الحج/ة اإلث'ات أدلةتتنوع و ، الدلیل على واقعة معینة إقامةهو  اإلث'ات       

د/ة إلث'ات تصرفاتهم لثقتهم فیها فقد درج الناس على الكتا'ة التقلیتعد الكتا'ة في قمة هرم طرق اإلث'ات،  

  .و/صعب تزو�رها دون اكتشاف ذلك ،*وسیلة تتسم 'الث'ات

تتم 'ش*ل  أص'حتث حی، التوق/عو المحررات جدیدة للكتا'ة و  أش*المع التطور التكنولوجي ظهرت و       

في ص/اغة المحررات االلكترون/ة ، ضوئ/ة وغیرها ٕاشاراترموز و و  أرقامو  أحرفالكتروني 'استخدام 

اسطوانات تضمن لها االستقرار م حفQ هذه المحررات على دعامات و �تو  ،التوق/ع علیها الكترون/او 

  .*المستندات الورق/ة

حج/ة قانون/ة لهذه المحررات االلكترون/ة الموقع علیها  ءإعطاقد تضافرت الجهود الدول/ة من اجل و       

متى استوفت الشروE المنصوص علیها  ،Jین المحررات التقلید/ةوعملت على المساواة بینها و  ،الكترون/ا

) الكتا'ة والتوق/ع االلكتروني(المحرر االلكتروني عناصربین  التكافؤ الوظ/في 'مبدأهو ما /عرف و  ،قانونا

  .)التقلید التوق/ع الكتا'ة و (المحرر التقلید  ناصر عو 

التوق/ع تقر 'حج/ة الكتا'ة و  ،تشر�عات مماثلة إصدار إلىغلب التشر�عات الوطن/ة أ وقد سارعت        

التشر�ع  إلى*ما هو الحال 'النس'ة ، بتعدیل نصوصها المتعلقة 'اإلث'ات إما، اإلث'اتااللكتروني في 

 'اتخاذ األمر�ن ٕاماو  ،*المشرع المصر  االلكتروني بإصدار نصوص جدیدة تتعلD 'اإلث'ات  أو، الفرنسي

  .معا *المشرع الجزائر  

تثور جملة من  ،المستو; الداخلي أوسواء على المستو; الدولي  ،في ظل هذه الحر*/ة القانون/ةو      

  .حج/ة هذه المحررات االلكترون/ة في اإلث'اتالتساؤالت في مد; 

الرسم/ة وفقا  أوحج/ة المحررات االلكترون/ة سواء العرف/ة  إلى أولسوف نتطرق في م'حث وعل/ه     

ثم في م'حث ثالث التدخل  .وفي م'حث ثان حجیتها وفقا لقواعد اإلث'ات الحدیثةلقواعد اإلث'ات التقلید/ة، 

  .التشر�عي لتنظ/م اإلث'ات 'السندات االلكترون/ة
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  األولالم	حث 

  وفقا لقواعد اإلث	ات التقلید�ة المحررات االلكترون�ةحج�ة 

 األدلة أقو; وتعد  ،األفرادتجر  بین  التيضرور  إلث'ات التصرفات القانون/ة  شرEتعد الكتا'ة         

، قبل ق/ام النزاعني و ر التصرف القانو و عند صد أ  ،مقدما إعدادهتمتاز 'أنها دلیل /م*ن و  .اإلث'اتفي 

فهي تحفQ على تتصف 'الث'ات  أنها*ما  ،دق/قاتحدید مر*ز الشخص تحدیدا واضحا و مما /م*ن معه 

فعند تقد/مها للقضاء تنطD  ،ألنها تحصل في وقت ال نزاع ف/ه ،من معلومات تضمنهالزمن ما ت ورمر 

 Dالتي سب Dر أوللتلف  هاتعرض ثبتیما لم  ،إث'اتهابتلك الحقائ�  .)1(التزو

و/عد الدلیل  ،الوطن/ة ضرورة تقد/م الدلیل الكتابي إلث'ات تصرفات قانون/ة معینةقد اشترطت التشر�عات و 

  .األدلةاستثناءا ما عاداه من  أما ،األصلالكتابي في المعامالت المدن/ة هو 

و�ؤخذ بها في  ،نف/ه أوحقه  إث'ات/ستند علیها احد الطرفین في  أنالدلیل الكتابي *ل *تا'ة /م*ن ف   

  .)2(ل/ال *امالدصفها و ب اإلث'ات

  المطلب األول

  فرادبین األالمعامالت  إث	اتحج�ة المحررات االلكترون�ة في 

 ،التكنولوجي الحاصل لوسائل االتصال 'التطور متأثرة *بیرا تطورا الكتا'ةت عرف فقد ،'قااساشرنا  *ما     

في مجال الكترون/ة، تتم على دعامات  أص'حتورق/ة،  ات*انت الكتا'ة تتم على دعام أنف'عد 

فهل /م*ن إث'ات المعامالت التي تتم بین األطراف    .األفرادالتجار�ة التي تتم بین المعامالت المدن/ة و 

  بواسطة محررات الكترون/ة؟

  

                                                           

، ص 2005الط'عة األولى، اإلصدار الثاني، األردن، ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، شرح أح�ام قانون اإلث	ات المدنيع'اس العبود ، .د) 1(

122.  

*ل ما /ستفاد من ورقة  :"أنهJohn Buzzard وقد عرفه األستاذ  ،)deed document(/طلD على الدلیل الكتابي في القانون اإلنجلیز   )2(

  ."مات إلى الشخص المسمى فیهام*تو'ة وموقعة ممن أنشأها ومبلغة إلى من أنشأت لمنفعته وتفید انتقال الحقوق وااللتزا

John Buzzard, phipson evidence, lied 1970, P. 715.     ص  -د. مشار إل/ه في ــ ، D123ع'اس العبود ، المرجع الساب.  
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  األول فرعال

  التصرفات التجار0ةإث	ات اللكترون�ة في حج�ة المحررات ا

طر�قة  ة'أ/الدلیل  إقامةفي  األطراف'معنى حر�ة  ،اإلث'اتفي المعامالت التجار�ة هو حر�ة  األصل     

حیث استثنت هذه المادة ، )1(جزائر  المدني القانون المن  333المادة  إل/ه شارتأهو ما و ، یرونها مناس'ة

 ث'اتإطراف العالقة التجار�ة الحD في هو ما /عطي ألو ، 'الكتا'ة اإلث'ات أح*امالمعامالت التجار�ة من 

  .طرق اإلث'ات'*افة فاتهم تصر 

ثبت *ل ی":بنصها على التجار ،العقد  إث'اتطرق  إلى جزائر   تجار  قانون  30المادة  أشارتفقد      

'اإلث'ات 'البینة  -5 ،'الرسائل -4 ،'فاتورة مقبولة - 3 ،سندات عرف/ة' -2 ،سندات رسم/ة' -1:عقد تجار  

العقود  إث'اتلألطراف حر�ة  أعطتحیث  .)2("رأت المح*مة وجوب قبولها إذا أخر; 'أ/ة وسیلة  أو

  .القضاء أمامشر�طة قبولها  ،محررات االلكترون/ة'ما فیها ال ،اإلث'اتالتجار�ة 'أ  طر�قة من طرق 

من اجل ض'< تطور عناصر الذمة  ،جار 'ضرورة مسك الدفاتر التجار�ةالقانون التجار  الت ألزم*ما     

من  13ت المادة نصو   ،*ذا تقیید المعامالت التجار�ة في هذه الدفاترو  ،الشر*ة التجار�ة أوالمال/ة للتاجر 

جار 'النس'ة لألعمال القانون التجار  على جواز قبول القاضي الدفاتر التجار�ة المنتظمة *إث'ات بین الت

  .)3(على ذلك فهم غیر ملزمون بتحر�ر مستندات 'ما یبرمونه من عقودو  ،التجار�ة

 إث'ات*وجوب  ،اتفاق مخالف أوما لم یرد نص  اإلث'اتفاألصل في المعامالت التجار�ة هو حر�ة      

ذلك أن التجارة تتطلب السرعة واستغالل الفرص من قبل التاجر دون  ،عقد الشر*ة 'عقد رسمي م*توب

ة، ومثل هذه تردد، 'عیدا عن الش*ل/ة التي تتطلبها الح/اة المدن/ة، التي تقضي بإت'اع إجراءات معین

                                                           

  .من قانون الب/انات األردني 28من قانون اإلث'ات المصر  والمادة  60تقابلها المادة ) 1(

یجوز إث'ات االلتزامات التجار�ة أ/ا *انت ق/متها '*افة طرق اإلث'ات ": 1999لسنة  17من قانون التجارة المصر  رقم  69/1*ما نصت المادة ) 2(

  . "ما لم ینص القانون على غیر ذلك

   :من قانون التجارة الفرنس/ة 110/3وتقابلها أ/ضا المادة ــ 

Article L110-3: "A l’ égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à 
moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi." 

  .109، ص  2003، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الط'عة األولى، اإلصدار الثاني، األردن، إث	ات المحرر االلكترونيدـ لورنس دمحم عبیدات، ) 3(
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للمعامالت وتقییدا حیث /عد الدلیل الكتابي تعط/ال  ،)1(اإلجراءات قد تفوت فرصا *ثیرة على التاجر

  .التجار�ة

 ،التصرف أطراف/قتضي التفرقة بین  ،في المعامالت التجار�ة 'اتاإلثتطبیD مبدأ حر�ة  أنغیر      

 اج 'المحررات االلكترون/ة للتاجرفاالحتج ،غیر تاجر اآلخرو  اتاجر  أحدها أو ،*انوا تجارا معا إذاف/ما 

  :تضي التمییز بین الحاالت التال/ة/ق

  .حج�ة المحررات االلكترون�ة بین التجار ـــأوال

في جم/ع  األصلف ،التي تعتبر تجار�ة األعمال تحدید التجار   تقنینالفي تشر�ع الداخلي للدول الیتولى   

  .التجار�ة األعمالنص القانون على اعت'ارها من  إذامدن/ة إال  أنها ألعمالا

،  4- 3- 2التي تعتبر تجار�ة في المواد  األعمالقد حدد القانون التجار  الجزائر  مجموعة و      

/عد تاجرا *ل شخص طب/عي آو معنو  ی'اشر عمال تجار�ا و�تخذه مهنة :"ونصت المادة األولى منه

   ".ذلكمعتادة له، ما لم /قض القانون بخالف 

رJح عن طر�D تداول *ان /قصدان من هذا العمل تحقیD ال إذا ،/عد العمل تجار�ا 'النس'ة لطرف/هو      

، *ان التصرف تجار�ا وتم بین تاجر�ن إذاوعلى ذلك . )2(*ان القصد من ورائه هو المضارJة أو، الثروة

طرفا العالقة  استخدم إذااسا على ذلك /وق ،المحددة في القانون  اإلث'ات'*افة طرق  إث'اتهفانه یجوز 

ت'ادل الب/انات االلكترون/ة  أوسواء تم ذلك من خالل االنترنت  ،تعاقدهما إبرامالعقد/ة وسائل حدیثة في 

وللقاضي السلطة التقدیر�ة الواسعة في تحدید  .)3(بهذه الوسائل اإلث'اتجاز لهم  ،والمحررات االلكترون/ة

  .)4(بها متى توافرت على درجة عال/ة من الثقة ق/متها في اإلث'ات، و/أخذ

                                                           

  .36، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الط'عة األولى، اإلصدار الثاني، األردن، القانون التجار3 دـ عادل علي المقداد ، ) 1(

  .110دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص ) 2(

  .عبیدات، المرجع نفسهدمحم لورنس دـ ) 3(

(4) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique –Télécom -Internet, Op. cit , P. 212. 
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بدال من الدفتر التجار  ، )م/*روفیلم(الحتفاl 'صورة مصغرة المشرع المصر  للتاجر ا أجازقد و     

ضوا'< تم حفظها واسترجاعها وفD قواعد و  إذا األصلالمشرع حج/ة  أعطاهاو ، غیرهاوالمراسالت و 

  .روني والئحته التنفیذ/ةقانون التوق/ع االلكت إلیها أشار، )1(محددة

استرجاع ما و  ،'سهولة إلیهاتم*ن من الرجوع و  ،منةآتم حفQ الدفاتر التجار�ة االلكترون/ة 'صفة  اإذف    

  .بین التجار اإلث'اتفانه /م*ن اعت'ارها دل/ال *امال في  ،تبدیل في ب/اناتها أوتم حفظه دون تغییر 

في نص ، المتضمن النظام المحاسبي المالي 11- 07المشرع الجزائر  في القانون رقم  أشارقد و       

تلبي *ل  أن�جب و  ،اآللي اإلعالم أنظمةعن طر�D  أوتتم المحاس'ة یدو/ا  أنجواز  إلىمنه  24المادة 

استرجاع و المصداق/ة و  األمنو مقتض/ات الحفQ والعرف  اآللي اإلعالممحاس'ة ممسو*ة 'موجب نظام 

  .عن طر�D التنظ/م اآللي اإلعالم أنظمة*/ف/ات مسك المحاس'ة عن طر�D وتحدد شروE و  ،المعط/ات

'موجب محررات الكترون/ة  ،المحاسب/ة للمؤسسات االقتصاد/ة تتم العمل/ات أن أجازالمشرع الجزائر  ف 

  .تها/م*ن استرجاعها دون تغییر في ب/اناو  ،منةآمحفوظة 'طر�قة 

الب/انات االلكترون/ة  أن/م*ن القول  ،15/04التصدیD االلكتروني رقم التوق/ع و و'صدور قانون    

 ،مقترن 'شهادة الكترون/ة موصوفةو آمن المدعمة بتوق/ع الكتروني  ،التجار�ة المحفوظة وفقا لهذا القانون 

  .في مواجهة التجار بین 'عضهم ال'عض اإلث'اتش*ل دل/ال *امال في ت أن/م*ن 

هناك 'عض الضوا'<  أنإال  ،ث'اتاإلفي المعامالت التجار�ة هو حر�ة  األصل أنمن  على الرغمو      

 ، وهي ضرورة اإلث'ات 'الكتا'ة،القواعد العامة لإلث'ات إلى 'التالي وجب الرجوعو  ،تحد من هذا المبدأالتي 

  :من هذه الضوا'< و 

  :كتا	ةفي المعامالت التجار0ة 	ال اإلث	ات��ون  أنجواز االتفاق على  ــــ1

تا'ة إلث'ات على اشتراE الك ،االتفاق ف/ما بینهم في معامالتهم التجار�ة إلىقد یلجا التجار      

 أن إال .القواعد العامة إلث'ات التصرف إلىوجب الرجوع وعلى ذلك  ،عرف/ة أو*تا'ة رسم/ة  ،معامالتهم

  .)2(على السرعة أصالالن التجارة تقوم  ،هذه االتفاق/ات نادر إبرام إلىلجوء التجار 

                                                           

  .من قانون التجارة المصر   26/2المادة ) 1(

  .252دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص ) 2(
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   :التجار0ة األعمالالكتا	ة في 	عض  إلزام�ةشر:  ـــ2

'النس'ة لعقد  األمر*ما هو  ،'الكتا'ة إث'اتهاقد /شترE القانون في 'عض المعامالت التجار�ة وجوب       

من  1على  324المادة  أوجبت'حیث  ،تسییره أوب/ع المحل التجار   أو )1(تعدیل الشر*ة أوتأس/س 

 ،*ذلك عقد ب/ع السفن ،ش*ل رسمي تحت طائلة ال'طالن إلى إخضاعهاالقانون المدني الجزائر  ضرورة 

التجار ،  اإلیجارو*ذا 'النس'ة الشتراE الكتا'ة الرسم/ة في عقد  ،تها المال/ةم/قطائرات نظرا ألهمیتها و الو 

هو في المعامالت التجار�ة  األصلف ،)2(لقانون التجار  المعدل والمتممم*رر من ا 187حسب المادة 

  .ما استثنى بنص خاص إال اإلث'اتحر�ة 

   :لتجار وال تتصف 	الطا	ع التجار3 التصرفات التي تتم بین ا ـــ3

القواعد   علیها تسر  ،حاجات تجارتهموال ترت'< 'شؤون و ، /ة التي /قوم بها التجارالمدن األعمال      

ل یجب ب ،زت النصاب المحدد في القانون و جا إذا ،'*افة الطرق  إث'اتها'حیث ال یجوز  ،العامة لإلث'ات

  .'الكتا'ة إث'اتها

  .المختلطة األعمال إث	اتحج�ة المحررات االلكترون�ة في  اــــثان�

�جوز للشخص و  ،تاجرغیر جر و التصرفات  القانون/ة المختلطة هي تلك التصرفات التي تتم بین تا     

فان التاجر ال یجوز  وعلى الع*س من ذلك اإلث'ات،واجهة التاجر '*افة طرق في م اإلث'اتغیر التاجر 

'حیث  ،)3(لیها القانون المدنيعالقواعد العامة لإلث'ات التي نص /حتج في مواجهة غیر التاجر إال ' أنله 

  ./مة التصرف عن النصاب القانوني المقررزادت ق إذا'الكتا'ة  اإلث'اتتسر  عل/ه قاعدة وجوب 

                                                           

ال /قبل أ  دلیل إث'ات بین شر*اء ف/ما یتجاوز أو یخالف . تثبت الشر*ة 'عقد رسمي وٕاال *انت 'اطلة" :قانون تجار  جزائر   545المادة ) 1(

   ".ر*ةمضمون عقد الش

   .8، ص 09/02/2005، مؤرخة في 11ر رقم . ، ج2005فبرایر  6المؤرخ في  05/02القانون التجار  المعدل والمتمم 'القانون رقم ) 2(

،  2010، األردن ،، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط'اعة، الط'عة األولىم	ادئ القانون التجار3 دـ 'اسم دمحم ملحم،  و دـ حسام حمد الطراونة) 3(

  . 71ص 

  ,232ــ دـ إل/اس ناصیف، المرجع السابD، ص   

  .201إ/مان مأمون أحمد سل/مان، المرجع السابD، ص  ــ دـ  

 _ Cass.1eciv.2/5/2001, Bull. Civ. I. n 108.disponible sur : www.legifrance.gouv.fr 
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احد  إلى*ان العقد تجار�ا 'النس'ة  إذا:"من قانون التجارة 03ي نص المادة المشرع المصر  ف أشار فقد  

تسر  على التزامات على التزامات هذا الطرف وحده و  إالالقانون التجار   أح*امفال تسر   ،طرف/ه

   ."القانون المدني ما لم ینص القانون على غیر ذلك  أح*ام األخرالطرف 

/غلب  ،لجمهورلغلبها موجهة أ تكون في  التيو  ،على ذلك ففي التعاقدات التي تتم عبر االنترنتو     

 األخرالطرف و  ،قي الخدمة طرفا مدن/التم أوالعمیل أو  المستهلك 'حیث /*ون ، علیها الطا'ع المختل<

 ،/طبD على العمیل اإلث'اتفان مبدأ حر�ة  ،ألغراض الرJح'مناس'ة تجارته و  ذ  /عرض خدماتهالالتاجر 

'ع*س  ،لو 'االستعانة 'المحررات االلكترون/ةو  ،'*افة الطرق في مواجهة التاجر اإلث'ات'حیث /حD له 

 إذاف ،ن یجب عل/ه التقید 'القواعد العامة الواردة في القانو ، التاجر الذ  /عتبر التصرف تجار�ا 'النس'ة له

 .)1(اإلث'اتما /قوم مقامها في  أوإث'اته 'الكتا'ة  وجب زادت ق/مة التصرف عن النصاب القانوني المقرر

  .ولو *تا'ة الكترون/ة إذا توافرت شروطها

من حیث توافره على الشروE المنصوص  ،/قوم القاضي 'فحص المحرر االلكتروني المقدم لإلث'اتو       

 أوتعدیله  أوشروE حفظه من العبث و  ،هذا المحرر يف التقني األمان*ذا مد; توافر و  ،علیها قانونا

الحج/ة  منحهفانه / ،وشروE الحفQ اإلنشاءلشروE المحرر االلكتروني مستوف  أنفإذا رأ;  ،تزو�ره

'اعت'ار  ،همن 09ونسیترال في المادة یهو ما دعمه قانون الو  ،*نظیره المحرر التقلید  اإلث'اتالكاملة في 

  .)2(اإلث'اتالوثائD تتمتع بذات حج/ة السندات العاد/ة في الوسائل االلكترون/ة و 

  الثاني فرعال

 المعامالت المدن�ةإث	ات في  حج�ة المحررات االلكترون�ة

، في المعامالت التجار�ة اإلث'اتمبدأ حر�ة  ،تبنى المشرع الجزائر  *غیره من التشر�عات الوطن/ة    

ه في /نبتم وهو نفس المبدأ الذ  ت اإلث'ات،تصرفاتهم '*افة طرق  إث'اتألطراف المعاملة التجار�ة ف

  .لم تتجاوز النصاب القانوني المحدد إذاالعادیین  فراداألالمعامالت المدن/ة التي تتم بین 

                                                           

   .110دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص ) 1(

  .202إ/مان مأمون أحمد سل/مان، المرجع السابD، ص دـ  -  

في  ذلكتفصیل *ما هو الحال 'النس'ة للقانون العماني، راجع  ،في حین تطبD تشر�عات أخر; القانون التجار  على التصرفات القانون/ة المختلطة -

  .90عادل علي المقداد ، المرجع السابD، ص دـ 

  . قانون مدني جزائر   1م*رر  323تقابلها أ/ضا المادة ) 2(
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*ان  إذا�ة في غیر المواد التجار  :"لى أنهع من القانون المدني الجزائر   333/1حیث نصت المادة  

 اإلث'ات*ان غیر محدد الق/مة فال یجوز  أو دینار جزائر   100.000التصرف القانوني تز�د ق/مته عن 

 إذا'الكتا'ة  اإلث'اتعلى ذلك وجب و . "انقضائه ما لم یوجد نص /قضي 'غیر ذلك أو'الشهود في وجوده 

          .تجاوز هذا النصاب

 إث'اتهفانه ال یجوز  ،یورو 1500زادت ق/مته عن  إذاالتصرف  أن*ما نص المشرع الفرنسي على      

 إث'اتفانه ال یجوز ، اإلث'اتمن قانون  60فط'قا للمادة  ،'النس'ة للمشرع المصر  و  .)1(إال 'الدلیل الكتابي

  .)2('الدلیل الكتابي إالجن/ه  1000  تز�د ق/مته عن ذااللتزام ال

الكتا'ة ن الكتا'ة في الش*ل االلكتروني و الحج/ة بی في النصوص القانون/ة التي ساوت إلىاستنادا و       

المعامالت القانون/ة التي تجاوزت النصاب المحدد 'الكتا'ة سواء  إث'اتنه یجوز إف، التقلید  في الش*ل

  323لمادة ا وهو ما نص عل/ه المشرع الجزائر  في ،الش*ل االلكترونيفي  أو*انت في الش*ل التقلید  

   .من القانون المدني 1م*رر 

یجوز تقد/م المحرر الكتابي االلكتروني إلث'ات هذا  ،عل/ه ففي المعامالت التي تتم عبر االنترنتو  

  .سا'قا إلیهایتوافر في المحرر االلكتروني الشروE المتطل'ة قانونا التي تطرقنا  أنشر�طة ، التصرف

غیرها 'الشهود و  اإلث'ات'المحرر االلكتروني في مرت'ة  اإلث'اتاعت'ار  إلى )3(قد ذهب 'عض الفقهاءو      

*انت ق/مة  إذا'معنى  ،*انت ق/مة التصرف اقل من النصاب المحدد إذا األقل مرت'ة، اإلث'اتمن طرق 

نه یجوز فإ ،یورو في التشر�ع الفرنسي 1500 أور  ئفي التشر�ع الجزا 100.000التصرف اقل من 

فانه  ،جاوزت ق/مة االلتزام هذا النصاب إذا أما لكترون/ة،'ما فیها المحررات اال ،اإلث'اتطرق  '*افة إث'اتها

  .قلید/ة دون المحررات االلكترون/ةالمحررات الكتاب/ة الت'حسب هذا الرأ   إث'اتهاوجب 

                                                           

(1)Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil : Article 1 Modifié 
par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 56 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  
La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros. 
Disponible sur, www.legifrance.gouvr.fr 

 .دینار أردني 100/حدد النصاب ب  من قانون الب/انات األردني الذ  29تقابلها المادة  )2(

المرجع  دـ ع/سى غسان رJضي،. 205ص  المرجع السابD، ،دـ إ/مان مأمون أحمد سل/مان. 202ص  المرجع السابD، دـ یوسف احمد النوافلة،) 3(

،D256ص  الساب .  
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الكتا'ة 'الوطني االعتراف الدولي و  أنذلك  ،)1(ننتقد هذا الرأ  خاصة في شقه األخیر أنناغیر      

ة الدلیل الكتابي الكامل 'و'التالي نأخذ مرت ،مساواتها 'الكتا'ة التقلید/ة /عطي لها نفس الحج/ةااللكترون/ة و 

جاوزت ق/متها النصاب المحدد 'المحررات تدن/ة التي م*افة التصرفات ال إث'اتوز ج'معنى ی. اإلث'اتفي 

 إنشاءالوسیلة المستخدمة في  إلىذلك 'النظر و  ،ةطالما توافرت شروطها القانون/ ،الكتاب/ة االلكترون/ة

  .ق فیهاو موث آمنةاسترجاعه 'طر�قة نقله وحفظه و ضمان *ذا جدارتها في و  ،المحرر وتوق/عه

فإذا زادت ق/مة التصرف عن  ء 'ه،ل/س وقت الوفاو  وٕابرامه، تثبت ق/مة التصرف وقت صدورههذا و      

فان التصرف ی'قى  ،األصل إلى أو الفوائد و*انت هذه الز�ادة 'سبب ضم الملحقات ءالنصاب وقت الوفا

  .)2('الشهادة اإلث'اتجواز  أو اإلث'اتخاضعا لمبدأ حر�ة 

عقود من  أوان منشؤها عالقات *ن إ و  ،تشتمل غلى عدة طل'ات ; *انت الدعو  إذافي حالة ما و      

'*افة إث'اته ، یجوز لم یتجاوز النصاب المحدد إذافان *ل طلب منها ، طب/عة واحدة بین ذات الخصوم

  .)3(طرق اإلث'ات، ونفس األمر 'النس'ة لكل وفاء /قل عن النصاب المحدد

 ،رمز�ة هذه الق/مة إلى ،نیتا'ة ف/ما تقل ق/مته عن نصاب مع'الك اإلث'اتحتم/ة المشرع عدم �رجع سبب و 

  .)4(الوقت الذ  یهدر مع ق/مة هذا التصرفقد ال تتناسب مصار�ف العقد و  ما*

التي تكون اقل ، )التجار�ة  أوسواء المدن/ة ( /ة في التصرفات القانون اإلث'اتنى من مبدأ حر�ة ثست/و     

'الكتا'ة 'صرف  اإلث'اتعلى وجوب  األطرافاالت التي یتفD فیها حال ،من النصاب المحدد في القانون 

'الكتا'ة بوجه  اإلث'اتذلك الحاالت التي /شترE فیها القانون وجوب *و  ،)5(النظر عن ق/مة التصرف

 اإلث'اتحیث یجب  ،)6(عقد العملوعقد الصلح و  )قانون مدني جزائر   645المادة (*عقد الكفالة ،خاص

  .االلكترون/ة في حال توافر شروطها أوسواء التقلید/ة  ،في هذه الحاالت 'الكتا'ة

                                                           

  .114دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص  – 575الواحد التهامي، المرجع السابD، ص سامح عبد .ونوافD ما ذهب إل/ه د) 1(

  .من قانون الب/انات األردني 28قانون اإلث'ات المصر  ــ  المادة  60/2المادة –قانون مدني جزائر   2/ 333المادة ) 2(

  . قانون بینات أردني 28/2المادة  –مصر  قانون إث'ات  60/3المادة  –قانون مدني جزائر   333/03المادة ) 3(

  .255دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص ) 4(

(5) ELLOUMI Abderraouf, Op .cit, P. 220. 

  .206دـ إ/مان مأمون أحمد سل/مان، المرجع السابD، ص ) 6(



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

190 

 

خضع في النها/ة للسلطة التقدیر�ة لقاضي ی ،إث'اتمد; اعت'ار المحررات االلكترون/ة *دلیل و      

مراع/ا في ذلك الوسیلة المستخدمة  ،)1(الذاتي هلتحدید ق/مة هذه المحررات حتى /*ون اقتناع ،الموضوع

التي على ضوئها تقدر المح*مة اعت'اره دل/ال و  ،الشروE المتطل'ة ف/ه إلىهذه المحرر 'اإلضافة  إنشاءفي 

تخلف  إذااعت'اره مبدأ ثبوت 'الكتا'ة  أو ،مساو/ا في الحج/ة الدلیل الكتابي التقلید  اإلث'ات*امال في 

عدم التعو�ل ق/مة له و  أ/ة إسقاE أو ،)2(قر�نة قضائ/ة/ش*ل على انه  إل/هاالستناد  أو ،شرE من شروطه

  .إنشائهب خاصةفر على الشروE الالم یتو  إذاك ذلو ، )3(عل/ه 'اإلث'ات

محفوl 'طر�قة و  ا،قانونالمحددة  اإلنشاءوE ر لى شع*ان المحرر االلكتروني یتوافر  إذامع ذلك و     

قدمه  إذا إث'اتفان القاضي ملزم 'األخذ 'ه *دلیل  ،ذلك األمر*لما استدعى  إل/هتم*ن من الرجوع  آمنة

 أو'ه  األخذسلطته التقدیر�ة في  إعمالال /ستط/ع بذلك و ، صحة التوق/ع ران*إیتم ولم  ،النزاع أطراف داح

  .'ه األخذعدم 

على عدة استثناءات على تطلب الدلیل  ،اإلث'ات أح*امقد نصت التشر�عات الوطن/ة التي تنظم هذا و 

الشهود في  'شهادة اإلث'اتفانه یجوز  ،ن تجاوزت ق/مة التصرف النصاب المحددإ حتى و  ، 'معنىالكتابي

  :وهذه الحاالت هي  ،لیها القانون عتوافرت الشروE التي نص  إذا ،'عض الحاالت

 وجود مبدأ الثبوت 'الكتا'ة  - 

 .الدلیل الكتابي ى/حول دون الحصول عل أدبيو أ وجود مانع ماد  - 

  .)4(ف/ه له دیال  أجنبيلسبب  كتابيفقد الدائن سنده ال  - 

المحرر  اشتراE*استثناءات على  ،الدلیل الكتابي اشتراEتطبیD هذه االستثناءات على وسن'حث مد; 

في عقود  ،تصور وجود حالة من هذه الحاالت السا'قة وال'حث في مد; إم*ان/ة. اإلث'اتااللكتروني في 

هذا ما  .دة الشهود'شها اإلث'ات ٕام*ان/ةو 'المحرر االلكتروني  اإلث'ات'التالي است'عاد و  ،التجارة االلكترون/ة

  :في المطلب الموالي 'حثهسن

                                                           

(1) TORRES (Ch  .) , « L’internet et la vente aux consommateurs », thèse pour le doctorat, université de paris X 
Nanterre, présentée en 1999, P. 142.  

.254. 253دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص )  2) 

.113دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص )  3) 

.من القانون المدني الجزائر   336-335 وادالم)  4) 
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  المطلب الثاني

  الدلیل الكتابي االلكترونياشترا:  االستثناءات على

'شهادة  اإلث'اتتلك الحاالت التي یجوز فیها  ،الدلیل الكتابي اشتراEاالستثناءات على 'قصد /     

التمسك  أن ;لكن المشرع رأ، 'الدلیل الكتابيها فی اإلث'ات/*ون  أنفاألصل  ،و القرائن استثناءاأالشهود 

لذلك ، األشخاصحقوق  إهدار إلىقد یؤد  و  ،'الدلیل الكتابي إلث'ات هذه الحاالت قد ال /*ون له مبرر

ل حالة *شر�طة توافر الشروE الخاصة ' ،القرائن أوفیها 'شهادة الشهود  اإلث'ات أجازاها المشرع و استثن

  .على حد;

ـــــ وجود مبدأ الثبوت 'الكتا'ة ـــــ : فيحصر هذه الحاالت  إلىب التشر�عات الوطن/ة ت اغلتجهقد او    

  .أجنبيفقد الدلیل الكتابي لسبب ـــــــ ن الحصول على دلیل *تابي و وجود مانع /حول د

الدلیل الحج/ة الذ  'مقتضاه /عادل الدلیل الكتابي االلكتروني في  ،مبدأ التنظیر الوظ/فيمال عإ  معو      

الحاالت على  هذه إسقاE ن'حث مد; إم*ان/ة ،ما توافرت الشروE المتطل'ة قانونا إذا ،الكتابي الورقي

'عض الشروE  أواعت'ار المحرر االلكتروني الذ  لم یتوافر على *ل  ومد; .المحرر االلكتروني

   . ، وذلك في فرع أولمبدأ ثبوت 'الكتا'ةلیها قانونا عالمنصوص 

هو مانع ماد  من  ،صول على دلیل *تابيحن الو االنترنت /حول د ةخلل في ش'* أ اعت'ار مد; ثم    

فقدان المتعاقد  إلىأد; حدث خلل فني  إذا*ما أنه  .في فرع ثان ل على الدلیل الكتابي االلكترونيالحصو 

 أجنب/اا سب'ا عتبر هذن ،جهات الحفQلد; انه محفوl  أوسواء *ان في ذاكرة حاسو'ه  ،للمحرر االلكتروني

  .وهذا ما سنعالجه في فرع ثالث .أم ال لفقد الدلیل الكتابي االلكتروني
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  الفرع األول

  *مبدأ الثبوت 	الكتا	ة

 إذاإث'اته 'الكتا'ة  یجوز اإلث'ات 'الشهود ف/ما یجب" )1(من القانون مدني جزائر   335تنص المادة      

  .وجد مبدأ ثبوت الكتا'ة

تجعل وجود التصرف المدعى 'ه قر�ب االحتمال،  أنو*ل *تا'ة تصدر عن الخصم و/*ون من شأنها 

  ."تعتبر مبدأ ثبوت 'الكتا'ة

، سیر اإلث'ات للخصوم/التي تقضي بتوقد وضع مبدأ الثبوت 'الكتا'ة استجا'ة للظروف الخاصة     

   .)2(إلث'اتللتخفیف من حدة النظام القانوني ل

لثبوت 'الكتا'ة ال /عتد 'ه إذا *انت الكتا'ة شرE لالنعقاد ال لإلث'ات، *ما هو األمر 'النس'ة ومبدأ ا      

لب/ع العقارات أو الرهون الرسم/ة، ألن الكتا'ة في هذه التصرفات /ستلزمها القانون إلنشاء التصرف 

وجود له بدونها، ومن  القانوني، وهي هنا ل/ست مجرد دلیل، وٕانما تعد ر*نا لوجود التصرف القانوني، وال

  .)3(ثمة /عد التصرف معدوما، ال /م*ن إح/اؤه 'الشهادة حتى ولو وجد مبدأ الثبوت 'الكتا'ة

فر ثالثة شروE لتطبیD مبدأ الثبوت ایجب تو ، أنه السالفة الذ*ر 335و�تضح من نص المادة      

اإللكتروني غیر الكامل، و/عتبر فرها على المحرر اون'حث في مد; تو  ،'التفصیل ها'الكتا'ة سنتناول

علیها لم تتوافر ف/ه 'عض الشروE التي نصت  إذا،  *تاب/ا غیر *امل أ  ناقصالمحرر اإللكتروني دل/ال

تنظ/م ي التي تناولت نصوص القانون المدن ، أوالتوق/ع اإللكترونيالمعامالت االلكترون/ة أو قوانین 

'النس'ة  وأ، حرر إلكتروني غیر موقع إلكترون/النس'ة لمتصور ذلك 'ا /م*ن ، و المحررات اإللكترون/ة

 .للصورة اإللكترون/ة أو الورق/ة للمحرر اإللكتروني

                                                           

 "بدا/ة الثبوت 'الكتا'ة "أنه ترجمة عرJ/ة لمصطلح فرنسي، ترجمته الصح/حة هي  "الثبوت 'الكتا'ةمبدأ "/عاب على اصطالح *

commencement de preuve par écrit"  یؤد  إلى الخل< بین بدا/ة الثبوت 'الكتا'ة وقاعدة اإلث'ات 'الكتا'ة، إذ /م*ن التعبیر عن  وهو ما

لكتا'ة، أ  أن الكتا'ة خطوة أولى في سبیل اإلث'ات أو دلیل غیر *امل فتكمله الشهادة، راجع دـ ع'اس القاعدة 'المبدأ، فاألصح بدا/ة الثبوت 'ا

  .252العبود ، المرجع السابD، ص

 .من قانون الب/انات األردني 30/1 المادة–قانون اإلث'ات المصر   62المادة  –قانون مدني فرنسي  1347تقابلها المادة  )1(

 .252العبود ، المرجع السابD، صع'اس دـ  )2(

  .416ص المرجع السابD، ، الجزء الثاني، آثار االلتزام الوس�E، اإلث	ات،أحمد السنهور ،  دـ عبد الرزاق )3(
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، دون اشتراE ش*ل /*ون مبدأ ثبوت 'الكتا'ة أن*ل محرر م*توب /صلح  :وجود محرر م�توب ــ شر:والأ

أو رسالة أو  ،خاصة 'المدعى عل/ه، أو مذ*رة رسم/ا أو عرف/ا سواء أكان محررا ،)1(د توق/عوجو  أومحدد 

أو محضر  ،مل توق/عهحأو محررا بخ< المدین وال / ،محضر تحقیD أو مذ*رة  دفاع قدمت في محاكمة

أوراق  أوفي *شف حساب  أو ،بخ< المدعى عل/ه وردت على هامش تصرف قانوني مالحظاتأو  دجر 

  .)3(ة مبدأ ثبوت 'الكتا'ةالشفو/ واألقوالالعمل الماد   العت'ار، فال /*في )2(منزل/ة

تكون مبدأ ثبوت  أن، تصلح الذ  حررت من أجلهأو الغرض  'صرف النظر عن ش*لهاتا'ة ف*ل *    

  .)4(ت من أجل اإلث'اتب*تتكون قد  أن، وال /شترE 'الكتا'ة

حروف ینتج اإلث'ات 'الكتا'ة من تسلسل  ":م*رر 'قوله 323وقد عرف المشرع الجزائر  الكتا'ة في المادة 

، مهما *انت الوسیلة التي تتضمنها، و*ذا ة عالمات أو رموز ذات معنى مفهومأو أوصاف أو أرقام أو أ/

  ."إرسالهاطرق 

إث'ات مهما  ، قد اعترف 'الكتا'ة *دلیلاآلخر�ن*غیره من المشرعین الجزائر  لمشرع وعلى ذلك فا      

ف*ل *تا'ة تقلید/ة أو  ذلك ى، وعلاإللكتروني ؤ*د االعتراف 'المحرر*انت صورتها أو ش*لها، وهو ما ی

صادرة من الخصم وال تش*ل دل/ال *تاب/ا  أنها، طالما *ن أن تش*ل مبدأ الثبوت 'الكتا'ة، /مالكترون/ة

  .)5(على الرغم من وجود 'عض اآلراء الفقه/ة التي تن*ر ذلك ،*امال

قد /*ون مبدأ ثبوت  ،فق< المتضمن 'عض الب/انات أوفالمحرر اإللكتروني غیر الموقع مثال        

واسعة " *ل *تا'ة تصدر عن الخصم" فع'ارة  ./*مله 'شهادة الشهود أو القرائن أن، /م*ن للمدعي 'الكتا'ة

، فال یتطلب القانون ب/انات معینة أكان محررا *تاب/ا أو إلكترون/ا ، سواءتهار تحمحر  أ وتسمح بدخول 

                                                           

 .130نور الدین الناصر ، المرجع السابD، ص دـ ) 1(

 . 208 -207، ص 1997 مصر، شر،ن دون دار، الم	ادئ العامة في اإلث	اتدـ حمد  عید الرحمن وسهیر منتصر، ) 2(

  :مع ذلك اعتبرت مح*مة النقض الفرنس/ة الو*الة الشفو/ة الممنوحة للم*تب العقار  مبدأ الثبوت 'الكتا'ة في قرراها) 3(
       www.legifrance.gouvr.fr , Disponible sur  ,41-I, Nch, 17 janvier 1961, Bull.  er1. ivC .Cass  ــ     

  .307ص ، 2012األردن،  ع، الط'عة األولى،، دار الثقافة للنشر والتوز�العقد الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت، دـ حمود  دمحم ناصر) 4(

  .26'اس< جم/عي، المرجع السابD، ص دـ حسن عبد ال )5(

   .211 -210دـ إ/مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، ص  - 
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 اعت'ارقد توسعت في  مح*مة النقض المصر�ة أن'الكتا'ة، لذلك نجد  تبدأ ثبو م العت'ارهفي المحرر 

  .)1(الكثیر من المحررات مبدأ ثبوت 'الكتا'ة

المدني، قد من القانون  1316المشرع الفرنسي عند تعر�فه الدلیل الكتابي في نص المادة  أن*ما     

، إذا *انت "مبدأ ثبوت 'الكتا'ة"تكون  أن/م*ن  لتشمل الكتا'ة اإللكترون/ة، وJذلك وسع من مفهوم الكتا'ة

،Eو*ذلك األمر 'النس'ة)2(وقد اعتبر الفاكس والتلكس *بدا/ة ثبوت 'الكتا'ة *تا'ة غیر م*تملة الشرو ، 

المقصود في  على الرغم من عدم وجود *تا'ة 'المعنى بدا/ة ثبوت 'الكتا'ة ، حیث أنه /عدلشر�< الممغن<ل

   .)3(قانون اإلث'ات

فال  ،/قدم إلى القاضي من قبل صاحب المصلحةو  ،�جب أن /*ون المحرر الم*توب موجود فعالو      

*ما یجب أن /*ون الخصم  ،)4(*له 'شهادة الشهود اإلث'ات*ان ٕاال تحر�ره 'شهادة الشهود، و  إث'اتیجوز 

  .قتاؤ ، فإذا أن*ره فقد المحرر حجیته مه*مبدأ ثبوت 'الكتا'ة مقرا بوجود الم*توب ده 'المحررضالمتمسك 

وجد أم ال، فإذا 'الكتا'ة ثبوت ش*ل مبدأ /ب م*تو الالقاضي هو الذ  /قدر ف/ما إذا *ان هذا المحرر و      

ي ضو�خضع القا ،)5(عاده'فإن له الصالح/ة في است ،أن المحرر غیر صادر عن الخصم المدعى 'ه عل/ه

  .)6(إذا لم /سبب ح*مه تسبی'ا *اف/ا) المح*مة العل/ا(مح*مة النقضلرقا'ة ي فیها ضالقا

أن  ،عمال مبدأ الثبوت 'الكتا'ة/شترE إل :)المدعى عل�ه(خصم الصدور المحرر الم�توب من شر:  اــثان�

 تحدید 'اإلم*انشر�طة أن /*ون  ،من الخصم المطلوب اإلث'ات ضده ا/*ون المحرر الم*توب صادر 

                                                           

ومتوفرة أ/ضا على الموقع االلكتروني لمح*مة  .580، ص 1راجع هذه القرارات في دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابD، هامش رقم  )1(

 www.cc.gov.eg: النقض المصر�ة

(2) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op.Cit, P. 214. 

، "الجوانب القانون/ة واألمن/ة للعمل/ات االلكترون/ة" ، 'حث مقدم لمؤتمر"حج�ة وسائل االتصال الحدیثة في اإلث	ات"دمحم السعید رشد ، -د) 3(

وللمز�د من المعلومات حول الشر�< . 453، الجزء الثاني، ص2003أفر�ل  28ــ  26المنعقد بدولة اإلمارات العرJ/ة المتحدة، في الفترة الممتدة من 

  .47-46دـ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابD، ص  الممغن<، راجع

 .208ـ 207اعتبر 'عض الفقهاء أ/ضا التسج/الت الصوت/ة مبدأ ثبوت 'الكتا'ة، راجع دـ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابD، ص *ما 

.61، ص 2002، ، مصرنشر، دون دار اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترون�ةلطفي، حمود مدمحم حسام . د)   4) 

.207دـ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابD، ص )  5) 

  .259دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص ) 6(
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تها إل/ه، أو ه، أو تحمل عالمة تدل على نسبدالكتا'ة بدقة، *ما لو ثبت أنها م*تو'ة بخ< ی هذه مصدر

  .)1(كاملالتحمل توق/عه غیر 

حقD تفالصدور الماد  ی :معنو/ا اماد/ا أو صدور  اما أن /*ون صدور إوصدور المحرر من الخصم      

، أو تهثله قانونا *الو*یل في حدود و*الممن 'م، أو صادرا هخطون المحرر بتوق/ع الخصم أو ب'أن /*

، ن هؤالء في حدود سلطاتهمعفأ  محرر صادر  ،)2(في حدود السلطات الممنوحة لهم الوصي أو الق/م

  .من /مثلونهم ـأو ینوJون عنهم/عتبر *أنه صدر م

عد /ده، ولكن عل/ه لم /*تب المحرر بخ< ی ىفالمقصود 'ه أن الخصم المدع ،أما الصدور المعنو        

المحرر على شخص آخر قام  أملى مضمون و *أن /*ون الخصم أم/ا  ،)3(صادرا منه إذا سلم 'ما جاء ف/ه

 إث'اتهح فال /صوأن*ره ما إذا لم /سلم 'ه أف/ه،  ، ف/عتبر المحرر صادر منه ما دام مسلما 'ما وردبتحر�ره

  .'شهادة الشهود

ر االستجواب أو في في محض س'اب الح*م، وتلك التي تردأقرارات والب/انات الواردة في *ما أن اإل        

ونة في أوراق رسم/ة منسو'ة إلى الخصم دة من الخصم، ألنها مر ، تعتبر *لها صادمحضر المعاینة

  .)4(بواسطة موظفین عمومیین

أنها صادرة من الخصم صدورا قول 'ال، هل /م*ن غیر الموقعةااللكترون/ة و'النس'ة للمحررات       

  مبدأ ثبوت 'الكتا'ة؟ اعت'ارها؟ و'التالي ماد/ا

         

  

                                                           

  . 824، ص 202ق، طعن رقم  17المجموعة، س .1949نوفمبر  24نقض مدني مصر ،  )1(

   208إ/مان مأمون أحمد سل/مان، المرجع السابD، ص دـ : مشار إل/ه في    

، *ما اعتبر أ/ضا المحامي و*/ال عن الخصم، ف*ل اإلقرارات والب/انات التي /*تبها المحامي في 255ع'اس العبود ، المرجع السابD، ص  د) 2(

ة أو محضر التحقیD تعد صادرة من المو*ل وتصلح أن تكون مبدأ 'الكتا'ة، مذ*راته وأقواله التي یدلي بها في مرافعته وتدون في محضر الجلس

  .256المرجع نفسه، ص 

  .255د ، المرجع السابD، ص دـ ع'اس العبو ) 3(

  . 712 -711ص  الوس/<، اإلث'ات، آثار االلتزام، المرجع السابD،دـ عبد الرزاق أحمد السنهور ، ) 4(
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لمدعي عل/ه، ارات اإللكترون/ة صادرة من الخصم المحر  اعت'ار إلى )1(اتجه الرأ  الغالب في الفقه      

الشرE الثاني /حقD  ف*تا'ة المحرر عن طر�D لوحة المفات/ح /عد سلو*ا ماد/ا صادرا من الخصم، وهو ما

'المحرر الم*توب إلكترون/ا، الخصم عالقته  إن*ارشر�طة عدم  ،من شروE إعمال مبدأ الثبوت 'الكتا'ة

هذه مصدر لم تكن هناك عالمة تحدد  إن*اره /فقد المحرر اإللكتروني غیر الموقع ق/مته نهائ/ا، ماأن ذلك 

  .)2(التلكس أوفاكس ، *الرقم الذ  /ظهر على المحرر الم'عوث بواسطة الالكتا'ة

المحرر اإللكتروني صادر من الخصم صدورا معنو/ا ول/س ماد/ا،  أنخر من الفقه آما یر; جانب *    

أ  انه فاعل  ،بإصدار نسخة من المحرر اآلليالخصم هو الذ  أصدر أمرا للحاسب  أنإث'ات  /*في إذ

  .)3(معنو  في هذه الحالة

 على أساس عدم إم*ان، بوت 'الكتا'ةاعت'ار المحرر اإللكتروني مبدأ ثفي حین ین*ر ال'عض من الفقهاء 

  .)4(سواء أكان الصدور ماد/ا أو معنو/ا ،األش*الالمحرر إلى الخصم 'أ  ش*ل من  ةنس'

نحن نمیل إلى الرأ  الغالب الذ  /عتبر المحرر اإللكتروني غیر الموقع مبدأ ثبوت 'الكتا'ة، و      

، /عتبر صادرا صدورا ماد/ا منه، الن ى لوحة المفات/حى قام الشخص '*تابته علفالمحرر اإللكتروني مت

  .)5(العبرة 'أن /*ون ما هو م*توب في المحرر معبرا عن إرادة مؤلفه، 'غض النظر عن وسیلة الكتا'ة

على  ولم ینص ،"*ل *تا'ة تصدر عن الخصم "النص القانوني لمبدأ الثبوت 'الكتا'ة قرر  أن*ما      

یواكب ل، فالنص جاء عاما بدأ ثبوت 'الكتا'ةم اعت'ارهحتى /م*ن  وجوب صدور المحرر بخ< الخصم

  .التطورات التكنولوج/ة الحدیثة

                                                           

ثروت عبد الحمید، المرجع السابD،  -، د62دـ دمحم حسام لطفي، المرجع السابD، ص  .583لمرجع السابD، صدـ سامح عبد الواحد التهامي، ا) 1(

  .132ص 

- CAPRIOLI (E.A.), « Preuve électronique dans la loi N=2000-230 du13 mars 2000 », J C P E ,n ° 30 ,du 23 
juillet 2000 , P. 9. 
- FILOUX (L.) et ODOU (S.), « La signature électronique »,  Article disponible sur www.signelec.com , la 
date de mise en ligne est: 2001, P. 23.  
- ESNAULT (J.), La signature électronique, Op cit, P. 32. 

 .264دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص  )(2

 .209دـ یوسف أحمد النوافلة، المرجع السابD، ص ) 3(

  .62، المرجع السابD، ص إث	ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عبر االنترنتدـ حسین عبد ال'اس< جم/عي، ) 4(

  . 264دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص  -  

 .548 ص بد الواحد التهامي، المرجع السابD،عدـ سامح ) 5(
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 أن، الكتا'ة مبدأ ثبوت 'الكتا'ة العت'ار/شترE  :االحتمالجعل التصرف المدعى 	ه قر0ب شر:  اــثالث

ن هناك مظنة على صحته، فال أ، و صولحال ح'ه مرجتصرف المدعى ال أویجعل وجود الحD  تتضمن ما

، لكن ال یتطلب )1(راجحا االحتمال/*ون هذا  أنتصرف المدعى 'ه محتمال، بل یجب ال/*ون  أن/*في 

 هذا سمح بتكملة، لذا الحدوث حتجعله مرج أن/*في  وٕانمارف مؤ*دا، صتجعل حدوث الت أنمن الكتا'ة 

  . الدلیل الناقص 'شهادة الشهود والقرائن

بل على الع*س هو  ،المحرر الذ  یتم تقد/مه لإلث'ات ل/س مقطوع الصلة 'النزاع أنفهذا الشرE یوضح 

  .)2(ه بوسائل أخر; ته، ولكن في حدود معینة فوجب تكملمنتج ف/

النزاع، المحررات التي /م*ن  مبدأ ثبوت 'الكتا'ة منتجا فيالذ  /عد /*ون المحرر  أنومن أمثلة        

مبدأ  إلىعیب في ش*لها أنزلها  أصابها*امال على الواقعة المراد  إث'اتها، ولكن  دل/ال األصلفي  اعت'ارها

، و*ذا السند العاد  طرافهوقع من أمغیر الو *السند الرسمي المشوب 'عیب في ش*له  ،الثبوت 'الكتا'ة

دین عل/ه  إلىن خطا'ا /شیر ئالدا إلىالمدین  إرسالالم*توب بخ< المدین ولكن غیر موقع منه، و*ذا 

  .قداردون تحدید الم

على ذ*ر الواقعة المراد  مت تحتو; اماد ،ففي *ل هذه الصور تعتبر الكتا'ة مبدأ ثبوت 'الكتا'ة     

تها 'شهادة الشهود بترخ/ص من المح*مة، جیز للمدعي تكملة داللتو  ،)3(وتجعلها مم*نة التصدیD إث'اتها

، الن الحق/قة رحدها تقر أن أقوال الشهود ل/ست و " :"PLANIOL" 'النیول األستاذوفي هذا المعني /عتبر 

إلث'ات ا دلیل ال /حتمل الكذب، فطر�قا إلى، و/ستند ف/ه 'صفة جزئ/ة 'غیرها ن و */قاضي قد ال اقتناع

  ".)4(تمنح القوة ألقوال الشاهد األخیرةوهذه  ،حیث الشهادة تكمل الكتا'ة ،المستخدمان یت'ادالن المعاونة

                                                           

 .256المرجع السابD، ص ،شرح قانون اإلث	ات المدنيدـ ع'اس العبود ، ) 1(

 .259ن وسهیر منتصر، المرجع السابD، ص دـ حمد  عبد الرحم) 2(

 .  438ص  ، المرجع السابD،اإلث	ات وآثار االلتزام الوس�E،السنهور ،  دـ عبد الرزاق احمد: راجع) 3(

 .257-256ع'اس العبود ، المرجع السابD،  -د   

 .257ص ،، المرجع السابDشرح قانون اإلث	ات المدنيدـ ع'اس العبود ،  : مشار ال/ه في) 4(
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حD المدعي 'ه قر�ب الیجعل  أن، من شأنه مبدأ ثبوت 'الكتا'ة المعتبر*ان المحرر  إذاما یر قدتو     

  ،)1(رقا'ة لمح*مة النقض عل/ه، وال من عدمه، مسألة موضوع/ة /ستقل بها قاضي الموضوع االحتمال

  .)2(ةض مع ما هو ثابت 'المحرر وقام على أس'اب سائغح*مه ال یتعار  تى *انم

ذا ما إقدر /قاضي الموضوع أن ذلك  ،فانه مم*ن هذا الشرE في المحرر اإللكتروني Dقحتو'النس'ة ل    

التصرف المدعى 'ه قر�ب  أویجعل الحD  ،*ان المحرر اإللكتروني الذ  /عتبر مبدأ ثبوت الكتا'ة

ال/مین  هج/و ت أو'االستعانة 'شهادة الشهود، أو القرائن  'هأخذ ذلك من عدمه، فمتى ثبت له  االحتمال

  .إ'عادهثبت الع*س فله سلطة  إذا ، أماقانون مدني جزائر   348ة استنادا للمادة متمالم

م*تو'ا صادرا من  ار ر ة، 'أن /*ون محبدأ الثبوت 'الكتا'معلى ذلك ف*ل محرر تثبت ف/ه شروE و        

/ستعین 'ه في   أن، /م*ن للقاضي االحتمالل من التصرف المدعي 'ه قر�ب جعمثله، و�/الخصم أو من 

، على أساس المفهوم الشروE م*تملغیر  إلكترون/ا أم محرر ورق/االسواء أكان  ،محل النزاع إث'ات الواقعة

  .الواسع لمعنى الكتا'ة

لى وذلك ق/اسا ع ،الصورة اإللكترون/ة للمحرر اإللكتروني مبدأ ثبوت 'الكتا'ة اعت'ار*ما /م*ن      

 اعت'ارعت'ار أن الصورة اإللكترون/ة غیر موقعة أ/ضا، وق/اسا على ا، 'المحرر اإللكتروني غیر الموقع

أن الصورة  ، على أساس)3(الصورة الكرJون/ة للمحرر الورقي بدا/ة ثبوت 'الكتا'ة وفقا للقضاء الفرنسي

عن طر�D برنامج في  هاهو الذ  قام بإصدار  إذ، اإللكتروني صادرة من الخصم نفسه اإللكترون/ة للمحرر

  .)4(الكمبیوتر /سمح بنسخ هذه الصورة اإللكترون/ة

  

  

                                                           

 . ق30لسنة  21/1/1979جلسة  ،166نقض رقم  -ق 26لسنة  28/01/1975جلسة  59نقض مدني مصر  رقم ) 1(

  ــ 586التهامي، المرجع السابD، صدـ سامح عبد الواحد ) 2(

  .161دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص  - 

(3) Cass. Civ, 1ere ch, 27 mai 1986, Bull, N° 141, p 141, Disponible sur www.legifrance.gouvr.fr 
    - ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op.Cit, P. 214. 

  ـ 207ة، المرجع السابD، صالنوافلدـ یوسف أحمد ) 4(

 .587دـ سامح بد الواحد التهامي، المرجع السابD، ص -  
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  الفرع الثاني

  �حول دون الحصول على دلیل �تابي أدبي أونع ماد3 اوجود م

إث'اته  اإلث'ات 'الشهود ف/ما *ان یجب یجوز" )1(جزائر  قانون مدني  336/1نصت المادة         

  ."وجد مانع ماد  أو أدبي /حول دون الحصول على دلیل *تابي إذاـــــ  :'الكتا'ة

اإلث'ات 'شهادة الشهود،  المشرع أجازاإلث'ات 'الكتا'ة،  وعلى ذلك ففي الحاالت التي /شترE فیها      

فشهادة الشهود في هذه الحالة ال  ،ن الحصول على دلیل *تابيوجد مانع ماد  أو أدبي /حول دو  إذا

  .*تحل محله في حالة وجود مانع من الحصول عل/ه وٕانماتعتبر م*ملة للدلیل الكتابي، 

وقت التعاقد استحالة نسب/ة ینشأ المانع الماد  عند استحالة الحصول على الكتا'ة : المانع الماد3 ــــأوال

عل/ه الحصول على الوقت  یتعذر ،ق/ام المتعاقد بإنشاء تصرف قانوني سر�ع، *ما في حالة عارضة

  .)2(ث'اتهالكافي إل

 طب/عة إلىول/ست تلك االستحالة الراجعة  ،ث'اتودة هنا تنتج عن ظروف الم*لف 'اإلالمقص فاالستحالة 

  .)3(اإلث'ات فهي استحالة عرض/ة غیر مرت'طة 'طب/عة محل ،الواقعة محل اإلث'ات

االضطرا'ات الطب/ع/ة یتم من تصرفات قانون/ة أثناء الحر�D أو  ما ،على المانع الماد  األمثلةومن       

'حیث ال  ،/*ون المانع الماد  جس/ما وغیر متوقع الحدوث أن، أو حوادث الطرق، و/شترE أو الس/اس/ة

وسائل الكتا'ة غیر  نأ أو ./*ون لد; الشخص الوقت الكافي القتضاء دلیل *تابي من الشخص األخر

      .)4(، *ما هو الحال 'النس'ة للتعاقد عن طر�D الهاتفمتوفرة

                                                           

  .البینات األردنيمن قانون  30/2المادة  -أ من قانون اإلث'ات المصر  /63قانون مدني فرنسي، المادة  1348/1تقابلها نص المادة ) 1(

وما 'عدها، مشار إلیها في دـ إ/مان مأمون أحمد سل/مان، المرجع  411مجموعة األعمال التحضیر�ة للقانون المدني المصر ، الجزء الثالث، ص *

 .212السابD، ص

 .241، ص 1987بیروت، ،  دــ دـ ن ،اإلث	ات في المواد المدن�ة والتجار0ةأحمد أبو الوفاء، . د) 2(

-MARIE DEMOULIN(S.D), L’archivage électronique et le droit, Crids (Centre de recherche information droit 
et société), éd. Larcier, Bruxelles, Belgique, 2012, P. 20. 

 .105، ص 1999، دار النهضة العرJ/ة، مصر، اإلث	ات في المواد  المدن�ةدـ جمیل الشرقاو ، ) 3(

(4) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op. Cit, P.  215. 
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، وهي االضطرار�ة، *الود/عة /ةالمادأمثلة عن الموانع  )1(قانون مدني فرنسي 1348ادة *ما ذ*رت الم 

الشخص في أثناء  /ضطرقد  أو، خطر داهم *الحر�D أو انهدام مبنىفي عجلة إلنقاذها من  األش/اءإیداع 

  .یتسع الوقت للدائن للحصول على سند *تابي بذلك أندون  االقتراض إلىسفر مفاجئ سر�ع 

، /ستط/ع *تا'ة المحرر مانعا ماد/امنه، عدم وجود من  30في المادة  األردني تانقانون البی تبر/عو     

تور الیدین أو *أن /*ون مب ،جسمهمصا'ا 'عاهة في أم/ا ال /قرأ وال /*تب أو أن /*ون  *أن /*ون الدائن

  .)2(مصا'ا 'الشلل

وظروف نفس/ة  اعت'ارات/قصد 'ه أن /*ون سبب عدم الحصول على الدلیل الكتابي : المانع األدبي ـــثان�ا

الزوج/ة  وذلك *صلة القرا'ة أو المصاهرة أو. )3(، یتعذر من خاللها اقتضاء الدلیل الكتابيبین الطرفین

إث'ات قانوني  /منع الشخص من طلب ،حرج أدبي إیجادبین طرفي التصرف، و/*ون من شأن هذه الصلة 

  .)4(في محرر

'حسب ما یتبینه من ظروف *ل  ،متروك لقاضي الموضوع - ماد/ا *ان أو أدب/ا–/ام المانع وتقدیر ق      

  .)5(، متى *ان ح*مه مؤسساعل/امح*مة الالن /*ون خاضعا لرقا'ة حالة ومال'ساتها، دون أ

، ولم األدبيفالمشرع الجزائر  *غیره من المشرعین لم /حدد ولم یورد أ  أمثلة عن المانع الماد  أو       

/عطي  ، وهو ماتعذر الحصول على الدلیل الكتابي إلى/قم بتعر�فه، و*ل ما اشترطه أن یؤد  هذا المانع 

، في *ل حالة على حد;، األدبيالمانع الماد  أو  واسعة لل'حث في مد; توافر �ةللقاضي سلطة تقدیر 

  .ث'ات '*افة الطرق، 'ما فیها شهادة الشهوداإل النزاع ألطرافمتى ثبت للقاضي وجود المانع، جاز و 

                                                           

 (1)  Article 1348 : Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, 
d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se 
procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite 
d'un cas fortuit ou d'une force majeure. 
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une 
copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction 
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. 

 .267دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص) 2(

 .150، ص1986، دار الف*ر العرJي، القاهرة، موجز اإلث	ات في المواد القانون�ة والتجار0ةدمحم ش*ر  سرور، دـ ) 3(

 .608-601ص ص، 239-236بندالمرجع السابD،  آثار االلتزام،الوس�E ،اإلث	ات، عبد الرزاق احمد السنهور ،  ـد) 4(

 (5   :ذلك في عدة قرارات ةوقد أكدت مح*مة النقض الفرنس/) 

-Cass. Civ. 1ere ch. 26 mai 1999 et disponible sur www.legifrance.gouvr.fr 
-Cass. Civ. 1ere ch. 27 mai 2000 et disponible sur www.legifrance.gouvr.fr 
-Cass. Com. 28  mai 2002  et disponible sur www.legifrance.gouvr.fr  



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

201 

 

 Dنع ماد  أو أدبي یتعذر ما وٕام*ان/ة ق/ام ،ون/ةهذه القاعدة على المحررات اإللكتر وسن'حث مد; تطبی

ني عبر تقع الماد  ل/شمل حالة وجود مانع المانمد; اتساع و  .عه الحصول على دلیل *تابي إلكترونيم

*وجود مشاكل فن/ة في ش'*ة  ،منع المتعاقد من الحصول على محرر إلكتروني/ ،االنترنتش'*ة 

  . كمبیوتر الخاص 'المتعاقدال، أو وجود مشاكل تقن/ة خاصة 'االنترنت

ما  حولختلف الفقه ااإلث'ات،  القوانین الحدیثة 'حج/ة المحرر اإللكتروني في تعترفأن  بدا/ة وقبل     

آراء  انقسمتوقد  ،/عتبر مانعا ماد/ا /حول دون الحصول على دلیل *تابي االنترنت*ان التعاقد عبر  إذا

/مثل نوعا من االستحالة الماد/ة التي  االنترنتالتعاقد عبر  أن )1(حیث یر; ال'عض .الفقهاء في ذلك

ه 'فر اال تتو  االنترنت*ة 'التعاقد عبر ش أنتحول دون الحصول على دلیل *تابي، و�بررون ذلك 'قولهم 

، وهو ما یت/ح للمتعاقد ة الالماد/ة للوسائ< اإللكترون/ة'سبب الطب/ع ،دلیل *تابي إلنشاءالشروE الالزمة 

قانون مدني جزائر  من  336إلث'ات 'ما فیها شهادة الشهود، استنادا للمادة ا یثبت التعاقد '*افة طرق  أن

  .سالفة الذ*ر

ن من ما /م*وهو  ،مفهوم واسع لف*رة المانع'أخذ قد المشرع  أن*ما /ستند أنصار هذا الرأ  على     

حسب رأیهم /صعب عل/ه الحصول  االنترنتهذا االستثناء، فالمتعاقد عبر  نمضإدخال التقن/ات الحدیثة 

/عتبر القاضي *ل التعاقدات عبر  أنو'التالي /م*ن  ،على محرر ماد  یثبت ف/ه تصرفه القانوني

  .نظرا للظروف المح/طة بهذا النوع من العقود ،تش*ل استحالة ماد/ة للحصول على دلیل *تابي االنترنت

لذا ال مجال ف/ه  ،عة في التعاملر س/قتضي ال االنترنتالتعاقد عبر  أنو�ر; جانب آخر من الفقه     

غال'ا ما  االنترنتالقول أن طرفي العقد عبر  إلىللحصول على دلیل *تابي، بینما یذهب ال'عض اآلخر 

  .   )2(الكتاب/ة األدلة اقتضاءمما ال /ساعد على  ،في أماكن مختلفة ومت'اعدة /*ونا

لدلیل الشروE الالزمة إلنشاء ا فرافیر; أن عدم تو  ،والذ  نتفD معه، )3(أما الجانب الغالب من الفقه 

فالتعاقد  ،، ال /عد من قبیل الموانع الماد/ة التي جاء بها نص المادةالكامل 'المحرر اإللكترونيالكتابي 

                                                           

  . 135السابD، صثروت عبد الحمید، المرجع دـ . 81السعید رشد ، المرجع السابD صدمحم  -د) 1(

_BABTISTE(M.), Créer et exploiter un commerce électronique, Litec, Paris, 1998, p 113.  

 .259ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، صراجع في ذلك دـ ) 2(

  .135عبد الحمید، المرجع السابD، ص  ــ دـ ثروت. 65عي، مرجع سابD، ص /دـ حسن عبد ال'اس< جم) 3(

 .ESNAULT(J.), La signature électronique, Op.cit, P. 29ــ
- CAIDI(S.), La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information, Op.cit, P. 88. 
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ة ب  سهولبس'، إرادتهمیختاره أطراف التعاقد 'محض  وٕانما، ل/س هو الطر�D الوحید للتعاقد االنترنتعبر 

  .)1(دالعق إبراموسرعة  االتصال التي ت/سر 

الحصول على الدلیل الكتابي الكامل عند التعاقد  ستحالة'ام*ن تمسك أحد أطراف العقد مفمن غیر ال    

ن األطراف من الحصول على دلیل *تابي *امل تتوافر ف/ه *ل ، فالتطور التكنولوجي م*ّ عبر االنترنت

  .یتطلبها القانون، وٕام*ان/ة ت'ادله بینهم الشروE الفن/ة والقانون/ة التي

وذهب رأ  آخر من الفقه إلى القول 'أن استحالة الحصول على الدلیل الكتابي الكامل في التعاقد       

 إذا ،االنترنتالتعامل عبر  من عادات عندي استحالة معنو/ة ناتجة عما فرضه العرف ه عبر االنترنت،

  .)2(، وهو ما /سم/ه المانع 'ح*م العادةالتي تعد من النظام العام ساس/ةاأل*ان العرف ال یخالف الم'اد� 

تدو�ن  إلىدون الحاجة  ،االنترنتعبر ش'*ة  ف/ما بینهمالتجار عند التعامل  اعت/ادومن أمثلة ذلك      

من ، و*ذا اعت/اد التجار على عدم اخذ دلیل *تابي على ما یرسلونه )3(شروE التعامل في أوراق م*تو'ة

   .)4(سلع إلى المنازل

 أن إذ، االنترنتفي حالة التعاقد عبر ش'*ة  األدب/ةتوافر االستحالة  إم*ان/ة )5(وقد انتقد ال'عض      

، نفس/ة  تحول بین الشخص والحصول على دلیل *تابي یثبت التعاقد اعت'ارات إلى/عود  دبيالمانع األ

 إیجاد/م*ن تصور ال ، لذا الماد  الم'اشر بین طرفي العقدء اللقا نتفاء'ایتسم  االنترنتفالتعاقد عبر 

الصفقات  إبرامعند  ،والتاجر ستهلكإث'ات التصرف القانوني في العالقة بین الم ظروف نفس/ة تحول دون 

 . االنترنتعبر 

                                                           

 .65 ص ،سابDالمرجع ال، عبر االنترنت برامهاإث	ات التصرفات القانون�ة التي یتم إعي، /حسن عبد ال'اس< جم -د) 1(

  .303صالمرجع السابD،  ،العقد الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت حمود  دمحم ناصر، دـ) 2(

 .213دـ إ/مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، ص ـــــ    

 .271ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص -د) 3(

.66 ، ص، المرجع السابDها عبر االنترنتبرامالتي یتم إإث	ات التصرفات القانون�ة عي، /حسن عبد ال'اس< جم -د ) 4)  
(5) MARIE DEMOULIN, Op. cit, P. 21.  

_D305ص ،دـ حمود  دمحم ناصر، المرجع الساب . 

 .66حسن عبد ال'اس< جم/عي، المرجع السابD، ص -د_
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، المتعاقدة األطرافاالستمرار�ة في التعامل بین  أو في حال التكرارفقهاء الحسب 'عض غیر أنه     

و�رجع تقدیر وجود عادة تمنع الحصول  ،)1(صلة تمنع الحصول على دلیل *تابيأن تنشأ عالقة و  /م*ن

  .على دلیل *تابي لسلطة القاضي التقدیر�ة

العادة بین التجار تست'عد الحصول على دلیل *تابي عند  'اعت'ار ،األخیرعلى الرأ   ما یؤخذو       

 أنحر�ة اإلث'ات في المعامالت التجار�ة بین التجار، حیث  إلى/م*ن رد ذلك  انه، االنترنتالتعاقد عبر 

 إذا، /ستثني المعامالت التجار�ة من ضرورة اإلث'ات 'الكتا'ة قانون مدني جزائر   333مضمون المادة 

 االنترنت إث'ات التصرفات التي تتم عبر /م*ن األساس، وعلى هذا د معینحتجاوزت ق/مة التصرف عن 

  .الدلیل الكتابي إلىدون ضرورة الحاجة  ،التجار '*افة طرق اإلث'اتبین 

، وال /ستط/ع أحد المتعاقدین الحصول على االنترنتلكن المش*لة قد تثور في حالة وجود تعاقد عبر      

وجود مشاكل تقن/ة في ش'*ة  أو، التقن/ة في المحرر األخطاءدلیل *تابي *امل نتیجة وجود 'عض 

مشاكل فن/ة في برنامج البر�د اإللكتروني الخاص  أوفي جهاز الكومبیوتر الخاص 'المتعاقد،  ، أواالنترنت

رJائي أثناء عمل/ة ت'ادل الرسائل هكالت/ار ال انقطاعمثال  أون/ة، الرسائل اإللكترو  'استق'ال'ه ال تسمح له 

   الحصول عل الدلیل الكتابي في اإلث'ات؟ منفهل /عد *ل ذلك مانعا ماد/ا   .اإللكترون/ة

، ومن أمثلة ذلك تعذر فیها الحصول على دلیل *تابيفي الواقع العملي توجد حاالت یأنه *ما      

و*من /قوم بإیداع م'الغ مال/ة عن طر�D الصراف  و*االت السفر التي تتولى حجز الفنادق وتذاكر السفر،

ن الحصول على دلیل ا 'مثا'ة مانع ماد  /حول دو هاعت'ار /م*ن  اآللي في غیر أوقات عمل البنوك، فهل

  *تابي؟      

 تجاء األدبيفإن ف*رة المانع الماد  أو  قانون مدني جزائر ، 336وفقا لص/اغة نص المادة      

من حاالت في المستقبل ، تار*ا المجال لما قد /حصل لم /قم المشرع 'حصر حاالت المنع 'حیث ،واسعة

نع من ، *ما منح القاضي سلطة تقدیر�ة واسعة في تقدیر وجود الماعا 'فعل التطور التكنولوجي*ل مانتش

السلطة التقدیر�ة فهذه  .، دون أن یجعله خاضعا لرقا'ة المح*مة العل/اعدمه، حسب *ل حالة على حد;

الحصول على بدخول المانع التقني من  /سمح أن/م*ن  ،، وهذا النص الواسع من المشرعالواسعة للقاضي

                                                           

 .271ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص-د) 1(
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/حتج  أن االنترنتو'التالي /حD للمتعاقد عبر  ،)1(الدلیل الكتابي اإللكتروني تحت ف*رة المانع الماد 

  .، ثم یثبت عقده 'شهادة الشهود والقرائنن /قوم بإث'اته '*افة الطرق أنع و بوجود هذا الما

  الفرع الثالث

  فقد الدلیل الكتابي 	سبب أجنبي

إث'ات االلتزام 'شهادة الشهود ف/ما  للدائن، )2(قانون مدني 336أجاز المشرع الجزائر  في نص المادة     

  .ده الكتابي 'سبب أجنبي خارج عن إرادتهنفقد س إذا ،یجب إث'اته 'الكتا'ة *ان

/مه تقدتعذر عل/ه  ، ثمیتضح من هذا النص أن الدائن الذ  *ان /ملك سندا *تاب/ا یثبت حقه وفقا للقانون 

ومنها  ،كتا'ةاله 'غیر قح، فإن القانون /سمح له أن یثبت فقده 'سبب طار� أو قوة قاهرة ألنهللمح*مة 

  .شهادة الشهود

استحال عل/ه تقد/م الدلیل  أن'عد  ،األخر; ث'ات اإل طرق ه أمام وجه دّ تس أنفل/س من العدل      

حالة وجود مانع /حول دون الحصول على (من االستثناء السابD  او/عد هذا االستثناء أوسع نطاق، الكتابي

ف/ما *ان یجب إث'اته 'الكتا'ة، فإنه یجیز أ/ضا  ضافة أنه یجیز اإلث'ات 'شهادة الشهوداإل، ف')دلیل *تابي

/م*ن  نا أساس/ا، وهذا القانون/ة التي تعد الكتا'ة بها ر*إلث'ات التصرفات ال االستعانة 'شهادة الشهود

و/شترE لجواز اإلث'ات 'الشهادة 'سبب فقدان  .)3(لعدم وجود دلیل *تابي أصال قه في االستثناء السابDتحق

  :هما شرطین ،السند الكتابي

  :سبN وجود السند الكتابيأوالـــ 

 أنیجب عل/ه أوال  ،القرائن إلث'ات التصرف القانوني أولكي یتسنى للدائن االستعانة 'شهادة الشهود      

، فال /قبل إلنشائهلشروE القانون/ة الالزمة لD له الحصول على دلیل *تابي *امل، مستوف یثبت انه سب

                                                           

  .594المرجع السابD، صسامح عبد الواحد التهامي،  -د) 1(
 : CAPRIOLI(E.A.), « Ecrit et preuve électronique dans la loi n : 2000_230, du 13 mars 2000 », J.C.P.E, nـــ
2_2000. 

 . قانون بینات أردني 3/ 30المادة  –قانون إث'ات مصر   63المادة  –قانون مدني فرنسي  1348/1تقابلها المادة ) 2(

 .272غسان رJضي، المرجع السابD، صع/سى  -د) 3(
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ن الهدف من هذا االستثناء هو حما/ة أل ،محرر /عتبر مبدأ ثبوت 'الكتا'ة دوجو  سبD على منه اإلث'ات

  .)1(من لم /قصر في الحصول على دلیل *تابي

، فیجوز بذلك االستعانة 'شهادة الشهود لتكملة الدلیل الثبوت 'الكتا'ةلخصم بوجود مبدأ أقر ا إذا إال

یثبت سبD وجود الدلیل  أنو�جوز للدائن . )2(المستمد من مبدأ الثبوت 'الكتا'ة المقر 'ه من الخصم

  .)3(واقعة ماد/ة 'اعت'ارها، 'ما فیها البینة والقرائن ث'اتاإل الكتابي الكامل '*افة طرق 

  : فقد السند الكتابي 	سبب أجنبي اــثان�

الكتابي قد فقده  هذا الدلیل أنیثبت  أنإث'ات الدائن سبD وجود دلیل *تابي، وجب عل/ه   إلىإضافة      

هرة *الحر�D أو قوة قا قد /*ون ض/اع السند  إلىاألجنبي الذ  أد;  والسبب له ف/ه، دی'سبب أجنبي ال 

أو  'اإلكراه*ان قد سرقه أو حصل عل/ه  *ما لو ،عل/ه ىالمدعفعل  إلىالكوارث الطب/ع/ة، أو یرجع 

  .)5(*ما لو *ان مع المحامي وفقده ،الغیر 'سبب، أو /*ون  فقد السند الكتابي )4(التحایل

 /*ون هذا الفقدأال ابي جراء حادث جبر  أو قوة قاهرة، و فیجب على الدائن أن یثبت فقدان الدلیل الكت     

ن /حتج بوجود السبب هنا أ، فال یجوز له ، *إهمال وتراخ منهشخص/ا الدائن'سبب یتصل  إلىراجعا 

ثم یثبت ض/اع السند نتیجة  ،فقد السند إلىاألجنبي الذ  أد;  على الدائن أن یثبت السببف. )6(األجنبي

  .هو وقائع ماد/ةهنا ن محل اإلث'ات الحادث، وذلك '*افة طرق اإلث'ات أل لهذا

د له ف/ه، فانه /م*ن یي لد/ه، وأنه فقده 'سب أجنبي ال سبD وجود سند *تابإث'ات استطاع الدائن  إذاف     

'ما فیها شهادة الشهود  ،أن یثبت التصرف القانوني الذ  *ان یتضمنه السند الكتابي المفقود '*افة الطرق 

  .والقرائن

                                                           

 .467، صالمرجع السابD الوس�E، آثار االلتزام، اإلث	ات،السنهور ، عبد الرزاق أحمد  -د) 1(

 .271ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص -د) 2(

 www.cc.gov.eg، متوفر في الموقع  561، ص36، مجموعة أح*ام النقض، س27/03/5198، نقض مدني مصر  ) 3(

 www.cc.gov.egف، متوفر في   54سنة  16/05/1985، جلسة 1798نقض مدني مصر ، رقم ) 4(

دـ  :إل/ه في مشار، 301ص، 796، الموسوعة الذهب/ة، اإلصدار الثاني، الجزء األول، رقم 5118/1967ق، جلسة  26لسنة  96طعن رقم ) 5(

 www.cc.gov.egالموقع االلكتروني و . 597، ص 3السابD، هامش رقم  سامح عبد الواحد التهامي، المرجع

 .262ع'اس العبود ، المرجع السابD، ص -د) 6(
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بین  الوظ/في ؤطن/ة تقر 'مبدأ التكافت دول/ة وو تشر�عا و'صدور ،و'النس'ة للمحررات اإللكترون/ة     

اإلث'ات 'شهادة  /م*ن القول انه یجوز ،عناصر الدلیل الكتابي اإللكترونيعناصر الدلیل الكتابي التقلید  و 

*ل الشروE التي نص الذ  تتوافر ف/ه  ،السند الكتابي اإللكتروني الكاملالشهود والقرائن في حال فقد 

  .د للتعاقد ف/هی علیها القانون، 'سبب أجنبي ال

'سبب انقطاع الت/ار الكهرJائي فجأة مما یؤد   مثال، و/م*ن تصور فقد الدلیل الكتابي اإللكتروني        

 أو ،القرص الممغن< أو الضوئي إلىب/انات الحاسب اآللي أو قاعدة  إلىدخول فیروس  وأ، إتالفه إلى

، و/م*ن تصور حدوث فQ 'المحرر لد/هت*ان المتعاقد /ح إذاهذا  ،)1(االنترنتخطوE ش'*ة  خل فيلتداا

 ،لحفQ المحررات اإللكترون/ةأ  خلل فني لد; جهة الحفQ، إذا *ان المتعاقد /حتفQ 'المحرر لد; جهة 

ف*ل هذه  ،)2(التي تحتفQ بهذه المحررات األجهزةتدمیر  أو، أو حتى حدوث حر�D لد; هذه الجهة

  .إرادة المتعاقدتعد أجنب/ة خارجة عن  األس'اب

وفقده 'سبب أجنبي  ،منةآموقع عل/ه 'طر�قة ، *املمحرر الكتروني  االنترنتلمتعاقد عبر إذا *ان لف      

ما في ذلك االستعانة 'شهادة 'D وجود هذا المحرر '*افة الطرق، یثبت سب أنه /م*نال ید له ف/ه، 

لسبب األجنبي '*افة طرق ثم  إث'ات واقعة ا، تي تمنحها جهات التصدیD المعتمدةالتصدیD اإللكتروني ال

صرف القانوني المبرم عبر تن الو إث'ات مضم /ستط/ع ،إث'ات هذین الشرطینتم*ن من  ذافإ، اإلث'ات

  .'شهادة الشهود والقرائن االنترنت

 وعل/ه تخضع التصرفات القانون/ة المبرمة عبر االنترنت لقواعد اإلث'ات المنصوص علیها في القانون      

المدني، و�ن'غي التمییز بین التصرفات التي تتم بین أطراف تجار�ة والتي تخضع لمبدأ حر�ة اإلث'ات، 

وJین التصرفات التي تكون مختلطة، ف/سر  مبدأ حر�ة اإلث'ات على الطرف المدني، أما التاجر فیتقید 

  . 'قواعد اإلث'ات المدني

ضع لقواعد اإلث'ات في القانون المدني، وضرورة وٕاذا *انت التصرفات بین أطراف مدن/ة فإنها تخ   

 Eالقانون ذلك، سواء *تا'ة الكترون/ة متوافرة على الشرو Eاإلث'ات 'الكتا'ة في المعامالت التي /شتر

  . المنصوص علیها قانونا، أو *تا'ة تقلید/ة

                                                           

 .274ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص دــ )1(

 .598التهامي، المرجع السابD، ص سامح عبد الواحد -د) 2(
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  الثاني م	حثال

  ن�ة وفقا لقواعد اإلث	ات الحدیثةحج�ة المحررات االلكترو 

/شترE فیهما ضرورة إلكتروني، توق/ع إلكترون/ة و *تا'ة  ة منإللكترون/ا ةعرف/ال اتمحرر ال تنشأ        

فإذا توافرت في المحرر  .الدلیل الكامل في اإلث'ات صفةان *تس'حتى / توافر جملة من الشروE القانون/ة

ا، أ  یتمتع 'قوة عرف/ محررا'حج/ة في اإلث'ات 'اعت'اره فإنه یتمتع ، اإللكتروني الشروE المتطل'ة قانونا

تناE لها مهمة  ،المحررات االلكترون/ة جهة محایدةهذه �تولى حفQ و  .إلث'اتفي ا الورقي المحرر العرفي

، التي تعادل في الحج/ة التوق/ع تعلقة 'التوق/ع االلكتروني اآلمنالم یD االلكترونيدصإصدار شهادات الت

  .الیدو  التقلید 

تم ، و في تحر�ر هذا المحرر اإللكتروني موظف عام أو شخص م*لف بخدمة عامةإذا تدخل أما      

في  لكتروني�تمتع 'قوة المحرر الرسمي االنه /ص'ح محررا إلكترون/ا رسم/ا و فإ ،ع عل/ه إلكترون/ا/وقالت

متع �تنه /ص'ح محررا إلكترون/ا رسم/ا و هذا المحرر 'طر�قة إلكترون/ة، فإوحفD  Qثیاإلث'ات، وٕاذا تم تو 

  . 'حج/ة المحرر الرسمي في اإلث'ات

وهي ال  ،شر�عات لتنظ/م حجیتهالم تتطرق أغلب الت ،*ما أن هناك 'عض المحررات االلكترون/ة     

لة قناعة تقي إلى درجة المحررات العرف/ة أو الرسم/ة، لكن /م*ن االعتماد علیها في 'عض الحاالت لتكمتر 

في  ترتقي إلى مرت'ة الدلیل الكامل قد لكنها ا/ة ثبوت 'الكتا'ة،واعت'ارها *بد القاضي في حل النزاع،

المرئ/ة أو مخرجات الحاسب الضوئ/ة و  /*روفیلم،*الم القانون/ة، شروEعلى الاإلث'ات إذا ما توافرت 

  .التلكسالحاسب الورق/ة وسندات الفاكس و الصور، و*ذلك مخرجات 

طلب مفي  ثم، الرسم/ة االلكترون/ة، إلى حج/ة المحررات أول طلبم في م'حثهذا ال في سنتطرق و       

  . حج/ة المحررات العرف/ة االلكترون/ة ثان

  األول مطلبال

  المحرر الرسمي اإللكتروني حج�ة

و*ذا حجیتها في *ما رأینا سا'قا لم یتطرق المشرع الجزائر  إلى */ف/ة إنشاء العقود الرسم/ة االلكترون/ة، 

إلى حج/ة المحرر الرسمي االلكتروني  سنتطرق رع المصر ، لذا المشالفرنسي و رع اإلث'ات، ع*س المش
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في فرع أول إلى حج/ة المحرر الرسمي االلكتروني  في ضوء قواعد التشر�عات المقارنة، حیث سنتطرق 

  .األصلي، ثم في فرع ثان حج/ة صورة المحرر الرسمي االلكتروني

  األول فرعال

  األصليي حج�ة المحرر الرسمي اإللكترون

D الشروE التي نص علیها القانون، فإنه یتمتع بنفس فالمحرر الرسمي اإللكتروني و  إذا ما تم إنشاء    

  .في قانون اإلث'اتالورقي الحج/ة التي یتمتع بها المحرر الرسمي 

من  11المادة التنفیذ/ة و  تهمن الئح 8نون التوق/ع اإللكتروني المصر  والمادة من قا 15فوفقا للمادة      

لشروE /*ون حجة على الناس *افة لمحرر الرسمي المستوفي لكافة ااقانون اإلث'ات المصر ، فإن أصل 

ال /طالب من یتمسك 'ه و  ،ف العام ف/ه و'صدوره ممن وقعه'ما أثبته الموظو  ،'ما دون ف/ه األطرافو 

 الطعن 'التزو�ر، عمال 'القواعدبإقامة الدلیل على صحته، وٕانما من یدعي عدم صحته عل/ه اللجوء إلى 

في صحة المحرر الرسمي، والتي أحال إلیها المشرع المصر  صراحة في نص  مة في اإلث'ات للطعناالع

  .)1(من قانون التوق/ع اإللكتروني 17المادة 

الماد/ة، وعدم تعرضه أل  تبدیل أو تحر�ف، وعلى من  تهسالم'*ما /عتبر المحرر الرسمي حجة      

یدعو لعدم الثقة  هلم /*ن ظاهر  المحرر الرسمي اإللكتروني 'التزو�ر، مافي یدعي خالف ذلك أن /طعن  

للتأكد  ،فهنا یجوز للمح*مة االستعانة 'أهل الخبرة في مجال الحفQ اإللكتروني والتصدیD اإللكتروني ،'ه

مصداق/ة ، والتأكد من أمن و )2(لد; جهة الحفQالمحرر مع المحررات المحفوظة  من مد; مطا'قة هذا

  .یهاالتوق/ع اإللكتروني المحفوl لد

فالمحرر الرسمي االلكتروني متى توافرت ف/ه شروE إنشائه، تص'ح له قوة ذات/ة في اإلث'ات، ف*ل      

ه إث'ات صحته، بل أن *ل من أن*ر من قدم محررا رسم/ا إلى القضاء یتوافر على شروطه، ال /طلب من

  .حجیته عل/ه أن /طعن ف/ه، وال /قبل أ  طعن إال 'التزو�ر

                                                           

العرف/ة والتوق/ع االلكتروني صحة المحررات اإللكترون/ة الرسم/ة و  إث'اتتسر  في شأن ":قانون التوق/ع اإللكتروني المصر  من  17تنص المادة ) 1(

في المواد المدن/ة  اإلث'اتنصوص علیها في قانون ماألح*ام ال ،التنفیذ/ة تهنه نص في هذا القانون أو في الئحالكتا'ة االلكترون/ة، ف/ما لم یرد 'شأو 

  . قانون مدني جزائر   5م*رر  324تقابلها المادة مصر  و  إث'اتقانون  112ة دوهي الما ".والتجار�ة

.245النوافلة، المرجع السابD، ص دـ یوسف احمد )  2) 



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

209 

 

الع*س،  إث'اتفالمحرر الرسمي /عتبر حجة ال /م*ن إ'عاده ما لم یثبت تزو�ره، فإذا لم یتم ذلك فال /م*ن 

  .)1(ولو *ان هناك مانع أدبي

وعل/ه تعد المحررات الرسم/ة من األدلة التي منحها القانون الحج/ة المطلقة في اإلث'ات، ما لم /طعن     

  .من القانون المدني الجزائر   6ــــ  5ـــ  4فقرة  324فیها 'التزو�ر، استنادا للمادة 

/*ون للب/انات  ، 'حیثاإلث'اتالرسمي من حیث حجیتها في  ختلف الب/انات الواردة في المحررتو      

أما الب/انات التي  ،/طعن بها إال 'التزو�ر التي تحقD منها الموثD بنفسه، حج/ة مطلقة في اإلث'ات وال

  .وردت على لسان ذو  الشأن فهي تعتبر صح/حة إلى أن یثبت الع*س

   :و3 الشأن في حضورهذوظف في حدود اختصاصه أو وقعت من الب�انات التي قام بها الم ـــأوال

ور ذو  الشأن حضوثD بنفسه، وتشمل التار�خ والم*ان و تتمثل في الب/انات التي تحقD منها المو     

جراءات التي یتطلبها القانون، وما صدر عن ذو  الب/انات الخاصة بإتمام اإلوتوق/عاتهم وتوق/ع الموثD، و 

المشتر  'استالم المب/ع، ف*ل هذه ع 'استالم الثمن و ئ*إقرار ال'ا. )2(�در*ه الموثD 'السمع أو ال'صرالشأن و 

هذه الحج/ة إال  دحضوال یجوز  ،اء أطراف العقد أو الغیرالب/انات السا'قة تتمتع 'حج/ة على الكافة سو 

  .'الطعن 'التزو�ر

كذی'ه ف/ما ال یجوز تا موظف عام و ه، نظرا ألن الذ  نظمالمشرع هذه السندات 'العنا/ة أحاEقد و       

الثقة 'الموظف العام، وال تكون أفعاله عرضة  زعزعتوفي حدوده، وذلك حتى ال ت قام 'ه ضمن اختصاصه

 بإت'اع، دا للطعن فیها هو الطعن 'التزو�رفقد منح المشرع لمن له مصلحة طر�قا واح. )3(للطعن الدائم بها

   .أو قانون اإلجراءات المدن/ة واإلدار�ة اإلجراءات المحددة في قانون اإلجراءات الجزائ/ة

  .الب�انات المتعلقة بإفادة ذو3 الشأن ـــثان�ا

النوع الثاني من الب/انات الواردة في المحرر الرسمي، هي الب/انات المتعلقة 'مضمون ما أفاده      

قوم الموثD ف/ اهدها ولم تقع تحت 'صره أو سمعه،ع لم /شئوقاأمام الموثD، فهي تتعلD 'أمور و األطراف 

متع 'حج/ة وردت على لسانه دون أن /قوم بتحر  صدقها، فهذه الب/انات ال تتمن  ةبتدو�نها على مسؤول/

                                                           

  .23156، ملف رقم 17/03/1982قرار صادر عن المح*مة العل/ا، غرفة القانون الخاص، بتار�خ  )1(
  .164، ص 2005، منشأة المعارف، اإلس*ندر�ة، العقد االلكترونيدـ سمیر عبد السم/ع االودن، ) 2(

  .247دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص ) 3(



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

210 

 

هذه الحج/ة على األطراف وخلفهم تقتصر طعن فیها 'غیر الطعن 'التزو�ر، و جوز الیالب/انات السا'قة، إذ 

أن الخاص، أما 'النس'ة للغیر فإن ما أفاده أطراف العقد ال /*ون حجة علیهم إذا أن*ره، 'معنى العام و 

  .)1(م بإث'ات عدم صحة هذه الب/انات و/*في منه مجرد اإلن*ارز ر ال یلیالغ

  الثاني فرعال

  ة صورة المحرر الرسمي اإللكترونيحج�

األح*ام الخاصة  ،)2(2005لسنة  973من المرسوم رقم  37رنسي في نص المادة نظم المشرع الف    

، فیجوز الموثD أن /قوم االمحرر ورق/ا أو الكترون/تكو�ن صورة الكترون/ة من المحرر سواء أكان هذا ب

  .)3(أو محرر الكتروني رسمي ألصل محرر ورقي رسميصورة الكترون/ة بتسل/م 

  :، ورق/ا أم الكترون/اجب توافر الب/انات التال/ة في صورة المحرر الرسمي�و    

  .ةتار�خ إنشاء هذه الصورة اإللكترون/ -1

  .*ل الشروE التي تطلبها القانون هذا التوق/ع في توافر یالتوق/ع اإللكتروني للموثD، وأن  -2

�D الشاشة ر ختم الخاص 'الموثD، تتم عن طر�D الماسح الضوئي أو عن طالصورة رقم/ة من  -3 

  .القابلة للكتا'ة علیها

  .ل الموجود لد/هإشارة من الموثD على أن هذه الصورة اإللكترون/ة مطا'قة تماما لألص -4

بتسل/م هذه الصورة اإللكترون/ة للمحرر ، 37في الفقرة األخیرة من المادة  *ما سمح هذا المرسوم     

الرسمي 'طر�قة إلكترون/ة، وذلك 'الدخول مثال على الموقع الخاص 'الموثD على ش'*ة اإلنترنت، و'التالي 

                                                           

  .65حمد  عبد الرحمن وسهیر منتصر، المرجع السابD، ص ) 1(

(
2
) « Art. 37. - Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier 

après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique. 
« Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature 
électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la 
copie délivrée de sa conformité à l'original. 
« Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre l'image du sceau du 
notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son cachet portant son nom et la date de son 
habilitation. 
« Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions 
garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du 
destinataire. 
(3) AGOSTI (P.), « Le régime juridique des actes authentiques électronique », Art. Précité. 
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ماد  أمام الموثD، لكن هذا الإلى التواجد  /م*ن الحصول على هذه الصورة اإللكترون/ة بدون الحاجة

  :ر عدة شروE تقن/ةفامشروE بتو 

أثناء نقلها من  ةالتقن/ة التي تسمح 'الحفاl على سالمة الصورة اإللكترون/توافر الظروف الفن/ة و  -1

  .الموثD إلى المستلم

ثناء انتقالها أغیر علیها عدم إم*ان/ة إطالع الو  ةالصورة اإللكترون/ توافر الظروف التي تسمح 'سر�ة -2

  . من الموثD إلى المستلم

  .)1(المرسل إل/هالتي تسمح بتحدید هو/ة الموثD و  التقن/ةتوافر الظروف الفن/ة و  -3

أما عن حج/ة الصورة اإللكترون/ة للمحرر الرسمي اإللكتروني فطالما أن هذه الصورة هي صورة     

ما رأینا سا'قا، في السجل المر*ز  ألصل موجود * ،)ترون/ا من الموثDألنها موقعة إلك(رسم/ة 

فإن ، )2(اإللكتروني، وط'قا للقواعد العامة في اإلث'ات التي تح*م حج/ة الصورة الرسم/ة للمحرر الرسمي

لم  لألصل ما ةمطا'قه مطا'قة لألصل، وتعتبر الصورة الصورة الرسم/ة تكون حجة 'القدر الذ  تكون ف/

  .على األصل ةفي حال وقوع نزاع تراجع الصور ینازع في ذلك أحد الطرفین، و 

تكون لها  ،للمحرر الرسمي اإللكتروني أو المحرر الرسمي الورقي ة'التالي فإن الصورة اإللكترون/و     

  .  األصل مادامت مطا'قة له حج/ة نفس

المحررات الرسم/ة ٕان نص على حج/ة و  ، حتىالمصر   قانون التوق/ع اإللكترونيما /الحQ أن و      

على ٕانما نص و فإنه لم ینص على حج/ة الصورة االلكترون/ة للمحرر الرسمي االلكتروني، اإللكترون/ة، 

، اإللكترونيمن قانون التوق/ع  16الورق/ة للمحرر الرسمي اإللكتروني، في نص المادة  ةحج/ة الصور 

محرر اإللكتروني الرسمي طا'قة لألصل، ما دام أن أصل الحیث اعتبرها حجة 'القدر الذ  تكون فیها م

                                                           

  .572، المرجع السابD، ص التهاميدـ سامح عبد الواحد ) 1(

إذا *ان أصل الورقة الرسم/ة موجودا فإن صورتها الرسم/ة خط/ة *انت أو فوتوغراف/ة تكون حجة 'القدر  :"قانون مدني جزائر   325المادة ) 2(

  .الذ  تكون ف/ه مطا'قة لألصل

   ".الطرفین، فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على األصللم ینازع في ذلك أحد  تعتبر الصورة مطا'قة لألصل ماو 

  .من قانون اإلث'ات المصر   12تقابلها المادة  –
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/قوم بختمها بختم الموظف العام الذ  یوقع علیها و  من طرف إنشاؤهاالورق/ة یتم  ةهذه الصور و  ،موجودا

  .)1(الدولة

قصر الحج/ة على  توق/ع االلكتروني،من قانون ال 16نص المادة في أن المشرع المصر  *ما      

المنسوخة من المحرر اإللكتروني الرسمي دون المحرر اإللكتروني العرفي، وتكون لها الحجة  ةالصور 

التوق/ع اإللكتروني وجود المحرر اإللكتروني الرسمي و اشترE و 'القدر الذ  تكون ف/ه مطا'قة لألصل، 

  .)2(على الدعامة اإللكترون/ة، للتم*ن من إجراء المطا'قة في حال نشوب نزاع بین األطراف

، على )3(2005لسنة  973 رقم المرسوممن  36في المادة  'ة إلى المشرع الفرنسي، فقد أشار'النسو      

هذه الصورة توق/عا 'التوق/ع على أنه للموثD أن /قوم بتقد/م صورة ورق/ة لمحرر إلكتروني رسمي، وذلك 

رة منه إلى مطا'قتها علیها، *ما یجب أن تتضمن هذه الصورة إشا'ه خط/ا، ثم /ضع الختم الخاص 

  .للمحرر اإللكتروني على دعامة ورق/ةط'اعة لألصل، فالصورة الورق/ة هي 

وٕان تغیرت الدعامة، ما دام /م*ن المحافظة  حافظة على وظ/فة أصل المحرر، حتى/م*ن الم/ه وعل    

على سالمة الب/انات المدونة علیها، فقد أص'ح لف*رة األصل مفهوم /عتمد على سالمة ب/انات المحرر 

القائمة على  ،ول/س على دعامته، و/م*ن مراعاة سالمة ب/انات المحرر من خالل استخدام آل/ات التشفیر

المفتاح الخاص، وذلك لمقدرتها على المحافظة على سالمة فتاح العام و لي أ  تقن/ة المثتماالالمفتاح ال

  .)4(ب/انات المحرر أثناء نقلها سواء عبر ش'*ة اإلنترنت أو أ/ة وسیلة أخر; 

      

                                                           

 هذه  في هذا المقام، أنجدیر 'الذ*ر :"منه 16/ة لقانون التوق/ع اإللكتروني المصر  في تعل/قها على المادة حضا/هو ما أشارت إل/ه المذ*رة اإلو ) 1(

وظف مة على الورق من المحرر اإللكتروني الرسمي ستأخذ نفس حج/ة اإلث'ات المقررة للمحررات الرسم/ة الخط/ة عندما /عتمدها الخالصورة المنسو 

  . 573، ص  1، المرجع السابD، هامش رقم التهاميدـ سامح عبد الواحد مشار إل/ه في  ".تم الدولة�ختمها بخاالعام و 

.426، ص 2005 ،اإلس*ندر�ة، الف*ر الجامعي، دار ةنالتوق�ع اإللكتروني في النظم القانون�ة المقار مي حجاز ، یو بعبد الفتاح دـ )  2) 

(3) « Art. 36. - Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. 

Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7. 
« Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée 
à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur 
support papier  revêtue de son sceau et de sa signature. 

  .205ي، المرجع السابD، ص Jضر  ع/سى غساندـ ) 4(
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'قیت ذا فقد أصل المحرر 'أ  سبب *ان و هذا إذا *ان أصل المحرر اإللكتروني موجودا، أما إ     

 األصلمنسوخة على الورق من المحرر اإللكتروني تكون لها حج/ة فإن هذه الصورة ال ،صورته فق<

'شرE أن تكون الصورة رسم/ة، 'حیث أن المظهر الخارجي للصورة ال /سمح 'الشك في مطا'قتها 

ة /إلى عدم ثبوت الحج )2(وهو أمر صعب ألن األصل غیر موجود، لذا یذهب 'عض الفقه. )1(لألصل

وفقا  كتروني غیر الموجود، 'حیث ال /عتد بهذه الصورة إال لمجرد االستئناسللصورة الورق/ة للمحرر اإلل

  .مبدأ ثبوت 'الكتا'ة إذا توافرت شروE ذلك األكثر'اعت'ارها قر�نة أو على  ،للظروف

فال /عتمد 'ه إال لمجرد  ،الورق/ة األولىصور رسم/ة للصورة المأخوذة من النسخ أما ما یؤخذ من      

  . )3(للظروف االستئناس ت'عا

ي الورقي، شر�طة أن یتم ث'ات *المحرر الرسملرسمي حجة في اإللمحرر اإللكتروني الفإن  /هوعل      

ا المشرع الفرنسي في خطولقد  .ل الحفاl على سالمة الب/انات المدونة ف/هتكف تقن/ةحفظه بوسائل إنشاؤه و 

  .الحدیثة االتصالالمعامالت التي تتم عبر ش'*ات من لتشج/ع هذا النوع  ،هذا المجال خطوات *بیرة

 حتى وٕان ،تنظ/م هذا النوع من المحرراتلم یتطرق إلى الجزائر  *ما رأینا سا'قا غیر أن المشرع      

على المحررات اإللكترون/ة العرف/ة،  هاصر قأنه  غیر ة في اإلث'ات،حج/ة المحررات اإللكترون/' اعترف

 محررات رسم/ة */ف/ة إنشاء قانون/ة تحددالمشرع إلصدار نصوص  حثتطلب العمل على یوهو ما 

 خوفلم، ألن التلمواك'ة التطورات التي /شهدها العا ،التكنولوج/ا الحدیثة من الوسائل ستفادةواال ،لكترون/ةإ

ت لتأمین المعامالال له، 'سبب التقن/ات الحدیثة حم/ة 'طر�قة إلكترون/ة أص'ح ال مرسمن إجراء معامالت 

  .ب/اناتها و'التالي صعو'ة اختراقها وتحر�ف ،اإللكترون/ة

  

  

                                                           

   .قانون مدني 326هو ما أشار إل/ه المشرع الجزائر  'النس'ة للمحررات الرسم/ة الورق/ة في المادة و ) 1(

، ص 2008 ،مصر ،اإلدار�ة للتنم/ة، ورقة عمل مقدمة إلى المنظمة العرJ/ة "حج�ة المحررات اإللكترون�ة في اإلث	ات"أحمد شرف الدین، . د )2(

  .23ـ 22

   .32، ص 1991 ،الجزائرد ـ دـ ن، ، لطرق المدن�ة لإلث	ات في التشر0ع الجزائر3 وفN آخر التعد�التاالموجز في  ،دمحم زهدور. د) 3(

  .قانون مدني جزائر   326/4المادة ــ وهو ما أشارت إل/ه 
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  الثاني طلبلما

  رر العرفي اإللكتروني في اإلث	اتحج�ة المح

الوطن/ة 'حج/ة المحررات اإللكترون/ة العرف/ة، في نصوصها القانون/ة اعترفت التشر�عات الدول/ة و      

استوفى  تىفم ،أو التوق/ع اإللكتروني /و ةاإللكترون/خاصة 'المعامالت الأو النصوص  ،المتعلقة 'اإلث'ات

ا هناالتوق/ع اإللكتروني اآلمن التي فصلالكتا'ة اإللكترون/ة و ' علقةلمتالمحرر اإللكتروني العرفي الشروE ا

  .لمحررات العرف/ة الورق/ةمع افي اإلث'ات  ; ساو فإنه یت رسالة،ال هفي ال'اب األول من هذ

م ث ،الوطن/ة التي اعترفت 'حج/ة المحررات اإللكترون/ة في اإلث'اتبدا/ة أهم التشر�عات الدول/ة و  سنتناولو 

'عدها حج/ة  ،ثم حج/ة تار�خ المحرر العرفي اإللكتروني ،تناول مسألة إن*ار المحرر العرفي اإللكترونين

   .الصور المنسوخة عن المحرر العرفي اإللكتروني

  األول فرعال

  العرف�ة ةتشر0عي 	حج�ة المحررات اإللكترون�االعتراف ال

دون تدخل أ  موظف عام أو  ،أنه المحرر الذ  /صدر عن أفراد عادیین'/عرف المحرر العرفي     

  .في تحر�ره) موثD('< عمومي ام*لف بخدمة عامة أو ض

القوة الثبوت/ة للمحررات ترال النموذجي 'شأن التجارة اإللكترون/ة إلى مسألة یقد تطرق قانون االونسو      

یث منه إلى مسألة قبول المحرر اإللكتروني في اإلث'ات ح 9/1اإللكترون/ة العرف/ة، حیث تضمنت المادة 

، ال /طبD أ  ح*م من أح*ام قواعد اإلث'ات من أجل الحیلولة دون قبول في أ/ة إجراءات قانون/ة" نصت 

  :إث'اترسالة الب/انات *دلیل 

  .لة ب/اناتلمجرد أنها رسا -أ

أنها ل/ست في ش*لها األصلي، إذا *انت هي أفضل دلیل یتوقع بدرجة معقولة من الشخص  ; بدعو  -ب

  ."الذ  /ستشهد بها أن /حصل عل/ه

، فال یجوز االعتراض على قبول المحررات اإللكترون/ة *دلیل إث'ات، واستبدالها 'أدلة إث'ات أخر;        

على مسألة حج/ة المحرر  09*ما نصت الفقرة الثان/ة من المادة  الكتروني،لمجرد أنها وردت في ش*ل 

ما تستحقه من حج/ة في /عطي للمعلومات التي تكون على ش*ل رسالة ب/انات ":اإللكتروني في اإلث'ات
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 تقدیر حج/ة رسالة الب/انات في اإلث'ات، یولى االعت'ار لجدارة الطر�قة التي استخدمت في فيو  ،اإلث'ات

لجدارة الطر�قة التي استخدمت في المحافظة سالة الب/انات 'التعو�ل علیها، و 'الغ ر إشاء أو تخز�ن أو إن

أل  عامل آخر یتصل قة التي حددت بها هو/ة منشئها، و �على سالمة المعلومات 'التعو�ل علیها، وللطر 

  ."'األمر

، في اإلجراءات القانون/ة إث'ات هو إقرار مقبول/ة رسائل الب/انات *دلیل 09فالغرض من المادة      

تبین أنه ال /منع قبول رسائل  01، أما ف/ما یتعلD 'المقبول/ة، فإن الفقرة لتلك الرسائل /ةوالق/مة اإلث'ات

الب/انات *دلیل إث'ات في اإلجراءات القانون/ة ال لسبب إال أنها في ش*ل إلكتروني، وأما ف/ما یتعلD بتقدیر 

تقدم توجیها مفیدا 'شأن */ف/ة تقدیر الق/مة اإلث'ات/ة  02الب/انات، فإن الفقرة  الحج/ة اإلث'ات/ة لرسائل

  .)1(لرسائل الب/انات، أ  ت'عا لما *انت قد أنشأت أو خزنت أو أبلغت 'طر�قة /عول علیها

قانون مدني،  327'حج/ة المحرر العرفي اإللكتروني في نص المادة لمشرع الجزائر  ا قد اعترفو       

/عتبر العقد العرفي صادرا ممن *ت'ه أو وقعه أو وضع عل/ه 'صمة :"'قوله عرفي�فه للمحرر الر تععند 

/*في أن أو خلفه فال /طلب منهم اإلن*ار و أما ورثته  ،لم ین*ر صراحة ما هو منسوب إل/ه إص'عه ما

  .الحD/حلفوا /مینا 'أنهم ال /علمون أن الخ< أو اإلمضاء أو ال'صمة هو لمن تلقوا منه هذا 

  ".أعاله 1م*رر  323ورة في المادة د 'التوق/ع اإللكتروني وفD الشروE المذ*و/عت

المحرر ة التي یتمتع بها /بذات الحج ،یتمتع المحرر العرفي اإللكتروني الموقع إلكترون/ا وعلى ذلك      

الواردة في نص المحرر العرفي اإللكتروني الشروE في  وافر، شر�طة أن یتالعرفي الورقي في اإلث'ات

الممهور 'ه ، وهي إم*ان/ة التأكد من هو/ة الشخص مصدر التوق/ع اإللكتروني 1م*رر  323المادة 

    .تهمن سالمضوظا في ظروف تمحفاإللكتروني، و*ذا أن /*ون معدا و  المحرر العرفي

ام الخاصة ح*تضمن األ ،التصدیD اإللكترونیینالمتعلD 'التوق/ع و  15/04صدر القانون رقم  *ما    

من خالل تسل/م شهادات  ،*لت لهم مهمة التصدیD اإللكتروني'التوق/ع اإللكتروني، و*ذا إنشاء جهات أو 

*ذا تعمل على حفQ الوثائD و  ،اآلمنهو/ة صاحب التوق/ع الموصوف و تحدد تصدیD إلكترون/ة 

  .اإللكترون/ة

                                                           

.41- 40، ص التجارة اإللكترون/ة، مرجع سابD دلیل تشر�عات قانون االونسیترال النموذجي 'شأن)  1) 



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

216 

 

في اإلث'ات م'*را، حیث *انت  ة'حج/ة المحررات اإللكترون/ لنس'ة للمشرع الفرنسي، فقد اعترفو'ا      

من خالل الح*م الشهیر الذ  أصدرته الغرفة التجار�ة لمح*مة  ،)1(في ذلكقبل التشر�ع األس'ق/ة للقضاء 

ین*رها المرسل لم حیث اعتبر هذا الح*م أن رسالة الفاكس التي . )2(1997د/سمبر  2النقض الفرنس/ة في 

ن تحدید هو/ة ، طالما *ان في اإلم*اصورة ألصل أو مبدأ ثبوت 'الكتا'ةدل/ال *تاب/ا *امال، ول/س مجرد 

  .مان سالمة مضمون المحررضمن قام بإرسالها و 

قد تضمن المتعلD 'اإلث'ات، و ي المعدل لقواعد القانون المدن 2000 - 230'عدها صدر القانون رقم       

یتعلD 'قبول المحرر األول ترال، الح*م یح*مین مماثلین للح*مین الواردین في قانون األونس هذا القانون 

من القانون المدني التي تنص على أن المحرر  1316/1اإللكتروني في اإلث'ات، في نص المادة 

   .)3(اإللكتروني مقبول في اإلث'ات مثل المحرر الورقي

في  ورقي،المحرر العرفي ال ةالعرف/ة قوة ثبوت/ة مماثلة لقو  ةلكترون/الح*م الثاني یتعلD 'منح المحررات اإلو 

  .)4("المحرر اإللكتروني له نفس قوة المحرر الورقي في اإلث'ات" 1316/2نص المادة 

ذا توافرت في إفقد اعترف المشرع الفرنسي 'حج/ة المحررات اإللكترون/ة في اإلث'ات *نظیرتها الورق/ة، ف

لقانون، فإنه ال /*ون مقبوال في اإلث'ات فق<، بل أنه یتمتع االشروE التي نص علیها  المحرر اإللكتروني

  .بنفس القوة الثبوت/ة للمحرر العرفي الورقي

، ففي حالة تقد/م *ل من المحرر الورقي والمحرر اإللكتروني فهناك مساواة *املة بین المحرر      

ه ال /ستط/ع أن /عطي أل  أمامه، فإنمنظورة الورقي والمحرر اإللكتروني معا أمام القاضي في دعو; 

ل/ة على اآلخر لمجرد الدعامة التي تم إنشاء المحرر علیها، فال یجوز أن /عطي أفضل/ة على ضا أفممنه

  .)5(وني قد توافر ف/ه الشروE التي نص علیها القانون المحرر اإللكتروني، طالما أن المحرر اإللكتر 

  

  

                                                           

(1) CHARLES –EDOUARD BUCHER, Op. cit, P. 17.  
(2) Cass.Com, 2 déc. 1997, BULL. IV, N° 315, p 271, et disponible sur : www.legifrance.gouv.fr 
(3 ) Art 1316/1 « L’écrit sous forme électronique admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier. » 
(4 ) Art 1316/2 « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. » 
(5) COUDOL (T.P.), La signature électronique, Op cit, P. 67.   
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ت بین و ، التي سافرنسي قانون مدني 2/ 1316و 1316/1أن نص المادة  )1(و�ر; 'عض الفقهاء هذا 

أن المادة  أساسعلى  ،ا ال فائدة منه ول/س لها مبررد، تعتبر تز�ّ ررات الورق/ةالمحررات اإللكترون/ة والمح

ت على أساس الدعامة التي ، بدون تفرقة بین المحرراالمحرر الكتابي تعر�فا عاماعرفت قد  1316

المحرر الورقي هي نتیجة منطق/ة، لثبوت/ة بین المحرر اإللكتروني و 'التالي فإن المساواة في القوة او  ،تحمله

  . ولم /*ن هناك حاجة للنص علیها

تأكید على أن المحرر االلكتروني له نفس القوة المشرع الفرنسي أراد ال أن ،جاه آخربینما یر; ات    

ه إال 'محرر ضحدور بتوق/ع إلكتروني، ال /م*ن مهمالمحرر اإللكتروني الوأن  الثبوت/ة للمحرر الورقي،

  .)2(ه 'محرر ورقي غیر موقعضحدمحررا ورق/ا أو محررا إلكترون/ا، فال /م*ن  آخر موقع سواء أكان

، ذلك أن مسألة شرع الفرنسي 'النص على هذا الح*مما ذهب إل/ه المنؤ�د مع الرأ  الراجح، حن نو     

حج/ة في اإلث'ات مساو/ة للمحرر الورقي هي ح*م جدید، وال /م*ن قبول المحرر اإللكتروني ومنحه 

عنه من  رما قد ینج، ل)3(الستنتاج من التعر�ف الذ  وضعه للمحرر الكتابي بوجه عامللمشرع أن یتر*ه ل

  .حال تعرضهم لنزاع قدمت ف/ه محررات إلكترون/ة *أدلة إث'ات ،لنص من طرف القضاةلسوء فهم 

على ذلك فالمحرر اإللكتروني الذ  ینتج عن التعاقد عبر اإلنترنت، سواء أكان هذا التعاقد قد تم عن و     

ج/ة في اإلث'ات طالما توافرت ف/ه فإنه یتمتع 'ح ،طر�D البر�د اإللكتروني أو تم عن طر�D موقع اإلنترنت

 .)4(الشروE التي نص علیها القانون 

لكتا'ة ل:"علىمن قانون التوق/ع اإللكتروني  15فقد نصت المادة  ،ر  ص'النس'ة للمشرع المو       

رة اإلدار�ة ذات الحج/ة المقر ن/ة في نطاق المعامالت المدن/ة والتجار�ة و المحررات اإللكترو اإللكترون/ة و 

، متى استوفت نون اإلث'ات في المواد المدن/ة والتجار�ةالعرف/ة في أح*ام قاللكتا'ة والمحررات الرسم/ة و 

                                                           

(1) ESNAULT (J.), « La signature électronique », Op, cit. P. 30.  
 AZZABI (S.), « Le nouveau régime probatoire française après l’adoption de la loi portant adaptation du ــ
droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique du 13 mars 
2000 », Article disponible sur : www.signelec.com , la date de mise en ligne est : 16/02/2000. 
(2) GOBERT (D.) et MONTERO (E.), « L’ouverture de la preuve littérales aux écrits sous forme 
électronique », Art. disponible sur www.droit-technologie.org.  

  .554-553، المرجع السابD، ص التهاميدـ سامح عبد الواحد ) 3( 

(4) DARQUES (F.), « Le nouveau régime de la preuve issue de la loi du 13 mars 2000 », Art. disponible sur 
 www.droit web.com, la date de mise en ligne est 18 mai 2000.  
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التقن/ة التي تحددها الالئحة التنفیذ/ة لهذا للضوا'< الفن/ة و  الشروE المنصوص علیها في هذا القانون وفقا

  . "القانون 

قانون التوق/ع في الشروE المنصوص علیها  ،ترونيعلى ذلك فإذا توافرت في المحرر العرفي اإللكو     

  . ، فإنه تكون له نفس الحج/ة المقررة للمحرر العرفي الورقيالتنفیذ/ة تهي الئحوفتروني المصر  اإللك

العرف/ة المحررات اإللكترون/ة الرسم/ة و  صحة إث'اتتسر  'شأن " من نفس القانون  17*ما نصت المادة 

التنفیذ/ة  تهنه نص في هذا القانون أو في الئح، ف/ما لم یرد 'شأتا'ة اإللكترون/ةإللكتروني والكوالتوق/ع ا

  ."التجار�ةنون اإلث'ات في المواد المدن/ة و األح*ام المنصوص علیها في قا

لم یوجد نص خاص  ما ،فإث'ات صحة المحرر اإللكتروني العرفي تطبD 'شأنها قواعد اإلث'ات العامة

  .التنفیذ/ة تهن التوق/ع اإللكتروني أو في الئحاإللكتروني في قانو ح*م المحرر العرفي /

االحتجاج فإنه /م*ن  ،استوفى المحرر اإللكتروني العرفي الشروE التي تطلبها القانون /ه متى علو        

 هن*ر یٕاما أن و  ،/*ون حجة عل/هف تهمنه، فإما أن /عترف 'صح اصدر عنه وموقعمن 'ه في مواجهة 

   .، وهو ما سنتطرق إل/ه الحقاة عنه مؤقتافتزول الحج/

إال أن  ،ة على الكافة 'ما ورد ف/هأ/ضا حج تهر العرفي اإللكتروني المعترف 'صح/*ون المحر *ما     

وهو ما سنتطرق إل/ه في النقطة الموال/ة  .حجة على الغیر إال إذا *ان ثابتاتار�خ المحرر العرفي ال /*ون 

  .المحرر اإللكتروني العرفيلمناقشة مسألة ثبوت تار�خ 

  انيالث فرعال

 التار0خ الثابت للمحرر اإللكتروني العرفي

لك في حالة ثبوت *ذو  ،عتراف 'ه من قبل من ینسب إل/هیتمتع المحرر العرفي اإللكتروني عند اال     

تار�خ ، 'حج/ة في اإلث'ات تمتد ف/ما بین المتعاقدین، وال یخرج عن هذه الحج/ة 'عد اإلن*ار تهصح

 فإن تار�خ المحرر العرفي ال تكون  ،المحرر العرفي اإللكتروني، أما 'النس'ة للغیر فإنه ط'قا للقواعد العامة

  . )1(مإال إذا *ان ثابتا، أما الب/انات الواردة في هذا المحرر فهي ال تكون حجة علیه له الحج/ة

                                                           

  .72لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص دـ ) 1(
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ال /*ون العقد العرفي حجة : "ما یليقانون مدني على  328فقد نص المشرع الجزائر  في المادة      

  :على الغیر في تار�خه إال منذ أن /*ون له تار�خ ثابت، و/*ون تار�خ العقد ثابتا ابتداء

  .من یوم تسجیله- 

  .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام - 

  .من یوم التأشیر عل/ه على ید ضا'< عام مختص - 

  ."اء العقد خ< أو إمضمن یوم وفاة أحد الذین لهم على  - 

�ترتب على ثبوت و  ،المثبت في المحرر العرفيو/قصد 'الغیر *ل شخص أجنبي عن التصرف     

، و'التالي )1(المحرر أو 'مقتضى نص القانون  التار�خ في مواجهته أن /ضار في حD تلقاه من أحد طرفي

عتبر المحرر في /*وا 'عدم ثبوته لفیهم أن یتمس/*عدم صحة التار�خ، وٕانما  إث'اتتطلب منهم نه ال یإف

  .)2(مواجهتهم بدون تار�خ

العرفي الثابت التار�خ  الخاص الذ  تلقى من سلفه حقا معینا، من الغیر الذ  /*ون المحرر فعد الخلو/

لد; ، /ضاف إلى ذلك الدائن الحاجز على مال منقول مملوك للمدین، أو على ما للمدین حجة عل/ه

  .)3(الغیر

'النس'ة لمسألة ثبوت تار�خ المحرر العرفي اإللكتروني، فإنه /م*ن التأكد من ثبوت هذا التار�خ من و      

 )5(أنها تلتزم وفD نصوص القانون  إذ ،)4(خالل االستعانة 'الجهات التي تقوم 'حفQ المحررات اإللكترون/ة

  .الحج/ة للمحرر اإللكترونيالذ  /عتبر شرطا من شروE منح ار�خ إنشاء المحرر اإللكتروني، و بتقدیر ت

قانون مدني جزائر  السا'قة، ضمن  328*ما /م*ن أن تكون 'عض الحاالت التي ذ*رتها المادة     

حاالت ثبوت تار�خ المحرر اإللكتروني العرفي، 'ما یتوافD مع طب/عة هذا النوع من المحررات الذ  /*ون 

                                                           

  .115، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوق/ة، بیروت، لبنان، قواعد اإلث	ات في المواد المدن�ة والتجار0ة دـ توفيق حسن فرج، ) 1(

.855، المرجع السابD، ص عبد الودود /حیى. د)  2) 

  .وما 'عدها 116دـ توفیD حسن فرج، المرجع السابD، ص راجع ) 3(

  .560، المرجع السابD، ص التهاميدـ سامح عبد الواحد ) 4(

 إنشاءتار�خ أن /*ون متاحا فن/ا تحدید وقت و ": أ من الالئحة التنفیذ/ة لقانون التوق/ع اإللكتروني المصر  إلى هذا الشرE 'قولها/8أشارت المادة ) 5(

غیر خاضع لس/طرة خالل نظام حفQ إلكتروني مستقل و  الكتا'ة اإللكترون/ة أو المحررات اإللكترون/ة الرسم/ة أو العرف/ة، وأن تتم هذه اإلتاحة من

  ".، أو س/طرة المعنى بهانشئ هذه الكتا'ة أو تلك المحرراتم
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آخر ثابت التار�خ حرره  اإللكتروني في محرر مضمون المحرر إث'اتعلى دعامة إلكترون/ة، حیث /م*ن 

  .موظف عام، أو وفاة أحد المتعاقدین الذین قام 'التوق/ع إلكترون/ا على المحرر العرفي اإللكتروني

  ثالثال فرعال

  صور المحرر اإللكتروني العرفي

ال /حمل أ  توق/ع نه أل ،جد أ/ة حج/ة لصورة المحرر العرفيحسب القواعد العامة لإلث'ات، فإنه ال تو     

وجود األصل أو التي تتفاوت ق/متها في اإلث'ات 'حسب المحرر الرسمي و  'ع*س صورة ،ممن صدر منه

  .الصورة األصل/ة

موظف عام مختص، أما صورة المحرر ذلك أن صورة المحرر الرسمي هي أ/ضا محرر /قوم بتحر�ره  

  .)1(إضافة إلى عدم تحر�رها من قبل موظف عام مختص ،أ  توق/ع لالعرفي فهي ال تحم

على ذلك فإذا ما ط'قنا هذه القاعدة على المحرر العرفي اإللكتروني، فإن الصورة اإللكترون/ة لهذا و 

  .)2(تتمتع 'أ  حج/ة في اإلث'ات Jذلك التحمل توق/عا إلكترون/ا للمدین، و  المحرر ال

اإللكتروني، وهي الورقة الناتجة عن ط'اعة العرفي ة للمحرر *ذلك األمر 'النس'ة للصورة الورق/و    

، فهي ال تتمتع 'أ  حج/ة في اإلث'ات، ذلك أنها ال تحمل أ  توق/ع محرر اإللكتروني على دعامة ورق/ةال

  .إلكتروني أو خطي

صورة تم التوق/ع إلكترون/ا على هذه الون/ا، و ر اإللكتروني إلكتالعرفي ا تم نسخ المحرر أما إذ     

اإللكترون/ة، فإن هذه الصورة تعتبر أصال في هذه الحالة، طالما تم التوق/ع علیها إلكترون/ا وتتمتع بنفس 

   .)3(األصلحج/ة 

                                                           

  .225المطالقة، المرجع السابD، ص دـ دمحم فواز ) 1(

 .366ص  المرجع السابD، ،"في عقود التجارة اإللكترون�ة اإلث	اتحج�ة "، سمیر برهان. د ــــ   

  .73، ص ورنس دمحم عبیدات، المرجع السابDلدـ  ــــــ   

(2) ESNAULT (J.), « La signature électronique », Op. cit, P. 28. 
(3) GOBERT (D.) et MONTERO (E.), « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme 
électronique » , Art. Précis. 
-ESNAULT (J.), Op.cit, P. 27. 
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تتوافر شروطه  ، وجب أنحتى یتمتع المحرر العرفي اإللكتروني 'الحج/ة الكاملة في اإلث'ات/ه وعل    

تؤ*د على هو/ة الشخص الذ  أصدرها، وتكون معدة إلكترون/ة من *تا'ة  ،التي نص علیها القانون 

المشرع الجزائر   موقعة توق/عا إلكترون/ا موصوفا، حیث منحو تضمن سالمتها، ومحفوظة في ظروف 

فالقاضي متى عرض عل/ه  ،)1(للتوق/ع الم*توب ةلتوق/ع اإللكتروني الموصوف مماثلالحج/ة القانون/ة ل

د; توافر شروE حجیته ل/قبله 'عد ذلك *دلیل لإلث'ات، وال یجوز محرر إلكتروني عرفي، فإنه ینظر في م

  . األطراف اتدعاءاخر أو /شترE الدلیل الورقي إلث'ات له أن ینصرف إلى دلیل آ

، ومنحتها ة ل'عض مخرجات الحاسب اإللكترونيهذا وقد منحت 'عض التشر�عات الحج/ة القانون/    

مخرجات و  ،)2()فیلمم/*رو ال(دفاتر التجار�ة االلكترون/ةشروطها، *الف/ة إذا توافرت حج/ة المحررات العر 

*ذا الورق/ة، وسندات الفاكس والتلكس و *ذلك مخرجات الحاسب سب الضوئ/ة والمرئ/ة أو الصور و الحا

ال أنها تشترك في إ ،تشر�عات الدول في تحدید شروE هذه المحررات تت'اینقد و  .)3(البر�د اإللكتروني

  .موثقا ا إلكترون/اة توق/ععمحررات اإللكترون/ة العرف/ة الموقاس/ة للروE األسشال

المحرر اإللكتروني سواء أكان محررا عرف/ا أو محررا رسم/ا، یتمتع بنفس  نومما سبD یتبین لنا أ    

فهما ، رق بین المحرر اإللكتروني والمحرر الورقيففال القوة في اإلث'ات التي یتمتع بها المحرر الورقي، 

المحرر اإللكتروني الشروE التي تطلبها القانون لمنحه في ، شر�طة أن یتوافر ن في القوة الثبوت/ة/امتساو 

  .هذه الحج/ة

  

  

  
                                                           

  .التصدیD اإللكترونيالمتعلD 'التوق/ع و  15/04لقانون من ا 8المادة ) 1(

هو ع'ارة عن أوع/ة غیر تقلید/ة للمعلومات، تتمثل في دعامات مصنوعة من مادة فیلم/ة معینة، تستخدم في التصو�ر المصغر  الم��روفیلم )2(

ة، للمحررات الورق/ة، وتتمیز هذه المصغرات بإم*ان مشاهدة الصور المسجلة علیها 'ال'صر، وذلك عن طر�D ط'عها 'صورة م*برة على دعامة ورق/

القانون/ة للمصغرات الفیلم/ة في إث'ات المواد حج/ة ال دـ دمحم حسام محمود لطفي،راجع . ة بواسطة جهاز م*بر /سمى جهاز القراءةأو تكبیرها م'اشر 

الدفاتر التجار0ة اإللكترون�ة في القانون المصر3 " ،رضا السید –د  وأ/ضا راجع.  17، ص 1988المدن/ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، القاهرة، 

المنظمة العرJ/ة للتنم/ة عقدتها ، التي التجارة اإللكترون/ة ومنازعاتهاعقود التجارة االلكترون/ة  في ندوةمقدمة عمل ، ورقة "عود3 واإلماراتيوالس

   .296 -277ص، ص 2006أفر�ل  ،القاهرة ،اإلدار�ة

  .'عدها وما 263، المرجع السابD، ص النوافلة دـ یوسف احمدراجع في ذلك  )3(
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  لثالثا طلبالم

  ث	ات اإللكترونياإل  االتفاق على تعدیل قواعد

هي تلك  اإلجرائ/ةث'ات اإل ، فقواعدوقواعد موضوع/ة إجرائ/ةقواعد ش*ل/ة  إلىث'ات اإل تنقسم قواعد       

D�هذه القواعد طر�قة تقد/م الدلیل أمام القضاء،  حاإلث'ات، وتوض القواعد التي تت'ع في سلوك طر

 ،)1(وتتعلD 'النظام العام وث/قة الصلة بنظام التقاضيدل/ال في اإلث'ات، وهذه القواعد  وصفهلالستدالل 'ه ب

، /سر  في شأنها القانون  اإلت'اعاالتفاق على مخالفتها، فهي إجراءات ش*ل/ة واج'ة  لألفرادمما ال یجیز 

  .)2(الجدید فور صدوره على *ل الدعاو  القائمة

قه، والتي قد یلجأ ه وطر بئوع الثاني فهو القواعد الموضوع/ة، التي تنظم محل اإلث'ات وعأـما الن     

عدم تعلقها 'النظام العام، لها خالفا یها أو االتفاق على متعدیل إلىفي 'عض الحاالت  ةأطراف الخصوم

 فرضاإلث'ات أو القواعد المتعلقة 'طرق اإلث'ات، *القاعدة التي ت ءتعدیل القواعد المتعلقة بنقل عب*

  .)3(منها واإلث'ات 'طرق أخر;  اإلعفاء، واالتفاق على اإلث'ات 'الدلیل الكتابي

 حتى، الدلیل الكتابي عوض شهادة الشهودث'ات 'اإل على اشتراE األطراف اتفاقوعلى ذلك یجوز      

ا أن 'عض م* .لم یوجد نص قانوني /منع ذلك ما ،ولو *انت ق/مة التصرف أقل من النصاب المحدد

وتعوضها 'أدلة اإلث'ات  ،مخالفة القواعد الم*ملة التي تشترE الدلیل الكتابي حتىتجیز  )4(التشر�عات

  . ث'ات اآلمرةاإل قواعد، دون مخالفة األخر; 

*ون هذا /اء سیرها، وقد ثنأ أوسیر الدعو;  ث'ات الموضوع/ة قبلاإل وقد یتم االتفاق على تعدیل قواعد    

  .)5(االتفاق صر�حا أو ضمن/ا، وال /شترE ش*ل خاص 'ه، المهم عدم مخالفة قواعد اإلث'ات اآلمرة

صدور ، ف'/م*ن إجراء هذه العقود إلكترون/ا، 'صفة تقلید/ة األفرادالعقود بین  إبرامو*ما أنه /م*ن       

، )اإللكتروني التوق/عو الكتا'ة اإللكترون/ة (كتروني'حج/ة عناصر الدلیل اإلل تشر�عات دول/ة ووطن/ة تعترف

                                                           

 .76، المرجع السابD، صتحد�ات اإلث	ات 	السندات االلكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزهاع'اس العبود ،  -د) 1(

 .84المرجع السابD، ص ،شرح أح�ام قانون اإلث	ات المدنيدـ ع'اس العبود ،  )2(

 .93 ص ،لورنس دمحم عببدات، المرجع السابD -د) 3(

 .قانون إث'ات عراقي 77، المادة )من قانون البینات 28/1المادة (والتشر�ع األردني  ،)من قانون اإلث'ات 60/1المادة (*التشر�ع المصر  ) 4(

 .220 النوافلة، المرجع السابD، ص یوسف احمد -د) 5(
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 ألقراص*ااإللكترون/ة  الوسائ<عبر  أو، االنترنت/ة عبر نإبرام عقود إلكترو  األشخاصبإم*ان فقد أص'ح 

  .الممغنطة، و�تم  إث'اتها في حال ق/ام نزاع بهذه المحررات اإللكترون/ة األشرطةغنطة أو مالضوئ/ة أو الم

هل  آخر'معنى  أو ؟اإلث'ات اإللكتروني هل /م*ن لألفراد مخالفة قواعد ل المطروحالسؤا أن یرغ     

 مد; تعلD قواعد ما؟ يلكترونث'ات اإلاإل ، وJوجه خاص أح*اماإلث'ات بوجه عام /م*نهم مخالفة أح*ام

  دلیل آخر؟على إعطاء قوة وحج/ة لدلیل إث'ات  لألفرادم العام؟ وهل /م*ن 'النظاااللكتروني اإلث'ات 

  األول فرعال

  لكترونياإل إلث	ات لنطاق الحر0ة التعاقد�ة في تعدیل القواعد الموضوع�ة 

اإلث'ات  وتقر 'صحة أدلة ،االلكترون/ةمع صدور التشر�عات التي تقر 'صحة المعامالت       

على  األطراف اتفاق، لم /عد الخالف بین الفقهاء حول صحة التقلید/ةاإلث'ات  'أدلةومساواتها  ةااللكترون/

هل ف ،الذ  مازال موجودا یدور حول قانون/ة االتفاق ذاته، لكن الخالف االلكتروني 'المحرر اإلث'اتتنظ/م 

/عد خروجا عن  ،ینهمالتصرفات المبرمة ب هاالوسائل التي تثبت من خالل دعلى تحدی األطرافن اتفاق أ

  دلیل إث'ات على دلیل آخر جائز فقها وقانونا؟ اخت/ار؟ 'معنى هل قواعد اإلث'ات

  :النقاE التال/ة إحد; أوعادة على *ل  األطراف�نصب االتفاق الذ  /عقده و     

   .اآلخرطرف العاتD  إلىلزم 'ه قانونا طرف الممن عاتD ال اإلث'اتنقل عبء ـــــ 1

  .النظر عن ق/مة محل التصرف صرف' اإلث'اتالتي /م*ن قبولها في  األدلة أوتعیین الدلیل ـــــ 2

  .)1(اإلث'اتتحدید القوة الثبوت/ة للدلیل في  آخر'معنى  أو ،حج/ة الدلیل تحدیدـــــ 3

  .العام نظاماإلث	ات 	ال مدX تعلN قواعد أوال ـــ

جاوزت  إذاعلى أنه في غیر المعامالت التجار�ة  ،قانون مدني 333نص المشرع الجزائر  في المادة 

 أوده و *ان غیر محدد الق/مة فال یجوز اإلث'ات 'الشهود في وج أودج 100.000ق/مة التصرف القانوني 

  .لم یوجد نص /قضي 'غیر ذلك ما هقضائنا

                                                           
  .99دـ ثروت عبد الحمید، المرجع السابD، ص ) (1
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ب فیجوز  ، أما ما دون النصالكتا'ة سواء *انت عرف/ة أو رسم/ةالنصاب 'ازاد عن  ما فیجب  إث'ات     

طرح عدة تساؤالت ف/ما یتعلD بهذه القاعدة، هل تعتبر من  إلىالقرائن، وهو ما أد; إث'اته 'شهادة الشهود و 

 إث'ات ما ال؟ 'معنى هل یجوز االتفاق على النظام العام و'التالي عدم جواز االتفاق على ما یخالفها أم

؟ دون النصاب 'الكتا'ة وز إث'ات ما؟ و'الع*س هل یجغیر الكتا'ة األخر; اإلث'ات  جاوز النصاب 'أدلة

  أم أنه /عد خروجا عن القانون و'التالي /ح*م ب'طالنه؟  ؟فاق /عد قانون/ا و�لزم القاضي 'هفهل مثل هذا االت

، *ما طرح القضاء الم ن النظام العام أ/ة ماإلث'ات الموضوع قواعد اعت'ارانقسم الفقه حول مد;      

  : على التوالي إلیهاتطرق سنو  ،موقفه من هذه المسألة

  :من ارت	ا: قواعد اإلث	ات 	النظام العام موقف الفقه ـــ1

اإلث'ات من النظام  التي تتعلD بإجراءات اإلجرائ/ةاإلث'ات  قواعد اعت'ارقد اتفD على  )1(*ان الفقه إذا

  :و/م*ن حصر آرائهم *التالي ،ة للقواعد الموضوع/ة''النس اختلفوافإنهم  ،العام

  .ما /سمى 'المذهب االجتماعي أو :األولالرأ3 

تتعلD 'النظام  ،الموضوع/ة أو اإلجرائ/ةسواء  ،*لها اإلث'اتقواعد  أن) 2(هذا االتجاه أنصاریر;       

لكونها وث/قة الصلة 'النظام ا، عنه التنازل أوآمرة ال یجوز االتفاق على مخالفتها ألنها قواعد ، العام

التنظ/مي للعدالة على لذا وجب تغلیب التصو�ر  ،السبل لحل المنازعات أقومالقضائي الذ  یتخذ 

  .)3(الفرد  أواالتفاقي التصو�ر 

الناس لإلكثار من رفع  أمام/فسح المجال  ،القاعدة العامة لىالخروج ع أن*ما یر; هذا االتجاه     

شرائهم في 'عض د الشهود و معتمدین على تصیُ  ،حام المحاكم 'مثل هذه المنازعاتازدالقضا/ا و 

  .)4(األح/ان

                                                           

 . 32 أحمد أبو الوفاء، المرجع السابD، ص -د) 1(

 .113، المرجع السابD، صشرح أح�ام قانون اإلث	ات المدنيع'اس العبود ، ـــ دـ    

  .361-360، المرجع السابD، صأثار االلتزام ،E، اإلث	ات�الوسعبد الرزاق احمد السنهور ،  -د) 2(

  .31ـــ دـ جمیل الشرقاو ، المرجع السابD، ص  

  .114المرجع السابD، ص  شرح أح�ام قانون اإلث	ات المدني،ع'اس العبود ، -د) 3(

  .95دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص) 4(
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فهذا االتجاه 'الغ في اعت'ار *ل قواعد اإلث'ات مرت'طة 'النظام العام، و'التالي ال تجیز لألفراد مخالفة 

  .النصوص القانون/ة التي تجیز ذلكأح*امها، وهو ما یخلف 

تمس 'القدر الذ   إالغیر متعلقة 'النظام العام  اإلث'اتقواعد  أن، هذا الرأ  أنصار/عتبر  :الرأ3 الثاني

 اإلث'اتالنزاع عن حقه 'التمسك 'قاعدة وجوب  أطراففنزول احد  ،النزاع أطرافف/ه مصلحة احد 

ن الطرف أل ،ونافذاسیر الدعو; /عتبر صح/حا  أثناء )الشهودشهادة (ف/ما جاوز نصاب البینة  ،'الكتا'ة

  . تسمح له بتقدیر الوضع أمرهالمتنازل /*ون على بینة من 

/*ون ف/ه تجهیل للحق/قة و*/ف/ة سیر  ،النزاعالنزول عن هذه القاعدة حسب هذا الرأ  قبل نشوء  أما

اسه مما یجعل مثل هذا االتفاق 'اطال لمس ،أمانتهممد; النزاع وموقف الشهود و  إل/هعما سیؤول و  ،الدعو; 

  .)1('التالي عدم جواز االعتداد 'ه'النظام العام و 

إال في الحدود التي تمس 'حقوق  اإلث'ات،است'عدوا ف*رة النظام العام من قواعد  الرأ أنصار هذا ف    

حدوث النزاع، أما قبله فهو األفراد، 'معنى أن االتفاق على تعدیل قواعد اإلث'ات مرت'< برفع الدعو; عند 

  .غیر جائز، وهذا /ش*ل قیدا لحر�ة األطراف في اخت/ار الدلیل الذ  یناسبهم فبل حدوث النزاع

 أنذلك ، موضوع/ة ال تتعلD 'النظام العامال اإلث'اتقواعد  أنهذا االتجاه  أنصاریر;  :الرأ3 الثالث

 ،ألصحاب هذه الحقوق التنازل عنها*ون ومن ثمة / ،الخاصة األفرادالخصومة ال تمس سو; مصالح 

  .)2('الوسائل التي یرونها صالحة لهم ٕاث'اتهاو ي حمایتها الحD ف أولىولهم من 'اب 

 ،المتصلة 'النظام العام القضائي اإلث'اتقواعد  أن ،األولالرأ   أنصارهذا الرأ  على  أصحاب�رد و 

 اإلث'اتعلى ذلك *ل اتفاق ینال من قواعد و  ،)3(ل/س الموضوع/ةو  اإلجرائ/ةتنحصر في مجال القواعد 

  .نافذاصح/حا و  الموضوع/ة /عتبر اتفاقا

       
                                                           

، 16-13ص، ص 1952، الط'عة األولى، القاهرة، ، مط'عة مصطفى ال'ابلي وأوالدهاإلث	ات في المواد المدن�ةعبد المنعم فرج الصده، ــ د )1(

Dضي،دـ ــ راجع أ/ضا . 114ص ,مشار إل/ه في دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابJع/سى غسان ر  ،D227-226صالمرجع الساب.  

المرجع  الوس�E، اإلث	ات، ,السنهور  دـ عبد الرزاق احمد  -  .113، المرجع السابD، صشرح أح�ام قانون اإلث	ات المدنيدـ ع'اس العبود ، ) 2(

  .  96دـ ثروت عبد الحمید، المرجع السابD، ص - .  127السابD، ص 

  .219مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، صدـ إ/ -   

  .95لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، صـ د) 3(
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موضوع/ة ال تتعلD ال اإلث'اتقواعد  أناعتبر و  ،الرأ  الثالث أنصار )1(غلب الفقه الفرنسيأ وقد ساند  

  .تشترE الكتا'ة خاصة القواعد التي ،و'التالي تصح االتفاقات المعدلة لهذه القواعد ،'النظام العام

قسم منها یتعلD 'النظام  ،الموضوع/ة اإلث'اتقواعد  أنالقول  إلى )2(من الفقه أخر*ما ذهب اتجاه       

قواعد  أنحیث یر;  ،محاوال التوفیD بین االتجاهات الفقه/ة في هذا الشأن ،D 'هال یتعل اآلخرو العام 

*ما هو ، اإلث'اتطة القاضي في لالعام تشمل القواعد المتعلقة 'س 'النظام ةتعلقالمالموضوع/ة  اإلث'ات

و*ذلك القواعد المتعلقة  ،طة توج/ه ال/مین في حاالت معینةالحال في القواعد التي تعطي للقاضي سل

  .مبدأ المجابهة 'األدلة أ لحD الدفاع  األساس/ة'الضمانات 

 ،اإلث'اتفهي ال تتعلD 'سلطة القاضي في  ،'النظام العامع/ة غیر المتعلقة الموضو  اإلث'اتقواعد  أما    

*ما هو الشأن في القواعد التي تجیز االتفاق على  ،لحD الدفاع األساس/ةال تمس 'الضمانات  أنها*ما 

  .'الكتا'ة اإلث'ات'شهادة الشهود في الحاالت التي /ستلزم فیها القانون  اإلث'ات

  :من ارت	ا: قواعد اإلث	ات 	النظام العام موقف التشر0ع والقضاء ـــــ2

مخالفة  أجاز هأن جدنقانون مدني،  333استقراء نص المادة خالل  من ،'النس'ة للمشرع الجزائر         

في  ،و'التالي است'عاد الدلیل الكتابي حتى ولو جاوز التصرف النصاب القانوني المحدد ،اإلث'اتقواعد 

'مخالفة  األفرادالتفاقات  المجالى انه لم /فتح ن'مع ،وجود نص مخالف ا في حالذو* ،مواد التجار�ةال

ما عدا في المسائل  ،األخر;  اإلث'اتتعو/ضه 'أدلة اق على است'عاد الدلیل الكتابي و واالتف ،اإلث'اتقواعد 

  .الشهود 'الكتا'ة عوضا عن شهادة اإلث'اتلكن ف/ما قل عن النصاب یجوز االتفاق على ، التجار�ة

التي تعطي للمحررات االلكترون/ة حج/ة قانون مدني،  1م*رر 323من خالل نص المادة غیر انه    

ن تكون معدة أالتأكد من هو/ة الشخص مصدرها و  أم*ن تىم ،المحررات التقلید/ة* اإلث'اتمساو/ة في 

في عقود التجارة  ، *ماانه /م*ن ألطراف التصرف القانونيف ،ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها

                                                           

(1) CHAMOUX (F.), « La lois du 12 juillet 1980, une ouverture sur des nouveaux moyenne de preuve », 
J.C.P, ed 1981, I 3008, N : 16. 
_SEDALLIAN (V.), « Preuve et signature électronique », P. 3,  disponible sur www.Internet-juridique.net   
 .ALAIN  BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op. Cit, P. 216 ـــ

  .114ص المرجع السابD، ، المدني اإلث	اتشرح أح�ام قانون ع'اس العبود ، ـ د) 2(

  . 43، ص 1993رمضان أبو السعود، أصول اإلث'ات في المواد المدن/ة والتجار�ة، الدار الجامع/ة للط'اعة، اإلس*ندر�ة، ـ دـــ    

   .129ص المرجع السابD، دـ عبد الرزاق السنهور ، الوس/<، اإلث'ات،  ـــ    

 .ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op. Cit, PP. 216-217 ــ
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النصاب ق/مة المعاملة ان جاوزت حتى و  ،'المحررات االلكترون/ة اإلث'ات علىاالتفاق ، االلكترون/ة

التجارة االلكتروني بین  *ان عقد إذا، المعامالت التجار�ة في اإلث'اتمبدأ حر�ة  أساسعلى  أوال ،القانوني

و'التالي ، ات االلكترون/ة المستوف/ة للشروEا المحرر الحج/ة الكاملة التي تتمتع به أساسعلى  أو ،تاجر�ن

  .*ان طرفا مدن/ا إذاالمستهلك وض المحررات الكتاب/ة التقلید/ة في العالقة بین التاجر و تع

 ،إلث'ات تصرفاتهم القانون/ة األنسبالدلیل الكتابي  على اخت/اراتفاق  إبراملو دون /م*نهم ذلك و و      

العقود التي تتطلب الش*ل/ة  إث'ات*ما هو الحال في  ،ذلك قضي 'غیروجود نص / في حال عدمذلك و 

  .)1(ر*نا النعقادها) الكتا'ة(

ذلك أن العقود التي تشترE ش*ال النعقادها، /عتبر هذا الش*ل شرطا ضرور�ا لصحة العقد 'أكمله،    

  .على اإلث'ات 'غیر هذا الش*ل 'حیث إذا تخلف یترتب عل/ه ال'طالن المطلD، و'التالي ال /صح االتفاق

قواعد أن  ،)2(قانون مدني 2/ 1316والمادة  1341في نص المادة  صراحة الفرنسي مشرعال وقد اعتبر

و'التالي یجوز لهم االتفاق  األطراف،هي قواعد م*ملة إلرادة  بل ،آمرةل/ست قواعد الموضوع/ة  اإلث'ات

  .                                                                              )3(على مخالفة ح*مها

ل بال تتعلD 'النظام العام  اإلث'اتقواعد  أن ،أح*امهاعدید من القضت مح*مة النقض الفرنس/ة في ف     

التمسك عن  ،الضمني أوالصر�ح  ،*ما /م*ن لألطراف التنازل، تتصل 'المصالح الخاصة 'األطراف

تجاوزت ق/مة  إذاغیر الكتا'ة  أخر; ن /ق/موا الدلیل بوسیلة أو  ،من التقنین المدني 1341 بنص المادة

  .)4(النزاع المبلغ المبین في هذه المادة

                                                           

(1) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet, Op.Cit, P. 216.  
(2) L’article 1341:"Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 
une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par 
témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 
actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.  
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce." 
  Article 1316-2 Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000ــ
"Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les 
conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le 
support." 
(3) TORRES (Ch. ), Op .cit, P. 145. 
(4)Cass.civ.16nov.1977,Bull.civ.III,n :993,Cass.civ.29Juin1960,Bull.civ.I,n :355,Cass.civ.7mai1980,Bull.civ.I,n :
14,Disponible sur www.legifrance.gouvr.fr   
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 اإلث'اتإث'ات، قانون  60/1في نص المادة  أجازحیث  ،ار المشرع المصر  على نفس النهج*ما س     

حتى ولو زادت ق/مة التصرف على  ،'غیر الكتا'ة اإلث'ات/*ون  أناتفD الخصوم على  إذا'غیر الكتا'ة 

  .لالتفاق المبرم بینهما إعماالجن/ه  1000

 اإلث'اتقواعد  أن أح*امهااعتبرت في العدید من و ، مح*مة النقض المصر�ة ذلك دتأیوقد     

التنازل عنها  أونه یجوز ألطراف التصرف االتفاق على مخالفتها أو  ،ظام العامالموضوع/ة ال تتصل 'الن

 .)1('عد نشوء النزاع أمسواء *ان هذا التنازل قد اتفD عل/ه قبل  ،ضمنا أوصراحة 

فهل یجوز  ،إلث'ات تصرفاتهم األنسبالدلیل  على تحدید األطرافسلمنا بإم*ان/ة قبول اتفاق  وٕاذا      

  .ب عل/ه في النقطة الموال/ةهذا ما سنجی ؟انونقامن الحج/ة المقررة له  أقو; حج/ة قانون/ة  لهم منحه

  .االلكتروني اإلث	اتعلى تعدیل قواعد  األطرافجواز اتفاق  ـــاثان�

'حیث /م*ن لألطراف اخت/ار  ،الموضوع/ة یجوز االتفاق على مخالفتها اإلث'اتینا فان قواعد أر *ما      

یجوز لألطراف  ، إذعبر االنترنت إبرامهاحتى تلك التي یتم  ،تصرفاتهم القانون/ةناسب إلث'ات الدلیل الم

  .إلث'ات تصرفاتهم القانون/ةاخت/ار الدلیل االلكتروني 

المؤسسات  أو'المحررات االلكترون/ة في مجال عالقات البنوك  اإلث'اتما تكون اتفاقات  أكثرو       

حیث اعتادت البنوك على  ،'طاقات االئتمان إصدارلD 'عقود و'التحدید ف/ما یتع ،هائالمصرف/ة 'عمال

ید على حساب قو*افة الم'الغ التي ت ،اآلليالشر�< الورقي الصادر من الصراف  أنوضع شرE 'اعت'ار 

الطعن 'صحة  أوع*سها  إث'اتال یجوز للعمیل و  ،بنك تعتبر دل/ال قاطعا على صحتهاالعمیل في دفاتر ال

  .)2(ال أمالدفاتر عناصر الدلیل الكتابي الكامل افرت لتلك الب/انات و سواء تو ، ما ورد بها

                                                           

–ق  39، لسنة 19/02/1976، جلسة 537نقض مدني مصر  رقم –ق  52، لسنة 4/2/1986، جلسة 1262مدني مصر  رقم نقض ) 1(

ومتوفرة على  .228، ص1رقم  مشار إلیها في دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، هامش. ق51لسنة  16/4/1985جلسة  2045نقض رقم 

 www.cc.gov.eg: الموقع االلكتروني

، جامعة المنوف/ة، مصر، ن. د. د، مدX حج�ة المحرر االلكتروني في اإلث	ات في المسائل المدن�ة والتجار0ةعبد العز�ز المرسي حمود، .د) 2(

  .65، ص2005

اقات اإلث'ات التي و*ذا فواتیر الغاز والكهرJاء والماء وفواتیر الهاتف، من اتف Télépaiementsــ *ما 'م*ن اعت'ار نظام الدفع أو التسدید عن 'عد 

  :انظر. تكون حجة على المستهلك، وتتمتع 'قر�نة الثقة التي ال /م*ن دحضها إال بتقد/م دلیل مخالف

 - ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet, Op.Cit, PP. 216-217 
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تعتبر *افة الم'الغ " :أنمن شروE عقد ال'طاقة التي /صدرها بنك مصر على  4فنص مثال البند رقم      

ال /حD و  ،علي جةصح/حة وح ،م قیدها على حسابي بدفاتر البنكالتي تسحو'ة 'معرفتي لهذا النظام و الم

ن أفي االدعاء ' اآلنسق< حقي من أو ، المناقضة وألیها 'أ  وجه من وجوه االعتراض االعتراض علي 

  ....."ما تم قیده في الحساب یخالف ما تم تسجیله 'معرفتي في لوحة المفات/ح 

نات التي تدون على على االعتداد 'الب/ا اآلنمن  أوافD" أنمن ذات الشروE على  11*ما ینص البند  

Jین البنك وذلك في حال حدوث نزاع بیني و  ،غیر قابلة إلث'ات الع*س إث'ات*وسیلة  ،ممغنطةوسائ< 

  ".القضاء أمام

/قر العمیل " :أنمن الشروE الخاصة ب'طاقة بنك الكو�ت الوطني على  8/البند رقم أ/ضا �نص و       

عن  ناشئةه من التزامات 'أنها تعتبر دل/ال قاطعا على ما /ستحD عل/و  ،حسا'اته'صحة دفاتر البنك و 

و'موافقته على المعلومات الحساب/ة الواردة على نسخة الشر�<  ،الغیر ال'طاقة والرقم أواستعمال العمیل 

ملزمة و/عتبرها صح/حة و ه، النقد  الذ  قام ' نتیجة السحب اآلليالذ  ی'قى في جهاز الصرف  ،الورقي

 .)1("لكفي ضوء ذ إل/هو/قر 'صحة الكشوف التي ترسل  ،له

ي عندما تستخدم ال'طاقة ف:"حامل ال'طاقة البن*/ة في فرنسا على أنهمن العقد  6/3*ما ینص البند       

فإن هذا  ،، أو من أجهزة الصرف اآلليالهاتف'ل على خدمات 'المراسلة أو إجراء مشتر�ات أو الحصو 

بخصم الم'الغ  ،/عتبر دل/ال قاطعا على أن حامل ال'طاقة قد رخص للمؤسسة المصرف/ة مصدرة ال'طاقة

فواتیر موقعة من لحتى إذا لم تكن هذه ا ،المقیدة في التسج/الت أو الواردة في فواتیر الشراء من حسا'ه

  .)2(قبله

تفوق  اإلث'اتحجة في )مخرجات الحاسب االلكتروني(تمنح المحررات اإللكترون/ة  اتهذه االتفاقف        

 ما هو منسوب إل/ه في المحرر *ارإنأن المشرع منح المدعى عل/ه حD  ذاك ،لعرفياحج/ة المحرر 

متعاقد ع*س من ذلك فإن الالوعلى  ،)3(توق/ع أو 'صمة لیدحض المحرر العرفي العرفي من خ< أو

                                                           

  www.kuwait.nbk.comمتوفر على الموقع ) 1(

  .102-101السابD، ص دـ ثروت عبد الحمید، المرجع ) 2(

  .قانون مدني جزائر   327المادة ) 3(
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ات التي تمنح المحررات اإللكترون/ة طب/عة هذه االتفاقلنظرا  ،تمتع بهذا الحDی /ستط/ع أن االلكتروني ال

  .)1(تساو  حج/ة المحررات الرسم/ة اإلث'اتحجة قاطعة في 

أنها تهدر حD المستهلك أ  المتعاقد عبر  ،اإلث'اتات المعدلة لقواعد االتفاقعلى على ذلك /عاب و       

  :ات في حق/قتها إلى أمر�نإذ تؤد  هذه االتفاق من یتعاقد معه، حقه اتجاه إث'اتفي  ،االنترنت

حج/ة  ،التي قد ال تتوافر فیها عناصر الدلیل الكتابي الكاملإعطاء المحررات اإللكترون/ة و  :األول األمر

  .اإلث'اتفي  ورق/ةة لحج/ة المحررات الو/مسا

إلى أن یثبت المدعى  المحررات،ما ورد ' افتراض صحة'وذلك  اإلث'اتقلب عبء  :األمر الثاني

 'ائعذلك أنه ال یوجد أ  محرر م*توب بخ< ال، )2(هو ما /صعب عل/ه الق/ام 'هالمستهلك ع*س ذلك، و 

، *ما أنه یندر وجود شهود على واقعة التعاقد التي تتضمنها /ستند إل/ه المستهلك في التعاقد اإللكتروني

  .)3(السندات

یجب أال تذهب إلى حد حرمان المستهلك أو  ،فاق/ات اإلث'ات مهما *ان أطرافهاعلى ذلك فإن اتو     

إذ من  ،ألن ذلك یخالف أ'س< قواعد العدالة 'اإلث'ات ،ع*س ما ورد في هذه المحررات إث'اتالعمیل من 

�خالف أ'س< ى غیر ذلك /عد 'اطال و لاالتفاق عو  ،لطرف اآلخراع*س ما یدع/ه إث'ات حD الخصم 

  .)4(اإلث'اتقواعده 

ذلك أن حج/ة  ،عد 'اطال/قر�نة غیر قابلة لإلث'ات الع*س  المتفD علیها اإلث'ات*ما أن منح وسیلة      

تعلD تحج/ة هذه الوسائل 'مصالح األفراد الشخص/ة وٕانما تعلD ت فال ،لنظام العاملتخضع  اإلث'اتوسائل 

ة لیل اتفD األطراف على اعت'اره حجا إلى ددفالقاضي لن /صدر ح*مه استنا ،)5('األداء الوظ/في القضاء

                                                           

  .74سابD، ص المرجع ال، إث	ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طرN0 االنترنتدـ حسن عبد ال'اس< جم/عي، ) 1(

  .75دـ حسن عبد ال'اس< جم/عي، المرجع نفسه، ص) 2(

   .77، المرجع السابD، ص اللكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزهاتحد�ات اإلث	ات 	السندات ادـ ع'اس العبود ، ) 3(

  .221یرسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص-د) 4(

  .31، ص1996 لبنان، ، مجلة اتحاد المصارف العرJ/ة، الط'عة الثان/ة، بیروت،"حج�ة التوق�ع االلكتروني في اإلث	ات"دـ دمحم المرسي زهرة،  - 

  .105لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، صخالف ذلك دـ ــ راجع 

  . 229ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص-د) 5(
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من  1316/2المشرع الفرنسي في نص المادة  جازفقد أ ،)1(قاطعة بینهما إذا لم /ستوف شروE الحج/ة

اتفاق ف/ما بینهم على تحدید الوسیلة التي تثبت  إبرام إلىلألطراف اللجوء  السا'قة الذ*ر، القانون المدني

دم االتفاق على حج/ة هذه 'شرE ع ،ن/ة الوسائ< االلكترون/ةیق/دم للتغلب على مش*لة ع ،التصرف

  .الوسیلة

ار /واخت اإلث'اتعلى تعدیل طرق )2(غیر أن المشرع الفرنسي لم /حدد شروE صحة مثل هذا االتفاق    

 الفي حال إبرام اتفاق فإنه و  ،)3(لقاضي سلطة في رقا'ة صحة هذا االتفاقلمما /عطي  ،الوسیلة المالئمة

  .ال /متد إلى الغیر/*ون صح/حا إال بین األطراف و 

فإنه ال یتعد; ذلك إلى  ،الموضوع/ة اإلث'اتفإذا *ان یجوز لألطراف االتفاق على تعدیل قواعد /ه علو     

 هتعلقل، أمر منوE 'القاضي وحده األدلةتقدیر ف ،إعطاء الدلیل المتفD عل/ه الحج/ة المطلقة في اإلث'ات

  .المجتمعالقضاء ومصلحة األفراد و  مهام'

  الفرع الثاني

  االلكتروني اإلث	اتتفاق على تعدیل قواعد اال تحد�ات 

إذا *ان بإم*ان األفراد االتفاق على تعدیل قواعد اإلث'ات االلكتروني، واخت/ار الدلیل المناسب لح*م      

قد ال ینت'ه إلیها في البدا/ة أطراف العقد، نزاعاتهم مستق'ال، فإن هذا االتفاق تواجهه جملة من التحد/ات، 

   .خاصة الطرف المستهلك، الذ  /ش*ل الحلقة األضعف في عقود التجارة االلكترون/ة

  :شرطا من الشرو: التعسف�ة اإلث	اتعلى تعدیل قواعد  األطرافمدX اعت	ار اتفاق  ـــأوال

قد یتضمن  ،الموضوع/ة اإلث'اتعلى تعدیل قواعد  األطرافاتفاق  أن، )4(یر; جانب من الفقه       

 إرادته إمالءاقتصاد/ة تم*نه من ة و /نتمتع 'م*انة مهیادة ما یتم هذا االتفاق بین طرف فع ،تعسف/ة اشروط

سو; القبول بهذه  األخرما على الطرف  ،تتناسب مع مصالحه Eبوضع شرو  ،األخرعلى الطرف 

العمیل على اعت'ار دفاتر البنك *االتفاق المبرم بین البنك و  ،رفضها دون نقاش أوالشروE مجتمعة 

                                                           

  .223النوافلة، المرجع السابD، ص یوسف احمد  -د) 1(

(2 ) SEDALLIAN (V.) , « Preuve et signature électronique », Art. Disponible sur www.internet juridique.net 
(3 ) CAPRIOLI ( E.A), « Le juge et la preuve électronique », Op.cit, P. 11 . 

  .233، ص السابDع/سى غسان رJضي، المرجع -د) 4(
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هو ما یجعل هذا االتفاق قر�ب من و  ،*سهع إث'اتوالمستخرجات االلكترون/ة دلیل قاطع ال یجوز للعمیل 

  .األولىفي النقطة  هما سن'حثهذا و  ،اإلذعان

'شروE مقررة /ضعها ) المستهلك(القابلسلم ف/ه 'أنه ذلك العقد الذ  / اإلذعان/عرف عقد و   

وال مناقشة فیها، وذلك ف/ما یتعلD 'سلعة أو مرفD ضرور  /*ون محل ) التاجر ومن في ح*مه(الموجب

  .)1(احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المناقشة محددة النطاق في شأنها

/م*ن اعت'ارها من  ،في مواجهة العمالء كها البنو عشروE التي تضال أنقد اعتبر جانب من الفقه و      

ال'حث في مد;  إلىهو ما یدعونا و  ،)2()العمیل(الشروE التعسف/ة التي تضر مصالح الطرف الضعیف 

  :اإلذعانفمن شروE عقد  .اإلذعانانط'اق هذه االتفاقات على قواعد عقد 

تتم في *ثیر من  أنهافما /الحQ على هذه االتفاقات  :العقد أطرافعدم التوازن االقتصاد3 بین - 1

 أوالقانوني لخدمات  أوالتي تم*نهم من االحتكار الفعلي  ،/متلكون القوة االقتصاد/ة أطرافبین  األح/ان

وهذا ما ینطبD على قطاع  ،من وضع شروE العقد 'صفة منفردة اهو ما /م*نهو ، مرافD ما أوسلع 

ما على العمیل و/قوم بوضع شروE معینة  ،دمة تقد/م ال'طاقات االلكترون/ةحیث /حتكر البنك خ ،البنوك

  .إال قبولها دون مناقشة

ال'ائع  أنذلك  ،اإلذعانتتصف 'عقود  أن'عض العقود التي تتم عبر ش'*ة االنترنت /م*ن  أن*ما       

على عدد 'الموافقة ذلك 'الضغ< و  ،المستهلك إال قبولها دون مناقشةما على  /قوم بوضع شروE العقد

  .)3(على الموقع االلكتروني الخاص 'ال'ائع أمامهالخانات المفتوحة 

ال'طاقات أص'حت : خدمة تعد من الضرور0ات ف�ما یتعلN 	المستهلك أوحل العقد سلعة م��ون  أن - 2

، خاصة في ال /م*نهم االستغناء عنها األفرادااللكترون/ة التي تصدرها البنوك خدمة ضرور�ة في ح/اة 

  . المجتمعات المتقدمة

                                                           

، دار الف*ر الجامعي، الط'عة األولى، -دراسة مقارنة -المدنيالعقود االحتكار0ة بین الفقه اإلسالمي والقانون دـ حسني محمود عبد الدا/م،  )1(

  .35-34، ص 2007 اإلس*ندر�ة،

 .224د النوافلة، المرجع السابD، صیوسف احم -د) 2(

  .77دـ حسن عبد ال'اس< جم/عي، المرجع السابD، ص     

 .SEDALLIAN(V .), Op.cit, P. 4 ــ

  .236صغسان رJضي، المرجع السابD، دـ ع/سى ) 3(
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 ،التكنولوج/ا الحدیثة أدواتالتعامل بهذا النوع من  األفرادالتطور التكنولوجي على فرض وقد       

و*ذا من ناح/ة األمان الذ  تتمتع 'ه،  .)1(*ذا السرعة في انجاز المعامالتمحافظة على الوقت و 

تقدیر مد; ضي هو من /ملك السلطة في تحدید و القا أن الفقهاء'عض �ؤ*د و  .'المقارنة مع النقود التقلید/ة

المر*ز  أومد; وجود التوازن من حیث الخبرة  أو ،لتعامل 'ال'طاقات االلكترون/ةل األشخاصحاجة 

  .، و'التالي /ح*م ف/ما إذا *ان هناك إذعان أم ال)2(االقتصاد  بین المتعاقدین

  :	ش�ل عام ومستمر و	صورة قاطعة اإلیجاب�صدر  أن - 3

شخص  إلىل/س و  ،و'شروE متماثلة عموم الناس إلى اإلذعانفي عقد  اإلیجابیوجه  أنیجب      

لما هو عل/ه في العقود  أطولف/*ون ملزما لمدة  ،'ش*ل مستمر ودائم اإلیجاب/صدر  أن*ما یجب  ،معین

  .رفضه دون مناقشة أوإال قبوله  األخرما على الطرف في قالب نموذجي  أ/ضا /صدرو  ،)3(العاد/ة

فاإلیجاب  ،انه یتطابD مع هذا الشرE ،التفاق الذ  /ضعه البنك للعمالءما /الحQ على نموذج او     

 إذ، ومستمر في ذات الوقت، شخص معین إلىل/س الجمهور 'صفة عامة و  إلىالصادر عن البنك موجه 

 أ/ة*ما انه /صدر 'صفة قاطعة ال /ملك فیها العمیل ، یتعاقد خاللها أنال یتضمن مدة زمن/ة یجب 

  .)4(الكترون/ة أو/صدر في قالب نموذجي مطبوع على دعامات ورق/ة و  ،مناقشة لبنوده

 لقاضي التدخل لو/م*ن من خالله  اإلذعانتثبت للعقد صفة  ،في حال توافر الشروE الثالثة مجتمعةو   

، )5(ذلك و/قع 'اطال *ل اتفاق على خالف ،الطرف المذعن منها إعفاءحتى  أو لتعدیل الشروE التعسف/ة

  .)6(مدینا أمدائنا *ان /*ون لصالح الطرف المذعن  اإلذعانتفسیر الع'ارات الغامضة في عقد  أن*ما 

في اتفاقاتها تعتبر شروطا  الشروE التي تدرجها البنوك أنیر;  ،من الفقه أخرهناك رأ/ا  أنغیر     

والذ  اعتبر صحة  ،ما جاء 'ه الرأ  الراجح في الفقه أساسعلى  ،إذعان أ وال تنطو  على  ،صح/حة

غیر  األفراد أن إلى إضافة تحق/قا ل'عض مصالحهم، اإلث'اتعن حقوقهم ف/ما یتعلD 'قواعد  األفرادل ز تنا

                                                           

  .224یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص  -د) 1(

  .108ثروت عبد الحمید، المرجع السابD، ص  -د) 2(

  .112ص  المرجع السابD، مصادر االلتزام، دـ عبد المنعم فرج الصده،) 3(

  .238ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص ـ د) 4(

  .من القانون المدني األردني 204من القانون المدني المصر  والمادة  149تقابلها المادة من القانون المدني الجزائر ،  110المادة ) 5(

  .قانون مدني مصر   150/2قانون مدني جزائر ، تقابلها المادة  112/2المادة ) 6(
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لهذه ال'طاقات  إصدارهم وفي حال ،البنوك بإصدار 'طاقات االئتمان ملزمین عند فتحهم حسا'ات لد;

  .)1(هاإصدار بروE الواردة في االتفاق المتعلD فإنهم یوافقون على الش

 أعماالتعتبر مع األفراد مهما *انت صفتهم، تجارا أم غیر ذلك، وم بها البنوك عمال التي تقاأل أن*ما     

ن *انت مستخرجات إ حتى و  ،'*افة الطرق في مواجهتها اإلث'اتوJذلك فهي تخضع لقاعدة حر�ة  ،تجار�ة

 .الكترون/ة

  : عدم جواز اصطناع الشخص دل�ال لنفسه ــــثان�ا

هو اصطدامه  ،اإللكتروني اإلث'اتعلى تعدیل قواعد  األطرافالتحد  الثاني الذ  قد یواجه اتفاق    

*ون الدلیل صادرا من الخصم / أنفال بد  .ضد خصمه 'مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دل/ال لنفسه

*ان هذا الدلیل من صنع المدعي وقام  إذا أما ،'السند عل/ه حتى /م*ن االحتجاج 'ه في مواجهته ىالمدع

  .)2(غیر مم*نفان ذلك غیر جائز و  ،عل/ه ى'االحتجاج 'ه على المدع

 االكترون/ االتي بواسطتها /ستحدث محرر  ،اآلل/اتو االتفاق /س/طر على التقن/ات  افأطر فإذا *ان احد     

 Eالحال 'النس'ة للبنك مع  *ما هو ،نفسه/صطنع بها دل/ال ل ةتجعله في م*ان ،إنشائهمستوف/ا لشرو

مد; مشروع/ة  فما ،في مواجهة العمیل الالحتجاج به أجهزتهومستخرجات  هالذ  /حتج بدفاتر  ،العمیل

  ؟ذلك

مه حتى إلى القاضي دل/ال صادرا عن خص اإلث'ات، أن /قدم من /قع عل/ه عبء اإلث'اتالقاعدة في     

لذا فإن الدلیل المقدم ضد الخصم ال /قبل في  ،)3(حتى /*ون دل/ال ضد خصمه/ستط/ع أن یثبت ادعائه، و 

ذلك و  ،)4(*أن /*ون الدلیل مجرد أقوال تفوه بها أو ادعاءات تقدم بها، إذا *ان من صنع المدعيالدعو; 

*ذا الحدیث النبو  الشر�ف، عن ابن ع'اس رضي و  ،"البینة على من ادعى" رع/ةشاستنادا إلى القاعدة ال

 ".دعى أناس دماء رجال وأموالهملو /عطى الناس بدعواهم ال": قالهللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

  .105دـ لورنس دمحم عبیدات، المرجع السابD، ص) 1(

 .36، المرجع السابD، ص لتزام، آثار اال اإلث	اتالوس�E،  عبد الرزاق السنهور ، -د) 2(

  .93، ص 2004، عالم الكتب الحدیث، ارJد، األردن، -دراسة مقارنة -مش�الت التعاقد عبر االنترنتدـ 'شار طالل المومني،   ــ 

  .36المرجع السابD، ص  ،، آثار االلتزاماإلث	ات، لوس�Eزاق السنهور ، ادـ عبد الر ) 3(

تقابلها المادة الثان/ة من قانون اإلث'ات  ،"على الدائن إث'ات االلتزام وعلى المدین إث'ات التخلص منه:"جزائر  قانون مدني  323تنص المادة ) 4(

  .المصر  
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حیث یجوز  ،غیر أن قاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دل/ال لنفسه ترد علیها 'عض االستثناءات     

فإذا *ان النزاع بین تاجر�ن، یجوز  ،)1(ظمة ضد خصمه التاجرتللتاجر أن /ستند إلى دفاتره التجار�ة المن

  .ألحدهما أن /ستند إلى دفاتر التجار�ة ضد الطرف اآلخر

  ع الجهة التي تحتج بها؟ نصمن  ةكون المحررات اإللكترون/تهل /م*ن أن  والسؤال المطروح،     

/قف مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دل/ال لنفسه في 'عض الحاالت، عائقا أمام األدلة  قد       

سند ذلك أن الحاسب االعتراف 'حجیتها في اإلث'ات، و  المستخرجة عن الحاسب اآللي، و'التالي عدم

على ذلك /م*ن وJناءا على التعل/مات المقدمة له، و  ،ٕاشراف الجهة التي تستخدمهة و إلرادیخضع اآللي 

'الطر�قة التي تر�دها، فتكون المستخرجات الناجمة عن الحاسب ح*م في هذه التعل/مات و لهذه الجهة أن تت

وني تصرف قان إث'اتجوز له استخدامها *دلیل یاآللي هي من صنع من /شرف عل/ه، و'التالي ال 

  .)2(معین

، یتضمن رفض طلب )3(1984ما   09الفرنس/ة ح*ما قضائ/ا بتار�خ  )Sète(فقد أصدرت مح*مة      

، تأد/ة المبلغ المقترض الذ  تم سح'ه  "Brissonالسیدة "المال/ة إلزام المدعى علیها  )Credicas(مؤسسة 

من الصراف اآللي التا'ع لذات المؤسسة، واستندت المؤسسة في طلبها إلى الشر�< الورقي المستخرج من 

ها على أساس أن دلیل اإلث'ات المقدم هو من صنع مالصراف اآللي للمؤسسة، وقد بررت المح*مة ح*

الجهاز الخاضع  عن الصراف اآللي ناتج عن برمجة هذاالمؤسسة، إذ رأت أن الشر�< الورقي الصادر 

  .)4(حدهالس/طرة المؤسسة و 

التقن/ة  األمور ، على أساس أنه أخذ 'ظاهر " Sète"قد انتقد هذا التحلیل الذ  ذهبت إل/ه مح*مة و     

شك تخدمه قول ف/ه القول 'استقالل/ة جهاز الصراف اآللي عن مسالسحب برمتها، و  دون التمعن 'عمل/ة

  .)5(القانون/ةمن الناحیتین الفن/ة و 

                                                           

  .من قانون البینات األردني 16/2المادة  –من قانون اإلث'ات المصر   17قانون تجار  جزائر  ــــ المادة  13قانون مدني والمادة  330المادة -)1(

.243ي، المرجع السابD، ص Jضع/سى غسان ر دـ )  2) 

(3) Trib. Prem. Instant. Sète. 9 mai 1984, D, 1985. P. 359.note : A .Berbent. disponible sur www.legifane.gour.fr 
 fiches.fr-www.dallozوالموقع   www.legifane.gouv.frراجع الحكم القاضي على الموقع ) 4(

 .245دـ ع/سى غسان رJضي، المرجع السابD، ص ) 5(

  .Baptiste (M. ), Créer et exploiter un commerce électronique , litec, Paris, 1998, P. 129ـ
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، واألوامرالصراف اآللي وتغذیته 'النقود تتم 'ق/ام البنك بوضع  ،فآل/ة سحب النقود من الصراف اآللي    

والرقم السر  الخاص بها، ) 'طاقة إلكترون/ة(اآللي /قوم البنك في المقابل بتزو�د العمیل ب'طاقة السحب و 

 ،'العمل/ة المطلو'ة األمرٕاعطاء بإدخال ال'طاقة والرقم السر  في جهاز الصراف و 'ة العمیل /قوم عند رغو 

ال یتاح للعمیل في جم/ع األحو یداعها أو االستفسار عن الرصید وغیرها، و سواء سحب النقود أو إ

  .)1(رقي 'العمل/ة التي أجراهاالحصول على *شف و 

وجهاز ) العمیل(ل مشترك بین المستخدم هذه الخطوات تؤ*د أن الشر�< الورقي هو نتاج عم     

أفر�ل  9في ح*مها الصادر بتار�خ )  Montpellierه/مونبیلی(مة *ما انتهت إل/ه محالصراف اآللي، وهذا 

  .السابSète( D(الذ  نقض قرار مح*مة . )2(1987

عللت ذلك 'قولها و  ،'حج/ة الشر�< الورقي الصادر عن جهاز الصراف اآللي) مونبیل/ه(فقد أخذت مح*مة 

قبوله سحب على رضائه عنها و  ل، وهذا یدهابحامل ال'طاقة هو الذ  استخدمها وأدخل الرقم الخاص أن 

دت یوقد أ أن المؤسسة المال/ة قد أتت بإث'ات *اف على دیونها،بلغ المسجل على الشر�< الورقي، و الم

  .)3(1989سنة ) مونبیل/ه(*م مح*مة فرنس/ة حمح*مة النقض ال

أمرا مقبوال من الناح/ة /عد  ،االحتجاج 'الشر�< الورقي من قبل البنك اتجاه العمیل إم*ان/ةعل/ه فإن و     

القانون/ة، خاصة في ظل االعتراف التشر�عي 'التوق/ع اإللكتروني، حیث *ما رأینا سا'قا فإن 'طاقة الفن/ة و 

 .ع اإللكتروني في التشر�عات الحدیثةتعد من إحد; صور التوق/ ،السحب اآللي المقترنة 'الرقم السر  

  

  

  

  

                                                           

  .138دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص ) 1(

(2) Montpellier, 1erch, section , 9 avril 1987, Sددوزجهمرحكن خite credicas S.A.C. Yves. J .C.P, éd G 88, p 20984. 
Disponible sur www.legifrance.gouv.fr 
(3) C.Cass , 1ere Civ , 8 nov . 1989 (2 arrêtés) bull civ I. N ° 342, J.C.P 1990, note Virassany (G) RTD , 1990 
Somm, P. 327.disponible sur www.legifane.gour.fr 
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  الفرع الثالث

  نطاق تطبیN أح�ام اإلث	ات اإللكتروني

التصدیD المتعلD التوق/ع و  15/04نون رقم من القا 03نص المشرع الجزائر  في المادة الثالثة     

  ".قانوني موقع إلكترون/االتشر�ع المعمول 'ه ال یلزم أ/ا *ان الق/ام بتصرف 'دون اإلخالل " :اإللكتروني

على  ،التصدیD اإللكترونيائر  /طبD أح*ام قانون التوق/ع و /فهم من هذه المادة أن المشرع الجز      

 ،اللجوء إلى أح*ام هذا القانون  'معنى أن ،'طر�قة إلكترون/ة برضاء األطرافتتم المعامالت التي 

ضوع خفرض /ألطراف، ما لم یوجد نص تشر�عي ا 'اتفاق ح*ام اإلث'ات اإللكتروني مرت'<'التحدید أو 

  .األطراف إلى أح*ام هذا القانون 

/في 'المتطل'ات التقن/ة ، و ة'طر�قة إلكترون/ إنشائهٕان *ان التصرف القانوني یخضع لشروE تى و حف     

Dهذا ما ذهب إل/ه ل التعاقد في ظله، و الحج/ة في اإلث'ات، فإنه ال یلزم إال من قب له اآلمنة التي تحق

أح*ام هذا القانون تطبD على "، حیث نص على أن )1(األردنيأ/ضا قانون المعامالت اإللكترون/ة 

لم یرد ف/ه نص صر�ح /قضي  ما ،المعامالت التي یتفD أطرافها على تنفیذ معامالتهم بوسائل إلكترون/ة

  ."غیر ذلك'

ال یلزم هذا النظام شخص ":ة السعود  على أنهت اإللكترون/من نظام المعامال 4/1*ما أشارت المادة 

  "./م*ن أن تكون هذه الموافقة صر�حة أو ضمن/ة، و تهلتعامل اإللكتروني دون موافق'ا

لألطراف الحر�ة في اخت/ار اإلث'ات بواسطة  تتر* اأنه ،لنصوص السا'قةاف/الحQ من خالل هذه  

  .جانب اإلث'ات 'المحررات الورق/ة إلىالمحررات اإللكترون/ة 

اإللكترون/ة والمحررات بین المحررات  ةت أغلب التشر�عات المنظمة للمعامالت اإللكترون/فقد ساو     

حفظها، ذات الحج/ة المقررة للمحررات المستوف/ة لشروE إعدادها و  ةأعطت المحررات اإللكترون/الورق/ة، و 

*ما أعطت حج/ة للتوق/ع االلكتروني مساو/ة للتوق/ع الیدو ، متى  ،الرسم/ة حتىأو )2(الورق/ة العرف/ة

                                                           

  .األردنيمن قانون المعامالت اإللكترون/ة  05المادة ) 1(

من قانون  07من قانون التوق/ع اإللكتروني المصر ، والمادة  15قانون مدني جزائر ، والمادة  2/ 327والمادة  1م*رر 323المادة  )2(

  .المعامالت اإللكترون/ة األردني
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ما أشار  وهو). متقدم  - آمن (استوفى أ/ضا الشروE القانون/ة المتطل'ة إلنشاء توق/ع إلكتروني موصوف 

*ذا المشرع المصر  و  ،التصدیD اإللكترونيمن قانون التوق/ع و  08نص المادة إل/ه المشرع الجزائر  في 

 . من قانون التوق/ع اإللكتروني 14مادة ال في نص

طالما أن التقلید ،  اإلث'اتعلى ذلك ف/م*ن ألطراف العقد االخت/ار بین اإلث'ات اإللكتروني أو و     

سواء  الورق/ة، ذات الحج/ة المقررة للمحررات اله ،للشروE القانون/ة ةالمستوف/المحررات اإللكترون/ة 

الرسم/ة 'النس'ة للمشرع ، أو حتى المحررات األردنيو للمشرع الجزائر   'النس'ة العرف/ة *ما هو الحال

أو  ،ا، سواء اتفاقا صر�حى اللجوء إلى اإلث'ات اإللكترونيق األطراف علااتف یجوزف .الفرنسيالمصر  و 

ما لم  ،دون وجود اتفاق صر�ح على ذلك ،تقد/م أدلة إث'ات إلكترون/ة أمام المح*مةب وذلكاتفاقا ضمن/ا 

  .عترض أحدهما على ذلك/

ال /سق< حج/ة المحررات الورق/ة و*ذا التوق/ع الیدو ، *ما أن االتفاق على اخت/ار اإلث'ات اإللكتروني    

فی'قى  على اللجوء إلى أحدهما، األطرافل/س من اتفاق الذات/ة من نص القانون و  تهد حجیمف*ل منها /ست

یتم االتفاق على لم ولو  حتى ،القانون/ة في اإلث'ات تهحجیوني الموقع إلكترون/ا یتمتع 'المحرر اإللكتر 

  .)1(إث'اتاللجوء إل/ه *دلیل 

/عتبر  ،الوسائل اإللكترون/ة'معامالتهم  إث'اتاتفاق األطراف على  وقد اعتبر 'عض الفقهاء، أن جواز    

العقود لمصلحة الشك في هذه هو ما یرتب تدخل القاضي لتفسیر ان 'المفهوم الواسع، و ذعمن عقود اإل

  .)2(الضعیف الطرف

من شأنها  تيلا ،ات صراحة أو ضمناشروE الواردة في مثل هذه االتفاقأن ال ،ف هذا الرأ ضیو/    

هو ما /ستوجب است'عاد العمل بهذه تعتبر من الشروE التعسف/ة، و  اإلث'اتإهدار حD المستهلك في 

وهذا ط'قا  ،)3(انذعإلوٕان لم تكن من عقود ا حتى ،في عقود االستهالك بوجه عام إ'طالهاالشروE أو 

  .)4(من قانون االستهالك الفرنسي 132/1المادة 

                                                           

  .228، ص السابD، المرجع ةلدـ یوسف احمد النواف) 1(

  .78-77دـ حسن عبد ال'اس<  جم/عي، المرجع السابD، ص ) 2(

.607-606، دـ سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابD، ص  79-78، ص نفسهحسن عبد ال'اس< جم/عي، المرجع ـ د ) 3) 

(4) Article L132-1 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62 
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من انتقاد لهذا الرأ  السابD، على أساس أن المشرع قد  )1(ذهب إل/ه 'عض الفقه اونحن نؤ�د م     

ال /م*ن أن یراعي و  ،أعطى للمحررات اإللكترون/ة حج/ة في اإلث'ات مساو/ة لحج/ة المحررات التقلید/ة

ن استثناء *ونه فالتشر�ع /طبD على الجم/ع دو  ،أو غیره اإلث'اتالمشرع طرفا على حساب طرف آخر في 

  .التجر�دیتصف 'العموم/ة و 

د الوسائل ات تتضمن نوعا من اإلذعان، من شأنه أن یؤد  إلى فق*ما أن القول 'أن هذه االتفاق    

تدخالت القاضي فا من خو  ،الشر*ات تحجم عن التعامل بهاالبنوك و  اإللكترون/ة ق/متها، وهو ما یجعل

الدول واللحاق بر*ب تطور ، وهو ما سیؤثر سل'ا على لتعدیل هذه الشروE المتضمنة في هذه االتفاق/ات

  .العالم هالتكنولوجي الذ  /شهدالتقدم العلمي و 

فإنه /م*ن  ،لشروE القانون/ةللكتروني التوق/ع اإلو  اإللكترون/ةاستوفت المحررات  تىوعلى ذلك فم      

 'طر�D إث'اتهاأو حتى المعامالت التقلید/ة إذا ما تم  ،المعامالت اإللكترون/ة ث'اتإلاعتمادها *أدلة 

ا له حج/ة ذات/ة مستقلة عن مإلكتروني، فسواء أدلة اإلث'ات التقلید  أو أدلة اإلث'ات اإللكتروني *ل منه

  .لألطراف االتفاق على اخت/ار طر�D اإلث'ات المقصود، تجیز من خاللها اآلخر

الموضوع/ة في أغلب  اإلث'اتخالصة ما سبD أنه یجوز ألطراف العقد االتفاق على تعدیل قواعد و      

، )خذ عل/هاهو ما یؤ و الذ  لم ینص صراحة على ذلك،  التشر�ع الجزائر   ستثناءاا(التشر�عات الوطن/ة 

ناسب، سواء أدلة اإلث'ات التقلید/ة أو أدلة اإلث'ات اإللكترون/ة، لكن هذه الحر�ة اخت/ار دلیل اإلث'ات المو 

هو ما و  ،قد تصطدم 'حاالت معینة /منع فیها اخت/ار دلیل اإلث'ات، و�لزم األطراف 'سلوك دلیل واحد

  .خاصة بهاال اإلث'اتالكتا'ة ر*نا النعقادها، حیث ت'قى خاضعة لقواعد فیها یتعلD 'التصرفات التي تكون 

  

  الم	حث الثاني

  التدخل التشر0عي لتنظ�م اإلث	ات 	السندات االلكترون�ة

                                                                                                                                                                                     

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les 
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

  .229دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص ) 1(
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في الش*ل التقلید   محرراتبین الاتجهت أغلب التشر�عات سواء الدول/ة أو الوطن/ة إلى المساواة       

 محرراتفي الش*ل اإللكتروني، من حیث الحج/ة في اإلث'ات، إذا ما توافر في ال محرراتJین الو 

  .الخاصة بهاروE األساس/ة اإللكترون/ة الش

في ضوء  ،اإلث'ات في النظم المقارنة إلى عمل/ة تقی/مضعت القواعد القانون/ة للتعاقد و قد خو        

ته ز ر فم النصوص القائمة مع ما أ، وذلك من أجل أن تبین مد; توائمفرزات تقن/ة المعلومات وتحد/اتها

، 'اعت'ار )إكسترانت - إنترانت –إنترنت ( ش'*ات المعلومات 'أنواعها  اتحدیدو  ،وسائل االتصال الحدیثة

على أساس ماد  ناصر الكتا'ة التوق/ع أن القواعد القائمة في نطاق التشر�عات عموما، تتعامل مع ع

  .ورقي

 فعلى الرغم من *ون الدلیل الورقي أقو; أدلة اإلث'ات، إال أنه ال /م*ن التغاضي عن الدلیل     

االلكتروني الذ  أفرزه التطور التكنولوجي، وشاع استخدامه بین األفراد، وهو ما جعل الدول تلتفت إلى 

  .هذا النوع من األدلة، من أجل توفیر الحما/ة القانون/ة الالزمة لها

ید/ة، لذلك لجأت أغلب تشر�عات الدول لالعتراف 'حج/ة الكتا'ة االلكترون/ة ومساواتها 'الكتا'ة التقل       

الذ  هو قوام القانون  ،L’équivalence fonctionnelleمعتمدة في ذلك على مبدأ التنظیر الوظ/في 

النموذجي للتجارة االلكترون/ة، الذ  أصدرته منظمة األمم المتحدة متمثلة في لجنة األمم المتحدة للقانون 

  .1996عام   UNCITRALالتجار  االونسیترال 

لذلك سنتطرق في هذا الم'حث إلى االتفاق/ات الدول/ة في مطلب أول، ثم التشر�عات الداخل/ة في          

 .مطلب ثان

  

  

  

  مطلب األولال

 الدول�ةعلى مستوX التشر0عات  جهودال
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تصال الحدیثة، والذ  أثر 'ش*ل واضح على أدلة نتیجة للتطور التكنولوجي الذ  عرفته وسائل اال    

وما أحدثته من مش*الت قانون/ة تتعلD 'مد; حجیتها في اإلث'ات،  لتظهر السندات االلكترون/ة اإلث'ات،

  .فقد بذلت جهود دول/ة الست/عاب هذا التطور في أدلة اإلث'ات

حرصت التشر�عات الدول/ة على منح المحررات اإللكترون/ة إذا استوفت الشروE المتطل'ة، نفس القوة وقد 

بها، و*ان لها السبD في هذا المجال مقارنة 'التشر�عات  ومساواتهاالمحررات التقلید/ة في اإلث'ات 

  .الداخل/ة

  :رات االلكترون/ة، في النقاE التال/ةوسنتطرق إلى أهم االتفاق/ات الدولة واإلقل/م/ة، التي اعترفت 'المحر 

  الفرع األول

  لالعتراف 	المحررات االلكترون�ة جهود منظمة األمم المتحدة

عملت منظمة األمم المتحدة على وضع العدید من االتفاق/ات الدول/ة، لتنظ/م التجارة االلكترون/ة والمسائل 

النموذج/ة التي أصدرتها في هذا المجال و'ادرت إلى المرت'طة بها، وقد تأثرت تشر�عات الدول 'القوانین 

  .ناسب متطل'اتهاجل وضع قوانینها الداخل/ة، 'ما یاالقت'اس منها من ا

ها في ساوتاعترفت 'المحررات االلكترون/ة، و أهم االتفاق/ات الدول/ة التي  إلىسنتطرق في هذا الفرع      

  .الحج/ة مع المحررات الورق/ة

  .1980اتفاق�ة فیینا 	شأن الب�ع الدولي لل	ضائع سنة  ــــأوال

إذ لم تشترE هذه االتفاق/ة المفهوم الحدیث للسندات االلكترون/ة، إلى األخذ ' )1(فیینا اتجهت اتفاق/ة      

عقد الب/ع ال /ستلزم إبرامه أو إث'اته 'الكتا'ة وال یخضع :"منها أن 11أ  شرE /قید الكتا'ة، فنصت المادة 

مما یجعله عقدا رضائ/ا ال ش*ل/ا، ". أ/ة متطل'ات ش*ل/ة و/م*ن إث'اته 'أ/ة وسیلة 'ما فیها الشهود إلى

  .)2(و�خضع لمبدأ حر�ة اإلث'ات استجا'ة لحاجات التجارة الدول/ة وتحر�رها من قیود الش*ل

                                                           

(1)  United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG) 
       www.uncitral.org 

القاهرة،  ،، دار النهضة العرJ/ة، الط'عة الثان/ةالعقود التجار0ة الدول�ة، دراسة خاصة لعقد الب�ع الدولي لل	ضائعدـ محمود سمیر الشرقاو ،  )2(

   .123ـــ 122، ص 2002مصر،  
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من هذه االتفاق/ة تنص على أن مصطلح الكتا'ة، ال /شمل السندات التقلید/ة فق<،  13*ما أن المادة      

وٕانما /شمل أ/ضا الرسائل البرق/ة والتلكس، فإذا وقع اإلیجاب والقبول مثال عن طر�D التلكس، فإنه /عد 

Q1( م*تو'ا في جم/ع دول االتفاق/ة، 'ما فیها الدول التي استعملت التحف(.  

وعل/ه فان اتفاق/ة فیینا ال تقف عائقا أمام اإلث'ات 'المحررات االلكترون/ة، وذلك بتبنیها مفهوما      

منها، مما یجعلها قد تبنت أ/ضا مفهوما موسعا  13موسعا للوسائل المستعملة في التعاقد في المادة 

   .)2(للكتا'ة لتشمل الكتا'ة االلكترون/ة

  .1996لسنة  ذجي 	شأن التجارة االلكترون�ةالقانون النمو  ـــثان�ا

لقد *ان للجنة األونسیترال في األمم المتحدة وقفة م'*رة، اتجاه االعتراف 'المحررات االلكترون/ة  

لقانون النموذجي 'شأن ا ومساواتها 'المحررات الورق/ة، اعتمادا على مبدأ التكافؤ الوظ/في، حیث أصدرت

قد المعلومات مفعولها القانوني فتال  :وط'قا للمادة الخامسة منه فإنه ،)3( 1996التجارة االلكترون/ة لعام 

  .أو صحتها أو قابلیتها للتنفیذ لمجرد أنها في ش*ل رسالة ب/انات

  :من نفس القانون على أنه 06*ما أضافت المادة  

  ت/سرالشرE إذا  تستوفي رسالة الب/انات ذلك ،عندما /شترE القانون أن تكون المعلومات م*تو'ة _1

  .مها 'الرجوع إلیها الحقااالطالع على الب/انات الواردة فیها على نحو یت/ح استخدا

واكتفى في القانون ، أسواء اتخذ الشرE المنصوص عل/ه فیها ش*ل التزام )1(تسر  أح*ام الفقرة  _2

  .ب إذا لم تكن المعلومات م*تو'ةت'مجرد النص على العواقب التي تتر 

  :من نفس القانون على األتي 09المادة *ما نصت 

                                                           

  :هذه االتفاق/ةراجع في التعلیD على أح*ام   )1(

Proceedings of the UNCITRAL - VIAC Joint Conference, 15-16 March 2005, Vienna: Celebrating Success: 
25 years United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG ) The proceedings 
were published in the Journal of Law and Commerce, Volume 25, Issue 1, Fall 2005.         www.uncitral.org 

، 2013بیروت، لبنان،  دار الكتب العلم/ة، الط'عة األولى، ،-دراسة مقارنة - الدلیل االلكتروني وحجیته أمام القضاء ،نصر دمحم دمحمدـ ) 2(

   .287ص

www.uncitral.org :راجع الموقع الرسمي للجنة األمم المتحدة للقانون التجار   )3(
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ـــــ في أ/ة إجراءات قانون/ة، ال /طبD أ  ح*م من أح*ام قواعد اإلث'ات من أجل الحیلولة دون قبول 1

  :رسالة الب/انات *دلیل إث'ات

  :أــ لمجرد أنها رسالة ب/انات، أو

ع بدرجة معقولة من الشخص ب ـــ بدعو; أنها ل/ست في ش*لها األصلي، إذا *انت هي أفضل دلیل یتوق

  .الذ  /ستشهد بها أن /حصل عل/ه

ـــ /عطى للمعلومات التي تكون على ش*ل رسالة ب/انات ما تستحقه من حج/ة في اإلث'ات، وفي تقدیر 2

حج/ة رسالة الب/انات في اإلث'ات، یولى االعت'ار لجدارة الطر�قة التي استخدمت في إنشاء أو تخز�ن أو 

انات 'التعو�ل علیها، ولجدارة الطر�قة التي استخدمت في المحافظة على سالمة إ'الغ رسالة الب/

  .المعلومات 'التعو�ل علیها، وللطر�قة التي حددت بها هو/ة منشئها، وأل  عامل آخر یتصل 'األمر

نون/ة وعلى ذلك فقد أسهمت لجنة األمم المتحدة للقانون التجار  الدولي االونسیترال، في إرساء القواعد القا

المتعلقة 'االعتراف 'المحررات االلكترون/ة ومساواتها مع نظیرتها التقلید/ة، إذا توافرت فیها مجموعة من 

الشروE القانون/ة، على سبیل استرشاد الدول بهذه الم'اد� عند وضع تشر�عاتها الداخل/ة، *ما أوصت 

  :اللجنة الدول 'مراعاة الضوا'< التال/ة

لقواعد القانون/ة التي تمثل عائقا في استخدام الوسائ< والدعامات االلكترون/ة *أدلة في أــــ إعادة النظر في ا

  .الدعاو; القضائ/ة

  .ب ـــ توفیر الوسائل المناس'ة التي تمنح الب/انات حج/ة ومصداق/ة أمام األطراف والقضاء

  .)1(حجیتهما في اإلث'اتج ـــ ضرورة إعادة النظر في القواعد القانون/ة الخاصة 'الكتا'ة والتوق/ع و 

القانون النموذجي للتوق/عات االلكترون/ة  'عدها أصدرت لجنة األمم المتحدة للقانون التجار  الدولي،      

شروE التوق/ع االلكتروني  3ــ 2ـ  1، وحددت المادة السادسة منه فقرة )2(2001جو�ل/ة لسنة  5في 

  : وشروE الوثوق 'ه، حیث تنص على

                                                           

دار الجامعة الجدیدة، الط'عة الثان/ة،  ماهیته ـــ صوره ــــ حجیته في اإلث	ات بین التداول واالقت	اس، التوق�ع االلكتروني،دــ سعید السید قندیل، ) 1(

  .18، ص2006اإلس*ندر�ة، 

  www.uncitral.org موقع االلكتروني للجنة األمم المتحدة للقانون التجار  راجع نص االتفاق/ة على ال )2(
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شترE القانون وجود توق/ع من شخص، /عد ذلك االشتراE مستوفى 'النس'ة إلى رسالة الب/انات ـــ حیثما /1

إذا استخدم توق/ع الكتروني /عول عل/ه 'القدر المناسب للغرض الذ  أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة 

  .الب/انات، في ضوء *ل الظروف، 'ما في ذلك أ  اتفاق ذ  صلة

ان االشتراE المشار إلیها فیها في ش*ل التزام أم *ان القانون /*تفي 'النص سواء أك 1ـــ تطبD الفقرة 2

  .على ت'عات تترتب على عدم وجود توق/ع

  :إذا 1ـــ /عتبر التوق/ع االلكتروني قا'ال للتعو�ل عل/ه لغرض الوفاء 'االشتراE المشار إل/ه في الفقرة 3

  .أــ *انت ب/انات إنشاء التوق/ع مرت'طة، في الس/اق الذ  تستخدم ف/ه، 'الموقع دون أ  شخص آخر    

  .ب ـــ *انت ب/انات إنشاء التوق/ع خاضعة، وقت التوق/ع، لس/طرة الموقع دون أ  شخص آخر    

  .الكتشافج ــــ *ان أ  تغییر في التوق/ع االلكتروني، یجر  'عد حدوث التوق/ع، قا'ال ل    

د ــــ *ان الغرض من اشتراE التوق/ع قانونا هو تأكید سالمة المعلومات التي یتعلD بها التوق/ع و*ان      

  . أ  تغییر یجر  في تلك المعلومات 'عد وقت التوق/ع قا'ال لالكتشاف

لعام  بنیو0ورك ول�ةاتفاق�ة األمم المتحدة المتعلقة 	استخدام الخطا	ات االلكترون�ة في العقود الد ـــثالثا

2005.  

األمم المتحدة المتعلقة 'استخدام الخطا'ات االلكترون/ة في العقود الدول/ة لعام اتفاق/ة  تحّدد        

معاییر تحّقD التكافؤ الوظ/في بین الخطا'ات اإللكترون/ة والمستندات الورق/ة، و*ذلك بین  ،)1( 2005

  .الخط/ةطرائD التوثیD اإللكترون/ة والتوق/عات 

ما /شترE القانون أن /*ون الخطاب أو العقد ثحی :من االتفاق/ة على انه 9/2المادة  فقد نصت      

/عتبر ذلك االشتراE قد استوفى 'الخطاب االلكتروني إذا  ،أو ینص على عواقب لعدم وجود *تا'ة ،*تاب/ا

   .استخدامها في الرجوع إلیها الحقا*ان الوصول إلى المعلومات الواردة ف/ه مت/سرا على نحو یت/ح 

وفضال عن ذلك، فإن االتفاق/ة تنص على المبدأ العام القائل 'عدم جواز إن*ار صحة الخطاب من        

ال  :إلى انه، تفاق/ةالا من 8/1المادة في أشارت فقد  ،الناح/ة القانون/ة لمجرد *ونه في ش*ل إلكتروني

        .إم*ان/ة إنفاذه لمجرد *ونه في ش*ل خطاب الكتروني جوز إن*ار صحة الخطاب أو العقد أوی

                                                           

  www.uncitral.org   )2005نیو�ورك، (اتفاق/ة األمم المتحدة 'شأن استخدام الخطا'ات اإللكترون/ة في العقود الدول/ة  راجع  )1(
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 ،وعلى ذلك فانه حسب هذه االتفاق/ة فان المحررات االلكترون/ة متى استوفت الشروE المطلو'ة        

القوة في اإلث'ات مع فانه /*ون له نفس المرت'ة و  ،الكترون/ةرف القانوني إذا *ان على دعامة فان التص

  .تجسیدا لمبدأ التكافؤ الوظ/فياب/ة المحررات الكت

  .المتعلN 	التوق�ع االلكتروني 1999/93التوج�ه األوروbي رقم  ـــرا	عا

بهدف تشج/ع التجارة االلكترون/ة التي تتم من خالل الش'*ات الرقم/ة، والتي عرفت تطورا ملحوظا،        

سعى المشرع األوروJي من أجل توفیر الثقة واألمان في المعامالت االلكترون/ة داخل السوق األوروJ/ة، 

، )1(التوق/ع االلكترونيالمتعلD ' 13/12/1999الصادر بتار�خ  93_1999التوج/ه رقم وأصدر بذلك 

االلكترون/ة والتوق/عات رات المساواة في الق/مة القانون/ة والحج/ة في اإلث'ات بین المحر الذ  *رس مبدأ 

   .والتوق/عات الخط/ةوالمحررات 

على الدول األعضاء مراعاة أن التوق/ع :")2(فقد نصت الفقرة األولى من المادة الخامسة على أن      

المستند إلى شهادة تصدیD الكتروني  ،Avancée )الـآمن أو المعزز أو الموصوف(المتقدم، االلكتروني 

  :والمنشأ بوسیلة آمنة

أ ــــ /حقD الشروE القانون/ة للتوق/ع 'النس'ة للمعلومات الم*تو'ة إلكترون/ا، بذات الحج/ة التي /حققها التوق/ع 

  .بوعة على الورق الیدو  'النس'ة للمعلومات الم*تو'ة یدو/ا أو المط

  .ب ـــ /*ون مقبوال *دلیل أمام القضاء

على الدول األعضاء مراعاة أن التوق/ع االلكتروني ال : )3(*ما نصت الفقرة الثان/ة من نفس المادة على أن

  :/فقد أثره القانوني أو حجیته *دلیل إث'ات 'سبب
                                                           

 (1) Directive 1999_93 C.E du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques, Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p. 0012 – 0020. et 
disponible sur eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l24118 ou www.droit-technologie.org 
(2) L’article 5/1de directive européen : Effets juridiques des signatures électroniques 

1. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat 
qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature: 
    a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même   
manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou 
imprimées sur papier. et 
  b) soient recevables comme preuves en justice. 
(3) L’article 5/2de directive européen :  
 2. Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en 
justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que: 
- la signature se présente sous forme électronique. ou 
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  .ـــ أن التوق/ع جاء في ش*ل الكتروني

  .ى شهادة تصدیD الكتروني معتمدة من جهة مرخص لها بذلكـــ أو ألنه لم /ستند إل

  .ـــ أو ألنه لم یتم إنشاؤه أو إصداره من خالل تقن/ات تجعله توق/عا الكترون/ا آمنا

وعلى ذلك فقد منح المشرع األوروJي الحج/ة القانون/ة للتوق/ع االلكتروني اآلمن، المستند إلى          

أما التوق/ع . من جهة معتمدة، و/*ون هذا التوق/ع ملزما للقاضي شهادة تصدیD الكترون/ة صادرة

االلكتروني ال'س/< والذ  ال تتوافر ف/ه ضوا'< التوق/ع اآلمن، فإنه ال یجوز رفضه أمام القضاء 'سبب 

ذلك، إال إذا أن*ره الشخص المنسوب إل/ه، وفي هذه الحالة /*ون على مدعي وجود التوق/ع إث'ات جدارة 

     .)1(سیلة التي استخدمت في إنشائهوأمان الو 

*ما أنه قد أقام قر�نة قانون/ة 'س/طة قابلة إلث'ات الع*س، مؤداها صحة المحرر االلكتروني الموقع        

وذلك 'شرE تقد/م شهادة 'اعتماد المحرر  ،مرت'ة الدلیل الكامل في اإلث'ات ومنحهتوق/عا الكترون/ا، 

في إنشائها وممارستها لعملها لرقا'ة السلطات المختصة في الدولة  االلكتروني من جهة متخصصة تخضع

  . )2(العضو في االتحاد األوروJي

/ه فان التنظ/مات الدول/ة 'الرغم من تنوع جهودها ما بین محاوالت التنظ/م الشامل لموضوع وعل      

روني أو من خالل االتفاق/ات التجارة االلكترون/ة، أو من خالل القوانین الخاصة *قوانین التوق/ع االلكت

بین ساوت الدول/ة الخاصة، قد اعترفت قانونا 'حج/ة الكتا'ة والمحررات االلكترون/ة في اإلث'ات، فقد 

ف/ما  ،شر�طة توافر 'عض الشروE التي تطرقنا إلیها سا'قا ،الكتا'ة التقلید/ة في اإلث'اتالكتا'ة االلكترون/ة و 

وقد سارت التشر�عات الوطن/ة . ، دعما للثقة على المعامالت االلكترون/ةیتعلD 'حج/ة الكتا'ة االلكترون/ة

وهذا ما  ،على نهج التشر�عات الدول/ة في منح الحج/ة للمحررات االلكترون/ة *المحررات التقلید/ة

  .الموالي مطلبالفي سنتعرض إل/ه 

  مطلب الثانيال

                                                                                                                                                                                     

- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié. ou 
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de     service de 
certification. ou 
- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. 

  .26ص  المرجع السابD،د ــ دمحم نصر دمحم، ) 1(

(2) ALAIN BENSOUSSAN, Informatique-Télécom-Internet,  Op.cit., P. 221. 
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  داخل�ةعلى مستوX التشر0عات ال جهودال

أص'حت السندات االلكترون/ة واقعا ملموسا ال /م*ن تجاهله، 'سبب التطور التكنولوجي في وسائل       

االتصال، و*ذا في ظل االعتراف الدولي بها، على مستو; لجنة األمم المتحدة للقانون التجار  الدولي أو 

�ع/ا من أجل إقرار هذا النوع وهو ما جعل الكثیر من الدول تتدخل تشر . على مستو; التوجیهات األوروJ/ة

من السندات، وٕاعطائها حج/ة في اإلث'ات *نظیرتها السندات الورق/ة، تماش/ا مع المستجدات الدول/ة في 

  .هذا الشأن

 محرراتوسنتطرق في هذا المطلب إلى موقف التشر�عات المعاصرة وضوا'< اعتمادها لل       

القانون اإلنجلیز  ــ ( 'حث ف/ه موقف 'عض التشر�عات الغرJ/ةالفرع األول ن: االلكترون/ة، وذلك في فرعین

، وفي الفرع الثاني ن'حث موقف التشر�عات العرJ/ة، مع التر*یز على )القانون الفرنسي القانون األمر�*ي ــ

  .موقف المشرع الجزائر  من ذلك

  الفرع األول

  	عض التشر0عات الغرb�ة

االلكترون/ة، ثم موقف المشرع  اإلث'ات 'المحرراتمن الفرنسي سنتطرق بدا/ة إلى موقف المشرع   

  .األمر�*ي ، وأخیرا موقف المشرعاالنجلیز  

 .أوالـــ التشر0ع الفرنسي

من خالل  ،اعترف المشرع الفرنسي 'المحررات االلكترون/ة ومنحها حج/ة في اإلث'ات 'عد تدرج طو�ل

  . لفة في شتى المجاالت والقطاعاتتنصوص قانون/ة مخ

على جواز استخدام المحررات  )1(30/04/1983الصادر بتار�خ  353_83فقد نص القانون رقم       

*بدیل عن الدفاتر التجار�ة، ومنحها ذات  جار�ةتفي تدو�ن حسا'ات التجار والشر*ات ال ،االلكترون/ة

  .)2(الحج/ة المقررة لدفاتر التجار 'موجب القانون المدني الفرنسي

                                                           

(1)Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et 
de certaines sociétés avec la IVè directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 
1978,  et disponible sur  http://legifrance.gouv.fr 

 .102ــ101 ـ حسن عبد ال'اس< جم/عي، المرجع السابD، صد ) 2( 
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الصادر في  337-99من قانون الضرائب الفرنسي المعدلة للقانون  289المادة  *ما نصت      

للمحررات الكتاب/ة  ت المدونة على وسائ< االلكترون/ةالمحررا على انه یتم قبول جم/ع (1)3/05/1999

ر�ة *ما تجوز لألفراد إتمام نماذج اإلقرارات الضر�ب/ة على شاشات الحاسوب وٕارسالها إلى مأمو  ،التقلید/ة

  .الضرائب المختصة عبر الش'*ة الرقم/ة

ثم الالئحة الوزار�ة رقم  (2)126– 94القانون رقم  ع الفرنسياصدر المشر  11/02/1994وJتار�خ      

'شان تنظ/م اإلث'ات 'المحررات االلكترون/ة في مجال تعامالت األفراد مع جهات ، 1999 لعام 99-68

سواء من حیث عدم الحاجة إلى  ،معامالت األفراد مع جهات اإلدارةیر *بیر في س/وسمح بت ،اإلدارة

أو من حیث تخف/ض حجم التعامل الورقي الذ  یؤد  تكدسه ، االنتقال والتواجد ماد/ا 'الم*اتب اإلدار�ة

  .(3)تعرقل حسن أداء المرافD لوظائفهاإلى تراكمات 

 2000لسنة  230ثم جاء التعدیل األهم في قواعد اإلث'ات في القانون المدني، 'موجب القانون رقم     

، المتضمن المصادقة على قواعد اإلث'ات بتكنولوج/ا المعلومات والمتعلD 'التوق/ع )4(2000مارس  13في 

الكترون/ة نفس  ةعلى دعام الكتا'ةتأخذ " :)5(من القانون المدني 1316/3نصت المادة  حیث، االلكتروني

  ."ورق/ة ةلى دعامللكتا'ة عفي اإلث'ات القوة 

أ  مهما ، المحررات الورق/ةالمحررات االلكترون/ة و بین ع الفرنسي في اإلث'ات المشر  ساو; فقد وعلى ذلك 

  .كتا'ة الكترون/ة أم ورق/ةال*انت الدعامة التي تحمل 

و/م*ن :".... )6(المتعلقة 'المحرر الرسمي، فقرة جدیدة نصت على أن 1317*ما أضاف إلى المادة     

  ."  أن /*تب على دعامة الكترون/ة، على أن تعد وتحفQ ط'قا للضوا'< التي /حددها مجلس الدولة

                                                           

(1) Décret n°99-337 du 3 mai 1999 relatif aux modalités de transmission des factures par voie télématique et 
modifiant l'annexe III au code général des impôts, disponible sur https://github.com 

(2) Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, (Dernière modification : 

25 juillet 2010), disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr 

  .242-241، ص2006، دار النهضة العرJ/ة، القاهرة، تقن�ات االتصال الحدیثةالتعاقد عبر دــ سمیر حامد عبد العز�ز الجمال،  )3(

(4) Loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information 
et relative à la signature électronique, JORF n°62 du 14 mars 2000 page 3968, et disponible sur 
http://legifrance.gouv.fr 

(5)Art 1316-3’’l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier’’ . 

(6)Article 1317 Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000  
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a 
été rédigé, et avec les solennités requises.  
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على  ال تعدیلهقب نصت ت*انالتي ) 1(القانون المدني من 1326نص المادة  المشرع الفرنسي عدل *ما   

 « de sa main »و'عد التعدیل فقد تم استبدال مصطلح بواسطة الید  ،*تا'ة الم'الغ بدو/ا 'الحروف واألرقام

أ  أنها سمحت لألفراد '*تا'ة المبلغ 'آ/ة وسیلة ، « par lui-même »ه 'مصطلح بواسطة الشخص نفس

  .معا /عني جواز الكتا'ة 'الوسائل االلكترون/ة ،عن طر�D الشخص

فالمشرع الفرنسي بهذا التعدیل الجدید، أولى اهتمامه بوظ/فة الكتا'ة، وهي تحدید هو/ة مصدرها،      

و�جب أن تحفQ في ظروف تضمن سالمتها، 'صرف النظر عن الوعاء الذ  تتضمنه هذه الكتا'ة، وعلى 

مح*مة 'الكتا'ة االلكترون/ة، وان *انت مخزنة في ذاكرة جهاز الحاسب ذلك /م*ن للفرد االحتجاج أمام ال

  .)2(اآللي، ألنها تعد من قبیل األدلة الكتاب/ة التي /م*ن االستناد علیها في اإلث'ات

 .ع االنجلیز3 0شر التـــ ثان�ا

  /عرف 'القانون العرفي بوصفه نموذجا للقانون األنجلوس*سوني والذ  ،تح*م القانون االنجلیز      

Common Law of Evidence  Dالوثائ D�، قاعدتان أساسیتان تش*الن عائقا أمام اإلث'ات عن طر

، وقاعدة الدلیل األفضل أو األصل )Hearsay rule) ()3قاعدة الشهادة السماع/ة: االلكترون/ة، وهما

evidence rule) Best( )4(.  

ماع/ة في اإلث'ات، تقضي هذه القاعدة بإعطاء دور *بیر للشهادة الس: ــــ قاعدة الشهادة السماع/ة 1

Eمعنى )5(لقبولها أن تكون صادرة من الشخص الذ  اتصل علمه م'اشرة 'الواقعة محل اإلث'ات و/شتر' ،

وعلى ذلك فالوث/قة  .)6(إال إذا شهد محررها 'مضمونها أمام المح*مة اإلث'ات أن الوث/قة ال تقبل في

                                                                                                                                                                                     

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat 

 (1) Article 1326 Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000:  
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui 
livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet 
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres 

  .122ــ 121، المرجع السابD، ص 	السندات االلكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزهاتحد�ات اإلث	ات  دــ ع'اس العبود ،) 2(

   La règle de l’ouï-dire:'الفرنس/ة )3(

  "La règle de l’originale " أو  "La règle de la meilleure preuve":'الفرنس/ة) 4(

  .114المرجع السابD، ص  االلكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزها،تحد�ات اإلث	ات 	السندات د ـ ع'اس العبود ، ) 5(

(6) JEAN-BAPTISTE (M.), Créer et exploiter un commerce électronique, éd. Litec, Paris, 1998, P. 123. 
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ال /م*ن إذا أن تكون مقبولة *دلیل إث'ات، الستحالة شهادة  Le document informatiqueالمعلومات/ة 

منع اإلث'ات عن طر�D  إذن /ستت'عها Hearsay rule فاعلها الذ  ألم 'مضمونها شخص/ا، أ  أن قاعدة

  .  )1(الوثائD االلكترون/ة

تقضي هذه القاعدة 'عدم قبول الوث/قة في اإلث'ات إال إذا قدمت في : ــ قاعدة الدلیل األفضل أو األصل 2

ش*لها األصلي، و�ترتب على ذلك عدم قبول اإلث'ات عن طر�D مخرجات التقن/ات الحدیثة، والتي هي في 

 . )2(أغلبها صور لمستندات تم تسجیلها على الحاسب اآللي

الملغى، تبنى  1967 لعامCivil Evidence Act من أن قانون اإلث'ات االنجلیز  على الرغم       

مفهوما واسعا لإلث'ات، واستثنى من قاعدة ضرورة تقد/م الدلیل األفضل أو األصل، السندات االلكترون/ة 

 Eالمستخرجة من الحاسب اآللي إذا أم*ن تطا'قها مع األصل أمام المح*مة، إذا توافرت فیها الشرو

  :التال/ة، حسب المادة الخامسة من هذا القانون 

  .م استخدام الحاسب اآللي 'ش*ل منتظم، وذلك في خزن ومعالجة الب/اناتـــ أن یت

  .ـــ أن /عمل الحاسب اآللي 'ش*ل مناسب

  .)3(ـــ أن تكون الب/انات التي تضمنها السند االلكتروني قد تم استخراجها من الحاسب اآللي 'صورة اعت/اد/ة

نظر في مد; تحقD الشروE السا'قة، وذلك و�خضع األمر في نها/ة األمر لتقدیر القاضي، الذ  ی     

ب'حث *افة الظروف التي سجلت بها الب/انات، و'طر�قة نسخ الوث/قة االلكترون/ة، فالتسجیل لب/انات 

 .)4(تصرف قانوني مدون على دعامة معلومات/ة /فترض تقد/م ضمانات *اف/ة لكي تكون منقولة بثقة

، است'عد حالة ضرورة تقد/م صور لألفالم أو 1982م غیر أن القضاء االنجلیز  في ح*م له عا     

التسج/الت، من إقامة الدلیل على عدم إم*ان/ة تقد/م أصولها واعتبرها صالحة في طب/عتها لإلث'ات، وقد 

  .)5(دفع هذا الح*م الفقه إلى تطبیD ذلك على السندات االلكترون/ة

                                                           

(5) TORRES(Ch.), « L’internet et la vente aux consommateurs », thèse pour doctorat, université de Paris X-
Nanterre, présentée en 1999, P. 158. 

، دار النهضة -دراسة مقارنة -استخدام مستخرجات التقن�ات العلم�ة الحدیثة وأثره على قواعد اإلث	ات المدنيدـ أسامة أحمد شوقي الملیجي، -

  .42، ص 2000العرJ/ة، القاهرة، 

(2) JEAN-BAPTISTE (M.), Op.cit, P. 122. 

 .115ـــ 114المرجع السابD، ص  ،تحد�ات اإلث	ات 	السندات االلكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزهادــ ع'اس العبود ، ) 3(

 (4) TORRES(Ch.), Op.cit, P.165. 

 .115المرجع السابD، ص  القانوني لتجاوزها،تحد�ات اإلث	ات 	السندات االلكترون�ة ومتطل	ات النظام دــ ع'اس العبود ، ) 5(
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'ات عن ، سهل اإلث)1(1995لسنة  38دید رقم الج لكن مع صدور قانون اإلث'ات المدني االنجلیز        

، (2)منه 13في فصل/ه الثامن والتاسع والثالث عشر، وعرف الوث/قة في الفصل  طر�D الوثائD المعلومات/ة

  . 'أنها أ  شيء یتم تسجیل أ/ة معلومات عل/ه

واستنادا لذلك فقد أص'ح القانون االنجلیز  یجیز اإلث'ات 'السندات والوثائD االلكترون/ة، و/منحها       

الحج/ة القانون/ة التي تساو  السندات الكتاب/ة الورق/ة، 'شرE أن تكون هذه الوثائD رسم/ة، ط'قا للفصل 

التجار�ة أو *انت صادرة من سلطة التاسع من القانون، وتكون *ذلك إذا *انت تش*ل جزءا من السجالت 

  .)3(عامة وأقرت 'قبولها في اإلث'ات دون حاجة لمز�د من األدلة

، ل/شمل التوق/ع االلكتروني )4(2000وتوجت هذه الجهود بإصدار قانون االتصاالت االلكترون/ة لعام 

  .والتخز�ن االلكتروني للمعلومات

 .ع األمر�0ي0شر الت ــــ الثثا

ن االنجلیز ، في أنهما اإلث'ات في الوال/ات المتحدة األمر�*/ة مع قواعد اإلث'ات في القانو تتفD قواعد     

عدم جواز اإلث'ات 'الشهادة السماع/ة التي تعتمد على  وقاعدة ،عدتي اإلث'ات 'الدلیل األفضلیتقیدان 'قا

  .، إال في نطاق محدود)5(ما /سمع أو /قال

                                                           

(1) Disponible sur : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/38/contents 

(4) “document” means anything in which information of any description is recorded, and “copy”, in relation to a 

document, means anything onto which information recorded in the document has been copied, by whatever 
means and whether directly or indirectly; 
 

 .233دــ إ/مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، ص ) 5(
ــ    Section 9 Proof of records of business or public authority. 
1- A document which is shown to form part of the records of a business or public authority may be received in 
evidence in civil proceedings without further proof.  
2- A document shall be taken to form part of the records of a business or public authority if there is produced to    
the court a certificate to that effect signed by an officer of the business or authority to which the records belong.  
For this purpose—  
      (a)a document purporting to be a certificate signed by an officer of a business or public authority shall be 
deemed to have been duly given by such an officer and signed by him; and  
      (b)a certificate shall be treated as signed by a person if it purports to bear a facsimile of his signature 

(4) Electronic Communications Act 2000, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/7/contents 

 .tqmag.netwww  :، متوفر على الموقع االلكتروني5، ص "في اإلث	اتدور التقن�ات العلم�ة " دــ عصمت عبد المجید '*ر،) 5(
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من  801اع/ة عرفها المشرع الفیدرالي األمر�*ي، في نص المادة ف'النس'ة لقاعدة الشهادة السم      

ع'ارة تختلف ـــ عن تلك الصادرة من الشخص نفسه أثناء الشهادة :"، 'أنها)1(قانون القواعد الفیدرال/ة لإلث'ات

 .)"2(أو االستماع أمام المح*مةـــ تقدم لإلث'ات *دلیل على حق/قة الموضوع المطروح

دة هنا تصدر من غیر من اتصل 'موضوعها، وال /قبل القضاء األمر�*ي األخذ بهذه أ  أن الشها      

الشهادة إال في حاالت استثنائ/ة، ومن هذه االستثناءات ما استقر القضاء على تسمیته 'استثناء المحررات 

الفیدرالي، من قانون اإلث'ات  803، التي نصت علیها المادة )Business records exception )3التجار�ة

في فقرتها السادسة، تحت اسم وثائD النشاE المنتظم، واشترطت مجموعة من الشروE إلعمال هذا 

   .)4(االستثناء

 *أداة تقبل المشروع، لنشاE العاد  المجر;  خالل أعدت والتي االنترنت، عبر المنقولة فالوث/قة ذلك وعلى     

 المعط/ات حفQ أو تسجیل بنظام ملم شخص من 'شهادة لتأییدها محال تكون  أن 'شرE إث'ات،

  .)5(وسالمته التسجیل نظام دقة /حدد لكي وذلك لمصدرها، الشخص/ة الشهادة إلى حاجة دون  االلكترون/ة،أ 

  .)5(وسالمته

                                                           

(1) FEDERAL RULES OF EVIDENCE (2015), HTTP://FEDERALEVIDENCE.COM/RULES-OF-EVIDENCE 

(2) Rule 801. Definitions That Apply to This Article; Exclusions from Hearsay 
     (a) Statement. “Statement” means a person’s oral assertion, written assertion, or nonverbal conduct, if the   
person intended it as an assertion. 
     (b) Declarant. “Declarant” means the person who made the statement.  
     (c) Hearsay. “Hearsay” means a statement that: 
             (1) the declarant does not make while testifying at the current trial or hearing; and 
             (2) a party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement

 

  .233إ/مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، ص ـ د) 3(

  (4) Rule 803. Exceptions to the Rule Against Hearsay — Regardless of Whether the Declarant Is Available as a 
Witness: 
      (6) Records of a Regularly Conducted Activity. A record of an act, event, condition, opinion, or diagnosis if: 
             (A) the record was made at or near the time by — or from information transmitted by — someone with 
knowledge; 
              (B) the record was kept in the course of a regularly conducted activity of a business, organization, 
occupation, or calling, whether or not for profit; 
              (C) making the record was a regular practice of that activity; 
              (D) all these conditions are shown by the testimony of the custodian or another qualified witness, or by 
a certification that complies with Rule 902(11) or (12) or with a statute permitting certification; and 
               (E) the opponent does not show that the source of information or the method or circumstances of 
preparation indicate a lack of trustworthiness. 

   .233دــ إ/مان مأمون احمد سل/مان، المرجع السابD، ص  )5(
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الكتا'ة 'أنها تتألف من حروف، *لمات، أرقام، أو  )1(دراليیمن قانون اإلث'ات الف 1001*ما عرَّفت المادة 

   .*ما اعترف 'حج/ة الصورة المطا'قة لألصل. مهما *ان الش*ل الذ  توضع ف/ه ما /عادلها

وعلى ذلك فقد أعطى المشرع األمر�*ي حج/ة مساو/ة لكل أش*ال الكتا'ة، الكترون/ة أم ورق/ة، وفتح 

المجال واسعا لقبول أ  ش*ل جدید للكتا'ة قد /ظهر في المستقبل، 'فعل التطورات التكنولوج/ة في وسائل 

  .االتصال

*ما أصدر المشرع األمر�*ي، قانونا فیدرال/ا مختصا 'التوق/ع االلكتروني، ضمن نطاق التجارة الداخل/ة 

.  ، اعترف ف/ه 'حج/ة المحررات االلكترون/ة والتوق/ع االلكتروني)2(2000جوان  30والعالم/ة، بتار�خ 

بر إذا *انت تع ،للحفاl على المحرر ةأن المحررات االلكترون/ة تعبر مستوف/ة للشروE المتطل'واعتبر 

ولذلك  ،إلى هذه الب/انات واالطالع علیهاو/م*ن لذو  الشأن الوصول  ،بدقة عن المعلومات المدونة بها

  .)3(و الحصول على نسخة مطا'قة منها أمرا مم*ناأب أن تتم 'طر�قة تجعل استعادتها یج

  الفرع الثاني

  	عض الدول العرb�ة

تأثرت أغلب الدول العرJ/ة 'ما وصلت إل/ه التشر�عات الدول/ة، من وضع قوانین تنظم المعامالت       

االلكترون/ة، وتنص على معادلة المحررات االلكترون/ة 'المحررات الورق/ة في اإلث'ات، فأصدرت تشر�عات 

ت االهتمام 'المحررات *ما أول خاصة تنظم أح*ام التجارة االلكترون/ة والمعامالت الناجمة عنها،

                                                           

(1) ARTICLE X. CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS  
Rule 1001. Definitions That Apply to This Article 
In this article: 
(a) A “writing” consists of letters, words, numbers, or their equivalent set down in any form. 
(b) A “recording” consists of letters, words, numbers, or their equivalent recorded in any manner. 
(c) A “photograph” means a photographic image or its equivalent stored in any form. 
(d) An “original” of a writing or recording means the writing or recording itself or any counterpart intended to 
have the same effect by the person who executed or issued it. For electronically stored information, “original” 
means any printout — or other output readable by sight — if it accurately reflects the information. An “original” 
of a photograph includes the negative or a print from it. 
(e) A “duplicate” means a counterpart produced by a mechanical, photographic, chemical, electronic, or other 
equivalent process or technique that accurately reproduces the original.  

(2) Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, thomas.loc.gov 

   .186ص  المرجع السابD، ،ثروت عبد الحمید دـ) 3(
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وسنتطرق إلى 'عض وأهم هذه التشر�عات مع تحدید موقف المشرع . االلكترون/ة و*/ف/ات توث/قها وحفظها

  .الجزائر  

   .التشر0ع الجزائر3  ـــأوال

حیث  ،ع الجزائر  للمحررات االلكترون/ة نفس الحج/ة للمحررات التقلید/ة في اإلث'اتأعطى المشر     

اإلث'ات /عتبر اإلث'ات 'الكتا'ة في الش*ل االلكتروني *”قانون مدني على انه  1م*رر 323نصت المادة 

ن تكون معدة ومحفوظة في أو 'شرE إم*ان/ة التأكد من هو/ة الشخص الذ  أصدرها  ،'الكتا'ة على الورق 

  ". سالمتهاظروف تضمن 

ررات الورق/ة في اإلث'ات، وجب أن تتوافر فیها فحتى تتساو; المحررات االلكترون/ة مع المح      

Eوهي إم*ان/ة التأكد من هو/ة الشخص مصدر الكتا'ة، و*ذا أن ـتكون هذه الكتا'ة : مجموعة من الشرو

  ,ظروف تضمن سالمتهافي معدة ومحفوظة 

التوق/ع المتعلD ' 2015ف/فر   1الصادر بتار�خ  15/04*ما أصدر المشرع الجزائر  القانون رقم        

إذا توافرت ف/ه مجموعة من ) 1(والتصدیD االلكترونیین، واعترف ف/ه 'حج/ة التوق/ع االلكتروني في اإلث'ات

  .الضوا'< القانون/ة والتقن/ة، وال /م*ن رفض هذا التوق/ع لمجرد وروده في ش*ل الكتروني

  .ع التونسي0شر الت ـــثان�ا

، من أول التشر�عات العرJ/ة )2(2000لسنة  83/عد قانون الم'ادالت والتجارة االلكترون/ة التونسي رقم    

التي نظمت أح*ام التجارة والمعامالت االلكترون/ة، وقد ساو; هذا القانون السندات االلكترون/ة 'السندات 

لكترون/ة، نظام العقود الكتاب/ة من یجر  على العقود اال: الكتاب/ة في اإلث'ات، فنص الفصل األول منه

  . حیث التعبیر عن اإلرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابلیتها للتنفیذ ف/ما ال یتعارض وأح*ام هذا القانون 

على المساواة بین الوث/قة االلكترون/ة واإلمضاء في الش*ل االلكتروني مع الوث/قة  القانون *ما أكد هذا      

حفQ الوث/قة االلكترون/ة *ما  ا/عتمد قانون"انه على  الفصل الرا'ع منه الخطي، وأشار فيالورق/ة واإلمضاء 

  .و�لتزم المرسل إل/ه 'حفQ هذه الوث/قة في الش*ل الذ  تسلمها 'ه, /عتمد حفQ الوث/قة الكتاب/ة

                                                           

  .من قانون التوق/ع والتصدیD االلكتروني الجزائر   8المادة ) 1(

  متوفر على الموقع االلكتروني  .التونسي یتعلD 'الم'ادالت والتجارة االلكترون/ة 2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  )2(
justice.tn-www.e     
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 ،صالحیتهاو�تم حفQ الوث/قة االلكترون/ة على حامل الكتروني یت/ح االطالع على محتواها طیلة مدة 

ووجهتها  ،وحفQ المعلومات الخاصة 'مصدرها، وحفظها في ش*لها النهائي 'صفة تضمن سالمة محتواها

  . "و*ذلك تار�خ وم*ان إرسالها واستالمها

 أنعلــــى فقــــرة أولــــى  2000لســــنة  57رقــــم  مــــن مجلــــة االلتزامــــات والعقــــود، 453 الفصــــل نــــص *مــــا    

الوث/قــة المتكونــة مــن مجموعــة أحــرف وأرقــام أو أ  إشــارات رقم/ــة  وهــ"... 'ــالمحرر االلكترونــي  المقصــود

 أخــر; 'مــا فــي ذلــك تلــك المت'ادلــة عبــر وســائل االتصــال تكــون ذات محتــو; /م*ــن فهمــه ومحفوظــة علــى

ــــــــــــــا والرجــــــــــــــــــــــــــــوع  ــــــــــل الكترونــــــــــــــــــــــــــــي یــــــــــــــــــــــــــــؤمن قراءتهــــــــــــــ ــــــــــــــــد الحاجــــــــــــــــــــــــــــة إلیهــــــــــــــــــــــــــــاحامــــــــــــــــــ    ".عنــــــــــــ

اواة بــین الوث/قــة االلكترون/ــة والوث/قــة ولــم یــنص المشــرع التونســي صــراحة فــي هــذا القــانون، علــى المســ    

أن ن/ــة المشــرع الضــمن/ة لكــن الثابتــة متجهــة نحــو  ،مــن جملــة هــذه النصــوصذلــك /ســتنتج الخط/ــة، لكــن 

 ةإذا تـــوفرت فـــي جانـــب هـــذا األخیـــر  ،مـــن حیـــث الحج/ـــة ةاإللكترون/ـــ ة'ـــاوالكت ةالعاد/ـــ ة'ـــاالتســـو/ة بـــین الكت

 .)1(التونس/ة  من مجلة االلتزامات والعقود م*رر E453 المنصوص علیها 'الفصل الشرو 

لضمان  ،نظرا لخصوص/ة الوث/قة اإللكترون/ة فقد أحاطها المشرع بجملة من اآلل/ات الفن/ة والقانون/ةو 

  .)2(مصداق/ة هذه الوثائD حتى تكون اإلرادة المعبر عنها غیر قابلة للتغییر

  

  

  .ع اإلماراتي0شر التاـــ لثاث

بین  ،)3(2002لسنة  02المعامالت والتجارة االلكترون/ة لدولة اإلمارات العرJ/ة المتحدة رقم ساو; قانون  

  . اقتداء 'القوانین الدول/ة في هذا المجال كتاب/ة الورق/ة،المحررات االلكترون/ة والمحررات ال

                                                           

 http://boubidi.blogspot.com/2015/01/blog-:، مقال منشور على الموقع االلكتروني"حج�ة الوث�قة االلكترون�ة"خالد عرفة، ـ أ )1(

post_85.html ، 25 2015ــ  01ــ.  

المدونة العرJ/ة الجدیدة في مجال األعمال ، ، دون ذ*ر صاحب المقالخصوص�ات عقود التجارة اإللكترون�ة في القانون التونسي :راجع )2(

  .2015مارس  post.html-http://droitdesaffairearabetarik.blogspot.com/2015/03/blog  ،17  'الموقع منشور والمقاوالت،

، متوفر على الموقع االلكتروني 2002ف/فر   12، الصادر بتار�خ اإلماراتي 'شأن المعامالت والتجارة االلكترون/ة 2002لسنة ) 2(قانون رقم  )3(

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1137  
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تم إنشاؤه أو تخز�نه سجل أو مستند ی: وعرف في المادة الثان/ة منه السجل أو السند االلكتروني 'أنه      

أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إ'الغه أو استالمه بوسیلة الكترون/ة، على وس/< ملموس أو على أ  

  .وس/< الكتروني آخر، و/*ون قا'ال لالسترجاع 'ش*ل /م*ن فهمه

الكترون/ة، أ/ا  *ما عرفت هذه المادة الرسالة االلكترون/ة، 'أنها معلومات الكترون/ة، ترسل أو تسلم بوسیلة

  .*انت وسیلة استخراجها في الم*ان المستلمة ف/ه

من هذا القانون اعتماد السندات االلكترون/ة *دلیل إث'ات، حیث نصت  01فقرة  12وأقرت المادة      

 : على

 : *دلیل إث'ات الرسالة اإللكترون/ة أو التوق/ع اإللكتروني ال /حول دون قبول1 -

   .إلكتروني الة أو التوق/ع قد جاء في ش*للمجرد أن الرس -أ     

 وذلك إذا *انت هذه الرسالة أو األصلي،في ش*له  لمجرد أن الرسالة أو التوق/ع ل/س أصل/ًا أو -ب    

  .'هبدرجة معقولة أن /حصل عل/ه الشخص الذ  /ستشهد  التوق/ع اإللكتروني أفضل دلیل یتوقع

بین السندات االلكترون/ة والسندات الورق/ة، شر�طة مراعاة الضوا'< وعلى ذلك فقد ساو; المشرع اإلماراتي 

  :من هذا القانون، والتي نصت على ما یلي 12التي حددت الفقرة الثان/ة من المادة 

تقدیر هذه الحج/ة /عطى  اإلث'ات، وفي /*ون للمعلومات اإللكترون/ة ما تستحقه من حج/ة في ــ2

 : االعت'ار لما یلي

عمل/ات اإلدخال أو  مد; إم*ان/ة التعو�ل على الطر�قة التي تم بها تنفیذ واحدة أو أكثر من -أ      

  . اإلرسال اإلنشاء أو التجهیز أو التخز�ن أو التقد/م أو

 . استخدمت في المحافظة على سالمة المعلومات مد; إم*ان/ة التعو�ل على الطر�قة التي -ب     

  . معروفاً  ى مصدر المعلومات إذا *انمد; إم*ان/ة التعو�ل عل - ج    

 . ، إذا *ان ذلك ذا صلةبها التأكد من هو/ة المنشئ مد; إم*ان/ة التعو�ل على الطر�قة التي تم -د    

   . أ  عامل آخر یتصل 'الموضوع - هـ   

مجموعة الضوا'< التي على أساسها تمنح للمحررات االلكترون/ة حج/ة  اإلماراتيالمشرع وضع وعل/ه فقد 

والطرق التي تم*ن من إنشاء مع نظیرتها الورق/ة، والتر*یز على مد; قدرة الوسائل  اإلث'اتمساو/ة في 

  .المحررات االلكترون/ة 'طر�قة آمنة، تم*ن من تحدید هو/ة مصدرها
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   .ع المصر3 0شر التـــــ را	عا

، استجا'ة )1(2004لسنة  15انون التوق/ع االلكتروني المصر  رقم المشرع المصر  ق أصدر      

لمقتض/ات التطور الهائل الذ  طرأ على السندات االلكترون/ة، واعترف 'حج/ة الكتا'ة االلكترون/ة والتوق/ع 

  .االلكتروني في اإلث'ات

*ل حروف أو أرقام أو رموز أو أ  : 'أنها الكتا'ة االلكترون/ة فقد عرف في المادة األولى فقرة أ     

عالمات أخر; تثبت على دعامة الكترون/ة أو رقم/ة أو ضوئ/ة أو أ/ة وسیلة أخر; مشابهة وتعطي داللة 

أو  لة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج،رسا:  في الفقرة ب 'أنه المحرر االلكتروني وعرف .قابلة لإلدراك

جزئ/ا بوسیلة الكترون/ة أو رقم/ة أو ضوئ/ة أو 'أ/ة وسیلة أخر; ، أو ترسل أو تستقبل *ل/ا أو تخزن 

  . مشابهة

لكتا'ة ل:"رات االلكترون/ةالحج/ة الكاملة للمحر من هذا القانون على  15نص في المادة *ما     

ة واإلدار�ة، ذات الحج/ة المقرر  في نطاق المعامالت المدن/ة والتجار�ة االلكترون/ة، محرراتللااللكترون/ة و 

متى استوفت  للكتا'ة والمحررات الرسم/ة والعرف/ة في أح*ام قانون اإلث'ات في المواد المدن/ة والتجار�ة،

الشروE المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للضوا'< الفن/ة والتقن/ة التي تحددها الالئحة التنفیذ/ة لهذا 

  ."القانون 

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر االلكتروني :"من نفس القانون على أن 16*ما تشیر المادة      

وذلك ما دام المحرر  ،الرسمي حجة على الكافة 'القدر الذ  تكون فیها مطا'قة ألصل هذا المحرر

  ".االلكتروني الرسمي والتوق/ع االلكتروني موجودین على الدعامة االلكترون/ة

  .ع ال	حر0ني0شر اـــ التخامس

، وقد ساو; )2('شان المعامالت االلكترون/ة 2002لسنة  28حر�ن القانون رقم ال' أصدرت مملكة      

 :على انه 5/1قررت المادة ف هذا القانون بین السندات االلكترون/ة والسندات الورق/ة في اإلث'ات،

                                                           

متوفر على الموقع  م ، 2004سنة  ر�لأف 21هـ  الموافD  1425غرة رJ/ع األول سنة 2004  نةلس 15قانون التوق/ع االلكتروني المصر  رقم  )1(

  ar.jurispedia.org http//االلكتروني 

'شأن المعامالت اإللكترون/ة، متوفر على الموقع االلكتروني  2002سبتمبر  14في  2002لسنة ) 28(مرسوم 'قانون رقم ) 2(
http://www.moic.gov.bh  
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وال ین*ر األثر القانوني  ،للسجالت االلكترون/ة ذات الحج/ة المقررة في اإلث'ات للمحررات العرف/ة"

معلومات الواردة في السجالت االلكترون/ة من حیث صحتها وٕام*ان العمل 'مقتضاها لمجرد ورودها *ل/ا لل

  . "أو جزئ/ا في ش*ل سجل الكتروني أو اإلشارة إلیها في هذا السجل

      Eوجب توافرها في السجل وحدد القانون في الفقرة الثالثة من نفس المادة، مجموعة من الشرو

 ،*ما أنه لم ین*ر األثر القانوني للتوق/ع االلكتروني .ى /ستوفي متطل'ات الدلیل الكتابيحت االلكتروني

  .)1(لمجرد وروده في ش*ل الكتروني

*ما تمیز هذا القانون أ/ضا، 'أنه نظم طرق الطعن في صحة السندات والتوق/عات االلكترون/ة، في المادة 

اإلث'ات المقررة قانونا، 'ما یتفD وطب/عة هذه السندات  من القانون، وأشار إلى تطبیD إجراءات وقواعد 22

  .ووفقا لألح*ام المنصوص علیها في هذا القانون 

   .اــ التشر0ع ال�منيسادس  

العمل/ات الدفع و  مة'أنظعلD المت 2006لسنة  40من القانون رقم  9/1في ال/من نصت المادة       

اإلث'ات في القضا/ا المصرف/ة بجم/ع طرق اإلث'ات 'ما في  یجوز:"ة والمصرف/ة االلكترون/ة على انهالمال/

ذلك الب/انات االلكترون/ة أو الب/انات الصادرة عن أجهزة الحساب اآللي أو مراسالت أجهزة التلكس أو 

  . "الفاكس أو غیر ذلك من األجهزة المتشابهة

ني والعقد االلكتروني ورسالة /*ون للسجل االلكترو :"على انه 10في المادة  *ما أضاف نص القانون      

اآلثار القانون/ة على الوثائD والمستندات  والتوق/ع االلكتروني نفس الب/انات والمعلومات االلكترون/ة

   ".ألطرافها أو حجیتها في اإلث'ات هاإلزاموالتوق/عات الخط/ة من حیث 

  .ــ التشر0ع السعود3	عاسا

/*ون :"على انه 2007التعامالت االلكترون/ة السعود  لعام ام ظمن ن 01الفقرة  5نصت المادة     

وال ، ز نفي صحتها أو قابلیتها للتنفیذوال یجو ، كترون/ة حجیتها الملزمةالتوق/عات االلللتعامالت والسجالت و 

                                                           

  .المادة السادسة من قانون المعامالت االلكترون/ة ال'حر�ني )1(
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السجالت وني 'شرE أن تتم تلك التعامالت و /منع تنفیذها 'سبب أنها تمت *ل/ا أو جزئ/ا 'ش*ل الكتر 

  ."االلكترون/ة 'حسب الشروE المنصوص علیها في هذا النظام والتوق/عات

/عد *ل من التعامل االلكتروني والتوق/ع االلكتروني والسجل :"من نفس القانون انه 9/3وأضافت المادة  

    "....االلكتروني حجة /عتد بها في التعامالت

 ةااللكترون/ اتإعطاء المحرر على  ،ي التشر�عات'اقوعلى ذلك فقد عمل التشر�ع السعود  على غرار 

  .مادامت مطا'قة للشروE المنصوص علیها قانونا ،حجة في اإلث'ات

إلى ذلك أد; فقد  ،را النتشار استخدام تقن/ات االتصال الحدیثة في إبرام العقود وتنفیذهاظفن /هوعل    

'المحررات االلكترون/ة  افبهدف االعتر  ،الوطن/ة اإلقل/م/ة أو وأالدول/ة  ءصدور العدید من القوانین سوا

متى توافرت بها الشروE  ،للمحررات الكتاب/ة التقلید/ة في اإلث'ات المقررة القانون/ةس الحج/ة فومنحها ن

  .سا'قا إلیهاالفن/ة والتقن/ة الواج'ة توافرها وفقا لما تطرقنا 

تطل'ات التطور التكنولوجي ذلك أن اإلث'ات 'الدلیل الكتابي 'المفهوم التقلید ، لم /عد متناس'ا مع م   

السر�ع، ال من حیث قبول السندات االلكترون/ة وال من حیث منحها قوة ثبوت/ة أو حج/ة ملزمة في 

  .)1(اإلث'ات

     

وحتى في حالة إعطاء تفسیر واسع لطرق اإلث'ات ومنها الدلیل الكتابي التقلید ، فإن النصوص المقررة   

ألح*ام اإلث'ات ت'قى عاجزة عن قبول السندات االلكترون/ة، بوصفها دل/ال *تاب/ا إلث'ات التصرفات 

  .)2(القانون/ة

دار نصوص قانون/ة مستقلة إصفي هذا المجال إلى  �عات الدولشر ت وعلى هذا األساس اتجهت

في  ٕاعادة توس/ع مفهوم الكتا'ةتنظم المعامالت االلكترون/ة، من حیث تكو�نها وتنفیذها و*ذا إث'اتها، و 

'معنى /م*ن األخذ 'الكتا'ة *دلیل ، ةالورق/ دعامةعن ال مستقالمفهوما  ، بجعلهالنصوص التقلید/ة لإلث'ات

                                                           

   .350، ص2001لبنان،  ، بیروت،ن. د. د، الط'عة األولى، التنظ�م القانوني لش	�ة االنترنتدـ طوني م/شیل ع/سى، ) 1(

   .110ص  ، المرجع السابD،اإلث	ات 	السندات االلكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزهاتحد�ات د ـ ع'اس العبود ، ) 2(
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، وهذا اأو نقله ا، وغیر مرت'< أ/ضًا بوسائل حفظهالمحمولة علیهافي اإلث'ات 'غض النظر عن الدعامة 

   .ما ُ/عرف 'مبدأ الح/اد التكنولوجي في القانون 

اإللكتروني، إذ  /ة مستمرة مرّجحة أح/انًا للسندحر*بل هي في  ،ح/اد/ة تلكن التكنولوج/ا بذاتها ل/س   

من  سند اإللكتروني أص'ح أكثر ضمانا وفعال/ةلتعرف التقن/ات اإللكترون/ة تطورًا مستمرًا، 'حیث أن ا

م*ان الورقي، وفD س/اسات 'عض الدول  و'الحلول تدر�ج/ا وٕان جزئ/ا 'االنتشارالسند الورقي، وهو آخذ 

، ولتحقیD الفعال/ة %50التي بدأت تسعى لتخف/ض الورق/ات في التعامالت بنسب معن/ة تتجاوز أح/انًا 

  .)1(اإللكتروني في األرشفة اإللكترون/ة وال'حث

  

  

  

 

 

 

 

  الثاني فصللا

  لكترون�ةاإل في صحة المحررات  ةالمنازع

، توضع عن محررات م*تو'ة وموقع علیها إلكترون/ا ة، ع'ار ةرأینا ف/ما سبD أن المحررات اإللكترون/      

هو الدعامة اإللكترون/ة، *األقراص المدمجة، أو األقراص الممغنطة أو  < ماد  لحفظها/على وس

على ذلك عند حدوث نزاع بین و  .الضوئ/ة أو ذاكرة جهاز الكمبیوتر، أو أ  وس/< آخر مماثل األقراص

العقد اإللكتروني، فإن ما یتم عرضه أمام القضاء هو صورة من صور تلك الدعامات، أو صور  أطراف
                                                           

 ،"	السند الورقي وٕاصدار تشر0ع ��فل ذلك و�ضع له ضوا	E االلكترونيأهم�ة مساواة السند "ورقة عمل الندوة العلم/ة حول وس/م الحجار، دــ  )2(

  www.carjj.org، متوفر على الموقع االلكتروني 2009آب  6-4بیروت  المر*ز العرJي لل'حوث القانون/ة والقضائ/ة،
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شروE ما على القاضي إال التثبت من مد; توافر ، و منسوخة على الورق من المحرر اإللكتروني

  .*المحررات اإللكترون/ة التي تطلبها القانون في هذه الصورة

قانون اإلجراءات المدن/ة  قد نظم المشرع الجزائر  األح*ام العامة 'صحة المحررات بوجه عام فيو       

ورد من أح*ام في  لى ماإمن نفس القانون، إضافة  188مادة إلى ال 164في المواد من  ،)1(واإلدار�ة

  .مسألة الطعن في صحة المحررات االلكترون/ة إلىلم یتطرق أنه غیر . المدني الجزائر  القانون 

اإللكترون/ة الرسم/ة مع المحررات العامة موائمة هذه األح*ام مد; التساؤل حول  وهو ما یثیر     

*ما أن  .الخطيالتوق/ع و  ورق/ةعامة عن المحررات الدفي الذلك أنها تختلف  ،التوق/ع اإللكترونيوالعرف/ة و 

الخاصة 'صحة المحررات الورق/ة، لم /*ن معروفا لد/ه أو على األقل لم  األح*امالمشرع عند وضعه 

ها ف/ما 'عد 'المحررات الورق/ة متى یتفي حج ; 'الوسائل اإللكترون/ة، والتي ساو  اإلث'ات ش*الإ/طرح عل/ه 

 إث'اتیتمتع 'سلطة تقدیر�ة واسعة في مجال  القاضي وفقا لقواعد اإلث'ات العامة أن*ما  ،توافرت شروطها

   .مجال هذه السلطة في ظل قواعد اإلث'ات اإللكتروني وسن'حثصحة المحررات الورق/ة، 

*ما تثور إش*ال/ة القانون الواجب التطبیD في حال تم التمسك 'محررات الكترون/ة تختلف مضامینها      

  من طرف أشخاص ال ینتمون إلى دولة واحدة، فما هو القانون واجب التطبیD على ش*ل هذه العقود؟

ها قنط'امد; او  ،لكتابيفي صحة الدلیل ا ةمنازععلى ذلك سنقوم 'التطرق إلى الوسائل القانون/ة للو      

في تقدیر صحة  ي، ومد; سلطة القاضتزو�راالدعاء 'الالتوق/ع و  إن*ار: يوه ،على الدلیل اإللكتروني

  .ثم تحدید القانون الواجب التطبیD على ش*ل العقود .ةالمحررات اإللكترون/

  ولاأل  	حثالم

  طعن في صحة المحررات االلكترون�ةطرق ال

لى إ، مما /حیلنا ةالمحررات اإللكترون/ ةلجزائر  إلى */ف/ة الطعن في صحالمشرع الم یتطرق         

 Dالتي تطرق إلیها في قانون اإلجراءات المدن/ة  العامة للطعن في صحة المحررات، األح*امتطبی

على  من قانون التوق/ع اإللكتروني 17نص المادة في صراحة   المشرع المصر أحال  قد و  .واإلدار�ة

                                                           

  .اإللكتروني الرسمية على الورق من المحرر خني المصر  في حج/ة الصورة المنسو من قانون التوق/ع اإللكترو  16ل/ه المادة إ هو ما أشارتو  *

  .اإلدار�ةمتضمن قانون اإلجراءات المدن/ة و ال،  2008فبرایر سنة  25 ـالموافD ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09قانون رقم ال) 1(
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المحررات اإللكترون/ة  صحة إث'اتتسر  في شأن  :"أح*ام قانون اإلث'ات في المواد المدن/ة والتجار�ة

نه نص في هذا القانون أو في ، ف/ما لم یرد 'شأاإللكترون/ة ةالكتا'الرسم/ة والعرف/ة والتوق/ع اإللكتروني و 

  ".ي المواد المدن/ة والتجار�ةنون اإلث'ات فالتنفیذ/ة األح*ام المنصوص علیها في قا تهالئح

عرف/ة، في ضوء القواعد العامة  أموعلى ذلك سندرس طرق الطعن في المحررات االلكترون/ة، رسم/ة 

لإلث'ات، و'ما یتالءم مع طب/عة المحرر االلكتروني الذ  ساوته التشر�عات المختلفة 'ما فیها التشر�ع 

  .الجزائر ، 'المحرر الورقي في الحج/ة متى توافر على شروطه القانون/ة

ها، *ما /م*ن الطعن فیها و/م*ن الطعن في صحة المحررات العرف/ة بإن*ارها وعدم االعتراف ب     

'التزو�ر إذا اقر الموقع 'صحة المحرر االلكتروني، أما المحررات الرسم/ة فال یجوز الطعن فیها إال 

سنتناول الطعن بإن*ار المحررات االلكترون/ة في مطلب أول، ثم في مطلب ثان الطعن وعل/ه  .'التزو�ر

  .'التزو�ر

  المطلب األول

  كترونيإن�ار المحرر اإللب الطعن

    Eل/ال على شروطها القانون/ة العت'ارها دتشتمل المحررات العرف/ة ضرورة توافر *تا'ة  إلنشاء/شتر

*امال في اإلث'ات، و*ذا اشتراE توافر عنصر التوق/ع الذ  /حدد هو/ة الموقع و�ؤ*د رضائه 'مضمون 

و�جوز الطعن في هذا المحرر إذا ثبت ألحد أطرافه وجود خلل ما، و/*ون ذلك بإن*ار ما ورد ف/ه  العقد،

  .من خ< وٕامضاء

في عدم إم*ان/ة  ،العرفيالورقي المحرر بین المحرر اإللكتروني العرفي و  نقطة االختالفتكمن و      

ذلك أن  ،مضاهاة الخطوEتصور أن /طلب من یتمسك 'محرر إلكتروني عرفي من المح*مة أن تأمر '

ل القانوني عند إن*ار من الح سن'حثي غیر م*توب بخ< أطراف العقد، وعلى ذلك المحرر اإللكترون

  .المحررهذا التوق/ع اإللكتروني الموجود على  ،نسب إل/ه المحرر اإللكتروني العرفي

التوق/ع االلكتروني، وفي فرع ثان حالة اعتراف  بإن*ارالطعن  أولسنتناول في هذا المطلب في فرع و 

  .حصوله منه وٕان*ار ه االلكترونيالموقع بتوق/ع

  األولالفرع 
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  إن�ار التوق�ع اإللكترونيالطعن ب

اهتمت التشر�عات الدول/ة 'موضوع التوق/ع االلكتروني، على أساس انه /عد الوسیلة الهامة واآلمنة         

المتعاقدة  األطرافعلى هو/ة  یؤ*دحیث انه . الحج/ة على ما ورد في المحررات االلكترون/ة إلضفاء

 شفرةتعدیل قد /طرأ عل/ه من طرف الغیر، الذ  ال /علم */ف/ة فك  أ و/ضمن سالمة المحرر من 

  .المتعاقدة التي تملك مفتاح فك التشفیر األطرافالمحرر والتغییر في مضمونه، سو; 

قانوني  إطارلهذه األهم/ة العمل/ة للتوق/ع االلكتروني حرصت هذه التشر�عات على وضع  ونتیجة    

التعدیل في  وٕاما ،إما 'اإلحالة إلى نصوصها الداخل/ة المتعلقة 'اإلث'ات. ینظمه، و/حدد قواعد المنازعة ف/ه

  .مع هذا الوضع الجدید لتتواءمهذه النصوص 

سنتناول في هذا الفرع مضمون الطعن بإن*ار التوق/ع االلكتروني في المحررات العرف/ة، ثم وعل/ه         

   .التوق/ع االلكتروني بنوع/ه ال'س/< والموصوف إن*ارمد; جواز 

  

  

  

  :مضمون الطعن بإن�ار التوق�ع ـــأوال 

 و'التالي ینتقل عبء ،)1(اإلن*ار هو طر�D یدفع 'ه من /شهد عل/ه محرر عرفي حج/ة هذا المحرر    

إجراءات مضاهاة الخطوE ط'قا لقواعد قانون اإلجراءات  بإت'اعالمحرر  امن یتمسك بهذ إلى اإلث'ات

  .المدن/ة واإلدار�ة

أن العقد العرفي /عتبر صادرا ممن *ت'ه أو  ،قانون مدني 327نص المشرع الجزائر  في المادة  وقد     

، أما ورثته أو خلفه فال /طلب ما هو منسوب إل/ه ةن*ر صراحوقعه أو وضع عل/ه 'صمة أص'عه ما لم ی

منهم اإلن*ار و/*في أن /حلفوا /مینا 'أنهم ال /علمون أن الخ< أو اإلمضاء أو ال'صمة هو لمن تلقوا منه 

Dهذا الح.  

  .)1(أعاله 1م*رر 323لكتروني وفD الشروE المذ*ورة في المادة د 'التوق/ع اإلو/عت

                                                           

  .284دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص ) 1(
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إلى أن ین*ر صراحة ما هو منسوب  ،على من وقعه ةك أن المحرر العرفي له حج/ة مؤقتمعنى ذل    

 تهت عن المحرر العرفي حجیالز أو توق/ع  خ<فإذا أن*ر ما هو منسوب إل/ه من خ< أو توق/ع، من إل/ه 

مح*مة ، وذلك 'أن /طلب من الوق/عممن ینسب إل/ه الت هیتمسك 'ه أن یثبت صدور  �تعین على منو  ،مؤقتا

،Eالخطو Dة جزائر ، 174إلى 164ط'قا للمواد  أن تأمر بتحقی�ثبت من فإذا  قانون إجراءات مدن/ة وٕادار

ف/ه ، وال یجوز له إن*اره، إال انه یجوز له الطعن )2(ة عل/هD صدور المحرر ممن وقعه اعتبر حجالتحقی

  . 'التزو�ر، و/حمل هو عبئ إث'ات تزو�ره

معینة، فهو مجرد نفي لفظي لواقعة حصول التوق/ع على المحرر  إجراءاتال یتطلب  'اإلن*اروالطعن     

العرفي من المحتج عل/ه 'المحرر و*تابته بخطه، ومن ثم /*في أن یتخذ موقفا سلب/ا دون أن /*ون مطال'ا 

  .)3(عدم صدور التوق/ع والكتا'ة عنه بإث'ات

، حیث /م*ن تصور ذلك في الحالة التي 'اإلن*ارو/عتبر الطعن 'الجهالة صورة من صور الطعن     

ث أو الخلف /مینا 'أنه ال /حلف الوار  أنف/*في  ،سلفه أومورث الشخص  إلى/*ون فیها المحرر منسو'ا 

تلّقى منه هذا الحD ، وهو ما أشار إل/ه المشرع الجزائر  /علم 'أن الخ< أو اإلمضاء أو ال'صمة هو لمن 

  .قانون مدني أعاله 327في الفقرة األولى من المادة 

أحد أطراف المحرر توق/عه  أن*ر، فإنه إذا لك على المحرر العرفي اإللكترونيٕاذا ط'قنا ذو      

حرر على عاتD من یتمسك 'الم/قع مؤقتا، و  تهاإللكتروني العرفي حجیزالت عن المحرر  ،اإللكتروني

ال  أمر< في المحرر االلكتروني الخ ٕان*ارو  .إل/ه التوق/ع اإللكتروني بنسیصدوره ممن ته و إث'ات صح

بواسطة جهاز الكمبیوتر من طرف الشخص، أما التوق/ع الكتا'ة تكون الكترون/ا  أن/م*ن تصوره، ذلك 

  .ّقعااللكتروني فیجوز إن*اره إذا *ان ال ینسب إلى المو 

                                                                                                                                                                                     

لم ین*ر صراحة ما هو منسوب إل/ه من خ< أو  /عتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما:" المصر   من قانون اإلث'ات 14/1المادة  تقابلها) 1(

  ."'صمةأو إمضاء أو ختم 

  . 846ص  ،1994 ،القاهرة ،دار النهضة العرJ/ة الموجز النظر0ة العامة االلتزامات،عبد الودود /حي، دـ  )2(

  .70ص  المرجع السابD، ،لورنس دمحم عبیدات ـدـــــ ـ 223ص  المرجع السابD، ،لقةادمحم فواز المط. د ـــ   

.142، ص 2007دار الف*ر الجامعي، اإلس*ندر�ة، مصر، ، - دراسة مقارنة -دور القاضي في اإلث	اتدـ سحر عبد الستار إمام یوسف، )  3)  
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یوضع على دعامة أو 'صمة إص'ع،  إمضاءالتوق/ع ط'قا للقواعد العامة في اإلث'ات یتخذ ش*ل و     

 ریوضع على محر ، إشاراتأو رموز أو  أرقامیتخذ ش*ل حروف أو فالتوق/ع اإللكتروني ، أما ورق/ة

  .)1(/حفQ على دعامة إلكترون/ةو إلكتروني 

تتمتع 'حج/ة مساو/ة في ٕان اختلفت أش*ال التوق/ع سواء التقلید/ة أو اإللكترون/ة، فإنها غیر أنه و      

روE المحددة قانونا، طالما أنها *لها تحقD وظ/فتین شتى توافر في التوق/ع اإللكتروني الماإلث'ات، 

  .حرر*ذا التعبیر عن رضائه 'مضمون المعن غیره و  هیز یید هو/ة الموقع وتمتحد: أساسیتین هما

بتحدید مفهوم العقد المتعلقة قانون مدني و  327ان/ة من المادة فقد نص المشرع الجزائر  في الفقرة الث

  ".أعاله 1م*رر 323رة في المادة و د 'التوق/ع االلكتروني وفD الشروE المذ*و/عت"العرفي 

ا ومحفوظا في معدّ ن ا*و  ،E تحدید هو/ة الشخص الذ  أصدرهتى استوفى التوق/ع اإللكتروني شر فم     

من  8فإنه ط'قا للمادة الكتروني معتمدة، عن جهة تصدیD  ه، إضافة إلى صدور تهظروف تضمن سالم

/*ون مماثال في الحج/ة للتوق/ع  ،التصدیD اإللكترونیینالمتعلD 'التوق/ع و  15/04ر  رقم القانون الجزائ

  ).الم*توب(الخطي

قانون اإلجراءات المدن/ة  في الورق/ة صحة المحررات العرف/ة أح*ام المشرع الجزائر   عالجقد و       

و'التحدید  ،مما /ستدعي ال'حث حول مد; مطا'قة هذه النصوص على المحررات اإللكترون/ة ،اإلدار�ةو 

  .التوق/ع اإللكتروني

أنها تتعلD  ،جزائر   قانون إجراءات مدن/ة وٕادار�ة 174إلى  164یتضح من نصوص المواد من     

  .راء مضاهاة الخطوE عند إن*ار صحة الخ< أو التوق/ع على المحرر العرفيبإج

      Eأ إن*اررفع دعو; لو/شتر ،Eالتوق/ع في المحرر العرفي، وٕاجراء أسلوب مضاهاة الخطو Dن یتعل

*ما یجب أن /*ون المحرر  ،ون اإلن*ار صر�حا قبل مناقشة موضوع المحرر*ن /أ'محرر عرفي، و  األمر

لتوق/ع، صحة هذا ا إث'ات'معنى أن المح*مة تر; أن الفصل في النزاع یتوقف على ، )2(الدعو; في منتجا 

                                                           

  .101ص  ،المرجع السابDدمحم نصر دمحم، . د) 1(

  .جزائر   انون إجراءات مدن/ة وٕادار�ةق 165المادة ) 1(
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أو ما /غنیها  ،ن عقیدتها في شأن صحة هذا التوق/ع�*فیها لتكو /مستنداتها ما ول/س في وقائع الدعو; و 

  .)1(عن المطال'ة بهذا المحرر

     Eضي بإجراء أمر القافإذا توافرت هذه الشروEلمستندات أو على على ا اعتمادا ،مضاهاة الخطو

انون إجراءات ق 2 /165المادة ، حسب في هذا المجال بخبیراالستعانة  االقتضاءوعند  ،شهادة الشهود

  .مدن/ة وٕادار�ة جزائر  

'حالة إن*ار التوق/ع أنها تتعلD  ،)2(ما /الحQ على النصوص المتعلقة بإجراء مضاهاة الخطوEو       

ال /م*ن تطب/قها بذلك على التوق/ع اإللكتروني في حال العرفي الورقي، و  المدون على المحرر الخطي

 یتم فك شفرتها ،التوق/ع اإللكتروني یتم 'استخدام رموز أو أرقام أو حروف أو إشارات أنإن*اره، حیث 

ما /ستدعي تعد/ال هو و  ،العام الذ  'حوزة صاحب التوق/ع اإللكتروني'استخدام مفتاح التشفیر الخاص و 

  .، وتستوعب المحررات االلكترون/ةتوائم مع الوضعتفي هذه النصوص ل

 إن*ارمن القانون المدني التي تنظم  1324نص المادة أن هو ما ذهب إل/ه المشرع الفرنسي، حیث و     

نصت  أم إلكترون/ا، حیث خط/اسواء أكان  ،التوق/ع أش*ال، قد جاءت في ص/غة عامة تشمل *ل التوق/ع

 تخذأو توق/عه، أو إذا أعلن الورثة أو الخلف عدم العلم، ت هالخصم خط أن*رفي حالة ما إذا  :"على أنه

  .")3(ه/المح*مة إجراءات تحق/ق

في صحة الدلیل الكتابي في قانون المرافعات، فأصدر  ةواعد اإلث'ات المتعلقة 'المنازعة عدل قا و'المواز     

قانون مرافعات  287فقرة جدیدة إلى المادة  أضافالذ  ، )4(2002في د/سمبر  1436المرسوم رقم 

ي ف/ما إذا *انت ضأو توق/ع إلكتروني، /حقD القا رر حوٕاذا *ان اإلن*ار أو جحود العلم یتعلD 'م :"نصها

                                                           

  .105المرجع السابD، ص  دمحم، ردمحم نص دـ راجع) 1(

قانون اإلجراءات المدن�ة أ ـ سائح سنقوقة، : راجع في شرح هذه المواد .قانون إجراءات مدن/ة وٕادار�ة جزائر   174إلى  164المواد من ) 2(

  .وما 'عدها 261، ص 2011ملیلة، الجزائر، ، دار الهد;، عین 583إلى  1، الجزء األول، المواد من واإلدار0ة الجدید

(3) Article 1324 : « Dans le cas ou la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas ou ses héritiers ou 
ayants cause déclarent ne les point connaitre ,la vérification en est ordonnée en justice. » 
(4) Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 modifiant le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure 
civile, le code de procédure civile et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de 
justice en matière civile et commerciale.J.O du 12 décembre2002, p20482,n° 7. Disponible sur 
www.legifrance.gouv.fr 
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من القانون المدني لصحة المحرر أو  1316/2المادة و  1316/1لتي نصت علیها المادتین الشروE ا

 .)1("اإللكتروني قد توافرتالتوق/ع 

ث'ات اإلجرائ/ة، لتناسب أح*ام وخصوص/ة على ذلك فالمشرع الفرنسي قد عدل من قواعد اإلو       

فإن القاضي ینظر  ،بإن*ار المحرر أو التوق/ع اإللكتروني يى ادعمتالمحررات والتوق/عات اإللكترون/ة، ف

*ذا توافر شروE و  ،قانون مدني 1316/1مادة ي نص الف ةفي مد; توافر شروE المحررات اإللكترون/

  .من نفس القانون  1316/4التوق/ع اإللكتروني في نص المادة 

  :ال	س�Eااللكتروني المتقدم والتوق�ع االلكتروني ثان�اـــــ الطعن بإن�ار التوق�ع 

أو   Avancéeتوق/ع إلكتروني متقدم لحدیثة التوق/ع اإللكتروني إلى ت 'عض التشر�عات امسق     

Dإلكترونموصوف أو موث Dي موصوفة، صادرة عن جهة معتمدة ، /ستند في إنشائه على شهادة تصدی

املة في اإلث'ات كهو التوق/ع الذ  یتمتع 'الحج/ة الالق/ام بنشاE التصدیD اإللكتروني، و مرخصة لها و 

التوق/ع ال'س/< الذ  ال /ستند في إجرائه إلى شهادة تصدیD موصوفة، بل قد و  .)2(المساو/ة للتوق/ع الخطي

Dل من التوق/ع  إن*ارجواز سنتطرق إلى مد; و . ینشأ 'اتفاق الطرفین دون اللجوء إلى جهة التصدی*

  .التوق/ع ال'س/< المتقدم و 

  .الموصوف/ ق�ع اإللكتروني المتقدمإن�ار التو  ـــ1

، مهمة التصدیD أو التوق/ع اإللكتروني/الناظمة للمعامالت اإللكترون/ة و*لت التشر�عات أو      

متطل'ات قانون/ة ، تستلزم توافر شروE و أجنب/ةن/ة أو طو  ،اإللكتروني إلى أشخاص طب/ع/ة أو معنو/ة

بنص ـــــــ وتقن/ة فیها، و�تم اعتمادها من طرف الدولة، وعلى ذلك فهي ل/ست جهات رسم/ة، وٕانما هي 

  .)3(مجال المعامالت اإللكترون/ةفي تمارس نشاطا خاصا  ـــــــ نون القا

 ،لكترونيعلى ذلك فشهادة التصدیD اإللكتروني ال تضفي الرسم/ة على المحرر أو التوق/ع اإلو       

د عمال صادرا من موظف عام مختص، بل ما أن التصدیD اإللكتروني ال /ع، *ألنها ل/ست شهادة رسم/ة

                                                           

(1) « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge 
vérifie si les conditions mises par les articles 1316/1 et 1316/4 du code civil à la validité de l’écrit ou la 
électronique, sont satisfaites »  

  .الجزائر   التصدیD اإللكترونیینالمتعلD 'التوق/ع و  15/04ون رقم قانالمن  8المادة ) 2(

(3) CAPRIOLI (E.A), « Sécurité et confiance dans le commerce électronique (Signature  numérique et 
autorité de certification) », J.C. P, éd .G . , 1998, I, P. 1123.        
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 استلزم ،في المعامالت اإللكترون/ة لكتروني هو مجرد طرف ثالث محایدالتصدیD اإلمؤد  خدمات 

  .)1(في هذه المعامالت األمانو مان تحقیD الثقة ضل هالقانون وجود

 ،ال یجوز إن*اره 'حیث توق/عا موثقا ، ال /عدإلكتروني'شهادة تصدیD  دلتوق/ع اإللكتروني المزو ا أن'معنى 

  .Dثیمثل الموثD في م*تب التو  امختص اموظفل/ست الجهة التي تصدر هذه الشهادة  أنو 

ى وجود علنصت  اتع�شر تلب الغأ ، ذلك أن ال /*ون رسم/ا رغم التصدیD عل/ه فالتوق/ع اإللكتروني     

 أ'قى، إال انه ة التصدیD اإللكتروني في النوعینشهادوجود رغم محررات إلكترون/ة رسم/ة وأخر; عرف/ة، و 

هو صدور المحرر الرسمي و  ،المحرر العرفي وفقا للقواعد العامة/ار التفرقة بین المحرر الرسمي و على مع

  .)2(من موظف عام مختص

جوز ألحد ی ،شهادة تصدیD إلكتروني'مزود و على ذلك فمتى وجد محرر إلكتروني موقع إلكترون/ا و       

، التوق/ع اإللكتروني ب إل/ه المحرر اإللكتروني العرفيإذا أن*ر من نس عل/ه،أطرافه أن ین*ر التوق/ع الوارد 

دیD اإللكتروني فإنه /م*ن لمن یتمسك بهذا المحرر أن /قوم بتقد/م شهادة التص ،الموجود على المحرر

تتضمن هذه الشهادة  ،'التصدیD اإللكتروني ون الخاصة 'الموقع، التي تصدرها جهات أو أشخاص م*لف

  /ماثل المفتاح *ذا المفتاح العام الذو  ،خاصة 'صاحب التوق/ع اإللكترونيالب/انات ال سا'قا *ما رأینا

أن التوق/ع اإللكتروني الموجود على المحرر هو خاص 'من ین*ر هذا  إث'ات'التالي الخاص للموقع، و 

  .التوق/ع أم ال

جهة ثالثة طرف توث/قه من  ألنه تمانب المحرر العرفي اإللكتروني، إلى ج موثوق/ةتقوم قر�نة ال فهنا     

، إث'ات صحة السند إلى حامل السند التي ال تنقل عبءو  ،دیD اإللكترونيهي جهة التصموثوق فیها 

  .)3(، وذلك خالفا لقواعد اإلث'ات العامةتهى عاتD من*ر السند إث'ات عدم صحعل/قع وٕانما 

ٕان *انت تخضع للسلطة و  ها،مدهادة التصدیD اإللكتروني من عالب/انات الواردة في شفمسألة قبول      

و جهات معتمدة من طرف ذلك أنها صادرة من أشخاص أ ،فإنه غال'ا ما /قتنع بها ،)4(التقدیر�ة للقاضي

                                                           

(1) Idem. 
-SEDALLIAN (V.), « Preuve et signature électronique », n 33, disponible sur : www.intenet-juridique.net  

  .112، ص 1دمحم، المرجع السابD، هامش رقم  دمحم نصردـ  )2(

  .253، المرجع السابD، ص النوافلة دـ يوسف احمد) 3(

  .556لمرجع السابD، ص ا، التهامي دـ سامح عبد الواحد )4(
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ه الجهة 'التوق/ع اإللكتروني، فهذ رت'طة*ذا الجوانب المت لها مهمة التصدیD اإللكتروني و *لالدولة، أو 

Dبامن مد; تطالتأكد و*ذا  ،من هو/ة الموقع تعمل على التحقD /ب/انات إنشاء التوق/ع مع ب Dانات التحق

  .ة الب/انات الواردة في هذه الشهادةحصلد; القاضي ' ةمنه، مما /*ون قناع

إل/ه المشرع  ع*سها، وفD ما ذهب إث'اتفشهادة التصدیD اإللكتروني تعد قر�نة قانون/ة 'س/طة /م*ن      

المؤرخ  1436ة 'موجب المرسوم رقم ثدحمن قانون المرافعات، المست 1- 288الفرنسي في نص المادة 

عندما /*ون التوق/ع اإللكتروني مستندا إلى قر�نة التوثیD  :"، حیث تنص على أنه2002د/سمبر  3في 

�  .)1("نةیرجع إلى القاضي القول 'أن العناصر التي قدمت دلت على ع*س هذه القر

هي قر�نة قانون/ة  ،الموصوف/ التي یتمتع بها التوق/ع اإللكتروني المتقدم موثوق/ةوعلى ذلك فقر�نة ال     

إذ  ضي 'ع*س ذلك،/قدم دل/ال /ق تعمل على زوال عبء الدلیل عن *اهل الموقع، ولكن فق< إلى أن

لم /حقD المتطل'ات  ،ب/اناته داثإحهذه القر�نة بإث'ات أن التوق/ع اإللكتروني وقت  دحض/م*ن للخصم 

القاضي هو الذ  /ح*م في صحة هذه القر�نة أو طرحها إذا *انت و  ،)2(التي تجعله توق/عا إلكترون/ا متقدما

  .غیر ذلك

على  ،من قانون االونسیترال النموذجي في شأن التوق/عات اإللكترون/ة)ب/6/4(*ما نصت المادة      

  ".من قدرة أ  شخص على تقد/م دلیل على عدم موثوق/ة التوق/ع اإللكتروني )3(تحد الفقرة الثان/ة ال" :أنه

من المادة  األولى فقرةفقد نصت ال ة،ون/أما 'النس'ة ألح*ام التوج/ه األوروJي 'شأن التوق/عات اإللكتر     

قدم ون التوق/ع اإللكتروني المتأن تعمل على أن /* األعضاءعلى الدول  :"الخامسة من هذا التوج/ه

  :ةتم إنشاؤه 'أداة آمنوالمبني على شهادة تصدیD معتمدة و 

  .یتمتع بنفس اآلثار القانون/ة التي یتمتع بها التوق/ع الخطي -أ

                                                           

(1) Article 288-1Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 JORF 12 décembre 2002  

Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les 
éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. 

  .183ي، المرجع السابD، ص Jضر ع/سى غسان دـ ) 2(

من قانون المعامالت اإللكترون/ة  2/أ /32المادة  :في التشر�عات العرJ/ة تقابل هذه المادة .متقدمالالتوق/ع اإللكتروني ' المتعلقةفقرة الوهي  )3(

  .نون التجارة اإللكتروني ال'حر�نيمن قا 3/6من قانون المعامالت والتجارة اإللكترون/ة إلمارة دبي، والمادة  12/3المادة  ،األردني
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  .)1("قبول في اإلث'ات أمام القضاةم -ب

السبب ق 'ه والتوق/ع الخطي، و و التوق/ع اإللكتروني الموث مساواة قانون/ة بین األوروJيفقد أقام التوج/ه      

یتمتع  ،االشروE المنصوص علیه علىالمتوافر ق 'ه و و التوق/ع اإللكتروني الموث في ذلك یرجع إلى أن

، )2(نحه قوة قانون/ة مساو/ة للقوة القانون/ة للتوق/ع الخطيممن  مما /م*ن، بدرجة عال/ة من األمان والسر�ة

، تهمتع 'قر�نة قانون/ة 'س/طة على صحیت ،التوق/ع اإللكتروني المستند إلى شهادة تصدیD إلكتروني*ما أن 

على ذلك فشهادة التصدیD هذه القر�نة، و  *س، وٕاال *ان عل/ه إث'ات عإن*ارهو'التالي ال /ستط/ع الموقع 

  .)3(في نظر المشرع األوروJي ینحصر أثرها في نقل عبء اإلث'ات عند إن*ار التوق/ع اإللكتروني

حده مماثال للتوق/ع أن التوق/ع اإللكتروني الموصوف و 'النس'ة للمشرع الجزائر  فقد اعتبر و     

 لقر�نةأما عن طب/عة هذه ا ،تكون له قر�نة الموثوق/ةلكاملة في اإلث'ات و اتكون له الحج/ة و  ،)4(الم*توب

المتعلD 'عصرنة  2015ف/فر   01المؤرخ في  15/03فقد أشار في نص المادة الخامسة من القانون رقم 

تفترض الموثوق/ة في وسیلة التصدیD إلى غا/ة إث'ات الع*س، متى أنشئ التوق/ع :" ، إلى أنه)5(العدالة

  ".االلكتروني و*انت هو/ة الموقع أكیدة وسالمة العقد مضمونة

من خالل نص هذه المادة، یتبین لنا أن المشرع قد جعل من قر�نة الموثوق/ة التي یتمتع بها التوق/ع      

االلكتروني الموصوف قر�نة 'س/طة قابلة إلث'ات الع*س، ف/ستط/ع الخصم أن یثبت أن هذا التوق/ع ال 

أنها قر�نة قانون/ة 'س/طة من  ضمن/ا یتوافر على جم/ع المتطل'ات التي تجعله توق/عا موصوفا، *ما /ستنتج

خدمات التصدیD  مو�لغي مقد" 15/04ن القانون رقم م 45/2/1إلث'ات الع*س، من نص المادة قابلة 

   :اإللكتروني أ/ضا شهادة التصدیD اإللكتروني الموصوفة عندما یتبین

                                                           

(1) Les Etats membre veillent à ce que les signature électronique avancées basées sur un certificat qualifie et 
créées par un diapositive sécurisé de création de signature :  
a) répondent aux exigences légales d’une signature à l’égard de données électronique de la même manière 
qu’une signature manuscrite répond à ces exigences à l’égard de données manuscrites ou imprimées sur papier et  
b) soient recevables comme preuve en justice.) 
(2 ) BREBAN (Y.) et DEPADT (M.), « L’Europe à la heure de la signature électronique », gaz. Pal, 14, 15 
janvier 2000. 

  .119دمحم نصر دمحم، المرجع السابD، ص دـ ) 3(

  .15/04من القانون الجزائر   8المادة ) 4(

، 6یتعلD 'عصرنة العدالة، الجر�دة الرسم/ة العدد  2015الموافD لـ أول فبرایر سنة  1436عام رJ/ع الثاني  11المؤرخ في  15/03القانون رقم  )5(

  .52السنة 
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الواردة في شهادة أنه قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أص'حت المعلومات     

  " و إذا تم انتهاك سر�ة ب/انات  إنشاء التوق/عأالتصدیD اإللكتروني غیر مطا'قة للواقع، 

أن ین*ر هذا  موصوفا، وعلى ذلك /م*ن لمن /حتج عل/ه 'محرر الكتروني موقع توق/عا إلكترون/ا     

ت على أسس خاطئة، وأن جهة التصدیD لم تراع ینشهادة التصدیD اإللكتروني قد ب التوق/ع على أساس أن

ذلك، ألن قر�نة الموثوق/ة  إث'اتالضوا'< الفن/ة والتقن/ة إلنشاء التوق/ع اإللكتروني الموصوف، وعل/ه 

وسالمة المحرر اإللكتروني تقف إلى جانب من یتمسك 'المحرر اإللكتروني الموقع توق/عا موصوفا، ومن 

  .)1(إث'اتهیدعي خالف ذلك عل/ه 

'صحة أو /ح*م حتى  ،التوق/ع اإللكتروني من عدمها إنشاء/قوم القاضي 'التحقD من مد; شروE و       

ما یتوافD مع طب/عة المحررات اإللكترون/ة،  بإت'اعذلك ، و ذ  تم إن*ارهحة التوق/ع اإللكتروني العدم ص

ما ورد من أح*ام عامة في  تطبیD/م*ن  و'التالي ال، 'الخبراء المختصین في هذه المجال'االستعانة 

مضاهاة الخطوE إلث'ات أو *ار المحررات العرف/ة من إجراء ، في إنون اإلجراءات المدن/ة واإلدار�ةقان

  .ي، الختالف طب/عة *ل من المحرر�نالتوق/ع على المحرر العرفي الورقنفي صحة الخ< أو 

  

  

 :إن�ار التوق�ع اإللكتروني ال	س�E ـــ2

ذ  لم /ستوف *ل الالتوق/ع هو  ،)2(اإللكتروني ال'س/<، أو التوق/ع اإللكتروني المتقدم المعیبالتوق/ع     

 األوروJيى التوج/ه صوقد أو  .الفن/ة للتوق/ع اإللكتروني المتقدمأو 'عض الشروE والمتطل'ات القانون/ة و 

ال /ستند على شهادة  الذ  'شأن التوق/عات اإللكترون/ة الدول األعضاء 'عدم رفض التوق/ع اإللكتروني

على  األعضاءهر الدول تس" :من التوج/ه 2دة الخامسة فقرة التصدیD اإللكترون/ة، وذلك في نص الما

   :فضه لمجرد أنر له *دلیل أمام القضاء، وعلى عدم بو قالقانون/ة للتوق/ع اإللكتروني وعلى  تحقیD الفعال/ة

 .التوق/ع تم تقد/مه في صورة إلكترون/ة - 

                                                           

  . 287، المرجع السابD، ص النوافلةدـ یوسف احمد  )1(

  .184ي، المرجع السابD، ص Jضر غسان  دـ ع/سى )2(
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 .D معتمدةییتم تقد/مه بناء على شهادة تصد أو لم - 

 .أو لم یتم تقد/مه بناء على شهادة تصدیD معتمدة یتم طلبها من جهة تصدیD معتمدة - 

 .)1(" أو لم یتم إنشاؤه 'أداة آمنة - 

وال  ،الموثD/ للتوق/ع المتقدم  يال'س/< ال یتمتع بنفس األثر القانونااللكتروني على ذلك فالتوق/ع و      

إذا أن*ره الشخص المنسوب إل/ه، في اإلث'ات إال  تهفض حجی، رغم ذلك ال تر تهیتمتع 'أ/ة قر�نة على صح

أمان الوسیلة التي استخدمت في جدارة و  إث'ات ،وجود هذا التوق/ع في هذه الحالة /*ون على مدعيو 

  .)2(إنشائه

'غض النظر عن " منه  9في المادة  15/04وقد أورد المشرع الجزائر  نصا مماثال في القانون رقم      

القانون/ة أو رفضه *دلیل أمام  تهر�د التوق/ع اإللكتروني من فعالیأعاله، ال /م*ن تج 8أح*ام المادة 

 :القضاء 'سبب

  أو  ،ش*له اإللكتروني -1

  أو  ،أنه ال /عتمد على شهادة تصدیD إلكتروني موصوفة– 2

   .ؤمنة إلنشاء التوق/ع اإللكترونيأنه لم یتم إنشاؤه بواسطة آل/ة م -3

 للتوق/ع االلكتروني ال'س/< ، وأعطى األوروJيعلى ذلك فقد سار المشرع الجزائر  على نهج المشرع و     

فإنه /قع على عاتD الطرف الذ   إن*اره، فإذا تم من الطرف اآلخر هشر�طة عدم إن*ار  حج/ة في اإلث'ات

  .التوق/عهذا خدمة إلنشاء ب/انات یتمسك 'ه أن یثبت سالمة األداة المست

، فقد نصت من أ/ة قوة ثبوت/ةال'س/< /ع اإللكتروني التوق أخر; في المقابل فقد حرمت تشر�عات و      

إذا لم /*ن التوق/ع اإللكتروني موثقا فل/س  :"على األردنيااللكترون/ة ب من قانون المعامالت / 32المادة 

إذا لم یتم وضع التوق/ع :"قانون التجارة اإللكتروني ال'حر�ني علىمن  6/4نصت المادة و  ."له أ/ة حج/ة

                                                           

(1) « Les Etat membres veillent à ce que l’efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient 
refusée à une signature électronique au seul motif que :  

- La signature se présente sous forme électronique, ou 

- Qu’elle ne repose pas sur un certificat  qualifie, ou 
- Qu’elle ne repose pas sur un certificat  qualifie délivré par un prestataire accrédité de service de 

certification, ou 

- Qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature ».  

  .26، ص ابDدمحم نصر دمحم، المرجع السدـ ) 2(
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اإللكتروني 'استعمال شهادة معتمدة، فإن قر�نة الصحة المقررة 'موجب أح*ام البند السابD ال تلحD أ/ا من 

  ."التوق/ع أو السجل اإللكتروني

في نص  ،اإللكترون/ة إلمارة دبيالتجارة من قانون المعامالت و  ف*ما /م*ن استن'اE ذات الموق      

، أو نص على ترتیب نتائج معینة في غ/اب ذلك رE القانون وجود توق/ع على مستندإذا اشت :"10المادة 

من هذا القانون /ستوفي  )1(21فإن التوق/ع اإللكتروني الذ  /عول عل/ه في إطار المعنى الوارد في المادة 

Eذلك الشر."  

خالفا أعطته حج/ة في اإلث'ات مت التوق/ع اإللكتروني المتقدم و ه التشر�عات قد/م*ن القول أن هذو        

في مجال المعامالت  نأماو من ثقة  األول، نظرا لما یتمتع 'ه التوق/ع للتوق/ع اإللكتروني ال'س/<

  .االحت/ال/*ون عرضة للقرصنة و  يألنها تتم في وس< افتراض اإللكترون/ة،

*ما هو الحال 'النس'ة  ،ال'س/< تخاذ موقف من التوق/ع اإللكترونيا في'عض التشر�عات  ت*ما س*ت      

للتشر�ع الفرنسي والمصر ، و�ر; 'عض الفقهاء الفرنسیین أن *ل التوق/عات االلكترون/ة مقبولة في 

ن یتمسك فهنا یجب على م ،ٕاذا *انت الشروE المطلو'ة لقر�نة الثقة غیر متحققةو  ،اإلث'ات أمام القضاء

 .)2(/قوم بإث'ات توافر الثقة في الوسیلة المستخدمة في إنشاء التوق/ع أن'التوق/ع 

بینما یر; 'عض الفقه المصر ، من س*وت المشرع المصر  عن اتخاذ موقف من التوق/ع ال'س/<،     

هذا  راعتب حیث ،أنه اعتمد فق< على التوق/ع اإللكتروني المتقدم المستند إلى شهادة تصدیD إلكتروني

إن*اره، على ع*س  عما /منمعة على صحة التوق/ع اإللكتروني، قر�نة قانون/ة قاطشهادة التصدیD  جاهتاال

  .)3(ع*سها ث'اتإمجرد قر�نة قانون/ة 'س/طة یجوز  ة التي اعتبرت هذه الشهادةنالتشر�عات المقار 

 الو  إن*اره،ط'قا ألغلب التشر�عات الدول/ة والوطن/ة، /م*ن  على ذلك فالمحرر العرفي اإللكترونيو     

توث/قه وفقا ألح*ام التصدیD اإللكتروني، غیر أن و  ،وز قر�نة قانون/ة قاطعة *ونه تم التصدیD عل/هح/

                                                           

  .)متقدما(هي المادة التي حددت المتطل'ات التي /*ون بها التوق/ع اإللكتروني موثوقا و ) 1(

(2) BORDINAT (G.), « Introduction à la notion de la signature électronique », Article disponible sur 
www.signele.com, la date de mise en ligne est : 6 mars 2002. 

ــ      COUDOL (T.P.), La signature électronique, Introduction technique et juridique à la signature 
électronique sécurisée, preuve et écrit électronique, litec, Paris, 2001, P. 59.  

   .126ـــ 125دمحم نصر دمحم، المرجع السابD، ص  ـد )3(

 .287ص المرجع السابD، النوافلة،  دـ یوسف احمد: ف ذلكراجع خالـــــ   

  .489، ص ي، المرجع السابDالتهام دـ سامح عبد الواحد –                    
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ال ینتقل إلى حامل المحرر اإللكتروني ألنه یتمتع 'قر�نة و  ،ء اإلث'ات /قع على عاتD المن*رعب

ة تح*م 'المحرر العرفي اإللكتروني المستند مفإن المح* ،ادعاءاته إث'ات رلم /ستطع المن*ٕاذا الموثوق/ة، و 

  .إلى شهادة تصدیD الكتروني

  الفرع الثاني

  من الموقع حصوله ٕان�ارو اإللكتروني  توق�عال	ف اعتر اال

، 'المحرر خاص 'هلكتروني الموجود ، 'أن التوق/ع اإلب إل/ه المحرر اإللكترونينسعترف من ا  إذا    

المتعلD  15/04من القانون الجزائر  رقم  61/1ولكن ین*ر حصول التوق/ع منه، فقد اعتبرت المادة 

، هو المسؤول D اإللكتروني فور التوق/ع علیها، أن صاحب شهادة التصدی'التوق/ع والتصدیD اإللكترونیین

شفر  ال المحافظة على سر�ة المفتاحعلى ذلك وجب عل/ه و  .التوق/ع إنشاءالوحید عن سر�ة ب/انات 

  .المتعلD 'التوق/ع اإللكتروني وضمان عدم إطالع الغیر عل/ه ،صالخا

شهادة التصدیD  أنأو  ،فإذا اعترف الشخص أن التوق/ع اإللكتروني الموجود على المحرر هو توق/عه     

 ،)1(توق/ع على هذا المحرر*/ف/ة وصول هذا ال إث'ات هأن هذا هو توق/عه، فإنه /قع على عاتق أثبتت

تم *شف واستخدام المفتاح الشفر  الخاص 'ه من قبل شخص آخر وقع إلكترون/ا على هذا  و*یف

  . المحرر

ونسیترال النموذجي 'شأن التوق/عات اإللكترون/ة، فنصت أ من قانون األ/8/1المادة ذلك قد أكدت و       

التوق/ع إلنشاء توق/ع /*ون له مفعول قانوني، یتعین على  إنشاءم*ن استخدام ب/انات /حیثما  -1 :"على

  :*ل موقع

 "توق/عه استخداما غیر مأذون 'ه إنشاءستخدام ب/انات ا أن /مارس عنا/ة معقولة لتفاد   - أ

یتضح من هذا النص أن صاحب التوق/ع اإللكتروني، عل/ه أن یبذل العنا/ة الالزمة للمحافظة على      

إذا حدث وأن وصلت إلى فا، ضمان عدم إطالع الغیر علیهو  ،وق/ع االلكترونيالت إنشاءسر�ة ب/انات 

یر إلى لتوق/ع إلكترون/ا على المحررات، فإنه وجب عل/ه أن یثبت */ف/ة وصول الغ'اوتم استخدامها  الغیر

ع قد تصل إلى الغیر عن طر�D الغش أو القرصنة 'فك الشفرة الخاصة 'التوق/ف .هذه الب/انات واستخدامها

                                                           

.558السابD، ص  المرجع ،التهامي دـ سامح عبد الواحد ) 1) 
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لقاضي سلطة تقدیر�ة واسعة لو  ،احب التوق/ع اإللكترونيعلى عاتD ص إث'اتهاإللكتروني، و*ل هذا /قع 

القانون في المحرر  مد; توافر الشروE التي تطلبها، و صاح'هإلى  توق/عللتأكد من نس'ة هذا ال ،في ذلك

  .التوق/ع اإللكترونياإللكتروني و 

جدیدة فقرة  أضاف، 2002لسنة  1436المشرع الفرنسي مرسوما رقم  اصدررأینا سا'قا، فقد  *ماو     

إذا *ان اإلن*ار یرد على محرر أو توق/ع "تنص على  ،من قانون اإلجراءات المدن/ة 287إلى المادة 

و  1316/1إلكتروني، فإن القاضي عل/ه أن یتحقD مما إذا *انت الشروE التي تم النص علیها في المادة 

 ."التوق/ع اإللكتروني قد تحققتنون المدني والخاصة 'صحة المحرر و من القا 1316/2

المشرع الفرنسي بإضافة هذه الفقرة إلى قانون اإلجراءات المدن/ة، إذا أنه أعطى سلطة  وفDقد و      

الخاصة  2000لسنة  230تقدیر�ة واسعة للقاضي في تقدیر مد; توافر الشروE التي نص علیها القانون 

  .التوق/ع اإللكترونيلكتروني و 'المحرر اإل

عند إن*ار من ینسب إل/ه المحرر  ،فالقاضي بذلك /م*نه االستعانة 'شهادة التصدیD اإللكترون/ة     

لتأكد من مد; مطا'قة الب/انات الموجودة على هذه الشهادة مع هذا ل/ع اإللكتروني الموجود 'ه، وذلك التوق

  . المحررات اإللكترون/ة للتأكد من مد; سالمة هذا المحرر فQحالتوق/ع، و*ذا /م*نه االستعانة بجهات 

إصدار نصوص قانون/ة في هذا الشأن، تعطى الحل القانوني في حال إن*ار المشرع الجزائر  على و      

ما ورد في القواعد العامة، وذلك حتى 'موجود على المحرر، دون االكتفاء الشخص التوق/ع اإللكتروني ال

إلث'ات وتحدید هو/ة صاحب التوق/ع  ،D اإللكترونيیمن االستعانة 'مؤد  خدمات التصدیتم*ن القاضي 

  .اإللكتروني في حال إن*اره

'أن تمت مناقشة مضمون (نا لعرفي صراحة أو ضمأما إذا تم االعتراف 'صحة المحرر اإللكتروني ا     

في اإلث'ات، وهو داللة حج/ة قانون/ة ، فإن المحرر العرفي اإللكتروني /*تسب )المحرر دون إن*ار للتوق/ع

ال یجوز لمن أقر لف العام والخاص، و خأ/ضا على ال ة*ما /*ون حج ه،سالمة مضمونعلى صحة و 

  .)1(صراحة 'صحة المحرر العرفي اإللكتروني أن /عود إلى إن*اره، ولكن /م*ن أن /طعن 'ه 'التزو�ر

                                                           

 . 254النوافلة، المرجع السابD، ص دـ یوسف احمد ) 1(

فل/س لصاحب التوق/ع أن  ،إن*ارهام عدس*وته و عند  أن الورقة العرف/ة لها قوة الورقة الرسم/ة من حیث صدورها ممن وقعها ،وقد اعتبر 'عض الفقه

  . 189-188ص  ،آثار االلتزام الوس�E، ،هور  سنالدـ عبد الرزاق احمد  :راجع .'طر�D الطعن 'التزو�ر إال*ر 'عد ذلك صدور هذه الورقة منه نی
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  المطلب الثاني

  	التزو0ر اإللكتروني طعنال

الجهالة  أو 'اإلن*ارالخصم الذ  /حتج عل/ه 'محرر عرفي الخ/ار بین الطعن  أن األصل/قضي      

الطعن 'التزو�ر /حول دون التمسك 'عد ذلك  أن إال'النس'ة لورثته أو خلفه العام أو الطعن 'التزو�ر، 

تم  إذالجهالة، أما ا أو 'اإلن*ارأو الجهالة، ذلك انه /عد تنازال من الطاعن عن حقه في الطعن  'اإلن*ار

الطعن األخیر أ  اإلن*ار أو الجهالة، فإن ذلك ال /حول دون االدعاء 'التزو�ر، الن الطعن  إلىاللجوء 

األول على التوق/ع الوارد في المحرر /قتصر مجاله على صحة التوق/ع محل هذا الطعن فحسب، أما 

الطعن ف/ه، فإنه یتناول *یف وصل التوق/ع  الطعن 'التزو�ر على التوق/ع 'عد اإلقرار 'ه أو اإلخفاق في

، و�جب على مدع/ه إقامة الدلیل على وجود هذا من صاح'ه إلى المحرر الذ  /حتج 'ه خصمه عل/ه

  .التزو�ر

والتزو�ر إما أن /*ون موضوع دعو; عموم/ة یرفعها من تضرر من فعل التزو�ر أمام المحاكم     

الجنائ/ة، أو 'م'ادرة من الن/ا'ة العامة إذا وصل إلى علمها ذلك، وٕاما أن /*ون موضوع دعو; مدن/ة ، إما 

م في دعو; مدن/ة للمطال'ة بتعو/ض الضرر الناشئ عن الجر�مة، وٕاما إث'ات عدم صحة المحرر المقد

 .إلسقاE االحتجاج 'ه في اإلث'ات

  :*التالي جر�مة التزو�ر'التزو�ر ثم  المدني وسنتناول بدا/ة االدعاء

  األولالفرع 

  االدعاء المدني 	التزو0ر

الغرض من االدعاء 'التزو�ر هو هدم الدلیل المقدم في خصومة معینة، إلث'ات وقائع أو حقوق معینة     

             .و�تم أمام المحاكم المدن/ة إما عن طر�D دعو; فرع/ة أو دعو; أصل/ةللمتمسك 'ه، 

  .بدا/ة مفهوم االدعاء المدني 'التزو�ر، ثم وسائلهفي هذا الفرع سنتناول و 

  :أوال ــــ مفهوم االدعاء المدني 	التزو0ر
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المحررات  عدم صحةالقانون إلث'ات  نص علیهااإلجراءات التي  هو مجموعاالدعاء 'التزو�ر        

  . )1(، وٕاسقاE حجیتها وقوتها في اإلث'ات، و'التالي هدم الدلیل المستمد من المحرررسم/ة*انت أم  عرف/ة

واألخذ 'ه، واقتصار األمر على الدعو; المبرز فیها  و�ترتب على است'عاد المحرر المزور عدم العمل 'ه

   .)2(عاو ، و�جوز 'الرغم من رفضه االحتجاج 'ه في دعو; أخر; السند، وال /سر  على غیرها من الد

بینما  ،الوسیلة الوحیدة المتاحة قانونا للطعن في صحة المحررات الرسم/ةاالدعاء المدني 'التزو�ر /عد و 

  :حررات العرف/ة في حاالت محددة هي*ذلك 'النس'ة للم/عد 

ح*م 'صحته، ثم التوق/ع و  إن*ارو *ان قد سبD له اعترف من صدر منه المحرر 'التوق/ع عل/ه، أ إذا ـــــ1

  .ادعى 'عد ذلك حدوث تغییر ماد  في المحرر 'المحو أو اإلضافة

 وٕانماعل/ه 'المحرر موضوع هذا المحرر، فال /قبل منه 'عد ذلك إن*ار التوق/ع،  جذا ناقش من /حتإــــــ 2

  .)3(عل/ه اللجوء إلى الطعن 'التزو�ر إلهدار حج/ة هذا المحرر

أما دعو; التزو�ر فهي التي تقام أما المحاكم الجزائ/ة، والتي تهدف إلى إ/قاع العقو'ة على مرتكب      

  .جر�مة التزو�ر، وعلى مستعمل السند المزور من جهة أخر; 

المقضي ف/ه، فإذا ح*م 'أن  األمرو�ترتب على الح*م بتزو�ر السند أو عدم تزو�ره اكتسا'ه قوة       

فهذا الح*م یجعل السند عد/م الق/مة و/سقطه من اإلث'ات نهائ/ا، أما إذا ح*م 'عدم تزو�ره  السند مزور

 .)4(ف/عتبر ذلك السند صح/حا وال یجوز الطعن ف/ه مرة أخر; 

تغییر الحق/قة في محرر بإحد; الطرق التي بینها القانون، تغییرا من شأنه أن /حدث ضررا التزو�ر هو ف  

وهو /عد جر�مة /عاقب علیها قانون العقو'ات  .)1(ومقترن بن/ة استعمال المحرر المزور ف/ما أعد له للغیر،

  .*إذا توافرت أر*انها

                                                           

، منشأة المعارف، الط'عة طرق الطعن في المحررات العرف�ة ووسائل الحد منها في المواد المدن�ة والتجار0ةدـ جمال عزاز  دمحم العزاز ، ) 1(

  .354ص  ، 2012األولى، اإلس*ندر�ة، مصر، 

  .552، ص 2012إثراء للنشر والتوز�ع، الط'عة األولى، عمان، األردن،  ،أصول اإلث	اتدـ عصمت عبد المجید '*ر،  )2(

  .254المرجع السابD، ص ، الوس�E، اإلث	اتدـ عبد الرزاق احمد السنهور ، ) 3(

   .129ـ 128ــ دـ دمحم نصر دمحم، المرجع السابD، ص     

  .199، ص المرجع السابDدـ عصمت عبد المجید '*ر، ) 4(
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قبل رفع الدعو; المدن/ة أمام المحاكم المدن/ة وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال رفع الدعو; العموم/ة     

ن وقف هذه األخیرة لحین الفصل في الدعو; العموم/ة، تطب/قا لقاعدة الجنائي /قید أو في أثناء نظرها، تعیّ 

  .المدني

قد و عن في صحة المحررات في اإلث'ات، االدعاء 'التزو�ر من الوسائل التي أتاحها القانون للطف              

دار�ة، و'النس'ة للمشرع إ اءات مدن/ة و قانون إجر  188إلى 175المشرع الجزائر  'موجب المواد من  نظمه

 628و 1029ن تیوالماد ،قانون مرافعات فرنسي 316إلى  299من و  286لمواد انظمه 'موجب  الفرنسي

   *.*نقض الفرنس/ةال'االدعاء 'التزو�ر أمام مح*مة  المتعلقین

الفرنسي بتعدیل نصوص قانون المرافعات، المتعلقة 'االدعاء 'التزو�ر لتستوعب قد قام المشرع و      

ن إذا *ا :"من هذا القانون  299المحررات اإللكترون/ة إلى جانب المحررات الورق/ة، فقد نصت المادة 

، فإنه /عامل *محرر متنازع في صحته وفقا لما تنص المحرر العرفي منتجا في الدعو; وادعى بتزو�ره

، وهي المواد التي رأیناها سا'قا المتعلقة بإجراءات تحقیD الخطوE في )2(" 295إلى  287/ه المواد من عل

 .التوق/ع، سواء *ان التوق/ع خط/ا أم إلكترون/ا إن*ارحالة 

التي وردت في الفصل الخاص بتزو�ر المحررات ، و )3(ذات القانون  من 2/ 308*ما نصت المادة     

التحقیD الالزمة ت'عا لما تنص عل/ه  إجراءاتیتخذ القاضي إذا رأ; وجها لذلك جم/ع  :"الرسم/ة على انه

Eالخطو Dر بدعو; أصل/ة فقد نصت  ".المواد المعمول بها في شأن تحقی�وٕاذا *ان االدعاء 'التزو

على  ،)المتعلقة بتزو�ر المحررات الرسم/ة(  314و ) المتعلقة بتزو�ر المحررات العرف/ة( 302المادتین 

  . 295إلى  287هي المواد من مواد المتعلقة بتحقیD الخطوE و تطبیD ال

إلى  287فالمشرع الفرنسي نظم إجراءات تحقیD الخطوE ـــــ في حالة إن*ار التوق/ع ـــ 'المواد من       

ل ، ثم أحااإللكتروني والمحرر اإللكتروني لتستوعب التوق/عوالتي عدل نصوصها قانون مرافعات،  295

                                                                                                                                                                                     

، دار الكتب القانون/ة، الجرائم المعلومات�ة، دراسة تطب�ق�ة مقارنة على جرائم االعتداء على التوق�ع االلكتروني نبیل الشنراقي، دـ حسام دمحم) 1(

  .233، ص 2013مصر، 

  .قانون عقو'ات جزائر   229إلى  214المواد من * 

  .مصر    إث'اتقانون  59إلى  49تقابلها المواد من **

(2) Article 299:" Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argue faux, il est procédé a l’examen 
de l’écrit litigieux comme il est dit aux article 287 a 295 ".  
(3) Article 308/2 :"S’il y a lieu le juge ordonne , sur le faux , toute mesures d’instruction nécessaires et il est 
procédé comme en matière de vérification d’écriture". 
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; فرع/ة أو سواء *ان االدعاء بدعو واء *ان المحرر عرف/ا أو رسم/ا و س –إجراءات االدعاء 'التزو�ر 

التوق/ع،  رإن*ا  تطبیD نصوص تحقیD الخطوE في حالة إلى هذه النصوص، ل/ستو  - بدعو; أصل/ة

  .)1(إلكترون/ا اورق/ا أو محرر  ا، سواء *ان محل االدعاء محرر على االدعاء 'التزو�ر

المادة (سواء في المحررات العرف/ة ، قد أحال 'صدد االدعاء 'التزو�رفالمشرع الجزائر ،  و'النس'ة    

إلى المادة  ،) من نفس القانون  187المادة (أو المحررات الرسم/ة  )قانون إجراءات مدن/ة وٕادار�ة 175

ه *ما غیر أن ،مضاهاة الخطوE ء إلىفي حالة اللجو  إت'اعهاما یلیها المتعلقة 'اإلجراءات الواجب و  165

لتستوعب المحررات اإللكترون/ة  ،لم /قم بتعدیل النصوص المتعلقة بإجراء مضاهاة الخطوE اشرنا سا'قا

  .، *ما فعل المشرع الفرنسيةإلى جانب المحررات الورق/

  . 	التزو0ر اإللكترونيالمدني وسائل االدعاء  اــــثان�

، إما أمام جهات القضاء المدني بإحد; الطر�قتینالمحررات العرف/ة أو الرسم/ة، یتم اإلدعاء بتزو�ر      

االدعاء الفرعي 'التزو�ر أو االدعاء األصلي في التزو�ر، و�جب التنو/ه أن المشرع الجزائر  نظم مسالة 

ون/ة فلم االدعاء 'التزو�ر في المحررات الورق/ة رسم/ة *انت أم فرع/ة، أما 'النس'ة للمحررات االلكتر 

  ./شملها هذا القانون 

  

 المادة إلى ااستناد ،ةمطلب عارض /قدم أثناء سیر الخصو وذلك عن طر�D  :دعوX التزو0ر الفرع�ة - 1

نصت على انه في حال الطعن حیث  'النس'ة للمحرر العرفي، ٕادار�ة جزائر  مدن/ة و قانون إجراءات  175

سیر الخصومة، فإنه تت'ع اإلجراءات المنصوص عل/ه 'التزو�ر 'طلب فرعي، في محرر عرفي قدم أثناء 

وما یلیها من هذا القانون، وهي اإلجراءات المتعلقة 'مضاهاة الخطوE، من أجل إث'ات أو  165في المادة 

  .نفي صحة الخ< أو التوق/ع على المحرر العرفي

لورق/ة، وال تصدق على وتجدر اإلشارة *ما رأینا سا'قا أن هذه اإلجراءات تتعلD 'المحررات العرف/ة ا

المحررات العرف/ة االلكترون/ة، و'التالي یجوز للقاضي أن /ستعین 'الخبراء في هذا المجال، أو االعتماد 

  . على شهادة تصدیD التوق/ع االلكتروني للتأكد من هو/ة الموقع

                                                           

.130دمحم نصر دمحم، المرجع السابD، ص  ) 1) 
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علیها في  المنصوص اإلجراءاتأما في حال االدعاء الفرعي بتزو�ر المحرر الرسمي فانه تت'ع      

القاضي الذ  ینظر في  أماممذ*رة  بإیداع، قانون إجراءات مدن/ة وٕادار�ة 185إلى  180المواد من 

، و�جب على القاضي التزو�ر إلث'اتفیها بدقة األوجه التي /ستند علیها الخصم  دحدتالدعو; األصل/ة، و 

  .)1(إرجاء الفصل في الدعو; األصل/ة إلى حین صدور الح*م في التزو�ر

أو  ، برفع دعو; م'اشرة تتعلD بتزو�ر المستند الورقيوتتم 'طلب أصلي :ل�ةصدعوX التزو0ر األ - 2

حیث یبین  'النس'ة للمحرر العرفي، ٕادار�ة جزائر  مدن/ة و قانون إجراءات  176ادة استنادا إلى الم ،الكتابي

في العر�ضة أوجه التزو�ر، و�ت'ع في شأنها اإلجراءات المتعلقة 'مضاهاة الخطوE 'النس'ة دائما للمحرر 

  .العرفي الورقي

المواد  المنصوص علیها في اإلجراءاتفانه تت'ع  ،لمحرر الرسميبتزو�ر ا األصليلالدعاء  و'النس'ة  

من  للتأكدمضاهاة الخطوE  إجراء إت'اعحیث یتم ، وٕادار�ةمدن/ة  إجراءاتقانون  188إلى  186من 

، وٕاذا ح*م بثبوت التزو�ر، /أمر بإزالة أو إتالف المحرر أو شط'ه عدم صحة المحرر الرسمي أوصحة 

   .)2(*ل/ا أو جزئ/ا وٕاما بتعدیله

  

  الفرع الثاني

  المحررات االلكترون�ة تزو0رجر0مة 

المعلومات/ة من الجرائم  التزو�ر جر�مةااللكترون/ة، أو ما تسمى بررات في المحتعد جر�مة التزو�ر       

أو القوانین  ،نص علیها في نصوص قانون العقو'اتالالتي نظمت أح*امها تشر�عات الدول، سواء '

وسنتناول في هذا الفرع التعر�ف بهذه  .ترون/ة أو التوق/ع اإللكترونيالخاصة المتعلقة 'المعامالت اإللك

  .موقف المشرع الجزائر  منها الجر�مة، ثم

  :أوالـــ التعر0ف بجر0مة التزو0ر المعلومات�ة

                                                           

قانون مرافعات إذا  286و  306المادتین إث'ات، أما القانون الفرنسي فاستنادا إلى قانون  52و  49المادتین 'النس'ة للقانون المصر  تقابلها   )1(

  .إذا تعلD 'محرر عرفي 285و  299تعلD 'محرر رسمي، والمادتین 

 285و  300رسمي، والمادتین المحرر 'النس'ة للقانون مرافعات فرنسي  286و  314والمادتین  ،من قانون اإلث'ات المصر   59تقابلها المادة  )2(

  .عرفيالمحرر لل 'النس'ةمن ذات القانون 

  .وما یلیها 361دـ جمال عزاز  دمحم العزاز ، المرجع السابD، ص  :تفصیل ذلك راجعـــ    



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

281 

 

معلومات أو نظام الغش أو التدل/س على  هو الدخول 'طر�D ،و�ر المعلومات/ةالمقصود بجر�مة التز     

أو الق/ام 'عمل/ة إعداد نظام إلكتروني من أجل تزو�ر توق/ع  ،قاعدة ب/انات تتعلD 'التوق/ع اإللكتروني

الكتروني، أو شهادة تصدیD محرر طال التزو�ر محتو; /*ما قد  ،)1(إلكتروني دون موافقة صاح'ه

  . إلكتروني

'حیث  ة،أخطرها التي تهدد أمن وسالمة السندات اإللكترون/بر هذه الجر�مة من أهم الجرائم و وتعت     

  .)2(نظام إلكتروني للتزو�ر إعداد'ه أو  حتزو�ر من خالل الدخول غیر المصر  اعل 'ارتكاب عمل/ة/قوم الف

فالتزو�ر /م*ن تصور وقوعه في نطاق التوق/ع والمحررات والوسائ< االلكترون/ة، عن طر�D تغییر      

یر الب/انات الحق/قة على الشرائ< والمحررات التي تمثل مخرجات الحاسب اآللي، طالما طال التغی

الموجودة في الحاسب نفسه 'شرE حدوث ضرر، والذ  یتمثل في المساس 'الثقة المفترضة في المحررات 

الرسم/ة والتوق/عات االلكترون/ة عند تزو�رها، أو المساس 'حقوق األفراد عند التزو�ر في المحررات العرف/ة 

  .)3(االلكترون/ة

على أن التزو�ر في إطار التوق/ع والمحرر االلكتروني، هو أخطر صور الغش  )4(وقد اتفD الفقه    

المعلوماتي، ذلك أن المحررات االلكترون/ة تقوم علیها في الوقت الراهن عمل/ة تسجیل التصرفات واألعمال 

Dالثقة للتوق/عاتاألطراف القانون/ة، التي ترتب حقوقا وتنشئ التزامات على عات Dوعلى ذلك تتحق ، 

  .والمحررات االلكترون/ة

والر*ن الماد  لجر�مة تزو�ر وتقلید المحررات االلكترون/ة والتوق/ع االلكتروني، له صور عدیدة تتمثل      

في تزو�ر أو تقلید محرر أو توق/ع الكتروني أو شهادة اعتماد توق/ع الكتروني، أما الصورة الثان/ة للر*ن 

                                                           

   .152، ص 2007، دار الجامع/ة الجدیدة، الط'عة األولى، اإلس*ندر�ة، المسؤول�ة اإللكترون�ةن منصور، یدمحم حس. د) 1(

، 2006، دار الف*ر الجامعي، اإلس*ندر�ة، مصر، حمایتها القانون�ةالتجارة االلكترون�ة دـ عبد الفتاح بیومي حجاز ، : راجع في هذا الشأن أ/ضا

.618 - 602ص . ص  

  .439 - 309ص . ، ص2007دار الجامعة الجدیدة، اإلس*ندر�ة، مصر،  ،-دراسة مقارنة-جرائم نظم المعلوماتــــ دـ أ/من عبد هللا ف*ر ، 

  .155-154سابD، ص المرجع ال، احمد عزمي الحروب/أ  )2(

  .159، ص 2008، دار الكتب القانون/ة، مصر، التزو0ر في جرائم الكمبیوتر واالنترنتدـ عبد الفتاح بیومي حجاز ،  )3(

  .234دـ حسام دمحم نبیل الشنراقي، المرجع السابD، ص  )1(

  .553ــــ 552، المرجع السابD، ص أصول اإلث	اتدـ عصمت عبد المجید '*ر،    
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الكتروني مزور، أو شهادة مزورة 'اعتماد توق/ع الكتروني، شرE الماد ، فهي استعمال محرر أو توق/ع 

  .)1(أن /*ون الفاعل عالما بذلك

أما الر*ن المعنو  فیتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تغییر الحق/قة في المحرر، واتجاه نیته إلى       

لمعنو  في هذه استعمال المحرر ف/ما زور من أجله، ذلك أن القصد الجنائي هو صورة الر*ن ا

  .)2(الجر�مة

  :المقارنة والتشر0ع الجزائر3 في التشر0عات المعلومات�ة ثان�اـــ جر0مة التزو0ر 

 ،)3(ة، سواء على مستو; االتفاق/ات الدول/ةالتزو�ر في الب/انات اإللكترون/ /ةتشر�عات الدولالجرمت        

قانون من  441/1حیث نص المشرع الفرنسي في المادة أو على مستو; النصوص الداخل/ة للدول، 

یر احت/الي للحق/قة ی*ل تغ ا/ش*ل تزو�ر  :"في 'اب التزو�ر 'أنه )4(1994سنة  العقو'ات الفرنسي الصادر

 ،عن األف*ار أ/ة دعامة للتعبیر وأعلى محرر  ب، و�نصوسیلة *انت /ةجز 'أ�نضرر، و  إحداثمن شأنه 

  .)5( "/*ون موضوعها أو /*ون من آثارها إقامة الدلیل على حD أو على وقائع ذات نتائج قانون/ة

 ،ر المحررات التي تتم على دعائم إلكترون/ة�/ستوعب تزو  ،على ذلك فالتزو�ر ط'قا للقانون الفرنسيو      

، وذلك 'عد أن قام *ما للنصوص العامة للتزو�ر يأفعال التزو�ر المعلوماتالمشرع الفرنسي  خضعأحیث 

  .فق< ل/س محرراأ  دعامة و ل/شمل موضوع التزو�ر  رأینا بتعدیل

 124في المواد من  ،العرف/ةالرسم/ة و  الورق/ةتزو�ر المحررات أشار إلى الجزائر  الذ   خالفا للتشر�ع

  .*ما فعل المشرع الفرنسيلم /ستوعب المحررات اإللكترون/ة، و ، )6(قانون عقو'ات 229إلى 

                                                           

  .613ـ 612المرجع السابD، ص  ،التجارة االلكترون�ة وحمایتها القانون�ةدـ عبد الفتاح بیومي حجاز ، ) 1(

  .613، ص السابDدـ عبد الفتاح بیومي حجاز ، المرجع ) 2(

.08/11/2001بتار�خ  ي، الصادرةإلجرام المعلوماتلمن االتفاق/ة الدول/ة  07المادة جرمتها  فقد)  3) 
(4) Article 441-1 : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui à 
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences 
juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 

.بذلك علمه إلكترون/ا مزورا مع امن /ستخدم مستند ،قانون عقو'ات فرنسي 462/6نص المادة  *ما /عاقب)  5) 

  .، المتضمن قانون العقو'ات، معدل ومتمم1966یونیو  8الموافD لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156األمر رقم )6(
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 ،إلى 'اب التزو�ر في المحرراتقانوني إضافة نص  على المشرع الجزائر ،اقترح 'عض الفقه عل/ه و     

م*توب أو في أ  محرر *ل تغییر للحق/قة 'طر�D الغش في ": /عرف ف/ه التزو�ر على النحو التالي

النص جم/ع المستندات حیث س/شمل هذا وهو ما نوافقه الرأ ،  .")1(الف*ر نتعبیرا عتحتو  دعامة أخر; 

  .المعلومات/ة، وهو ما س/ضمن حما/ة جزائ/ة لكافة المنتجات المعلومات/ة

من خالل  ،في مجال اإلجرام المعلوماتي خاصاقسما  حدثاست فالمشرع الجزائر  على الرغم من أنه      

على األنظمة  ةالوارد اءاتدر�م االعتج، وذلك بت)2(المتضمن تعدیل قانون العقو'ات 04/15القانون 

، فلم على منتجات اإلعالم اآللي االعتداءالمعلومات/ة 'استحداث نصوص خاصة، إال أنه أغفل تجر�م 

االتجاه الذ  تبنته التشر�عات الحدیثة، التي  و�ر المعلوماتي، *ما أنه لم یتبن/ستحدث نصا خاصا 'التز 

  .)3(عمدت إلى توس/ع مفهوم المحرر في قانون العقو'ات، ل/شمل *افة صور التزو�ر الحدیث

وجرم االعتداء على  المتعلD 'عصرنة العدالة، 15/03غیر أنه تدارك الوضع 'موجب القانون رقم       

/عاقب ": على ما یلي 17حیث نص في مادته  لكتروني،التوق/ع االلكتروني *أحد عناصر المحرر اال

إلى  دینار جزائر   100.000بین  ة تتراوحمسنوات، و'غرا )5( إلى خمس )1(من سنة  س''الح

ستعمل 'طر�قة غیر قانون/ة العناصر الشخص/ة المتصلة بإنشاء /*ل شخص  دینار جزائر ، 500.000

  ."توق/ع إلكتروني یتعلD بتوق/ع شخص آخر

/عاقب  :"ونیینالتصدیD اإللكتر المتعلD 'التوق/ع و  15/04لقانون من ا 68*ما نص في المادة     

إلى خمسة  ینار جزائر  د )1.000.000('غرامة من ملیون و سنوات إلى ثالثة أشهر  3'الح'س من ثالثة 

أو بإحد; هاتین العقوJتین فق<، *ل من /قوم 'ح/ازة أو  دینار جزائر   )5.000.000(مالیین دینار 

  ."إفشاء أو استعمال ب/انات إنشاء توق/ع إلكتروني موصوف خاصة 'الغیر

                                                           

محند  أكليني الموقع الرسمي لجامعة العقید متوفر على الموقع اإللكترو  ،"مات�ة في التشر0ع الجزائر3 و مواجهة الجر0مة المعل"فشار عطا هللا، أـ  )1(

  .2013مارس  1الجمعة ، cubouira.org http // : :، متوفر على الموقع االلكترونيالبو�رة ،الحاجأو 

، 71، الجر�دة الرسم/ة رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15، المستحدثة 'موجب القانون رقم 7م*رر  394م*رر إلى  394 من المواد )2(

  .، المتضمن قانون العقو'ات، معدل ومتمم1966یونیو  8الموافD لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156، المعدل لألمر رقم 12و11 ص

)3( Dأـ فشار عطا هللا، المرجع الساب.  

على الموقع  ةس قضاء المسیلة، متوفر مجل أمام ألقیتمداخلة  ،"الجرائم الماسة 	أنظمة المعالجة اآلل�ة للمعلومات"ـــ أــ ز�اني عبد الغني،    

   www.courdemsila.mjustice.dz  :االلكتروني
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  ارتكب إحد; الجرائم المنصوص ذ/عاقب الشخص المعنو  ال:"القانون  من نفس75أضافت المادة و     

صوص علیها 'النس'ة ألقصى للغرامة المنمرات الحد ا )5(علیها في هذا الفصل 'غرامة تعادل خمس 

   ".للشخص الطب/عي

واستعماله  ،وق/ع اإللكتروني الخاص 'الموقع/الحQ على هذه النصوص أنها تجرم المساس 'الت ما    

عناصر الدلیل الكتابي اإللكتروني، ومن ثمة فإن غیر قانون/ة، حیث /عد التوق/ع اإللكتروني أحد  ق 'طر 

  .سؤول/ة الجزائ/ة على مرتك'همساس 'ه یوجب الم*ل 

، لم یتم التطرق بنصوص ني من عناصر المحرر اإللكتروني وهو الكتا'ةغیر أن العنصر الثا     

التزو�ر  ةجر�مبون العقو'ات في المادة المتعلقة خاصة إلى تجر�مه، *ما فعل المشرع الفرنسي بتعدیله قان

  . اتعفاقانون المر *ذا و )  441/1 ادةمال(

من قانون التوق/ع اإللكتروني صورا للتزو�ر  23ما 'النس'ة للمشرع المصر  فقد أورد في نص المادة أ     

هذه حیث تنص  ،/م*ن االدعاء بها أمام القضاء المدنيتكون محال للمساءلة الجنائ/ة و  ،اإللكتروني

 ،في أ  قانون آخر د منصوص علیها في قانون العقو'ات أوشعقو'ة أ /ةمع عدم اإلخالل 'أ:"المادة

أو بإحد; هاتین العقوJتین  مائة ألف جن/ه زرامة ال تقل عن عشرة أالف جن/ه وال تجاو 'غ/عاقب 'الح'س و 

  :*ل من

   .ول على ترخ/ص 'مزاولة النشاE من الهیئةصأصدر شهادة تصدیD إلكترون/ة دون الح –أ

طر�D االصطناع أو ' ،شیئا من ذلكر أتلف أو عیب توق/عا أو وس/طا أو محررا إلكترون/ا أو زوُ  -ب

  .آخر أو 'أ  طر�D رو�حالتعدیل أو الت

   .مع علمه بذلك اا أو مزور 'أو وس/طا أو محررا إلكترون/ا معیاستعمل توق/عا  - ج

  .من هذا القانون  )2(21، )1(19 خالف أ/ا من أح*ام المادتین -د

 ذاوس/< أو محرر إلكتروني أو اخترق ه  صل 'أ/ة وسیلة إلى الحصول 'غیر حD على توق/ع أوتو  - ه

  .الوس/< أو اعترضه أو عطله عن أداء وظ/فته

ال الف جن/ه و آمن هذا القانون الغرامة التي ال تقل عن خمسة )1(13تكون العقو'ات على مخالفة المادة و 

  .تجاوز خمسین ألف جن/ه
                                                           

.شتراE الترخ/ص لمزاولة نشاE التصدیD اإللكترونيلمتعلقة 'اا 19المادة )  1) 

.المقدمة من أجله فق<استخدامها للغرض ة إلى جهات التصدیD اإللكتروني و المعلومات المقدمعلقة 'عدم إفشاء الب/انات و تالم 21المادة )  2) 
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لهذه الجرائم في حدیها األدنى واألقصى، رة العقو'ة المقر  رة،اد 'مقدار المثل المقر ي حالة العود تز فو       

على ش'*ات دتین یومیتین واسعتي االنتشار، و في جر� انةدنشر ح*م اإلب/ح*م  األحوالفي جم/ع و 

  ." المعلومات اإللكترون/ة المفتوحة على نفقة المح*وم عل/ه

ومن بینها جرائم التزو�ر ، مرت'طة بنشاE التوق/ع اإللكترونيالمادة تحدد مجموعة الجرائم ال فهذه      

فإذا توافرت إحد; هذه الصور  ،)ه  - ج -ب(وهي الصور  ،الماسة 'المحرر أو التوق/ع اإللكتروني

  .التوق/ع اإللكتروني بتزو�ر المحرر أو طعنأم*ن ال

المنصوص علیها في قانون اإلث'ات، الخاصة  األح*امD في شأن هذا االدعاء طب/أن  و/م*ن         

 .من قانون التوق/ع اإللكتروني نفسه 17ط'قا لإلحالة الواردة في المادة ، 'التزو�ر 'االدعاء

 ،اإلدار�ةاءات المدن/ة و لم /شر صراحة إلى تطبیD أح*ام قانون اإلجر  ،بینما 'النس'ة للمشرع الجزائر       

بنصوص عامة، ولم ، بل جاء لكترون/ة أو التوق/ع اإللكترونيعند الطعن 'التزو�ر في صحة المحررات اإل

  ./فصل في هذه الجرائم *ثیرا

  

  

  

  

  لثالفرع الثا

  القاضي في تقدیر سالمة المحررات االلكترون�ة سلطة

في تقدیر ق/مة المحرر اإللكتروني الذ  تعرض إلى محو أو إضافة  ،یتمتع القاضي 'سلطة واسعة     

یوضح العیوب التي أصابت السند ، وأن معلالناصره، و�جب أن /*ون قراره أو تعدیل في أحد ب/اناته أو ع

 ه االستعانة/م*ن*ما  اء في هذا المجال،'االستناد إلى رأ  الخبر  إنقاصها،أو  تهق/م إسقاEودعت إلى 

                                                                                                                                                                                     

  .هیئة تنم/ة صناعة تكنولوج/ا المعلوماتإلى تقد/م جهات التصدیD تقار�ر عن عملها  13المادة ) 1(
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وف/ما إذا تعرض  ،ند اإللكترونيسالمة المستو لتقدیر مد; صحة خدمات التصدیD اإللكتروني،   مؤد'

  .)1(خصم الذ  أن*رهله لتره أو نسبو صد ٕام*ان/ةو لتزو�ر ل

السالف الذ*ر، إلى ضرورة أن /*ون السند  973ــــ  05وقد أشار المشرع الفرنسي في المرسوم رقم      

االلكتروني غیر متضمن لحشو أو إضافة أو فراغ، مما یثیر الشبهة وعدم الثقة بهذا المحرر، و*ل ذلك 

  .)2(یجعل السند االلكتروني 'اطال

*أن /*ون السند ظاهرا بوضوح،  تهالسند اإللكتروني إذا *ان عدم صحاألخذ 'قد تهمل المح*مة *ما    

، منسو'ا إلى شخص ال /عرف القراءة أو الكتا'ة، أو یجهل استخدام الحاسب اآللي الذ  ین*ره الخصم

  .)3(االنترنت، ألن التعامل بهذه السندات، /فترض بها العلم 'استخدام هذه األجهزةو 

على شروطها القانون/ة فإنها تتمتع  ت االلكترون/ة إذا ما توافرتالمحررا أنخالصة القول یتبین لنا       

'الحج/ة الالزمة، وتتساو; في ذلك مع المحررات التقلید/ة الورق/ة، وعلى ذلك /م*ن إث'ات المعامالت 

اخت/ار اإلث'ات االلكتروني إلث'ات  التجار�ة االلكترون/ة بهذه المحررات، *ما یجوز لألطراف االتفاق على

معامالتهم واست'عاد اإلث'ات التقلید ، غیر انه ال /م*نهم تقدیر حج/ة هذه المحررات وٕاعطائها مرت'ة تفوق 

المحررات التقلید/ة الرسم/ة، الن تقدیر حج/ة المحررات منوE 'القاضي، ومرت'< 'السیر الحسن لقواعد 

  .العدالة

لطعن في صحة هذه المحررات إذا تبین لهم وجود شبهة فیها، وذلك 'االستناد إلى و�جوز لألطراف ا      

وق/ع أو الطعن 'التزو�ر في محتو; المحرر قواعد قانون اإلجراءات المدن/ة واإلدار�ة، في حال إن*ار الت

إلى  نادااللكتروني، رسم/ا *ان أم عرف/ا، *ما /م*نهم رفع دعو; التزو�ر أمام القضاء الجنائي، واالست

  .المتعلD 'التوق/ع والتصدیD االلكترونیین 15/04أو القانون رقم قانون العقو'ات 

  الم	حث الثاني

  ت وتحدید القانون الواجب التطبیNالتنازع بین المحررا

                                                           

  .288، ص ابDس، المرجع الالنوافلة دـ یوسف احمد )1(

(2) « Art. 19. - Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l'acte sont nuls. 
« Les renvois sont portés en fin d'acte et précèdent la signature.  

  .136-135المرجع السابD، ص  ،	السندات اإللكترون�ة ومتطل	ات النظام القانوني لتجاوزها اإلث	ات تحد�اتع'اس العبود ، دـ ) 3(
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لعالقات التعاقد/ة بین األفراد، ما أفرزه من تقن/ات جدیدة أثرت على انتیجة للتطور التكنولوجي، و       

قوانین تعترف  ٕاصدارو  ،المحررات اإللكترون/ة إلث'ات المعامالت التي تتم عبر وسائ< إلكترون/ةر و ظهو 

المحررات التقلید/ة  أص'ح من المحتمل حدوث تعارض بین ة،'حج/ة عناصر المحررات اإللكترون/

ذا محررات *ررات إلكترون/ة و حإث'ات عقد عبر اإلنترنت 'م تم، فقد یوالمحررات اإللكترون/ة) الورق/ة(

قي، ر اآلخر /قدم المحرر الو /قدم أحدهما المحرر االلكتروني و قد /حدث نزاع بین طرفي العقد، فو ورق/ة، 

نفس  �ن حوللكن اإلش*ال في حال تعارض مضمون المحرر  ،/*ونا متعارضین فال إش*ال /حدثلم فإذا 

  القاضي؟  ح�رجو ن له األولو/ة كو تالموضوع، فأ  من المحرر�ن 

ما ف/ما أنه قد یثور إش*ال حول القانون الواجب التطبیD في منازعات التجارة االلكترون/ة، ال س/ّ  *ما    

إذا *انت في أحد عناصرها تتضمن عنصرا أجنب/ا، فأ  قانون س/طبD على ش*ل العقد،  یتعلD 'الش*ل،

مخالفته 'طالن ضرور ، 'حیث یتوجب على  أمرخاصة إذا علمنا أن الش*ل المتطلب النعقاد العقد هو 

  .*ما أن الدول ف/ما بینها قد ال تتفD حول نفس العقود الواجب إخضاعها إلى ش*ل رسمي. العقد

  :وعلى ذلك سنتناول هذه النقاE في المطلبین التالیین

  ألولا مطلبال

  التنازع بین المحررات اإللكترون�ة والمحررات الورق�ة

/*ن موجودا من  بین المحررات الكتاب/ة، لم التنازع من أش*ال اجدید النوع من التنازع ش*ال /عد هذا      

كز على دعامات ورق/ة، فمع صدور النصوص تجود غیر تلك المحررات التي تر قبل، وذلك راجع لعدم و 

نص علیها  الذ  یتوفر على شروE التي ،التشر�ع/ة التي أعطت حج/ة مساو/ة للمحرر اإللكتروني

  .م*ان حدوث هذا النوع من التنازعأص'ح 'اإل، مع نظیره الورقي، القانون 

الفرع ، و جود نص أو اتفاق ینظم تنازع األدلة الكتاب/ةالفرع األول و : فرعینسنعالج هذه المسألة في /ه علو 

  .عدم وجود نص أو اتفاق ینظم تنازع األدلة الكتاب/ة الثاني

  ولالفرع األ 

  تفاقاال أو  القانوني نصالوجود حالة 
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في حد  ,أو حتى تنازع بین المحررات اإللكترونيحدث تنازع بین محرر إلكتروني ومحرر ورقي،  إذا     

'النس'ة لعقد تم إبرامه إلكترون/ا، فإن القاضي یرجع أوال إلى نصوص القانون، فإذا *ان هناك نص  ،ذاتها

ٕاذا لم یجد نصا قانون/ا ی'حث القاضي ف/ما إذا و ه، 'األخذ  آخر، فوجب عل/هلمحرر على األولو/ة /عطى 

  .األطرافغیره، هنا /عمل 'اتفاق دون لإلث'ات  اتفاق بین األطراف لتقد/م محرر معینهناك *ان 

وعل/ه سنتناول في هذا الفرع بدا/ة حالة وجود النص القانوني، ثم حالة وجود االتفاق بین األطراف     

  على ترج/ح دلیل على آخر

   :قانونيال نصالحالة وجود  ــــأوال

الذ  لم /*ن قبل ذلك من المتصور و ، التنازع بین المحررات وضع المشرع الفرنسي حال لمسألة    

 2000لسنة  230'القانون رقم  إضافتها'عد  ،من القانون المدني 1316/2المادة في نص ف .)1(حدوثه

فصل القاضي في التنازع القائم بین األدلة الكتاب/ة '*ل الوسائل المم*نة، عن طر�D / :"على ما یلي

إلى االحتمال أ/ا *انت الدعامة المستخدمة في تدو�نه، ما لم /*ن هناك نص أو  األقربترج/ح الدلیل 

  ".)2(األطرافاتفاق بین 

نتاجه من القواعد العامة /م*ن استو  ،لم یرد نص مماثل في التشر�ع الجزائر  أو المصر  و       

'معنى آخر ال  ،األدلة التي یتقدم بها الخصومتلقي فدور القاضي في اإلث'ات /قتصر على ، )3(لإلث'ات

  .دل/ال غیر مقدم من أحد الخصومیجوز للقاضي أن /ساهم في جمع األدلة أو أن /ستحدث 

ترج/حه لدلیل معین  أس'ابدون تب/ان  ،على ذلك فإن له سلطة واسعة في موازنة األدلة المقدمة إل/هو  

، ما لم یوجد نص أو اتفاق بین )المح*مة العل/ا( )4(دون رقا'ة عل/ه من مح*مة النقضو  ،على دلیل آخر

  .األطراف على اخت/ار دلیل دون اآلخر

                                                           

(1) FILOUX (L.) et ODOU (S.),  « La signature électronique », Article disponible  sur www.signelec.com, la 
date de mise en ligne est : 2001, P. 23.  

(2) « Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les 
parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, 
quel qu'en soit le support. » 

  .601التهامي، المرجع السابD، ص دـ سامح عبد الواحد ) 3(

  .208 ــ207ي، المرجع السابD، ص Jضر ع/سى غسان دـ ) 4(
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لحال 'النس'ة للمحررات *ما هو اوعل/ه متى وجد نص قانوني /عطي األفضل/ة لمحرر على آخر،     

 فإنهة، المحررات العرف/ة، حیث تعتبر المحررات الرسم/ة أقو; في الحج/ة من المحررات العرف/الرسم/ة و 

  . تقلید/ا مكان إلكترون/ا أأسواء  ،)1(ما هو ثابت في المحرر الرسمي'یجب على القاضي أن /أخذ 

 رلذلك في حال تعارض محر  ،)ش*ل/ة انعقاد(*ما قد یتطلب القانون الكتا'ة *شرE لصحة التصرف  

  .)2(لشرE الش*ل/ة يفإن القاضي /أخذ 'المحرر المستوفمحرر إلكتروني، تقلید  و 

في حال ترج/ح دلیل على آخر 'مقتضى نص قانوني، وجب على القاضي التأكد من مد; توافر و       

الكتا'ة ذات فحو; ومدلول ال، 'أن تكون الشروE الخاصة بإنشاء هذا المحرر التي تجعل منه دل/ال *ام

فإذا لم تتوافر في المحرر االلكتروني شروطه المنصوص علیها  .)3(األطرافموقعا من المحرر أن /*ون و 

  .قانونا تعین عل/ه است'عاده والفصل 'المحرر الكتابي الورقي

  

  

  

  

   :تفاقاال وجود حالة  ـــثان�ا

عدم تعلقها یجوز لألطراف االتفاق على مخالفة القواعد الموضوع/ة لإلث'ات، ل ،*ما رأینا سا'قا      

 )4(وافقه القضاءو ، 1316/02فرنسي صراحة في المادة یؤ�ده القانون المدني ال ا'النظام العام، وهو م

  .أ/ضا )5(الفقهو 

                                                           

(1) CAPRIOLI (E.A.), « Ecrit et preuve électronique, dans la loi n° 2000- 230 du mars 2000 », Art. Précis.  
(2) SEDALLIAN (V.), Preuve et signature électronique, P. 2,   www.intenet juridique.  

  .209السابD، ص ي، المرجع Jضع/سى غسان ر دـ  )3(

(4) Cass.civ, 1ere  ch , 8 nov, 1989 , Bull, I , N° 342, P. 230,  disponible sur www.legifrance.gouv.fr  
(5) CAPRIOLI (E.A.), « Ecrit et preuve électronique dans la loi N° 2000- 230 du 13 mars 2000 », Art. précis. 
      _ MASCRE (F.), « La signature électronique » , www.mascre-reguy.com , article  précis. 
      _ CAHEN (M.I.), « La formation des contrats de commerce électronique », www.elec.com , La date de  
mise en ligne est : Septembre 1999, P. 52.  
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اإللكتروني فق<، واست'عاد ث'ات 'المحرر حیث یجوز للمتعاقدین عبر اإلنترنت االتفاق على جعل اإل     

 ،المحرر اإللكتروني اإلث'ات 'المحرر الورقي فق< دون  االتفاق على ع*س ذلك، أ  المحرر الورقي، أو

فإذا وجد مثل هذا االتفاق سواء أثناء انعقاد التصرف أو 'عده، فإن القاضي یلتزم 'ما انتهت إل/ه إرادة 

  .)1(االطرفین حول الوسیلة التي یثبتان بها تصرفهم

حیث  انه في ظل إم*ان/ة إنشاء عقود رسم/ة الكترون/ة، یجوز لألطراف االتفاق على إبرام العقد الرسمي 

في الش*ل االلكتروني، بوسائل االتصال الحدیثة، دون حاجة إلى الش*ل الورقي، خاصة انه /قدم نفس 

  .الضمانات

في الح*م 'مد; صحة اتفاق  ،تقدیر�ة واسعةلقاضي سلطة لأن من یر; ) 2(لكن هناك من الفقه      

عن اآلخر، فقد اعتبر هذا الرأ  أن توافر مثل هذا الشرE  ٕاسقاطهاو حج/ة  إث'اتاألطراف على منح دلیل 

 ،من قانون االستهالك الفرنسي 132/1تعسف/ا وفD المادة  افي اتفاق الطرفین، /م*ن اعت'اره شرط

 ذعنالم فالطر  إعفاءأو  أو تعدیله ،استنادا إلى القانون الفرنسي ه'طالإأن /ح*م بللقاضي ن *'التالي /مو 

  .)3(منه

صراحة االتفاق على تفضیل  أجازتالتي  ،قانون مدني فرنسي 1316/2استنادا إلى المادة  غیر أنه     

على تقر�ر  األفرادهو ما یجعل اتفاق و  ،تتحفQ في ذلك 'شأن هذا االتفاقأن دون  ،رآخعلى  إث'اتدلیل 

  .لمحرر دون اآلخر جائز قانونا اإلث'اتالحج/ة في 

تفاق /عطي عل/ه فمتى وجد نص قانوني یرتب األولو/ة لمحرر *تابي على اآلخر، أو وجود او      

شوب نزاع بین نبذلك عند  ذب على القاضي األخ، یوجأخر; الحج/ة لدعامة معینة و/سق< الق/مة لدعامة 

الكتاب/ة  األدلةجود نص أو اتفاق ینظم التنازع بین حالة عدم و  ، إلىلفرع المواليسنتطرق في او  .األطراف

  .الورق/ةو  اإللكترون/ة

  الفرع الثاني

  تفاقاال أو قانوني النص الجود عدم و حالة 

                                                           

  .209ي، المرجع السابD، ص Jضع/سى غسان ر دـ ) 1(

  .606المرجع السابD، ص  ،التهاميدـ سامح عبد الواحد ) 2(

  .قانون مدني أردني 204المادة –قانون مدني مصر   149المادة  -قانون مدني جزائر   110المادة ) 3(
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تلق/ه محررات  فإن القاضي في حالة ،الذ*ر ةقانون فرنسي سالف  1316/2إلى نص المادة  ااستناد     

لكن یختلف مضمون هذه العقد، و  سحول نف من أطراف النزاع) ورق/ة إلكترون/ة و(دعامتها اب/ة تختلف *ت

*ذا غ/اب اتفاق بین و  ،جود نص قانوني ینظم هذا التنازع بین المحرراتعدم و  حالالمحررات، وفي 

ر توجب عل/ه الترج/ح بین هذه المحررات، وتحدید المحر یفإنه  ،على ترج/ح دلیل على اآلخر األطراف

 له في ذلك سلطة تقدیر�ة واسعة غیر خاضعة لرقا'ة مح*مةلالحتمال من أجل حل النزاع، و  األقرب

  .)1(اءه على أس'اب سائغةض، طالما أقام قالنقض

محرر إلكتروني  ذا *ان التنازع بینإفي حال ما  ،األدلةوللقاضي السلطة التقدیر�ة في ترج/ح        

، أما إذا وجد القاضي أن عناصر المحرر أ/ضا Jین محرر ورقي *املتوافر على *ل الشروE، و ی*امل 

 Eال االلكتروني هذا المحرر ، فإن )التوق/ع اإللكترونيالكتا'ة و (اإللكتروني مثال ال تتوافر فیها *ل الشرو

  .)2(للمحرر الورقي األولو/ةتكون  ي'التال/عتبر دل/ال *امال، و 

استنادا إلى  ،وني الموصوف هو وحده الذ  /ماثل التوق/ع الم*توبأن التوق/ع اإللكتر مثال نجد ف       

فر في الم تتو  فإذاالمتعلD 'التوق/ع والتصدیD اإللكترونیین،  15/04 الجزائر   لقانون من ا 08المادة 

في  األولو/ةخطي تكون له توق/ع المحرر الممهور بفإن  ،التوق/ع اإللكتروني الشروE المحددة قانونا

اإلث'ات إذا توافر على شروطه المنصوص علیها قانونا، وال مجال لسلطة القاضي التقدیر�ة في الترج/ح 

  .في هذه الحالة

'النس'ة للمحرر الورقي، فإذا *ان المحرر العرفي الورقي بدون توق/ع، بینما استوفى  األمر*ذلك      

�تم است'عاد المحرر األفضل/ة للمحرر اإللكتروني و  ون تك، لدلیل الكتابي الكاملالمحرر اإللكتروني شروE ا

  .)3(ال مجال لسلطة الترج/ح بین المحرر�ن في هذه الحالة أ/ضاو  ،الورقي

      Eدلیل  إنشائهأما إذا *انت المحررات متساو/ة من حیث القوة، 'معنى أن  *الهما یتوافر على شرو*

على القاضي أن یرجح أحد لتنازع یثور هنا، و اآلخر، فإن ا *ان مضمون أحدهما متعارض معو  ،*امل

                                                           

(1) MASCRE (F.), « La signature électronique », Art . précis. 

  .299ــ دـ یوسف احمد النوافلة، المرجع السابD، ص 

(2) CAPRIOLI (E.A.), « Ecrit et preuve électronique », Art. précis.  

، في ضوء قواعد اإلث	ات النافذةمدX حج�ة المحرر االلكتروني في اإلث	ات في المسائل المدن�ة والتجار0ة دـ عبد العز�ز المرسي حمود، ) 3(

  .108 المرجع السابD، ص
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هنا یتمتع القاضي سلطة تقدیر�ة واسعة لتحدید ما هو الدلیل األقرب إلى و  ،المحرر�ن على اآلخر

  .)1(الحق/قة

لحق/قة، *أن /ستعین 'من للقاضي أن /ستعین '*افة الوسائل القانون/ة لتقی/م المحرر األقرب إلى او      

، *ما عدم تحر�فهان حیث دقة الب/انات الواردة 'ه و م ،تقن/ة لتحدید صحة المحرر اإللكتروني لهم خبرة

  .)2(/م*نه االعتداد 'شهادة وس/< ف/ما یتعلD 'التار�خ والتوقیت

فإن  ،ال على تار�خ المحرر اآلخرتر، فإذا *ان تار�خ أحد المحرر�ن أن /ستعین بتار�خ المحر  /م*نه*ما  

  .ن أولى 'االعت'ارهذا المحرر /*و 

هي مهمة صع'ة  ،المحرر األولى 'االعت'ار ء أن مهمة القاضي في تقدیر ما هوالفقهامع تفD نو      

  .)3(له رغم السلطة التقدیر�ة الواسعة الممنوحة

ر محررات إلكترون/ة متعارضة في حد ذاتها، *ما هو الحال 'النس'ة للمحررات /م*ن تصو *ما       

فقد تعرض على القاضي من أطراف العقد المبرم عبر اإلنترنت محررات إلكترون/ة حول نفس  ،التقلید/ة

مصداق/ة، و*ذا  األكثر العقد، غیر أنهما متعارضان في المضمون، هنا یرجح القاضي المحرر اإللكتروني

  .ق/عات اإللكترون/ة لهذه المحرراتالنظر في مستو; التو 

متعارض مع محرر  ،إلكتروني موقع توق/عا إلكترون/ا 'س/طافإذا عرض على القاضي محرر      

متقدما، فإن القاضي ملزم بترج/ح المحرر الموقع توق/عا إلكترون/ا  الكترون/ا إلكتروني موقع توق/عا

لكتروني الموصوف ذلك أن التوق/ع اإل ،على المحرر الموقع توق/عا الكترون/ا 'س/طا، )موصوفا(متقدما

  .صحة ارت'اطه 'المحرر اإللكترونيو  ته/*فل سالم ،األمانمن  /حقD مستو; عال

ر وسائل عبضة أمام القاضي، 'صدد عقد مبرم في حال حدوث نزاع بین المحررات المعرو عل/ه و         

أن  /هعلمحررات ورق/ة، أو حتى بین محررات إلكترون/ة، ثة، سواء بین محررات إلكترون/ة و االتصال الحدی

جد نصا أو یعلى تنظ/م هذا التنازع، وٕاذا لم ف/ما إذا وجد نص قانوني أو اتفاق بین األطراف أوال ینظر 

                                                           

  .609التهامي، المرجع السابD، ص دـ سامح عبد الواحد  )1(

  .229، ص ، المرجع السابDدـ إل/اس ناصیف) 2(

- CAPRIOLI (E.A.), « Ecrit et preuve électronique », Art. précis. 
(3) ROBERT (H.), « La preuve dans la télécommunication » ; www.ifrance.com , mise en ligne : 2000, P. 41.  
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على اآلخر، مع ضرورة  األدلةالتقدیر�ة الواسعة من أجل ترج/ح أحد  تهعمل سلط، فإنه /على ذلكاتفاقا 

   .ا قانون/ا *اف/ا'سبیب ح*مه تیتسب

  الثاني طلبمال

  االلكترون�ةعقود الش�ل القانون الواجب التطبیN على 

إحد; جوانبها ذات 'عد في ال تكون عقود التجارة االلكترون/ة محال لتنازع القوانین، إال إذا *انت     

  .دولي، سواء ف/ما یتعلD بجنس/ة األطراف، أو موضوع العقد أو محل إبرامه أو م*ان تنفیذه

نفس الدولة ومن جنس/ة واحدة فإن التنازع ال فإذا *ان العقد التجار  االلكتروني تم بین أطراف في     

الواجب التطبیD عل/ه وهو قانون الدولة  القانون ح*م العقد الداخلي من حیث  /أخذفي هذه الحالة ف یثور،

  .*ما لو تم إبرام عقد رسمي الكتروني بین موثقین في نفس دولة األطراف التي /حملون جنسیتها .الداخلي

بین أطراف في تتم تتسم 'طا'ع الدول/ة، حیث غیر أن الغالب في عقود التجارة االلكترون/ة أنها     

التي /م*ن أن تنشأ  نزاعاتالوهو ما یجعلها محال لتنازع أكثر من قانون لح*م ، الغالب من دول مختلفة

  . 'شأنها

تم عن 'عد بینهما  مثال، الكترونيفقد /حدث نزاع بین طرفین متعاقدین، حول مضمون محرر رسمي      

هل هو  حل النزاع،من أجل  المختص قانون ال فسن'حثومت'اعدین م*انا،  من طرف موثقین مختلفین

في ظل اختالف األنظمة التوث/ق/ة بین الدول؟  األخرالطرف موثD  قانون أم الطرف األول موثD قانون 

هل نطبD قواعد اإلسناد التقلید/ة على عقود  ؟العقودولذلك فما هو القانون الواجب التطبیD على ش*ل هذه 

  ؟كي /الئم تطب/قها على هذه العقودأم أننا 'حاجة إلى تطو�ر هذه القواعد ل ،الدول/ة التجارة اإللكترون/ة

  األول فرعال

  االلكترون�ة لقانون محل اإلبرام ش�ل العقود إسناد

، فقد االلكترون/ة القانون الواجب التطبیD على ش*ل العقوداختلفت التشر�عات الدول/ة ف/ما بینها حول      

أخضعته 'عض التشر�عات للقانون المطبD على الشروE الموضوع/ة على حد سواء، ف/ما اختارت أنظمة 

  .قانون/ة أخر; ضا'< محل اإلبرام
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  :أوالــــ المقصود 	قاعدة محل اإلبرام

*ل  أن، أ  اإلبرام'ش*ل عام قاعدة قانون بلد ش*ل التصرفات القانون/ة ذات الطا'ع الدولي /ح*م      

/قتض/ه قانون هذا  الذ في الش*ل  إفراغهذو طا'ع دولي تم في بلد معین وتم  آخرتصرف قانوني  أوعقد 

  .یث الش*لمن حالعقد الدولي  البلد، فان هذا العقد /عتبر صح/حا 'اعت'اره القانون المختص في تنظ/م

لم /فرق فقهاء مدرسة األحوال اال/طال/ة القد/مة بین ش*ل العقد وموضوعه من حیث القانون و      

الواجب التطبیD علیهما، فقد أخضعوهما معا لقانون واحد هو قانون محل إبرام العقد، معللین ذلك 'قولهم 

  . )1(أن المتعاقدین قد ارتضوا ضمنا تطبیD هذا القانون 

ولم تتم التفرقة بینهما حتى جاء الفق/ه الفرنسي د/موالن في القرن السادس عشر، وقال بإخضاع     

العقد لقانون إرادة المتعاقدین، فأص'حت بذلك قاعدة خضوع العقد لقانون محل اإلبرام قاصرة على موضوع 

  . )2(ش*ل التصرف دون موضوعه

فنص  ،رقة من حیث القانون الواجب التطبیD علیهماوقد أخذت معظم التشر�عات حال/ا بهذه التف    

تخضع التصرفات القانون/ة في جانبها :" من القانون المدني على ما یلي 19المشرع الجزائر  في المادة 

  .الش*لي لقانون الم*ان الذ  تمت ف/ه

للقانون الذ   و�جوز أ/ضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك أو

  .)3("/سر  على أح*امهما الموضوع/ة

بهذه القاعدة في التشر�عات الداخل/ة عدة اعت'ارات عمل/ة، منها سهولة علم األطراف 'قانون  األخذو�برر 

تصرفات، *ما أن است/فاء الجانب  المتعلقة 'ش*ل ما یجر�انه من  األح*امالتصرف، خاصة  إبراممحل 

أ  سلطة أخر; تتولى إضفاء  أو/ة قد یتطلب تدخل سلطة مختصة *موثD مثال، الش*لي للعالقة التعاقد

                                                           

  .258،  ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الط'عة األولى، عمان، األردن، التجارة عبر الحاسوبدـ عامر محمود الكسواني، ) 1(

  .84ص  ،2000، دیوان المطبوعات الجامع/ة، الجزائر، في القانون الدولي الخاص الجزائر3  مذ�رات ،علي علي سل/ماندـ  )2(

  .قانون مدني أردني 20/1من القانون المدني المصر ، والمادة  19/1تقابلها المادة ) 3(
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، إلیهافقا لتوجیهات قانون الدولة التي تنتمي الطا'ع الرسمي على العقود، وهذه السلطات ال تعمل إال و 

   .)1(مما /عني تطبیD الش*ل الموجود في قانونها الداخلي

ش*ل العقد فإذا اشترE القانون ش*ال محددا 'الذات إلبرام التصرف، فان القاعدة العامة توجب إخضاع     

لزامیتها، فهناك من /عتبرها إلزام/ة *دولة قد اختلف تشر�عات الدول حول مد; إو  .إلى م*ان إبرام العقد

  . )2( اس'ان/ا واألرجنتین والشیلي والبرتغال

، *ألمان/ا وا/طال/ا والنمسا والمجر والسو�د والنرو�ج وانجلترا ت/ار�ااخ فتعتبر تطب/قها أما أغلب/ة الدول    

إذ /حD ألطراف العقد اخت/ار القانون الذ  /ح*م ش*ل العقد، سواء *ان . وفرنسا ومعظم الدول العرJ/ة

   .قانون العقد أو موطن المتعاقدین المشترك أو قانون محل اإلبرام

على است'عاد الش*ل/ة المقررة في بلد اإلبرام 'طالن العقد، ما دام أنه استوفى الش*ل  و'التالي ال یترتب

   .)3(المقرر في قانون الموطن المشترك للمتعاقدین، أو القانون الذ  /ح*م موضوع العقد

فأساس حر�ة اخت/ار القانون الواجب التطبیD على الشروE الش*ل/ة مصدره قانون اإلرادة، و'الذات     

مبدأ سلطان اإلرادة، من خالل إتاحة المجال لطرفي العقد الخت/ار القانون الذ  ینظم الشروE الش*ل/ة، 

  .)4(*ما هو الحال 'النس'ة للشروE الموضوع/ة

الجزائر  فیر; األستاذ أعراب بلقاسم أن هذه القاعدة إلزام/ة في حالة اختالف  أما 'النس'ة للمشرع        

وقد فرضت هذه القاعدة العت'ارات  المتعاقدین في الجنس/ة، واخت/ار�ة في حال تمتعهما بنفس الجنس/ة،

ون عمل/ة، من أجل الت/سیر على المتعاقدین، ذلك أن إلزام المتعاقدین بإت'اع الش*ل الذ  /فرضه قان

قانون موطنهما یوقعهما في حرج *بیر، إذ قد یجهالن الش*ل الذ  /قرره *ل من هذین  أوجنسیتهما 

  . )5(القانونین، وٕاذا لم یجهال هذا الش*ل فقد یتعذر علیهما م'اشرته في بلد إبرام تصرفهما

                                                           

، دار النهضة العرJ/ة للنشر،  التطبیN وأزمته ــقانون العقد الدولي ــ مفاوضات العقد الدولي ـــ القانون الواجب دـ أحمد عبد الكر�م سالمة،  )1(
  .147، ص 2002الط'عة األولى، القاهرة، 

   .323ص  ،2004، الجزء األول، دار هومة، الجزائر، القانون الدولي الخاص الجزائر3، تنازع القوانین دـ أعراب بلقاسم، )2(
(3 ) CAPRIOLI (E.A), Droit international de l économie numérique, 2e éd., Litec, Paris, 2007, P.40.   

الثاني،  اإلصدار، األولىدار الثقافة للنشر والتوز�ع، الط'عة  ،-دراسة مقارنة -الوجیز في عقود التجارة االلكترون�ةدمحم فواز المطالقة،  دـ )4(
  .150، ص 2008عمان، األردن، 

- CAPRIOLI (E.A), Droit international de l économie numérique, Op.cit, P. 40. 

  .324دـ اعراب بلقاسم، المرجع السابD، ص  )5(
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ل العقد، هي غیر أننا /م*ن القول أن المشرع الجزائر  قد جعل من تطبیD قانون بلد اإلبرام على ش*

السالفة  19ت'عا لما نصت عل/ه الفقرة الثان/ة من المادة  .قاعدة اخت/ار�ة على أساس أنها قاعدة م*ملة

  ....".و�جوز أ/ضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك:" الذ*ر

القانون الذ  /ح*م الشروE الموضوع/ة،  إلىفي حین أخضعت 'عض التشر�عات ش*ل العقد      

ف'اعت'ار عقود التجارة االلكترون/ة ما هي إال إحد; األش*ال الجدیدة لاللتزامات التعاقد/ة، فإنها تخضع 

  .لقانون اإلرادة المشتر*ة للمتعاقدین، سواء من حیث الشروE الموضوع/ة أو الشروE الش*ل/ة

تسر  على االلتزامات :" عامالت المدن/ة اإلماراتي على أنهمن قانون الم 19/1فقد نصت المادة      

التعاقد/ة ش*ال وموضوعا قانون الدولة التي یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین إن اتحدا موطنا، فإن 

اختلفا موطنا /سر  قانون الدولة التي تم فیها العقد، ما لم یتفD المتعاقدان أو یبین من الظروف أن قانونا 

  ".هو المراد تطب/قه آخر

جعل إرادة المتعاقدین في تحدید القانون الواجب التطبیD على االلتزامات التعاقد/ة المشرع اإلماراتي ف     

هي األصل، وفي حال غ/اب االتفاق /طبD قانون الموطن المشترك في حال اتحادهما في الموطن، وفي 

د، *ل ذلك ما لم یوجد نص قانوني آخر یوجب حال االختالف /طبD قانون الم*ان الذ  تم ف/ه العق

  .تطب/قه

وما /الحQ عن المشرع اإلماراتي انه اختار ص/غة مرنة، ال تمنع القضاء من االجتهاد وال تحول      

دون االنتفاع من *ل تطور مقبل من الفقه، وقد قرن المشرع اإلماراتي في هذه الص/غة بنصوص خاصة، 

آمرا 'النس'ة لعقود معینة، و'عضها /ضع قرائن /ستخلص منها اإلرادة  'عضها /عین اختصاصا تشر�ع/ا

  .)1(عند عدم االتفاق، و'عض آخر /عین اختصاصا تشر�ع/ا لمسائل تتعلD بتنفیذ العقود

المشرع اإلماراتي *ل من الشروE الموضوع/ة والشروE الش*ل/ة لنفس األح*ام، في وعل/ه أخضع      

فرق بین الشروE الموضوع/ة للعقد والتي تخضعها لقانون اإلرادة المشتر*ة، حین أن غالب/ة التشر�عات ت

  .، وJین الشروE الش*ل/ة التي تخضعها لقانون محل اإلبرام)2(*ما هو الحال 'النس'ة للمشرع الجزائر  

                                                           

  .267ص  المرجع السابD،دـ عامر محمود الكسواني، ) 1(

/سر  على االلتزامات التعاقد/ة القانون المختار من المتعاقدین إذا *انت له صلة  :"من القانون المدني الجزائر  على أنه 18تنص المادة ) 2(

  .حق/ق/ة 'المتعاقدین أو 'العقد
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  .ش�لالذ3 �ح�م النطاق تطبیN القانون  ـــن�اثا

'*ونها قاعدة تنازع ، 'معنى أنها قاعدة إسناد/ة تكتفي ، اإلبرامإلى بلد تتمیز قاعدة إسناد ش*ل العقد    

'الرJ< بین ش*ل التصرف والقانون الواجب التطبیD عل/ه، دون أن تعطي حال موضوع/ا للمسألة، فهي ال 

وٕانما تكتفي  ،)1(هذا العقد أو ذاك ین'غي إبرامه في ش*ل رسمي أو عرفيأن  تتضمن أح*اما تقضي مثال

فق< 'اإلشارة إلى القانون الواجب التطبیD على ش*ل العقد الدولي، دون تحدید طب/عة الش*ل المقصود 

أنواع، منها الش*ل/ة المتطل'ة النعقاد العقد، موضوع دراستنا،  الش*ل/ة *ماف .بتطبیD قانون بلد اإلبرام عل/ه

  .عقدوالش*ل/ة المتطل'ة إلث'ات ال

  :االنعقاد �ةش�لــــ 1

  :نعقادانقسم الفقه إلى فر�قین، من اجل تحدید القانون الواجب التطبیD على ش*ل العقد المتطلب لال   

ـ یر; الفر�D األول 'ان الش*ل المطلوب النعقاد التصرف /عتبر من األمور المتعلقة 'الموضوع، الن أ

 Dبجوهر العقد، مما یتعین است'عاد غرض المشرع من فرضه هو حما/ة رضا المتعاقدین، فهو بذلك یتعل

  .  )2(إدخاله في مفهوم الش*ل

و�راعى أن :" ولقد أثبتت المذ*رة اإل/ضاح/ة للقانون المدني المصر  هذا الرأ ، فقد جاء فیها    

اختصاص القانون الذ  /سر  على الش*ل ال یتناول إال عناصر الش*ل الخارج/ة، أما األوضاع الجوهر�ة 

لتي تعتبر ر*نا في انعقاد التصرف *الرسم/ة في الرهن التامین ــ الرسمي ــ فال /سر  في الش*ل وهي ا

  ".علیها إال القانون الذ  یرجع إل/ه الفصل من حیث الموضوع

ــ بینما یر; فر�D أخر من الفقه 'ان الش*ل المطلوب النعقاد العقد یدخل في مفهوم الش*ل، و'التالي ب 

التصرف القانوني هو الذ  یرجع إل/ه في ب/ان لزوم الش*ل من عدمه، والقول 'غیر فان قانون محل إبرام 

  .ذلك یتنافى مع ف*رة الت/سیر التي تقوم علیها قاعدة خضوع التصرف لقانون محل إبرامه

                                                                                                                                                                                     

  .وفي حالة عدم إم*ان ذلك، /طبD قانون الموطن المشترك أو الجنس/ة المشتر*ة

  .وفي حالة عدم إم*ان ذلك، /طبD قانون محل اإلبرام

  ."موقعهغیر أنه /سر  على العقار قانون 

  .257دـ أحمد عبد الكر�م سالمة، المرجع السابD، ص ) 1(

، ص 1997، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الط'عة الثان/ة، األردن، -دراسة مقارنة - القانون الدولي الخاص، تنازع القوانیندـ حسن الهداو ،  )2(

173.  

  .85دـ علي علي سل/مان، المرجع السابD، ص -   
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و/عتبر الرأ  الثاني هو الرأ  الراجح فقها، وقد أخذت 'ه مح*مة النقض الفرنس/ة في عدة أح*ام       

قضت 'صحة اله'ة الحاصلة في *ندا في ش*ل عرفي بین فرنسي و*ند ، على أساس أن  لها، فقد

منه  931القانون الكند  /قبل اله'ة في هذا الش*ل، في حین أن القانون المدني الفرنسي في المادة 

 .تستلزم الرسم/ة في اله'ة

وفقا لقاعدة قانون المحل /ح*م *ما أن قواعد التنازع الفرنس/ة تنظم ش*ل التصرف في القانون في الغالب 

  .)1(ش*ل التصرف

      Dالقانون إجراء الش*ل أمام موث Eو/ستثني أصحاب هذا الرأ  من الخضوع لقانون الش*ل، لما /شتر

قانون مدني فرنسي من إجراء الرهن الرسمي على عقار في فرنسا  2328معین مثل ما تشترطه المادة 

  .لد; موثD فرنسي

رسمي على عقار موجود في فرنسا في  رهن فوفقا لهذه المادة ال /م*ن للفرنسیین في الخارج إبرام عقد    

  .)2(الش*ل المحلي ولو *ان هذا الش*ل رسم/ا

  

  

  

  :إلث	اتا �ةش�ل ـــ2

یدخل هذا النوع من الش*ل/ة في مفهوم الش*ل، و'التالي فان القانون الذ  /ح*م الش*ل هو الذ  یرجع     

إال أن 'عض الفقه یر; خالف ذلك، حیث . )3(إل/ه لمعرفة لزوم أو عدم لزوم ش*ل معین إلث'ات التصرف

                                                           

   .207، ص 2012دار هومة، الجزائر،  ،النظام القانوني لعقود التجارة االلكترون�ةأـ لزهر بن سعید، ) 1(

  .326دـ أعراب بلقاسم، المرجع السابD، ص  )2(

 على الموقع االلكتروني ،2009أوت  2 مقال منشور بتار�خ ،"القانون الواجب التطبیN على االلتزامات التعاقد�ة" أـ دمحم العید، )3(

dz.com/forum/showthread.php?t=407-http://www.droit  
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قد 'ش*ل تام، سواء أكان العقد الذ  /ح*م الع لمتطلب إلث'ات التصرف، إلى قانون یوجب إخضاع الش*ل ا

  . )1(الشرE ش*ل/ا أم موضوع/ا

من دول مختلفة، فأ  قانون  أطرافیثور في عقود التجارة االلكترون/ة التي تتم بین  اإلش*ال أنغیر     

  .التوث/ق/ة بین الدول األنظمة/ح*م النزاع في حال االختالف حول ش*ل هذه المحررات، في ظل اختالف 

  ثانيالفرع ال

  برام العقد االلكترونيإتحدید م�ان صعو	ة 

 أهم/ة 'الغة في العالقات التعاقد/ة ذات الطا'ع الدولي، حیث االلكترونيالعقد  إبرام/ش*ل تحدید م*ان 

م*ان غیر أن تحدید . یتوقف عل/ه تعیین القانون الواجب التطبیD وتعیین المح*مة المختصة بنظر النزاع

من  العقد االلكتروني /ش*ل تحد/ا في ظل صعو'ة تعیین م*ان إرسال أو استالم الرسالة االلكترون/ة إبرام

  . Cyber-spaceقبل المرسل إل/ه، ألنها تتم عبر فضاء الكتروني 

، فلم تضع أغلب التشر�عات الوطن/ة أو الدول/ة حال لمش*لة تحدید م*ان إبرام العقد االلكتروني      

فالقانون النموذجي للتجارة االلكترون/ة لالونسیترال اكتفى بتحدید م*ان إرسال واستق'ال الرسالة االلكترون/ة 

  . العقد انعقاد، دون أن /حدد م*ان 15/4في نص المادة 

حیث  ،)2(2002في قانون المعامالت والتجارة االلكترون/ة لسنة  وهو ما ذهب إل/ه المشرع اإلماراتي    

اتخذ مقر عمل منشئ الرسالة ومستلمها م*انا، فافترضت المادة السا'عة عشر الفقرة الخامسة من ذات 

القانون، أن م*ان إرسال الرسالة االلكترون/ة هو الم*ان الذ  /قع ف/ه مقر عمل المنشئ، وأن م*ان 

لمرسل منشئ الرسالة استالمها هو الم*ان الذ  /قع ف/ه مقر عمل المرسل إل/ه، وذلك ما لم یتفD ا

والمرسل إل/ه على خالف ذلك، فیجوز لهما أن /حددا م*انا آخر 'االتفاق بینهما على انه م*ان اإلرسال، 

  م*ان االستالم

                                                           

  .150دـ دمحم فواز المطالقة، المرجع السابD، ص ) 1(
  http://theuaelaw.com:  ، متوفر على الموقع االلكتروني'شأن المعامالت والتجارة االلكترون/ة 2002لسنة ) 2(قانون رقم ) 2(
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*ما بّین المشرع اإلماراتي أ/ضا أنه في حالة تعدد مقرات العمل، یتم االعتماد على المقر األكثر      

'العقد االلكتروني، أو 'االعتماد على مقر العمل الرئ/سي في حالة عدم صلة وعالقة 'المعاملة المعن/ة أ  

   .وجود المعاملة

فم*ان العقد في عقود التجارة االلكترون/ة، یتحدد 'موقع مقر عمل مرسل ومستلم الرسالة االلكترون/ة،      

ملة، وعند تعذر وفي حال تعدد مقار العمل فیتحدد م*ان العقد 'حسب موقع المقر األكثر صلة 'المعا

التحدید، /عتبر مقر العمل الرئ/سي هو م*ان اإلرسال أو التسل/م، وفي حالة انعدام مقر العمل للمرسل أو 

وف/ما . المستلم، فان تحدید م*ان اإلرسال واالستالم یتحدد حسب محل اإلقامة المعتادة للمرسل والمستلم

  .ف/هئ/سي أو المقر الذ  تأسس /عني مقره الر م*ان العقد یتعلD 'الشخص االعت'ار ، 

م*ان  أمالعقد االلكتروني، هل هو م*ان المرسل  انعقادم تحدد م*ان هذه التشر�عات ل أنغیر      

وهو ما /ستوجب الرجوع إلى القواعد العامة والنظر�ات الفقه/ة في المرسل إل/ه في حال التعاقد عن 'عد، 

  :، و/م*ن إجمالها في مذهبینغائبین ینالعقد في التعاقد بالقانون المدني، الخاصة بتحدید م*ان إبرام 

ذلك  یتحقD حیث العقد، النعقاد یکفي اإلرادتین توافق فإن المذهب لهذا وفقا :القبول إعالن مذهب- أ

 تواجد مکان في مبرما العقد یعتبر وعل/ه لإلیجاب الموجه إل/ه، قبوله اآلخر الطرف إعالن بمجرد

   .اإلرادتین هـفی تطابقت الذ  الم*ان باعتباره الموجب له

إذا *ان :" أنهعلى  منه 101 المادة نصت حیث ،األردني القانون المدني المذهب بهذا أخذ وقد

 فیهما صدر والزمان الذین الم*ان يـف تم قد یعتبر األخیر هذا فإنالمتعاقدان ال یجمعهما مجلس عقد 

   .)1("القبول

 القانون/ة اـآثاره دثـتح أن نـیمک ال اإلرادة أن أساس على هذا المذهب/قوم  :العلم 	القبول مذهبـــ  ب

إلیجا'ه، وعل/ه /عتبر العقد مبرما في م*ان تواجد  'قبول القابل الموجب فیه یعلم الذ  من الوقت إال

 یعتبر :"من الفانون المدني 67وهو المذهب الذ  أخذ 'ه المشرع الجزائر  في نص المادة  الموجب،

 أو نص یوجد لم ما الموجب 'القبول، فیهما یعلم الذین والزمان الم*ان في تم قد غائبین بین ما التعاقد

 إل/ه ـلوص الذین الزمان وفي الم*ان في'القبول  علم قد الموجب أن ویفترض .ذلك رـبغی يـیقض اتفاق

  ".القبول اـفیهم
                                                           

   .60ص  ،2005 ، األردن،عمانالط'عة األولى، الثقافة للنشر والتوز�ع، دار  ،التجارة االلكترون�ةأحکام عقود ، برهمل إسماعیل نضادـ  )1(



 الباب الثاني                                       دور الشكلية في إثبات عقود التجارة االلكترونية

 

 

301 

 

العقد،  إبرام مکان تحدید في 'القبولالعلم  بمذهب أخذ المشرع الجزائر   أن یتضح النص هذا لخال من 

   .)1(*ما أخذت 'ه أغلب التشر�عات األخر; 

وعلى هذا األساس /عتبر العقد االلكتروني منعقدا في الم*ان والزمان الذین /علم فیهما الموجب      

  . تتضمن قبول القابلبرسالة الب/انات التي 

للتجارة االلكترون/ة أن م*ان إرسال رسالة الب/انات من القانون النموذجي  15/4وقد اعتبرت المادة      

هو الم*ان الذ  /قع ف/ه مقر عمل المنشئ، وأن م*ان استالمها هو مقر عمل المرسل إل/ه، ما لم یوجد 

  .اتفاق /قضي 'غیر ذلك

حال تعدد أماكن عمل الموجب فقد أكدت المادة على أنه یؤخذ 'الم*ان األوثD صلة  في أما  

وعل/ه /ح*م العقد االلكتروني نمن حیث الش*ل . لعمل یؤخذ 'مخل إقامته المعتادغ/اب م*ان ا'العقد، وفي 

  .قانون م*ان عمل الموجب أو مقر إقامته المعتاد عند استالم رسالة القبول

 العقود أن على ،االلتزامات التعاقد/ة ىـعل 'القانون الواجب التطبیD الخاصة روما اتفاقیة وأكدت    

 مکان لقانون  أو العقد موضوع على یطبق الذ  للقانون  إما تخضع متباعدین شخصین بین المبرمة

   .الموجب له أو الموجب تواجد مکان لقانون  یخضع إما أي الطرفین، أحد تواجد

، غیر أن األمر یتطلب االلكترون/ة ذات الطا'ع الدولي التجارة عقود على القاعدة هذه تطبیD یمکنو

           .)2(أطراف العقد، وهو أمر صعب في بیئة التجارة االلكترون/ةتحدید م*ان تواجد 

  

  

، في )3(1987د/سمبر  18في  دید للقانون الدولي الخاص الصادر*ما نص التشر�ع السو/سر  الج   

إذا *ان العقد قد أبرم بین شخصین یوجد *ل منهما في :" ، على أنه)4(منه  124الفقرة الثان/ة من المادة 

                                                           

  .من القانون المدني العراقي 87القانون المدني المصر ، والمادة  من 91المادة ) 1(
(2) CAPRIOLI (E.A), Droit international de l économie numérique, Op.cit, P. 40. 
(3 ) Loi Fédéral du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (état le 1er janvier 2011), disponible sur 
www.wipo.int>wipolex>text  

(4) Art. 124 : 
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مختلفة فإنه /*ون صح/حا من حیث الش*ل إذا توافرت ف/ه الشروE التي یتطلبها قانون أ  من  دولة

  ".الدولتین

فقد اعتبر هذا القانون أن العقد االلكتروني الذ  تم بین أطراف من دول مختلفة، /*ون صح/حا من حیث 

ل التي ینتمي إلیها أ  الش*ل إذا استوفى اإلجراءات الش*ل/ة المنصوص علیها في قوانین إحد; الدو 

  .طرف من أطراف العقد

وعل/ه فقد استقر االتجاه الغالب على إسناد ش*ل العقد االلكتروني إسنادا اخت/ار�ا، إما لقانون العقد      

وٕاما لقانون بلد اإلبرام، وذلك ت/سیرا على المتعاملین ورعا/ة لالعت'ارات العمل/ة التي تقتضیها التجارة 

  . )1(الدول/ة

غیر أن األمر یزداد صعو'ة في مجال العقود الرسم/ة االلكترون/ة، التي تتم بین أطراف من دول      

ش*ل/ة بواسطة موثD أو شخص م*لف بخدمة عامة، فاألمر /ستدعي  إجراءاتمختلفة، والتي تتطلب 

 الذ  المنهج هذا تدخل أكثر من موثD لتوثیD هذا العقد، *ما فعل المشرع الفرنسي، إال أنه وجب تعم/م

 الداخل/ة التشر�عات *افة في إقرارهو الدولي الطا'ع ذات التعاقد/ة العالقات على الفرنسي المشرع سلکه

  . للدول

ین'غي تزو�د الموثقین في مختلف الدول، 'ش'*ة دول/ة مغلقة وآمنة تجمع بین 'عضهم ال'عض،  *ما    

 دون ، للحیلولةبینهم ون/ةالمحررات االلكتر  لنق نـأم ضمان قصد طا'ع الرسم/ة على العقود إلضفاء

المستخدمة في  المعاییر الفن/ة والتقن/ة توحید إلزام/ة جانبإلى . التزو�ر أو للسرقة األخیرة هذه تعرض

 Qالمستندات هذهحف.  

                                                                                                                                                                                     

1- Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou 
par le droit du lieu de conclusion.  

2- La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si 
elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces Etats.  

3- La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger 
une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un 
autre droit.  

: ، مقال متوفر على الموقع االلكتروني")القانون الواجب التطبیN على الصفة الدول�ة للعقد( معاییر دول�ة العقد وآثارها"طرش، دـ دمحم األ )1(

 m.facebook.com   خ�  .2013مارس  17بتار
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وهو ما جعل ال'عض /طالب بوضع قانون موضوعي موحد للمعامالت االلكترون/ة في جم/ع جوانبها 

  .)1(د أح*امه من العادات واألعراف الدول/ة السائدة في هذا المجال/ستم القانون/ة،

بإبرام العقود الرسم/ة في  وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائر  لم یتعرض 'عد لهذه المسائل المتعلقة     

 من *ل حجیة بتقریر اكتفى لب ،هذا العقدالقانون الواجب التطبیD على ش*ل ش*ل الكتروني، و*ذا 

  .اإلثبات في المحرر االلكترونيو االلكتروني التوق/ع

وهو ما یدعونا إلى حثه على ضرورة إصدار نص قانوني یتعلD 'التجارة االلكترون/ة من حیث إبرامها     

أو إث'اتها أو تنفیذها لتفاد  هذه اإلش*ال/ات، نظرا التساع حجم المعامالت االلكترون/ة وتزاید عدد 

  .الحدیثة سّ/ما االنترنتمستخدمي وسائل االتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ثانيخالصة ال	اب ال

     Dاألساسعقود التجارة االلكترون/ة، 'حیث ترمي إث'ات الش*ل/ة في  دورتضح لنا یمن خالل ما سب' 

فعلى الرغم من *ون موضوع العقود االلكترون/ة  .المتعاقدة األطرافع بین إلى إث'ات العقد في حال ق/ام نزا 

                                                           

مجلة الدراسات القانون/ة، جامعة بیروت العرJ/ة، العدد األول،  ،"القانون الواجب التطبیN على عقود التجارة االلكترون�ة"دـ هشام صادق،  )1(
  .12، ص 2004منشورات الحلبي الحقوق/ة، بیروت، 
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ت االلكترون/ة من اجل قبولها االتقلید/ة على المحرر  اإلث'اتقواعد  إسقاE الفقهاءحدیث نسب/ا فقد حاول 

نها تطبیD أ أساسعلى  األفرادالمعامالت التي تتم بین  إث'اتفي  إلیها، حیث /م*ن االستناد اإلث'اتفي 

  .كتابي التقلید من تطب/قات الدلیل ال

االلكتروني  واإلث'اتغیر انه مع صدور القوانین التي عنیت 'موضوع التجارة االلكترون/ة بوجه عام      

منحت هذه التشر�عات حج/ة قانون/ة للمحررات االلكترون/ة، ووضعت شروطا خاصة بها، بوجه خاص، 

قادرة لوحدها على إث'ات العقد االلكتروني  حتى ترتقي إلى مرت'ة الدلیل الكتابي التقلید ، و'التالي تكون 

  .دون إسقاطها على قواعد اإلث'ات التقلید/ة

و/م*ن الطعن في صحة هذه المحررات *نظیرتها الورق/ة، في حال إن*ارها ممن تنسب إل/ه سواء       

  .من حیث التوق/ع أو من حیث محتواها، و*ذا اللجوء إلى طر�D الطعن 'التزو�ر إذا ثبت ذلك

وفي حال التنازع بین محررات ورق/ة ومحررات الكترون/ة فان القاضي یتولى عمل/ة اخت/ار المحرر       

  .األقرب إلى الحق/قة، دون إم*ان/ة است'عاد المحرر االلكتروني وترج/ح المحرر الورقي عل/ه

لكترون/ة في أغلبها وتثور مش*لة القانون الواجب التطبیD على ش*ل العقود، حیث أن عقود التجارة اال     

 .عقودا ذات طا'ع دولي، لهذا وجب تحدید القانون الواجب التطبیD على منازعات الش*ل في هذه العقود



 

  خـــــــاتمـــــــــــة
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من خالل دراستنا لموضوع الش!ل�ة في عقود التجارة االلكترون�ة، والذ� تطرقنا من خالله إلى       

عقود التجار/ة االلكترون�ة التي تتطلب ش!ال محددا النعقادها، وذلك ال برامالجوانب القانون�ة والتقن�ة إل

في مجال التجارة هذه الش!ل�ات دور 3التطرق إلى العقود التجار/ة االلكترون�ة العرف�ة والرسم�ة، ثم تحدید 

 . ، �م!ن استخالص أهم النتائج المتوصل إلیها، وتقد�م أهم االقتراحات في هذا الموضوعااللكترون�ة

  :أوالـــ النتائج

ـــ تعد عقود التجارة االلكترون�ة من أهم العقود االلكترون�ة، ذلك أن التجارة استحوذت على اغلب 

و�م!ن  .المعامالت االلكترون�ة التي تتم عبر ش3!ة االنترنت، في ظل انتشار وتزاید مستخدمي هذه الش3!ة

  .ون ش!ال خاصا لق�امهاإجراء هذه المعامالت حتى في الحاالت التي �شترB القان

محررات الكترون�ة، تختلف عن في التي تتطلب ش!ال خاصا االلكترون�ة  عقود التجارة إنشاءــــ یتم 

 تعملالدول والمنظمات الدول�ة  جعلالمحررات الورق�ة من حیث الدعامة المدون علیها التصرف، وهو ما 

وتعد . من حیث إبرامها ومن حیث إث3اتها كترون�ة،للمعامالت االلمتكامل تنظ�م قانوني  جاهدة على إیجاد

ونسیترال، من ابرز التنظ�مات الدول�ة التي وضعت قانونا نموذج�ا ألمم المتحدة للقانون التجار� األلجنة ا

3عدها توالت  ،)2001، التوق�عات االلكترون�ة 1996التجارة االلكترون�ة  (للمعامالت االلكترون�ة

التشر/عات الوطن�ة في سن نصوص تنظم المعامالت والتجارة االلكترون�ة مقتد�ة 3قانون لجنة األمم 

  .المتحدة للقانون التجار� 

3حیث تنطبP على عقود التجارة االلكترون�ة العرف�ة الشروB الالزم توافرها في الكتا3ة !شرB لإلث3ات، ــــ 

افر على شروB حجیتها القانون�ة، وهي تحدید هو�ة منشئها، و!ذا إعدادها تتش!ل من !تا3ة الكترون�ة تتو 

وحفظها في شروB تضمن سالمتها، وقد اعترفت التشر/عات الدول�ة 3الكتا3ة االلكترون�ة !وسیلة إلث3ات 

المعامالت االلكترون�ة، ومنحتها حج�ة مساو�ة في اإلث3ات للكتا3ة الخط�ة، حیث نجد المشرع الجزائر� 

لتستوعب الش!ل االلكتروني،  هاعدد صور و الكتا3ة عرف م!رر  323عین في نص المادة یره من المشر !غ

للكتا3ة االلكترون�ة حج�ة في اإلث3ات مساو�ة للكتا3ة الخط�ة، إذا توافرت  1م!رر  323المادة منح في ثم 

  .على شروطها القانون�ة

، وهو التوق�ع الذ� یؤ!د العرفي المحرر االلكتروني ـــ �عد التوق�ع االلكتروني العنصر الثاني من عناصر

على هو�ة صاح3ه و�عبر عن رضائه مضمون التصرف الذ� أجراه، وقد عملت التشر/عات الدول�ة على 
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منحه الحج�ة القانون�ة في اإلث3ات، ومن ابرز الجهود �م�ة للتوق�ع االلكتروني، وشروB وضع نصوص تنظ

تحاد األوروWي، حیث اقتدت اغلب التشر/عات الدول�ة بهذه القوانین لوضع ونسیترال واالالدول�ة جهود األ

، 2015لسنة  04/ 15نصوص داخل�ة تنظم التوق�ع االلكتروني، فقد أصدرت الجزائر القانون رقم 

المتعلP 3التوق�ع والتصدیP االلكترونیین، نظم ف�ه التوق�ع االلكتروني، وحدد شروB التوق�ع االلكتروني 

  .ف المساو� للتوق�ع الخطي في اإلث3اتالموصو 

ـــ میزت التشر/عات الدول�ة بین التوق�ع االلكتروني المتقدم أو الموصوف، الذ� �ستند في إنشائه إلى 

تقن�ات آمنة ومعتمدة، ومدعما 3شهادة تصدیP الكتروني، وهو وحده المساو� في الحج�ة للتوق�ع الخطي، 

لذ� ال یتوافر على !ل أو 3عض شروB التوق�ع المتقدم، وقد أقرت لجنة وWین التوق�ع االلكتروني ال3س�\ ا

 Pالیونسیترال 3عدم است3عاد هذا الش!ل من التوق�ع في إث3ات المعامالت االلكترون�ة، و�م!ن قبوله إذا اتف

  .األطراف على اعتماده

ثیP التوق�ع االلكتروني، ــــ اعتمدت الدول جهات تصدیP أو توثیP الكتروني، أو!لت لها مهمة تصدیP وتو 

وهي جهات معتمدة من طرف الدولة، تتولى إصدار ومنح شهادات تصدیP الكترون�ة، لتوثیP التوق�ع 

االلكتروني للموقع ، 3استخدام تقن�ة التشفیر، وذلك 3منح الموقع مفتاحین احدهما مفتاح خاص 3الموقع ال 

ائه إلى الغیر، واألخر مفتاح عام موجه للجمهور �علمه سواه، و/لتزم 3المحافظة على سر/ته، وعدم إفش

  .للتأكد من هو�ة صاحب المحرر االلكتروني الموقع عل�ه الكترون�ا

ـــ تتشا3ه مهمة مؤد� خدمات التصدیP االلكتروني مع الموثP العاد�، في أن !الهما تتمثل مهامه 

 Pوم مسؤولیتهما عند اإلخالل المحررات، والتأكد من هو�ة أصحابها، وتقوحف` األساس�ة في توثی

3التزاماتهما، غیر أن مؤد� خدمات التصدیP االلكتروني ال یتمتع 3طا3ع الرسم�ة، 3معنى أن الشهادات 

  .التي �صدرها واألعمال التي ال �قوم بها ال تتمتع 3طا3ع الرسم�ة

في اإلث3ات للمحررات ـــ متى توافرت في المحررات االلكترون�ة شروطها القانون�ة تتمتع 3حج�ة مساو�ة 

الورق�ة، و3التالي یجوز إث3ات المعامالت التجار/ة االلكترون�ة بهذه المحررات، استنادا لمبدأ التنظیر 

الوظ�في بین المحررات االلكترون�ة والمحررات الورق�ة و!ذا مبدأ الح�اد التقني والتكنولوجي، المتمثل في 

إجراء العقود االلكترون�ة، متى توافرت هذه التقن�ات على عدم تفضیل أ� تقن�ة من تقن�ات االتصال في 

  .العتراف 3حج�ة مستخرجاتهالالقانون�ة شروB ال
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ـــ اثبت الواقع العملي والتقني إم!ان�ة إجراء عقود رسم�ة الكترون�ة، 3استخدام التقن�ات الحدیثة في 

عدم فتح المجال إلنشاء عقود رسم�ة االتصال، وعلى ذلك لم �عد للتخوف الذ� !ان سائدا بین الدول في 

ما في دولة فرنسا، إم!ان�ة ذلك بتوفیر البیئة الرقم�ة ر، حیث أثبتت التجارب الدول�ة س�الكترون�ة مبر 

  .والقانون�ة بین الموثقین إلجراء هذا النوع من العقود

لمعامالت االلكترون�ة وعلى هذا األساس لم �عد التمییز بین ش!ل�ة اإلث3ات وش!ل�ة االنعقاد في ا      

مطروحا، طالما �م!ن إجراء المعامالت الرسم�ة 3طر/قة الكترون�ة، !ما أن الهدف الذ� �سمو إل�ه 

المجتمع االلكتروني الالورقي، هو تأمین حما�ة !اف�ة للمتعاملین في مجال التجارة االلكترون�ة، 3غض 

3ظهور نوع آخر من  bإلى تحق�قه، وهو ما أد و الكتا3ةالنظر عن الدور أو الهدف الذ� تهدف الش!ل�ة أ

الش!ل�ة، هو الش!ل�ة الحمائ�ة، أ� الش!ل�ة التي تحقP حما�ة أكبر لألطراف المتعاقدة مهما !انت وسیلة 

  .، و!ذا الغرض من تقر/رهاإجرائها

على  وعل�ه �م!ن القول أن اشتراB ش!ل�ات معینة وجب إت3اعها هو أمر �م!ن تجاوزه، واالكتفاء 3النص

تكون المعامالت التجار/ة على قدر من الثقة واألمان بین األطراف المتعاقدة، مهما !انت  أنضرورة 

  .الوسیلة التي تبرم بها هذه العقود، و!ذا الهدف من وراء فرض هذه الش!ل�ات

 أنـــ قد تشترB 3عض التشر/عات ضرورة است�فاء ب�انات خط�ة معینة لصحة 3عض المعامالت، و�م!ن 

  .تحقP هذه الب�انات الكترون�ا، متى حققت الوظائف المرجوة من اشتراB هذه الب�اناتت

ـــ سمحت التشر/عات الدول�ة بجواز االتفاق على مخالفة قواعد اإلث3ات الموضوع�ة، واخت�ار دلیل معین 

القانون�ة، غیر من أدلة اإلث3ات إلث3ات معامالتهم االلكترون�ة، شر/طة أن یتوافر في هذا الدلیل شروطه 

انه ال یجوز لهم تقدیر القوة الثبوت�ة لدلیل معین على أخر، واعت3اره أقوb األدلة حج�ة، وٕانما هذا األمر 

  .منوB للقاضي وحده

ـــ �م!ن الطعن في صحة المحررات االلكترون�ة مهما !ان نوعها، محررات رسم�ة الكترون�ة، أو محررات 

تي تتسم بها العقود توق�ع أو الطعن 3التزو/ر، مع 3عض الخصوص�ة العرف�ة الكترون�ة، إما بإن!ار ال

  . ذلك أن المحررات االلكترون�ة تتمتع 3قر/نة الثقة المفترضة إلى غا�ة إث3ات ع!سها، االلكترون�ة
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ـــ �سر� على ش!ل العقود االلكترون�ة قانون محل إبرام العقد، أو قانون م!ان تواجد أحد المتعاقدین، وذلك 

عو3ة تحدید م!ان إبرام العقد االلكتروني الذ� یتم في فضاء افتراضي، �صعب معه تحدید م!ان لص

  .طرف�ه بدقة

وعلى الرغم من !ل هذه النتائج الهامة، إال أننا نقدم 3عض االقتراحات إلثراء الموضوع، والمساهمة في 

  . إیجاد حلول ناجعة ألهم مش!الت التعاقد االلكتروني في مجال اإلث3ات االلكتروني

  :ثان�اـــ االقتراحات

انین خاصة لتنظ�م المعامالت ـــ تفاعلت !ثیر من الدول مع مفرزات التطور التكنولوجي، وأصدرت قو 

اإلسراع علیها االلكترون�ة واإلث3ات االلكتروني، غیر أن هناك دوال مازالت 3عیدة في هذا الشأن، لذا ین3غي 

بإصدار نصوص خاصة لذلك، أو تطو�ع النصوص الداخل�ة لتتالئم مع هذا الوضع الجدید، دون االكتفاء 

  .3القواعد العامة

الرغم من إصدار قانون التوق�ع والتصدیP االلكتروني وٕاجراء 3عض التعد�الت ففي الجزائر مثال على 

إذ . على قوانینها الداخل�ة، إال أنها مازالت لم تع\ لموضوع التجارة االلكترون�ة التنظ�م القانوني الكافي

برام عقودها یتطلب األمر إصدار قانون مستقل لتنظ�م نشاB التجارة االلكترون�ة، بتحدید !�ف�ات إجراء وإ 

من أجل تفعیل التجارة وتحدید القانون الواجب التطبیP علیها  ،وحل نزاعاتها و!ذا !�ف�ة إث3اتها

  .االلكترون�ة، في ظل تزاید حجمها خاصة في الدول النام�ة

ـــ یتطلب التفاعل مع مقتض�ات التجارة االلكترون�ة، ضرورة اإللمام والتح!م في تقن�ات االتصال الحدیثة، 

هو ما  �ستدعي إقامة دورات تدر/ب�ة لرجال القضاء والموثقین، ومختلف الفاعلین في مجال تطبیP قواعد و 

التجارة االلكترون�ة، من اجل التم!ن من حل المش!الت القانون�ة التي تواجه المتعاملین في التجارة 

للتح!م في التقن�ات وحتى في وس\ الجمهور، من خالل 3عث برامج تكو/ن�ة وتعل�م�ة . االلكترون�ة

  .والوسائل التكنولوج�ة الحدیثة، ونشر ثقافة التسوق عبر االنترنت

ـــ خلP بیئة رقم�ة بین الموثقین، بتم!ینهم من التواصل عبر ش3!ات انترانت داخل�ة، من اجل تسهیل الق�ام 

القطاعات في الدولة، 3مهامهم، !إبرام عقود رسم�ة الكترون�ة، و!ذا الرW\ بینهم وWین مختلف اإلدارات و 

  .  !مصالح الشهر العقار�، ومصالح الطا3ع والتسجیل
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ـــ تأمین مجال التجارة االلكترون�ة، من خالل تطبیP احدث السبل والتقن�ات التي تؤمن الفضاء االلكتروني 

  . من أعمال القرصنة واالحت�ال، وتجر/م المساس 3األنظمة المعلومات�ة ومخرجات الكمبیوتر

ف3النس3ة . مطال3ة بإجراء تعد�الت على القوانین الداخل�ة، وتطو�عها مع متطل3ات التجارة االلكترون�ةـــ ال

  :للمشرع الجزائر� 

تعدیل قواعد قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار/ة، في مجال الطعن 3التزو/ر في المحررات الرسم�ة  •

  .شرع الفرنسيل المعوالعرف�ة، حتى تستوعب المحررات االلكترون�ة، !ما ف

تعدیل قانون العقو3ات ف�ما یتعلP بجر/مة التزو/ر، ل�شمل التجر/م تزو/ر المحررات االلكترون�ة إلى  •

أو النص على جر/مة التزو/ر المعلوماتي . جانب المحررات الرسم�ة والعرف�ة الورق�ة على حد سواء

 .مجال التزو/ر االلكتروني 3صفة مستقلة، وWنصوص تجر/م�ة فعالة، للحد من النشاB اإلجرامي في

ذلك أن مواجهة مش!لة التزو/ر في المحررات االلكترون�ة �حتاج إلى تدخل تشر/عي بنصوص 

 .صر/حة وواضحة، وال �م!ن معالجة األمر 3االجتهاد أو التوسع في تفسیر النصوص الموجودة

•  Pااللكترونیین، خاصة في مجال حف` التعجیل بإصدار النصوص التنظ�م�ة لقانون التوق�ع والتصدی

لة القر/نة التي یتمتع بها أقاB الغامضة، !مسو!ذا توض�ح 3عض الن. المحررات والوثائP االلكترون�ة

ال یجوز إث3ات ع!سها  قر/نة 3س�طة، أم هي قر/نة قاطعة التوق�ع االلكتروني الموصوف، هل هي

 .إال 3الطعن 3التزو/ر

، العقود الرسم�ة إبراموثیP لتستجیب للمستجدات الحدیثة في مجال تطو�ع قوانین تنظ�م مهنة الت •

 .ورW\ جهات التوثیP الكترون�ا 3مختلف اإلدارات العموم�ة، سّ�ما مصالح الشهر العقار� 

تحدید القانون الواجب التطبیP على ش!ل العقود االلكترون�ة، سواء 3اإلشارة إل�ه في نصوص  •

 Pب3اب تنازع القوانین، أو استحداث قانون خاص 3المعامالت االلكترون�ة القانون المدني، ف�ما یتعل

 .وتحدید القانون الواجب التطبیP علیها

 

  

   3حمد هللا تمّ                                             

 



 

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  والمراجع المصادرقائمة 

  والمراجع �اللغة العر��ة أوالــ المصادر

  

  :اجمـــالمع ـأ

  .2000المنجد في اللغة العر��ة، دار المشرق، بیروت، لبنان، الط�عة األولى، ـــ 

  :الص�وك الدول�ة –ب 

  .1996ترال النموذجي الخاص �التجارة اإللكترون�ة لسنة یقانون الیونســـ 

 .1996الدلیل التشر1عي لقانون البونسیترال النموذجي �شأن التجارة اإللكترون�ة، ـــ 

  .2001ترال النموذجي الخاص �التوق�ع اإللكتروني سنة یقانون الیونســــ 

  .2005المتحدة �شأن استخدام الخطا�ات اإللكترون�ة في العقود الدول�ة سنة اتفاق�ة األمم ــــ 

  .08/11/2001ـــ االتفاق�ة الدول�ة لإلجرام المعلوماتي، الصادرة بتار1خ 

�شأن حما�ة األشخاص الطب�عیین ح�ال معالجة  1995أكتو�ر  24ـــ التوج�ه األورو�ي الصادر في 

  .1995نوفمبر  23، بتار1خ 281جر1دة الرسم�ة رقم الب�انات ذات الطا�ع الشخصي، ال

  :نــــوانیـــالقـــ  ج

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافG  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58ـــ األمر رقم 

  .القانون المدني المعدل والمتمم

، �حدد 2015فبرایر  01هـ، الموافG لـ  1436ر��ع الثاني عام  11المؤرخ في  04-  15ـــ القانون رقم 

  .52، السنة 6القواعد العامة المتعلقة �التوق�ع والتصدیG اإللكترونیین، الجر1دة الرسم�ة العدد 

  ادرـــــــ المص1
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، المتضمن  2008فبرایر سنة  25الموافG لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون رقم ـــ 

  .قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار1ة

یتعلG  2015الموافG لـ أول فبرایر سنة  1436ر��ع الثاني عام  11المؤرخ في  15/03ــــ القانون رقم 

  .52، السنة 6�عصرنة العدالة، الجر1دة الرسم�ة العدد 

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافG  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58ـــ األمر رقم 

  .القانون المدني المعدل والمتمم

، المعدل 12و11، ص 71، الجر1دة الرسم�ة رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15ــــ القانون رقم 

، المتضمن قانون 1966یونیو  8الموافG لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156للقانون رقم

  .العقو�ات، معدل ومتمم

 إقامةالمتضمن ض�O شروN و�Mف�ات  1998أوت  25المؤرخ في  257 -98المرسوم التنفیذL ـــ 

�موجب المرسوم التنفیذL رقم  المعدل .1998لسنة  63الجر1دة الرسم�ة رقم ، دمات االنترنت واستغاللهاخ

  .2000لسنة  60الجر1دة الرسم�ة رقم ، 2000أكتو�ر  14المؤرخ في  2000- 307

 Lمعاییر تحدید النشاطات 1997جانفي سنة  18المؤرخ في  40-97ـــ المرسوم التنفیذ� Gوالمهن  والمتعل

 .1997لسنة  05المقننة الخاضعة للقید في السجل التجارL، وتأطیرها، الجر1دة الرسم�ة، العدد

المتعلG بنظام االستغالل المطبG على Mل نوع من  123-�01عدل و1تمم المرسوم  162- 07المرسوم ـــ 

  .لسلك�ة والالسلك�ةأنواع الش�Mات �ما فیها الالسلك�ة الكهر�ائ�ة وعلى مختلف خدمات المواصالت ا

  .المتعلG �قانون التجارة ال�حر1ة المصر1ة 1990لسنة  02ــــ القانون رقم 

 21فG هـ  الموا 1425غرة ر��ع األول سنة 2004  لسنة 15قانون التوق�ع االلكتروني المصرL رقم ـــ 

  .ar.jurispedia.org http//، متوفر على الموقع االلكتروني م 2004أفر1ل سنة 

المتعلG بإصدار الالئحة التنفیذ�ة لقانون التوق�ع  15/05/2005الصادر بتار1خ  109القرار رقم  ـــ

، متوفر على الموقع 2004لسنة  15اإللكتروني و بإنشاء هیئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات رقم 

   ar.jurispedia.org: االلكتروني

 .2002لسنة  02ماراتي رقم قانون المعامالت والتجارة االلكترون�ة اإل ــــ
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 .المتعلG �الم�ادالت والتجارة االلكترون�ة 2000لسنة  83القانون التونسي رقم ـــ 

  ،ال�حر1ني �شأن المعامالت اإللكترون�ة 2002سبتمبر  14في  2002لسنة ) 28(مرسوم �قانون رقم ــــ 

  http://www.moic.gov.bhمتوفر على الموقع االلكتروني 

 .�شأن المعامالت اإللكترون�ة 2001لسنة  85قانون المملكة األردن�ة الهاشم�ة رقم ــــ 

  :د ــــ القرارات واألح�ام القضائ�ة

  .23156، ملف رقم 17/03/1982قرار صادر عن المحMمة العل�ا، غرفة القانون الخاص، بتار1خ ــــ 

، 1992، مجلة قضائ�ة، سنة 03/06/1989، المؤرخ في 40097رقم  صادر عن المحMمة العل�اقرار ــــ 

  .01عدد 

  

  

  :ـــ الكتب العامةأ

   .1987، بیروت، ن. د. د اإلث�ات في المواد المدن�ة والتجار+ة،أحمد أبو الوفاء، . ـــ د

قانون العقد الدولي ــ مفاوضات العقد الدولي ـــ القانون الواجب التطبی0 أحمد عبد الكر1م سالمة، دـ  ـــ

 .2002القاهرة، الط�عة األولى، ، دار النهضة العر��ة للنشر،  وأزمته ــ

 ،L1999دار النهضة العر��ة، مصر،  اإلث�ات في المواد  المدن�ة،ـــ دـ جمیل الشرقاو.  

منشورات الحلبي الحقوق�ة، بیروت،  قواعد اإلث�ات في المواد المدن�ة والتجار+ة،ــــ دـ توفیG حسن فرج، 

  .2003لبنان، 

  .2000، المجلد األول، دار النهضة العر��ة، القاهرة، االلتزامنظر+ة حسام الدین Mامل األهواني، . دـــ 

 ،Lلقوانین، الم�ادئ العامة والحلول الوضع�ة في القانون الدولي الخاص، تنازع اـــ دـ حسن هداو

  .1997دار الثقافة للنشر والتوز1ع، الط�عة الثان�ة، األردن، ، - رنةادراسة مق - القانون األردني

 ــــ المراجع  2
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 ،-دراسة مقارنة -العقود االحتكار+ة بین الفقه اإلسالمي والقانون المدنيدـ حسني محمود عبد الدا�م، ــــ 

  .2007اإلسMندر1ة، الط�عة األولى، دار الفMر الجامعي، 

الدار الجامع�ة للط�اعة، أصول اإلث�ات في المواد المدن�ة والتجار+ة، ـــ دـ رمضان أبو السعود، 

  .1993اإلسMندر1ة، 

، دار 583إلى  1الجزء األول، المواد من  قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار+ة الجدید،أ ـ سائح سنقوقة، ـــ 

  .2011الهدr، عین ملیلة، الجزائر، 

دار الفMر الجامعي، ، -دراسة مقارنة- دور القاضي في اإلث�اتـــ دـ سحر عبد الستار إمام یوسف، 

  .2007اإلسMندر1ة، مصر، 

المصرC مقارنا بتقنینات أصول اإلث�ات وٕاجراءاته في المواد المدن�ة في القانون دـ سل�مان مرقس،  ـــ

  .1981عالم الكتب، القاهرة،  ،مطلقةالجزء األول، األدلة ال سائر ال�الد العر��ة،

 ،Lـــ  دـ عادل علي المقداد Cعة األولى، اإلصدار الثاني، ، دار الثقافة للنشر والتوز1ع، القانون التجار�الط

  .2007األردن، 

الط�عة األولى، ، دار الثقافة للنشر والتوز1ع، اإلث�ات المدنيشرح أح�ام قانون ع�اس العبودL، .دــ 

  .2005 األردن،اإلصدار الثاني، 

 ،Lدـ عبد الرزاق احمد السنهورFالجزء الثاني، نظر1ة االلتزام  ،في شرح القانون المدني الجدید الوس�

الثالثة الجدیدة، بیروت، لبنان، ، الط�عة منشورات الحلبي الحقوق�ة آثار االلتزام،ــــ اإلث�ات بوجه عام، 

2000.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الجزء الرا�ع، العقود التي تقع على الوس�F في شرح القانون المدنيـــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــ

  .1986 مصر، الب�ع والمقا�ضة، دار النهضة العر��ة، الط�عة الثان�ة،الملك�ة، 

الط�عة األولى،  ،، مط�عة مصطفى ال�ابلي وأوالدهاإلث�ات في المواد المدن�ةدــ عبد المنعم فرج الصده، ـــ 

  . 1952القاهرة، 

  .1994 مصر، العر��ة،، دار النهضة الموجز في النظر+ة العاملة لاللتزاماتدـ عبد الودود �حي، ـــــ 

، دیوان المطبوعات الجامع�ة، مذ�رات في القانون الدولي الخاص الجزائرC  ،علي علي سل�ماندـ ـــــ 

  .2000الجزائر، 
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  .1998، منشأة المعارف، مصر، قانون اإلث�ات، م�ادئ اإلث�ات وطرقهدـ دمحم حسین منصور،  ــــ

، دون المدن�ة لإلث�ات في التشر+ع الجزائرC وف0 آخر التعد�التالموجز في الطرق دمحم زهدور، . ــــ د

  .1991دار للنشر، الجزائر، 

   .1986، دار الفMر العر�ي، القاهرة، موجز اإلث�ات في المواد القانون�ة والتجار+ةدمحم شMرL سرور، دـ ـــ  

الثاني في أحMام االلتزام، مط�عة  ، الجزءنظر+ة االلتزام في القانون المدنيمحمود جمال الدین زMي،  ــــ دـ

  .1974 مصر، جامعة القاهرة،

   :ـــ الكتب المتخصصةب 

تأمالت حول قانون الت�ادل االلكتروني للمعط�ات القانون�ة، عناصر لمناقشة مدK أـ أحمد ادر1وش، ــ 

القانون�ة، الر�اN، ، منشورات سلسلة المعرفة على قانون االلتزامات والعقود 05/53تأثیر القانون رقم 

  .2009المغرب، 

دروس الدMتوراه لدبلومي القانون  عقود التجارة اإللكترون�ة، تكو+ن العقد وٕاث�اته،أحمد شرف الدین، . دـــ 

  .2000 مصر، الخاص وقانون التجارة الدول�ة، مطبوعات جامعة عین شمس،

دار الثقافة للنشر والتوز1ع،  ، -  دراسة مقارنة -  السندات الرسم�ة اإللكترون�ةأـ أحمد عزمي الحروب،  ــ

  .2010األردن، الط�عة األولى، 

  .2000دار النهضة العر��ة، مصر،  خصوص�ة التعاقد عبر االنترنت،الحسن مجاهد،  أبوــــ دـ أسامة 

قواعد استخدام مستخرجات التقن�ات العلم�ة الحدیثة وأثره على دـ أسامة أحمد شوقي الملیجي، ــــ  

  .2000دار النهضة العر��ة، القاهرة،  ،- دراسة مقارنة -اإلث�ات المدني

منشورات المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار1ة،  التجارة االلكترون�ة والعولمة،السید احمد عبد الخالG،  ــــــ د

  .2008مصر، 

منشورات الحلبي الحقوق�ة،  المقارن،العقود الدول�ة، العقد االلكتروني في القانون ــ دـ ال�اس ناصیف، 

  .2009بیروت، ، األولىالط�عة 
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إبرام العقد االلكتروني وٕاث�اته، الجوانب القانون�ة لعقد التجارة ــــ دـ إ�مان مأمون أحمد سل�مان، 

  .2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسMندر1ة، مصر،  اإللكترون�ة،

 ،LرMندر1ة، مصر،  ظم المعلومات،جرائم نــــ دـ أ�من عبد هللا فMدراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، اإلس

2007.  

، عالم الكتب الحدیث،  - دراسة مقارنة - مش�الت التعاقد عبر االنترنت دـ �شار طالل المومني،  ـــ 

  .2004ار�د، األردن، 

  .2001، مصر، مMت�ة الجالء الجدیدة، المنصورة التوق�ع اإللكتروني،ـــ دـ ـثروت عبد الحمید، 

دار المسیرة للنشر والتوز1ع  م�ادئ القانون التجارC،ــ دـ حسام حمد الطراونة، دـ �اسم دمحم ملحم، 

  .2010األردن، الط�عة األولى، والط�اعة، 

دراسة تطب�ق�ة مقارنة على جرائم االعتداء على  -الجرائم المعلومات�ةـــ دـ حسام دمحم نبیل الشنراقي، 

  .2013دار الكتب القانون�ة، مصر،  ،- التوق�ع االلكتروني

، دار إث�ات التصرفات القانون�ة التي یتم إبرامها عن طر+0 اإلنترنتحسن عبد ال�اسO جم�عي،  - ــــ د

  .2000النهضة العر��ة، مصر، 

  .1997 مصر، ،ن. د. د لم�ادئ العامة في اإلث�ات،اصر، ــ دـ حمدL عید الرحمن وسهیر منت

الط�عة ، دار الثقافة للنشر والتوز1ع، العقد الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت، ــ دـ حمودL دمحم ناصر

  .2012األردن، األولى، 

  .2008اإلسMندر1ة،  الط�عة األولى، دار الفMر الجامعي، إبرام العقد اإللكتروني،خالد إبراه�م ممدوح، . د

دار الكتب القانون�ة، مصر،  ،-دراسة مقارنة- التعاقد عبر االنترنتسامح عبد الواحد التهامي، . ـــ د

2008.  

ماهیته ـــ صوره ــــ حجیته في اإلث�ات بین التداول  التوق�ع االلكتروني،دــ سعید السید قندیل، -

 .2006اإلسMندر1ة، الط�عة الثان�ة، ، دار الجامعة الجدیدة، واالقت�اس

، دار النهضة العر��ة، القاهرة، التعاقد عبر تقن�ات االتصال الحدیثةدــ سمیر حامد عبد العز1ز الجمال، -

2006.  
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 .2005منشأة المعارف، اإلسMندر1ة،  العقد االلكتروني،سمیر عبد السم�ع االودن،  ـــــــ د

 بیروت،الط�عة األولى، دون دار النشر،  القانوني لش��ة االنترنت،التنظ�م دـ طوني م�شیل ع�سى، 

  .2001لبنان، 

 تحد�ات اإلث�ات �السندات االلكترون�ة ومتطل�ات النظام القانوني لتجاوزها،ع�اس العبودL، . ـــ د

  .2010بیروت، الط�عة األولى، ق�ة، منشورات الحلبي الحقو 

 ،Lر الجامعي، التوق�ع اإللكتروني في النظم القانون�ة المقارنةـــ دـ عبد الفتاح بیومي حجازMدار الف ،

  .2005اإلسMندر1ة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار الفMر الجامعي، حمایتها القانون�ةو ن�ة التجارة االلكترو ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2006اإلسMندر1ة، مصر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصر، ، دار الكتب القانون�ة، التزو+ر في جرائم الكمبیوتر واالنترنت، ــــــــــــــــــــــــــ

2008.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار الفMر الجامعي، الط�عة نظام التجارة اإللكترون�ة وحمایتها مدن�ا، ـــــــــــــــــــــــــ

  .2002األولى، مصر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الكتاب األول، دار شرح قانون الم�ادالت والتجارة اإللكترون�ة التونسي، ــــــــــــــــــــــ

  .2003الفMر الجامعي، اإلسMندر1ة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجارة اإللكترون�ة العر��ة، النظام القانوني للتجارة اإللكترون�ة في  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2003در1ة، ، الكتاب الثاني، دار الفMر الجامعي، اإلسMندولة اإلمارات العر��ة المتحدة

مدK حج�ة المحرر االلكتروني في اإلث�ات في المسائل المدن�ة عبد العز1ز المرسي حمود، .ــ د

  .2005دون دار النشر، جامعة المنوف�ة، مصر،  والتجار+ة،

دار الجامعة الجدیدة  التجارة اإللكترون�ة في التشر+عات العر��ة واألجنب�ة،ــــ دـ عصام عبد الفتاح مطر، 

  .2009ر، اإلسMندر1ة، مصر، للنش

، موسوعة أشهر الم�ادئ المتعلقة �االنترنت في القضاء األمر+�يـــ المستشار عمر دمحم بن یونس، 

  .2004التشر1عات الغر��ة، دار النهضة العر��ة، القاهرة، 
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الط�عة ، دار الثقافة للنشر والتوز1ع، القواعد الخاصة �التوق�ع االلكترونيع�سى غسان ر�ضي،  ـدــــ 

  .2009عمان، األردن، األولى، 

 ،Lعبد الفتاح الشهاو Lوالتجارة االلكترون�ة في ــــ دـ قدر Cقانون التوق�ع االلكتروني والئحته التنفیذ

  .2005ر النهضة العر��ة، القاهرة، ، داالتشر+ع المصرC والعر�ي واألجنبي

، دار هومة للط�اعة والنشر والتوز1ع، لعقود التجارة االلكترون�ة قانونيام الالنظــ أـ لزهر بن سعید، 

  .2012الجزائر، 

الط�عة األولى، اإلصدار دار الثقافة للنشر والتوز1ع،  إث�ات المحرر االلكتروني،دـ لورنس دمحم عبیدات، ــ 

  .2003األردن، الثاني، 

،  -دراسة مقارنة -التوثی0 االلكتروني ومسؤول�ة الجهات المختصة �ه ـــ دـ لینا إبراه�م یوسف حسان، 

  .2009األردن، الط�عة األولى، دار الرا�ة للنشر والتوز1ع، 

الط�عة األولى، ، دار الثقافة للنشر والتوز1ع، عقود التجارة االلكترون�ةأبو الهیجاء،  إبراه�مــ دـ دمحم 

  .2005 األردن،

  .2008 ، دار الكتب القانون�ة، مصر،النظام القانوني للتوق�ع االلكترونيــ أـ دمحم أمین الرومي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الط�عة األولى، ت الجامع�ة،، دار المطبوعاالتعاقد االلكتروني عبر اإلنترنت، ــــــــــــــ

   .2004مصر، 

  .2002، دون دار للنشر، مصر، اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترون�ةدمحم حسام محمود لطفي، . ــ د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استخدام وسائل االتصال الحدیثة في التفاوض على العقود ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1993، القاهرة، ن. د. د، وٕابرامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار المواد المدن�ة إث�اتالحج�ة القانون�ة للمصغرات الفیلم�ة في ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1988الثقافة للنشر والتوز1ع، القاهرة، 

اإلسMندر1ة، الط�عة األولى، ، دار الجامع�ة الجدیدة، المسؤول�ة اإللكترون�ةدمحم حسین منصور، . دـــ 

2007 .  
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دار الثقافة للنشر  التجارة االلكترون�ة، المستقبل الواعد لألج�ال القادمة،دـ دمحم عبد حسین الطائي، ـــ 

  .2013، األردنالط�عة الثان�ة، والتوز1ع، 

دار الكتب العلم�ة،  ،-دراسة مقارنة -الدلیل االلكتروني وحجیته أمام القضاءدمحم،  دمحم نصر ـ دـــ 

  .2013بیروت، لبنان، الط�عة األولى، 

دار الحامد للنشر والتوز1ع، األردن،  تجارة الكترون�ة،دـ دمحم نور صالح جدا�ة ودـ سناء جودت خلف، ـــ  

2008.  

، الشرMة العر��ة المتحدة للتسوG1 التجارة االلكترون�ةدمحم نور برهان، ودـ عزالدین الخطاب،  ـــ دـ

  .2009والتور1دات، القاهرة، 

، دراسة مقارنة، دار الثقافة التراضي في تكو+ن العقد عبر االنترنتــــ أـ محمود عبد الرح�م الشر1فات، 

  .2009األردن، الط�عة األولى، للنشر والتوز1ع، 

، دار العقود التجار+ة الدول�ة، دراسة خاصة لعقد الب�ع الدولي لل�ضائعدـ محمود سمیر الشرقاوL، ـــ 

 .2002القاهرة، مصر، الط�عة الثان�ة، النهضة العر��ة، 

دار النهضة العر��ة، القاهرة،  الحما�ة الجنائ�ة للتجارة االلكترون�ة،، رمضانعبد الحل�م  دـ مدحتـــ 

2000.  

الط�عة األولى، الثقافة للنشر والتوز1ع، دار ، التجارة االلكترون�ةأحکام عقود ، برهمل إسماعیل نضادـ   ـــ

   .2005، ، األردنعمان

الهدr، عین  العقد اإللكتروني وسیلة إث�ات حدیثة في القانون المدني الجزائرC، دارأـ مناني فراح، ـــ 

 .2009ملیلة، الجزائر، 

منشأة المعارف، اإلسMندر1ة، مصر،  الجانب االلكتروني للقانون التجارC،أـ نسر1ن عبد الحمید نب�ه، ـــ 

2008.  

دراسة مقارنة، دار الثقافة  اإلث�ات االلكتروني في المواد المدن�ة والمصرف�ة،د یوسف أحمد النوافلة، ـــ 

  .2012 للنشر والتوز1ع، عمان، األردن،

  :الجامع�ةــ ال�حوث والرسائل ج 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
319 

 

، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدMتوراه في الحقوق، جامعة �اتنة، العقد االلكتروني إبرامدـ بلقاسم حامدL، ـــ 

  batna.dz-www.thèse.univ:متوفرة على الموقع االلكتروني، 2014/2015

 التجار+ة،مدK حج�ة الوسائل التكنولوج�ة الحدیثة في إث�ات العقود عا�ض المرL،  عا�ض راشد. د - 

  .1998رسالة دMتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 

Mتوراه في د، أطروحة مقدمة لنیل درجة الالتجارة االلكترون�ة عبر االنترنتدـ عبد الوهاب مخلوفي، ـــ 

www.thèse.univ-: لى الموقع االلكترونيعمتوفرة ، 2011/2012ة �اتنة، الحقوق، جامع

batna.dz  

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدMتوراه في القانون الخاص، حج�ة وسائل اإلث�ات الحدیثةدـ زروق یوسف، ــــ 

  .2012/2013جامعة أبو �Mر بلقاید، تلمسان، 

الدول�ة وآثارها على استخدام العالمات  التجارة اإللكترون�ةمصطفى موسى حسن العط�ات، ـ دـــ 

  . 2007، رسالة دMتوراه حقوق، القاهرة، سنة التجار+ة

، رسالة دMتوراه، الحج�ة القانون�ة لوسائل المعلومات المستحدثة في اإلث�اتـــ دـ سمیر طه عبد الفتاح، 

  .M1999ل�ة الحقوق، جامعة القاهرة، 

 ،-دراسة مقارنة -الحما�ة القانون�ة لمعامالت التجارة االلكترون�ةأسالیب دمحم سعید إسماعیل، . دـــ 

  .2005رسالة لنیل درجة الدMتوراه، Mل�ة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

�حث رسالة  تأثیر التجارة اإللكترون�ة على مجتمع المملكة العر��ة السعود�ة،أسرار دمحم حرب،  ــــ أ

  .2007 وL للدراسات وال�حوث،منشور على موقع المنشا الماجستیر،

  :جالت والدور+اتالمــ د 

مجلة  ،"-دراسة مقارنة-التوق�ع االلكتروني ومدK حجیته في اإلث�ات، "إبراه�م الدسوقي أبو اللیل، دـ ــ 

  .2005، سبتمبر 29، السنة 3جامعة الكو1ت ، ملحG العدد  ،الحقوق 

العدد  مجلة انترنت العالم العر�ي،، "اإللكترون�ة ودور الح�ومةمراحل التجارة "إیهاب الدسوقي،  - ــ د

  .1999الثالث، السنة الثالثة، د�سمبر 
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النظام القانوني للتوق�ع االلكتروني في ضوء قانون التوق�ع االلكتروني السورC رقم "ــ أــ حنان مل�Mة، 

جامعة دمشG للعلوم االقتصاد�ة مجلة ، " - دراسة قانون�ة مقارنة-، 25/2/2009الصادر بتار+خ / 4/

  .2010، العدد الثاني، سور1ا، 26المجلد  والقانون�ة،

، الط�عة العر��ةمجلة اتحاد المصارف ، "حج�ة التوق�ع االلكتروني في اإلث�ات"ــ دـ دمحم المرسي زهرة، 

  .1996 الثان�ة، بیروت،

مجلة ،  " -دراسة مقارنة - االلكترون�ةحما�ة المستهلك في التعامالت "دـ نبیل دمحم احمد صب�ح، ــ 

   .2008، العدد الثاني، السنة الثان�ة والثالثون، الكو1ت، یونیو الحقوق 

 ،Lسلسلة الدراسات القانون�ة  ،"المعامالت واإلث�ات في مجال االتصاالت الحدیثة"ـــ دـ نور الدین الناصر

  .2007األولى، الدار الب�ضاء، المغرب، ، مط�عة النجاح الجدیدة، الط�عة 12، العدد المعاصرة

 مجلة الدراسات القانون�ة، ،"القانون الواجب التطبی0 على عقود التجارة االلكترون�ة"دـ هشام صادق، ـــ 

  .2004جامعة بیروت العر��ة، العدد األول، منشورات الحلبي الحقوق�ة، بیروت، 

  :المداخالتـــ ه 

توثی0 المعامالت اإللكترون�ة ومسؤول�ة جهة التوثی0 اتجاه الغیر "إبراه�م  الدسوقي  أبو اللیل، . دـــ 

المنعقد بدولة " األعمال المصرف�ة اإللكترون�ة بین الشر1عة والقانون "�حث مقدم لمؤتمر ، "المتضرر

، 2003ماL  12إلى  10 اإلمارات العر��ة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة المعتمدة من

  banque.com-www.une : ومتوفر على الموقع االلكتروني. 1869الجزء الخامس، ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �حث مقدم إلى  ،"مسؤول�ة مؤدC خدمات التصدی0 االلكتروني"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2003، ماL �اإلماراتة الشر1عة والقانون مؤتمر األعمال المصرف�ة االلكترون�ة، Mل�

ورقة عمل مقدمة إلى المنظمة العر��ة  ،"حج�ة المحررات اإللكترون�ة في اإلث�ات"أحمد شرف الدین، . دـــ 

  .2008 ،للتنم�ة اإلدار1ة، مصر

�حث مقدم �مؤتمر األعمال ، "الحما�ة الجنائ�ة للمستند اإللكتروني"دـ أشرف توفیG شمس الدین، 

المصرف�ة اإللكترون�ة بین الشر1عة والقانون  المنعقد بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة 

  .الجزء الثاني ، 2003ماL  20إلى  10دبي، الفترة من 
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ورقة عمل  ،"الدفاتر التجار+ة اإللكترون�ة في القانون المصرC والسعودC واإلماراتي"رضا السید،  –ـــ د 

مقدمة في ندوة عقود التجارة االلكترون�ة التجارة اإللكترون�ة ومنازعاتها، التي عقدتها المنظمة العر��ة 

  .2006للتنم�ة اإلدار1ة، القاهرة، أفر1ل 

مداخلة ألقیت أمام مجلس  ،"الجرائم الماسة �أنظمة المعالجة اآلل�ة للمعلومات"ـــ أــ ز1اني عبد الغني، ـــ

  www.courdemsila.mjustice.dz: لمسیلة، متوفرة على الموقع االلكترونيقضاء ا

�حت مقدم لمؤتمر ، "المنظور اإلسالمي لوسائل حما�ة المستهلك اإللكتروني"، سید حسن عبد هللاـ دـــ 

المنعقد بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، غرفة تجارة " والقانون األعمال المصرف�ة اإللكترون�ة بین الشر1عة 

  .م 2003ماL  12إلى 10و صناعة دبي، الجزء الثالث، من 

الجوانب " �حث مقدم لمؤتمر ،"حج�ة وسائل االتصال الحدیثة في اإلث�ات"دمحم السعید رشدL، -دــ 

ة اإلمارات العر��ة المتحدة، الجزء الثاني، في الفترة ، المنعقد بدول"القانون�ة واألمن�ة للعمل�ات االلكترون�ة

 .2003أفر1ل  28ــ  26الممتدة من 

�حث مقدم إلى مؤتمر القانون  ،"التجارة الدول�ة اإللكترون�ة عبر االنترنت"ـــ دـ دمحم السید عرفة، 

- 1والكمبیوتر واالنترنت، الذL نظمته Mل�ة الشر1عة والقانون لجامعة اإلمارات العر��ة المتحدة، الفترة من 

  .، المجلد األول2000ماL عام  3

التجر�ة التشر+ع�ة الجزائر+ة في تنظ�م المعامالت اإللكترون�ة المدن�ة "األستاذة ناجي الزهراء، - 

المؤتمر العلمي المغار�ي األول حول المعلومات�ة والقانون، المنعقد �أكاد�م�ة  ، مداخلة في"ار+ةوالتج

  .2010ــــ2009، 2009أكتو�ر  29إلى  28، في الفترة من "طرابلس" الدراسات العل�ا 

أهم�ة مساواة السند االلكتروني �السند الورقي "دــ وس�م الحجار، ورقة عمل الندوة العلم�ة حول  -

Fفل ذلك و�ضع له ضوا�� 6- 4بیروت  المرMز العر�ي لل�حوث القانون�ة والقضائ�ة،، "وٕاصدار تشر+ع �

  www.carjj.org، متوفر على الموقع االلكتروني2009آب 

  :نترنتمواقع اال ـــ و

�حث منشور �موقع ، "الش�ل�ة في عقود االنترنت والتجارة اإللكترون�ة"الصالحین أبو �Mر الع�ش، . أ

  .، البوا�ة القانون�ة، ش�Mة المعلومات)الوس(شرMة خدمات المعلومات التشر1ع�ة ومعلومات التنم�ة 
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 :مقال منشور على الموقع االلكتروني ،"حج�ة الوث�قة االلكترون�ة"أـ خالد عرفة، ـــ 

post_85.html-http://boubidi.blogspot.com/2015/01/blog  ،25 2015ــ  01ــ. 

 : ، متوفر على الموقع االلكتروني"دور التقن�ات العلم�ة في اإلث�ات" دــ عصمت عبد المجید �Mر،ـــ 

tqmag.net  

مقال متوفر  ،"- دراسة مقارنة - النظام القانوني للو�یل اإللكتروني" غني ر1سان جادر الساعدL،. ــــ د

  www.ahlulbaitonline.com:على الموقع

متوفر على الموقع اإللكتروني  ،"مواجهة الجر+مة المعلومات�ة في التشر+ع الجزائرC "ـــ أـ فشار عطا هللا، 

http  // :: الموقع الرسمي لجامعة العقید أكلي محند أوالحاج، البو1رة، متوفر على الموقع االلكتروني

cubouira.org  2013مارس  1،الجمعة. 

 ،")القانون الواجب التطبی0 على الصفة الدول�ة للعقد( معاییر دول�ة العقد وآثارها"ـــ دـ دمحم األطرش، 

 .2013مارس  17، بتار1خ  m.facebook.com : مقال متوفر على الموقع االلكتروني

المدونة  دون ذMر صاحب المقال، ،"خصوص�ات عقود التجارة اإللكترون�ة في القانون التونسي"ــــ 

  :منشور �الموقع العر��ة الجدیدة في مجال األعمال والمقاوالت،

post.html-http://droitdesaffairearabetarik.blogspot.com/2015/03/blog 

 .2015مارس17

  :المراجع �اللغة الفرنس�ةالمصادر و ـــ ن�اثا
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  :ملخص

األصل في إبرام العقود هو الرضائ�ة، �معنى أن العقد ینعقد �مجرد ت�ادل التراضي دون حاجة إلى إجراء 

غیر أن القانون قد �شتر. في �عض الحاالت إفراغ التراضي في ش)ل محدد، وهو ما �سمى �العقود . آخر

والش)ل�ة قد تكون  .لعقد وجود، وال �م)ن االحتجاج �هالش)ل�ة، �حیث إذا تخلف هذا الش)ل ال �)ون ل

�)تا�ة العقد في ش)ل رسمي، �قوم بتحر>ره شخص م)لف قانونا وهو الموث8 الرسمي، وقد تكون �)تا�ة 

  .العقد في ش)ل عرفي، �)في لوجوده التوق�ع عل�ه من أطراف العقد

وسائل إبرام العقود وتنفیذها،  أثرت بدورهاوالتي  ي في وسائل االتصال الحدیثةونتیجة للتطور التكنولوج

وهو ما یدعونا إلى  .حیث أص�حت تتم �طر>8 الكتروني، فظهرت الكتا�ة االلكترون�ة والتوق�ع االلكتروني

ال�حث في مدE إم)ان�ة إبرام العقود الش)ل�ة �طر>8 الكتروني، ومدE است�فاء الش)ل�ة بنفس الطر>قة عند 

 .إبرام العقد االلكتروني

العقود التجارة  إبرامیتحدث عن  األول: تتكون من �ابین اثنینوقد تمت هذه الدراسة وف8 خطة �س�طة  

  .عقود التجارة االلكترون�ة إث�اتالرسم�ة، والثاني �عالج دور الش)ل�ة في  أوااللكترون�ة سواء العرف�ة 

Résumé: 

Le consensualisme s’entend comme un principe selon lequel le seul 
consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat sans 
qu’aucune forme ne soit exigée pour l’extériorisation de ce consentement. Le 
formalisme, contrairement au consensualisme, impliquant des exigences 
particulières de forme pour la validité du contrat. La forme imposée est le plus 
souvent la rédaction d'un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé qui 
exige la simple signature des parties concernées.  

En conséquence du développement technologique dans les moyens de 
communication modernes, qui a influencé les manières de conclure les contrats 
et leur exécution qui devient faite par voie électronique. Donnant naissance a 
l’écriture électronique et la signature électronique. Ce qui nous invite à examiner 
la possibilité de conclure des contrats solennels par voie électronique, et est que 
le formalisme a remplir de la même manière a la conclusion du contrat 
électronique. 

Le plan de cette étude est simple : deux titres principaux inhérents à la 
problématique l’objet de cette étude : le premier titre traite la conclusion des 
contrats  du commerce électronique, le second analyse le rôle du formalisme 
pour prouver les contrats du commerce électroniques. 


