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ىداء  ا 

رشح يل ضدري  امحلد هلل حق محده وامطالة وامسالم ػىل ل هيب بؼده، ريب ا 

 :ويرس يل أأمري واحلل امؼلدة من مساين يفلو كويل أأما بؼد

ىل أأيم امغامية اميت أأحرتكت يداىا من أأجل أأن ثنري دريب واميت  - أأىدي ىذا امؼمل ا 

ىل ػامل اموجود وس ندا بال حدود  .اكهت حطنا منيؼا منذ أأن أأثيت ا 

ىل كرة غيين أأيب احلنون اذلي غبذ يل طريق امنجاح ويرس يل هممة طلب امؼمل  - وا 

خويت  واذلي اكحف متلبية حاجييت وثؼلميي وحثين ػىل امنجاح دون أأن أأوىس ا 

 .الأغزاء

ىل من أ ثروين ػىل أأهفسيم وػلموين ػمل احلياة أأساثذيت امكرام وػىل وجو اخلطوص  - ا 

أأس تاذيت امكرمية مطروش أأمينة اميت أأرشفت ػىل معًل بلك حرص وأأماهة واميت 

 .أأمتىن ميا مزيدا من امتأأمق يف حياهتا ممتنية ميا ىناء وسؼادة يف مشوارىا ادلرايس

خويت يف هللا  - ىل من جؼليم هللا ا  ىل من غشت مؼيم أأمجل انلحظات وا  وأأخريا ا 

 .ضديلايت
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وثلدير
بداية امشكر وامحلد مفاطر امسموات والأرض اذلي وفلين  -

ىل  ل جناز ىذا امؼمل وسيل يل دريب من أأجل اموضول ا 

 .غاية سامية أأل ويه درجة امؼمل
ىل أأساثذيت اذلين همدوا يل س بل امنجاح وأأانروا يل  - مث ا 

ىل ذروة امنجاح  .طرق املؼارف نلوضول ا 
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:  مقدمة
إف استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة مف األشخاص الطبيعة و المعنوية مف 

التبادؿ السريع لممعمومات في وقت قصير لـ يسبؽ و أف عايشتو البشرية مف قبؿ و إف نمو 
و تطور المجتمعات في ظؿ العولمة واالتجاه نحو ما يسمى بمجتمع المعمومات الذي يتميز 
بسرعة في معالجة ونقؿ المعمومات جعؿ مف األفراد يفضمونيا في إبراـ العقود و تصرفاتيـ 
القانونية، فمـ يعد ىناؾ داع لمتنقؿ و قطع آالؼ الكيمومترات إلبراـ صفقة أو االنتظار لمدة 
طويمة إلرساؿ و استالـ رسائؿ، و مف انعكاسات التطور التقني عمى حياتنا اليومية و عمى 
المستوى الدولي والعربي خصوصا في دولة اإلمارات العربية صاحبة أكبر منطقة حرة في 
 Leالعالـ لمتبادؿ التجاري الحر، وأيضا ظيور التجارة االلكترونية عمى االنترنت أو ما يسمى 

commerce électronique  وىي تجارة تعتمد أساسا عمى الكمبيوتر، فاالستعانة بيذه التقنية
أظير معو بعض المشكالت العممية والقانونية عمى مستوى المعامالت االلكترونية، لذلؾ تـ 
طرؽ موضوع إثباتيا عمما أف إعداد الدليؿ أغمبيتو كتابة شائع فيو االستعانة بالورؽ، وطابع 

وفي خضـ ىذه الثورة الرقمية والصحوة . التجارة الحديث حتـ عدـ تعطيؿ مصالح التجار
، حيث تكنولوجيا المعمومات أصبحت تشكؿ الجياز  المعموماتية التي يعرفيا العالـ اليـو

العصبي لممجتمعات الحديثة، عرفت العمميات التعاقدية مجموعة مف التغيرات مست نظاميا 
وبينتيا القانونية، فأصبح إبراـ العقود الذي يتـ عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الحديثة يثير 

فقد أدى االنتشار المتنامي ليذه الظاىرة إلى . اىتماـ رجؿ القانوف والقاضي عمى السواء
شيوع ما يسمى بالعقود اإللكترونية ىذه األخيرة باتت اليـو تطرح مجموعة مف اإلشكاالت 

القانونية، ال سيما الشؽ المتعمؽ باإلثبات، وذلؾ بالنظر لتعقد العالقات الناجمة عف مثؿ ىذا 
.  النوع مف العقود، واختالؼ الوسيط المادي الذي يتـ مف خاللو تحرير العقد وتدويف بنوده

ففي مثؿ ىذا النوع مف التعاقد تثور مجموعة مف األسئمة اليامشية والمحورية في نفس 
الوقت مف قبيؿ مدى اعتبار ما يتـ تدوينو عمى الدعامات غير في خضـ الثورة الرقمية، 
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، حيث تكنولوجيا المعمومات أصبحت تشكؿ  والصحوة المعموماتية التي يعرفيا العالـ اليـو
الجياز العصبي لممجتمعات الحديثة، عرفت العمميات التعاقدية مجموعة مف التغيرات مست 
نظاميا وبينتيا القانونية، فأصبح إبراـ العقود الذي يتـ عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الحديثة 

 .يثير اىتماـ رجؿ القانوف والقاضي عمى السواء

وبمناسبة الحديث عف العقود المبرمة بوسائؿ االتصاؿ الحديثة، فقد أدى االنتشار 
المتنامي ليذه الظاىرة إلى شيوع ما يسمى بالعقود اإللكترونية، ىذه األخيرة باتت اليـو تطرح 

مجموعة مف اإلشكاالت القانونية، ال سيما الشؽ المتعمؽ باإلثبات، وذلؾ بالنظر لتعقد 
العالقات الناجمة عف مثؿ ىذا النوع مف العقود، واختالؼ الوسيط المادي الذي يتـ مف 

ففي مثؿ ىذا النوع مف التعاقد تثور مجموعة مف األسئمة . خاللو تحرير العقد وتدويف بنوده
اليامشية والمحورية في نفس الوقت مف قبيؿ مدى اعتبار ما يتـ تدوينو عمى الدعامات غير 
الورقية، ىو مف قبيؿ الكتابة المعتد بيا في اإلثبات، ومدى حجية ىذه الكتابة، ويزداد الوضع 
تعقيدا فيما لو أراد أطراؼ العقد التمسؾ بالمحرر االلكتروني كدليؿ كتابي كامؿ، كما يطرح 
 .التوقيع اإللكتروني باعتباره وليد مثؿ ىذا النوع مف المعامالت بدوره مجموعة مف المشكالت

وفي ظؿ غياب تشريع ينظـ المعامالت اإللكترونية وسبؿ إثباتيا، فميس لمباحث بد 
مف ضرورة التنقيب والبحث في طمب القواعد العامة المضمنة في قانوف االلتزامات والعقود 

. لإلجابة عمى التساؤالت المشار إلييا

وسنعمؿ بإذف اهلل مف خالؿ ىذا الموضوع، مالمسة أىـ اإلشكاالت التي يطرحيا 
اإلثبات في العقود اإللكترونية، وذلؾ في ضوء القواعد العامة، إلدراؾ مدى استيعاب ىذه 

القواعد لمتعاقد بواسطة ورسائؿ االتصاؿ الحديثة، مع الوقوؼ بيف الفينة واألخرى عند بعض 
. التجارب المقارنة، وخاصة التجارب ذات السبؽ في الموضوع

الورقية، ىو مف قبيؿ الكتابة المعتد بيا في اإلثبات، ومدى حجية ىذه الكتابة، ويزداد 
الوضع تعقيدا فيما لو أراد أطراؼ العقد التمسؾ بالمحرر االلكتروني كدليؿ كتابي کامؿ، كما 
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يطرح التوقيع اإللكتروني باعتباره وليد مثؿ ىذا النوع مف المعامالت بدوره مجموعة مف 
المشكالت وفي ظؿ غياب تشريع ينظـ المعامالت اإللكترونية وسبؿ إثباتيا، فميس لمباحث 

بد مف ضرورة التنقيب والبحث في طمب القواعد العامة المضمنة في قانوف االلتزامات 
. والعقود لإلجابة عمى التساؤالت المشار إلييا

وسأعمؿ بإذف اهلل مف خالؿ ىذا الموضوع، مالمسة أىـ اإلشكاالت التي يطرحيا 
اإلثبات بالكتابة في الشكؿ االلكتروني، وذلؾ في ضوء القواعد العامة، إلدراؾ مدى استيعاب 
ىذه القواعد لمتعاقد بواسطة ورسائؿ االتصاؿ الحديثة، مع الوقوؼ بيف الفينة واألخرى عند 

بعض التجارب المقارنة، وخاصة التجارب ذات السبؽ في الموضوع، ناىيؾ عف بعض 
الدراسات التطبيقية في ىذا المجاؿ أيف عمدت إلى تقسيـ ىذا البحث المتواضع الى فصميف 

 .ومباحث و مطالب وأيضا الى فروع كتحميؿ موضوعي لألفكار

 :موضوع البحث -1

 في الشكؿ االلكتروني الذي نسعى مف خاللو إلى بياف  اإلثباتموضوع ىذه الدراسة ىو
مدى إمكانية األخذ بو كدليؿ مف أدلة اإلثبات وقد تناولنا في ىذه الدراسة موضوع حجية 

التوقيع االلكتروني إلى ماىية الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني وذلؾ مف خالؿ التطرؽ 
إلى مختمؼ التعاريؼ المقترحة باختالؼ التشريعات الدولية كما تناولت صور ووظائؼ ىذا 

 إضافة إلى حجية اإلثباتاألخير، حيث نتعرض الشروط قيامو، تـ تعرضنا إلى حجيتو في 
المحررات االلكترونية بمختمؼ أنواعيا متناوليف بذلؾ ماىية المحرر االلكتروني األصؿ 

والمحررات االلكترونية العرفية والرسمية ومدى حجيتيا في اإلثبات ناىيؾ عف التطرؽ إلى 
بعض الوسائؿ الحديثة لالتصاؿ ومدى حجيتيا أيضا في اإلثبات والمتمثمة خصوصا في 

متا يعرؼ بالتوثيؽ االلكتروني  التمكس والبريد االلكتروني ودوف أف أفوت فرصة التطرؽ الى
. والييئات المتعمقة بإصدار شيادة التوثيؽ االلكتروني
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: أىمية موضوع البحث -2

إف موضوع الدراسة يجعؿ أىميتو تتجسد عمى مستوى المعامالت االلكترونية، و الذي 
شكؿ انقالبا عمى قواعد اإلثبات التقميدية ظيور قواعد تساير العصر مع ما يتبع ذلؾ مف 

دراسات قانونية فقيية وأكاديمية تبيف كيفية وطرؽ ضماف األمف القانوني في وقت تتعدد فيو 
منة سيما إذا تعمؽ األمر باليوية آايجابيات التجارة االلكترونية، إذ وجب وضع بيئة قانونية 

االلكترونية، إضافة إلى تطوير مبادئ قانونية لحؿ العديد مف اإلشكاالت التي أثيرت مف 
جراء اختراع الكمبيوتر، و المساىمة في تطوير قواعد اإلثبات بإصباغ قوة قانونية إثباتيو 

القانوف  لموسائؿ الحديثة لالتصاؿ وىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائري وذلؾ بموجب تعديؿ
 مكرر 323 المعدؿ والمتمـ لو وذلؾ بإضافة نص المادتيف 10-05المدني بموجب القانوف 

وأيضا مشروع القانوف المتعمؽ بذلؾ والذي تـ . ـ. ؽ327 وكذا نص المادة 1مكرر  323و 
 .طرحو ليذه السنة كمشروع قانوف تواكبا ليذه التطورات

بينما اتجو البعض األخر إلى صياغة قانوف مستقؿ ينظـ المعامالت التجارية االلكترونية 
و يضع نصوصا خاصة بالتوقيع االلكتروني، يبيف تعريؼ ىذا التوقيع ويمده الحجية 

. القانونية ضمف ضوابط وشروط معينة

:  منيج البحث-3

نظرا ألف موضوع االثبات االلكتروني أمر حديث العيد بالوالدة نتج منذ أوجدتو معامالت 
االنترنت، ومنذ أف أصبحت متاحة لمجميع انطالقا مف السبعينات واستخداميا في عالـ 

التجارة لذلؾ نجد أف فقياء المشرؽ العربي كانوا سباقيف ببحث، مشكمة المعامالت 
االلكترونية وىذا ما دفع بنا إلى تناوؿ موضوع البحث باالعتماد أساسا عمى مراجع بعض 

 .الخ...الدوؿ العربية كمصر ولبناف والمغرب 
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 كما قد عثرت عمى بعض المراجع الخاصة التي تناولت فكرة االثبات االلكتروني في 
الجزائر ولكف بكـ جد ضئيؿ ، كما أف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ سوى إلى إقرار المبدأ 
تاركا تنظيمو لنصوص الحقة والتي في يومنا ىذا ىي عبارة عف مشروع قانوف ، و ليذا 

سأبحث عف اإلثبات االلكتروني ومدی حجية كؿ مف المحرر والتوقيع االلكترونييف معتمديف 
 :في ذلؾ عمى مناىج البحث اآلتية

 :المنيج التحميمي: أوال

حيث عممت عمى تحميؿ الموضوع وفرزه وذلؾ بموجب فصوؿ ومباحث ومطالب 
. وحتى فروع إضافة الى تحميؿ متسمسؿ لبعض األفكار

 :المنيج المقارن: ثانيا

ابع والتسمسؿ المنطقي لمبحث العممي وذلؾ بعرض المفاىيـ الفقيية تالمبني عمى الت
والقانونية لكؿ مف الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني وفقا لمختمؼ التشريعات الدولية ثـ 

وتحقيقا . عرض المسألة ذاتيا عمى القوانيف والتشريعات الوطنية والدولية وذلؾ قدر اإلمكاف
خصصت األوؿ  لميدؼ المقصود مف الدراسة فإني سأعمد إلى دراسة الموضوع في فصميف،

والتوقيع االلكترونييف أما الفصؿ الثاني فخصصتو لمناقشة مدى  إلى معرفة ماىية الكتابة
 .اعتبار كؿ مف المحرر والتوقيع االلكترونييف كوسيمة إثبات

 :ثالثا المنيج االستقرائي

باستقراء شخصي لممواد القانونية التي أتى بيا المشرع الجزائري بخصوص اإلثبات 
اإللكتروني ومحاولة استخالص الصعوبات الناجمة عف تطبيؽ الفكرة عمى ارض الواقع 

يجاد الحموؿ لذلؾ . وا 
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: اإلشكالية -4

 تتمثؿ اإلشكالية الحالية كوف اإلثبات اإللكتروني يتميز بطبيعة غير مادية وبغياب المحتوى 
:  طرح مايميإلىفال شؾ أف ذلؾ يأخذ بنا 

مشكمة مدى انسجاـ ىذا الوسط الجديد مع المفيـو التقميدي بموجب الدعامة المادية ؟ * 

والى أي مدى يمكف أف يكوف كال ما المحرر والتوقيع االلكترونييف حجية يمكف أف األخذ * 
بيا أماـ القضاء؟  

وما ىي شروط * ومدى حجية أصؿ المحررات االلكترونية والرسمية والعرفية وصورىما؟ * 
صحة سريانيا والتعامؿ بيا ؟ ونطاؽ االستعانة بكؿ مف المحرر والتوقيع االلكترونييف 

وىؿ يمكف اإلستعانة بالكتابة االلكترونية كدليؿ كامؿ في اإلثبات بغض النظر عف الكتابة * 
التقميدية ؟ 

وما رأي التشريع المقارف في ذلؾ؟ * 

وماىو موقؼ المشرع الجزائري مف كؿ ذلؾ؟ * 
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: الخطة

ماىية الكتابة والتوقيع االلكترونيين : الفصل األول

مفيوم الكتابة االلكترونية وشروطيا : المبحث األول 

مفيوم الكتابة االلكترونية في التشريع المقارن : المطمب األول 

مفيوم الكتابة االلكترونية لدى لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي : الفرع األول* 

.  مفيوم الكتابة االلكترونية في التشريعات الداخمية :الفرع الثاني * 

مفيوم الكتابة االلكترونية في التشريع الجزائري : الفرع الثالث* 

الشروط الواجب توفرىا في الكتابة اإللكترونية  : المطمب الثاني  *

:  أن تكون الكتابة االلكترونية ممكنة القراءة: الفرع األول * 

أن تكون الكتابة ثابتة ومستمر  : الفرع الثاني* 

أن تكون الكتابة غير قابمة لمتعديل : الفرع الثالث* 

مفيوم التوقيع االلكتروني وشروطو : المبحث الثاني 

مفيوم التوقيع االلكتروني ووظائفو وصوره  : المطمب األول *

مفيوم التوقيع اإللكتروني في التشريع المقارن : الفرع األول* 

صور التوقيع االلكتروني : الفرع الثاني* 

وظائف التوقيع االلكتروني : الفرع الثالث * 

شروط التوقيع االلكتروني  : المطمب الثاني *

تحديد ىوية الموقع وتمييزه  : الفرع األول * 

سيطرة الموقع عمى منظومة التوقيع : الفرع الثاني* 

ارتباط التوقيع بالمحرر وتوثيقو : الفرع الثالث* 

حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات والحماية المقررة ليا  : الفصل الثاني 



 مقدمة
 

8 
 

: حجية المحررات والتوقيع االلكترونيين : المبحث األول

: حجية أصل المحررات االلكترونية وصورىا الرسمية والعرفية: المطمب األول*

حجية المحرر االلكتروني األصل : الفرع األول* 

حجية صور المحررات االلكترونية الرسمية  : الفرع الثاني* 

حجية صور المحررات االلكترونية العرفية : الفرع الثالث* 

: حجية التوقيع االلكتروني وبعض الوسائل الحديثة في اإلثبات: المطمب الثاني*

حجية التوقيع االلكتروني  : الفرع األول* 

حجية سندات التمكس في اإلثبات  : الفرع الثاني* 

حجية البريد االلكتروني في اإلثبات : الفرع الثاني* 

الحماية القبمية والبعدية لممحررات االلكترونية  : المبحث الثاني

الحماية القبمية لممحررات اإللكترونية  : المطمب األول*

تعريف مقدم خدمات التصديق االلكتروني والتزاماتو  : الفرع األول* 

تعريف شيادة التصديق االلكتروني وبياناتو  : الفرع الثاني* 

نظام التشفير والبصمة االلكترونية : الفرع الثالث* 

الحماية الجزائية لممحررات االلكترونية  : المطمب الثاني  *

الحماية الجزائية لممحررات االلكترونية في التشريع المقارن  : الفرع األول* 

الحماية الجزائية لممحررات اإللكترونية في القانون الجزائري : الفرع الثاني* 

ةـــــــــــــــــخاتم 



 

 

 

 
 
 
 

 الفصل األول
ماهية الكتابة والتوقيع اإللكترونيي
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ماىية الكتابة والتوقيع االلكترونيين : الفصل األول

نظرا لمتطور التكنولوجي اليائؿ في مجاؿ المعموماتية ومدى ارتباطيا الوثيؽ بوسائؿ 
االتصاؿ الحديثة أدى الى التغيير الجدري في أنماط المعامالت عبر شبكة االنترنت 

باعتبارىا أىـ وسيمة لمتواصؿ بيف أفراد العالـ عبر مختمؼ الدوؿ والتي مف خالليا أصبحت 
تبـر مختمؼ العقود التي تعرؼ بالعقود االلكترونية والتي ب دورىا أفرزت نوع جديد مف 

الوسائط في التعامؿ تعرؼ بالمستندات االلكترونية التي تتميز ببعض المميزات تجعميا ذات 
طبيعة خاصة عمى غرار المستندات التقميدية أو الخطية لعؿ أىميا أنيا تتسـ بالسرية واألمف 
القانوني ويتمتع بنظاـ تأميني لتفادي العبث فيو ، كما أنو يتصؼ بالسرعة في إبراـ التعاقد 
عبر اإلنترنت ، كما أنو يكوف عمى شكؿ دعامات مادية كاألشرطة الممغنطة ناىيؾ عمى 
أنو يستمـز التوقيع عميو مف طرؼ الشخص الذي أصدره وىو ما يعرؼ بالتوقيع االلكتروني 
ليذا خصصت ىذا الفصؿ األوؿ لمحديث عف الكتابة اإللكترونية ومفيوميا عبر مختمؼ 

التشريعات الدولية والشروط الواجب توافرىا فييا مف جية، ومف جية أخرى سوؼ أتطرؽ الى 
: مفيـو التوقيع االلكتروني وصوره ووظائفو وشروطو مف جية ثانية وفقا لما يمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انفصم األول                                                      ماهيت انكتابت وانتىقيع اإلنكترونين
 

11 

 

 مفهوم الكتابة االلكترونية وشروطها: اللمبح ااوو  

تأتي الكتابة عمى رأس وسائؿ إثبات التصرفات القانونية ، وذلؾ لسيولة حفظيا وبالتالي 
إمكاف الرجوع إلييا في حالة نشوب نزاع بيف األطراؼ ، ومعنى ىذا أف الكتابة ىي وسيمة 

ت لالنتباه أنو لؼإعداد دليؿ يثبت بو كؿ اتفاؽ حاصؿ بيف أطراؼ العالقة التعاقدية ، لكف الـ
وفي خضـ التطورات التكنولوجية والتقنية ، وظيور اإلنترنت تعددت أنواع الوسائؿ التي تتـ 

فييا الكتابة أيف تجاوز العالـ الكتابة عمى الورؽ والدعامة المادية الممموسة 

إلى طريؽ آخر وىو جياز الحاسوب ، فأصبح التواصؿ بيف األفراد ونظرا لسرعة المعامالت 
والتي مف خالليا زيارة " web" التجارية عبر شبكة اإلنترنت فظير ما يسمى بشبكة المواقع 

، وكذلؾ E-mailمختمؼ المواقع عبر شبكة اإلنترنت كذلؾ مايسمى بالبريد اإللكتروني 
 وأيضا المشاىدة المباشرة والتحدث إلى األشخاص بصفة مباشرة facebookالفايس بوؾ 

 ،فكؿ ىذه الطرؽ يمكف مف خالليا إبراـ المعامالت Skypeعف طريؽ ما يسمى بالسكايب 
والعقود االلكترونية والتي طرحت إلى الوجود مولود جديد وىو الكتابة اإللكترونية التي تتـ 

عمى الدعامة الغير المادية أو ما يعرؼ أيضا بالوسيط اإللكتروني ، وسوؼ أعمؿ مف خالؿ 
ىذا المبحث عمى توضيح مالمقصود بالكتابة اإللكترونية؟ وذلؾ مف خالؿ مطمبيف أتناوؿ في 

االلكترونية في التشريع المقارف بما فييا التشريع الجزائري ، أما  المطمب األوؿ مفيـو الكتابة
في المطمب الثاني سوؼ أتحدث باختصار عف الشروط الواجب توفرىا فييا وذلؾ عمى 

: النحو اآلتي 
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 مفيوم الكتابة االلكترونية في التشريع المقارن: المطمب األول *

أتعرض مف خالؿ ىذا المطمب الى مفيـو الكتابة االلكترونية لدى لجنة األمـ المتحدة 
لمقانوف التجاري الدولي ثـ مفيوميا في التشريعات الداخمية ،ثـ في التشريع الجزائري مف 

: خالؿ الفروع الثالث اآلتية

مفيوم الكتابة االلكترونية لدى لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي :  الفرع األول

توصؿ الفريؽ العامؿ الرابع التابع لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي 
والمكمؼ بالعمؿ التحضيري بشاف التجارة االلكترونية بعد وضعو الدليؿ القانوني الخاص 

 المتعمقة بالقيمة 1985 وتوصية 1978 سنة 1لالمواؿ  بقبوؿ التحويالت االلكترونية
 النموذجي 1سمي األوؿ بقانوف األونستراؿ القانونية لمسجالت الحاسوبية الى وضع قانونيف

لألمـ المتحدة بموجب القرار  بشاف التجارة االلكترونية والمعتمد رسميا مف قبؿ المجنة العامة
 أما الثاني فيو قانوف األونستراؿ النموذجي 16 / 12/  1996 الصادر بتاريخ 51 / 162

 / 80بشاف التوقيعات االلكترونية الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بموجب القرار 
 وتميما اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة بالخطابات 12 / 12/  2001 الصادر بتاريخ 56

. 2005االلكترونية في العقود الدولية سنة 

 وقد جاء في القانونيف النموذجييف بصدد تعريؼ المصطمحات أف رسالة البيانات 
ىي المعمومات التي يتـ إنشاؤىا أو إرساليا واستالميا أو تخزينيا بوسائؿ الكترونية أوضوئية "

أو بوسائؿ مشابية بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تبادؿ المعمومات االلكترونية أو 
 2.البريد االلكتروني، البرؽ ، التمكس، أو النسخ البرقي

 

 
                                                             

 المعدؿ والمتمـ ألحكاـ القانوف المدني 05 / 10، اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني في ظؿ قانوف کميني خميسة ، منصور عز الديف   1
  .05:، ص

 united nation commission on international treade law : وىي تسمى االونستراؿ اختصارا لتسميتيا باإلنجميزية  2
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 :الداخلية مفهوم الكتابة االلكترونية في التشريعات: الفرع اللاني  

ـ في المادة 2004 لسنة 15نص القانوف المصري لمتوقيع االلكتروني الجديد رقـ 
في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف يقصد بالمصطمحات اآلتية المعاني المبينة " األولى منو عمى 
: قريف كؿ منيا 

 كؿ حروؼ أو أرقاـ أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت :الكتابة االلكترونية -  أ
وسيمة أخرى مشابية وتعطي داللة قابمة  عمى دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية

لإلدراؾ  

 رسالة بيانات تتضمف معمومات تنشأ أو تدمج أو تخزف ، :المحرر االلكتروني- ب
أو ترسؿ أو تستقبؿ كميا أو جزئيا بوسيمة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيمة أخرى 

 .مشابية

 ما يوضع عمى محرر الكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ أو :التوقيع االلكتروني -  ج 
أرقاـ أو رموز أو إشارات أو غيرىا ويكوف لو طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع 

 .ويميزه عف غيره

 كما 1االلكتروني  أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع:الوسيط االلكتروني- د 
 مف القانوف المدني الفرنسي الخاص باإلثبات 1316نص المشرع الفرنسي وفقا لممادة 
الدليؿ المقروء أو الدليؿ بالكتابة ينبع مف حروؼ وأرقاـ أو : "والمواد المكرر ليا عمى مايمي 

مف كؿ عالمات أو رموز أخرى ليا داللة مفيومة أيا كاف الوسيط الذي تكوف عميو أو أيا 
 ويتضح لنا مف خالؿ ىذا النص أف المشرع الفرنسي قد تبنى 2"كانت صور إرسالو أو بعثو 

                                                             
1
 134: ص،2008 عيف مميمة الجزائر ، دار اليدى، أدلة اإلثبات الحديثة في القانوف،مناف فراحي  

2
 « 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 dune signification intelligible, quelles que soient leur support et leur modalités de 

transmission » loi2000-230 du 13/mars/2000 ,1316,j,o,du14 mars2000p39683 caprioli(E) le juge et la preuve 

électronique , op. cit. 
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تعريفا موسعا لإلثبات عف طريؽ الكتابة ليشمؿ كؿ أنواع الكتابة وىي نوعاف الكتابة عمى 
. الدعامة الورقية ، والكتابة عمى الدعامة االلكترونية

ذا ما انتقمنا الى قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي رقـ   لسنة 2وا 
معمومات ذات خصائص : "ـ فنجده قد أورد تعريفا لممعمومات االلكترونية بأنيا2002

الكترونية في شكؿ نصوص أو رموز أو أصوات أو رسـو أو صور أو برامج حاسب آلي أو 
ثـ تمي ذلؾ بتعريفو لممستند االلكتروني بأنو مستند يتـ إنشاؤه أو " غيرىا مف قواعد البيانات 

تخزينو أو استخراجو أو نسخو أو إرسالو أو إبالغو أو استالمو بوسيمة الكترونية عمى وسيط 
  1"ممموس أو عمى أي وسيط الكتروني آخر ويكوف قابال لالسترجاع بشكؿ يمكف فيمو 

كؿ مستند ينشأ أو يرسؿ أو  )أما المشرع األمريكي فقد عرؼ المستند االلكتروني 
 2(يستقبؿ بوسائؿ الكترونية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 14جمولي حياة، المستند االلكتروني وحجيتو في اإلثبات ، ص   1
 2002 لسنة 2 مف قانوف المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي رقـ 6 / 7المادة   2
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 مفهوم الكتابة االلكترونية في التشريع الجزائري: الفرع اللالح

تجدر اإلشارة أف المشرع الجزائري و بعد التعديؿ الذي طرأ عمى القانوف المدني 
يعتبر "  عمى أنو 1 مكرر 323  و الذي نص في مادتو 101- 05بموجب قانوف رقـ 

اإلثبات بالكتابة في الشكؿ االلكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى الورؽ، بشرط إمكانية التأكد 
و " مف ىوية الشخص الذي أصدرىا واف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا
ترؾ لمسمطات التنظيمية حسب عرض األسباب ميمة التعريؼ و تنظيـ أحكاـ و قواعد 

الشكمية االلكترونية خاصة وبعد عرض مشروع القانوف الخاص بذلؾ والذي نأمؿ أف يتعدى 
ذلؾ إلى مجموعة قواعد قانونية مطبقة تواكب التطورات المعموماتية والتكنولوجيا وخاصة مع 

براـ العقود الخاصة بيا عبر شبكة اإلنترنت . استفحاؿ المعامالت التجارية الدولية وا 

 نستنج أف المشرع الجزائري قد جعؿ الكتابة 1 مكرر323 وبالرجوع الى نص المادة 
الورقية حيث تصمح أف تكوف دليال لإلثبات، ولكف قيد ذلؾ  االلكترونية في منزلة الكتابة

: بتوافر الشروط اآلتية

الجزائري  التأكد مف ىوية الشخص الذي أصدرىا و يعاب في ىذا األمر أف المشرع  -1
مما يبقى السؤاؿ مطروحا ؟   لـ ينص عمى كيفية ذلؾ

أف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا ولعؿ أف المشرع كاف يقصد مف - 2
الخ تكوف .. أف الدعامة االلكترونية بعد الكتابة عمييا بموجب رموز وأحرؼ وأرقاـ وراء ذلؾ

معرضة لتعديؿ ما جاء فييا ويكوف محوىا أمر في غاية السيولة ناىيؾ عف وجود عمميات 
القرصنة عبر شبكة االنترنت وأيضا استفحاؿ انتشار الفيروسات داخؿ الحاسوب، إال أف 

المشرع الجزائري لـ ينص عمى ماىية الظروؼ التي تضمف سالمة الكتابة االلكترونية وكيؼ 
يتـ إعدادىا وفقا لذلؾ ؟ إال أنو يستخمص مما سبؽ ذكره أف المشرع الجزائري قد أقر بمبدأ 

. التعادؿ الوظيفي بيف الكتابة اإللكترونية والتقميدية
                                                             

 17صفحة 2005/يونيو/26مؤرخ في 44منشور في الجريدة الرسمية رقـ    1
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 :الشروط الواجب توافرها في الكتابة اإللكترونية: اللطلب اللاني

لمكتابة اإللكترونية شروط معينة وجب توافرىا ليمكف االعتماد عمييا فيما بعد كوسيمة 
: عمى القاضي وىذا ما سوؼ أتناولو مف خالؿ الفروع اآلتية إثبات في أي نزاع قد يطرح

الفرع ااوو  أ تكوأ الكتابة االلكترونية ملككة اللرااء  

والمقصود بذلؾ أف تكوف مدونة بحروؼ أو رموز معروفة ومفيومة لدى الشخص 
المتمسؾ بحجية المستند االلكتروني ذلؾ أف قراءة المستند االلكتروني تتـ بصورة غير مباشرة 

عبر الوسيط االلكتروني عمى خالؼ المستند الورقي الذي تتـ قراءتو مباشرة مف المحرر 
الورقي، ومع ذلؾ وبفضؿ المفيـو الواسع والحديث لمكتابة أصبح بإمكاف اعتبار الكتابة 

االلكترونية مقروءة ومفيومة رغـ حاجتيا لموسائؿ التقنية لبروزىا عمى شاشة الحاسوب ومع 
. التطور التقني والتكنولوجي أصبح مف األمور اليسيرة

الفرع اللاني اأ تكوأ الكتابة  ابتة وممتلرء  

 يشترط في الكتابة االلكترونية الثبات واالستمرارية، وىما صفتاف مالزمتاف لممستند الورقي 
وىو أمر صعب التحقؽ بالنسبة لممستند االلكتروني وليس مستحيؿ التحقؽ بالرغـ مف أف 

الكتابة االلكترونية تكوف عرضة لمتمؼ بسبب اختالؼ في قوة ة التيار الكيربائي، أو تخريبيا 
بسبب الفيروسات أو االعتداء عمييا بالمحو أو التعديؿ الكمي أو الجزئي عمدا مف الغير، 

وعميو تمت مقابمة كؿ ىذه المخاطر بوسائؿ أمنية وتقنية مف أجؿ ضماف ثباتيا واستمراريتيا 
وبتحقؽ ىذا الشرط يصبح المستند االلكتروني يعادؿ المستند الورقي مف حيث اعتباره كدليؿ 

مف أدلة اإلثبات ، بحيث يمكف الرجوع لممستند االلكتروني بسيولة عند الحاجة إليو في 
. 1االثبات

 
 

                                                             
 19جمولي حياة، المستند االلكتروني وحجيتو في االثبات ، مرجع سابؽ ص  1
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 الفرع اللالح  أ تكوأ الكتابة غير ق ابلة للتعديل

والقصد مف ذلؾ أف ال يطرأ عمى الكتابة منذ إنشائيا أوؿ مرة في شكميا النيائي أي 
تغيير أو تعديؿ أو تالعب في البيانات أو بنود العقد مثال المتفؽ عمييا بيف الطرفيف فيؤثر 

ىذا التغيير عمى التزامات األطراؼ وبالتالي عمى المراكز القانونية ألصحاب الحقوؽ 
والمقصود بعدـ قابمية التعديؿ ىو عدـ القدرة عمى التغيير في بيانات المحرر إال باء تالفو 
أو ترؾ اثر مادي عميو ، ويسيؿ الكشؼ عف التعديؿ في المحرر الورقي بمجرد النظر أو 
االستعانة بذوي الخبرة في ىذا الشأف ، أما في ما يتعمؽ بالكتابة االلكترونية فاف ىذا الشرط 
يعتمد عمى الدعامات المثبتة عمييا معمومات ، فإذا كانت الدعامة غير دائمة ، والمقصود 
بيا المتكررة في االستعماؿ كالدسؾ والقرص المرف يمكف إزالة الكتابة فييا ووضع كتابة 

أخرى ، أما الدعامة الدائمة فيي تستعمؿ إال مرة واحدة كاالسطوانة أو السي دي ال يمكف 
محو ما كتب عمييا إال بإتالفيا أو ترؾ اثر مادي عمييا وتستعمؿ وسيمتي التشفير والتوثيؽ 

 . 1التالعب أو التعديؿ لمنع

وذىب البعض الى أف الطبيعة غير المادية لمبيانات االلكترونية ، تفقدىا احد 
متطمبات المحررات االلكترونية وال سيما أف ىذه البيانات تكوف عرضة الحتماالت العبث 

والتعديؿ في رسائؿ البيانات كما أنو في الحاالت التي يمكف فييا تحويؿ ىذه البيانات 
االلكترونية عمى دعائـ ورقية باستخداـ الطابعة الممحقة بالحاسوب فإنيا تفقد عناصر الدليؿ 

 .2الكتابي لعدـ وجود أصؿ المحرر المعد مسبقا إلثبات التصرفات القانونية
 

 

 
 

                                                             
 20: المرجع نفسو ص   1

2
  André Lucas.le droit de l'informatique, presse universitaire de France, Paris, 1987,N316, P,37 
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 :مفهوم التوقيع االلكتروني وشروطه: اللمبح اللاني  

حاولت مجموعة مف المنظمات الدولية تقديـ تعريؼ لمتوقيع اإللكتروني سواء مف 
خالؿ قوانيف مرتبطة بالتجارة اإللكترونية، أو مف خالؿ قوانيف خاصة بالتوقيع اإللكتروني، 

وتعتبر منظمة اإلتحاد األوروبي ومنظمة األمـ المتحدة لمتجارة الدولية المعروفة األونسيتراؿ، 
المنظمتاف المتاف قدمتا تعريفا لمتوقيع اإللكتروني لسكوف معظـ المنظمات التي حاولت تعريفو 

. تأثرت بتعريؼ باألونسيتراؿ قد

وضعت منظمة األونسيتراؿ البنات األساسية لتعريؼ التوقيع اإللكتروني حيث عرفتو 
بيانات في شكؿ إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إلييا أو مرتبطة بيا : "بكونو

منطقيا، ويجوز أف تستخدـ بتعييف ىوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات وبياف موافقة 
 كغيرىا مف المنظمات قدمت منظمة 1"الموقع عمى المعمومات الواردة في رسالة البيانات

اإلتحاد األوروبي تعريفا لمتوقيع اإللكتروني، إال أنيا عرفت نوعيف مف التوقيع، وضعت لكؿ 
: منيا تعريفا محددا وىما

معمومات عمى شكؿ إلكتروني متعمقة بمعمومات إلكترونية أخرى  ":التوقيع اإللكتروني -1
".  ومرتبطة بيا ارتباطا وثيقا ويستخدـ أداة لمتوثيؽ

 :عبارة عف توقيع إلكتروني ويشترط فيو أف يكوف: " ىوالتوقيع اإللكتروني المعزز -2

مرتبط ارتباطا فريدا مع ص احب التوقيع  - أ
 .قادر عمى تحديد صاحب التوقيع والتعرؼ عميو باستخداما - ب
 .تـ إيجاده باستخداـ وسائؿ يضمف فييا صاحبة السرية التامة- ج
 .2"مرتبط مع المعمومات المضمنة في الرسالة حيث أنو يكشؼ أي تغيير في المعمومات- د

                                                             
غازي أبو عرابي و فياض القضاة، حجية التوقيع اإللكتروني، دراسة في التشريع األردني، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية،   1

 .169، ص 2003، العدد األوؿ، 20المجمد 
 .24، الصفحة 2005عالء محمد نصيرات، حجية التوقيع اإللكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى   2
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إلى جانب ىذه التعاريؼ التي قدمت مف طرؼ بعض المنظمات الدولية، نجد كذلؾ 
بعض التشريعات الدولية والعربية المقارنة قد أعطت تعريفا لمتوقيع اإللكتروني وشروطو وىذا 

إضافة إلى مختمؼ وظائؼ . الفرع األوؿ- سوؼ أتعرض إليو مف خالؿ المطمب األوؿ  ما
. التوقيع اإللكتروني وصوره المذاف نتناوليما خالؿ الفرعيف الثاني والثالث

مفهوم التوقيع االلكتروني ووظائفه وصوره  : اللطلب ااوو

 مفهوم التوقيع اإللكتروني في التشريع اللل ارأ: الفرع ااوو

لقد قاـ المشرع الفرنسي باالعتراؼ بالتوقيع اإللكتروني مف خالؿ إصداره لمقانوف رقـ 
 والذي تطرؽ فيو إلى التوقيع التقميدي 20001 مارس 13 المؤرخ في 2000 سنة 230

 مف القانوف المدني 1316/ 4واإللكتروني، مركزا عمى وظائؼ التوقيع المعروفة في المادة 
مف ىو  (ىوية)التوقيع الذي يحدد شخصية "الفرنسي بعد تعديميا حيث نص عمى أنو 

منسوب إليو والذي يفصح عف قبولو بمضموف المحرر الذي يرتبط بو وبااللتزامات الواردة 
". فيو

 وقد تبنى المشرع الفرنسي ىذا التعريؼ ليكوف تعريفا عاما لمتوقيع، أما التوقيع 
التوقيع الذي ينتج عف "اإللكتروني فقد عرفو المشرع في الفقرة الثانية مف التعديؿ بأنو 

استخداـ أية وسيمة مقبولة موثوؽ بيا لتحديد ىوية الموقع وتكفؿ اتصاؿ التوقيع بالعمؿ أو 
  .2"المستند المرتبط بو

عبارة عف مجموعة مف "كذلؾ فقد عرؼ التوقيع اإللكتروني في الفقو الفرنسي بأنو 
والمالحظ أف . 3"األرقاـ التي تنجـ عف عممية حسابية مفتوحة باستخداـ الكود السري الخاص

المشرع الفرنسي تبنى توجييا خاصا اعتمد فيو تعريؼ التوقيع العادي مف خالؿ وظائفو، ثـ 
                                                             

 155العدد محمد أوزياف ، مدى إمكانية استيعاب نصوص اإلثبات في ظيير االلتزامات والعقود لمتوقيع االلكتروني ، مجمة القضاء والقانوف   1
 24:عالء محمد نصيرات، حجية التوقيع االلكتروني، مرجع سابؽ ذكره ص  2
عبد اهلل مسفر الحياف وحسف عبد اهلل عباس، التوقيع االلكتروني دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصناعة الكويتية ، مجمة العمـو االقتصادية،   3

 .14:ص2003 ، العدد األوؿ ، يونيو 19واإلدارية ، مجمد 
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عرؼ التوقيع اإللكتروني، وكأنما يريد أف يحدد وظائؼ التوقيع اإللكتروني انطالقا مف 
التوقيع العادي، إضافة لكونو لـ يحدد الوسيمة التي مف خالليا يتـ اعتماد التوقيع اإللكتروني 
إال أنو اشترط أف تكوف ىذه الوسيمة موثوؽ بيا لتحديد ىوية الموقع، وتضمف اتصاؿ التوقيع 

. بالعمؿ أو المستند المرتبط بو

وتماشيا مع التشريع الفرنسي فقد حظي التوقيع اإللكتروني بنصيب وافر مف األىمية 
شيادة :" يونيو بأنو 30في التشريع األمريكي وبيذا عرفو القانوف األمريكي الصادر في 

رقمية تصدر عف إحدى الييئات المستقمة وتميز كؿ مستخدـ يمكف أف يستخدميا في إرساؿ 
 .1"أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعيد أو إقرار

ذا كاف التوقيع اإللكتروني قد حظي باىتماـ خاص في التشريعات الدولية فإنو   وا 
أيف حاولت أغمب الدوؿ العربية مسايرة . كذلؾ قد حظي بيذه المكانة في التشريعات العربية

التطورات الحاصمة عمى مختمؼ وسائؿ االتصاؿ الحديثة الشيء الذي دعا إلى إصدار 
ترسانة قانونية جديدة تساير ىذه التطورات وىكذا أصدر المشرع المصري قانونا خاصا 

بالتوقيع اإللكتروني خصص المادة األولى منو لتعريؼ بعض المصطمحات القانونية مف 
التوقيع اإللكتروني ما يوضع عمى محرر "ضمنيا التوقيع اإللكتروني والذي عرفو بكونو 

إلكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ أو أرقاـ أو رموز أو إشارات أو غيرىا، ويكوف لو طابع متفرد 
". يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عف غيره

إذا فيو عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية مف صدرت    
  2عنو ىذه اإلجراءات، وتؤكد قبولو بمضموف التصرؼ الذي يصدر التوقيع بمناسبتو

وبالرجوع لممشرع المغربي، نجد أنو كذلؾ وتماشيا مع معظـ التشريعات العربية قد 
، الشيء الذي أدى بو إلى إصدار  حاوؿ مسايرة الصحوة المعموماتية التي يعرفيا العالـ اليـو

                                                             
 .186عبد الفتاح بيومي حجازي، الكتاب األوؿ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
2
 .175:ص، 4، مجمة محاكمة ، العدد"التوقيع االلكتروني نموذجا"نبيؿ بوحميدي ، الثورة التقنية ومسوغات التعديالت القانونية   
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 المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتروني لممعطيات القانونية، والسؤاؿ الذي يفرض نفسو 05.53قانوف 
 قد أعطى تعريفا لمتوقيع 05 . 53ىؿ المشرع المغربي مف خالؿ إصداره لقانوف : اآلف ىو

اإللكتروني أـ أنو ترؾ ميمة التعريؼ لمفقو والقضاء؟  

 نجد 05. 53باستقرائنا لمقانوف المتعمؽ بالتبادؿ اإللكتروني لممعطيات القانونية رقـ 
نما أشار إلى أنو عندما يكوف التوقيع  أف المشرع لـ يعرؼ المقصود بالتوقيع اإللكتروني وا 

إلكترونيا يتعيف استعماؿ وسيمة تعريؼ موثوؽ بيا تضمف ارتباطو بالوثيقة المتصمة بو، وقد 
 ولكف 2 الفقرة327نص المشرع الجزائري الى األخذ بالتوقيع االلكتروني مف خالؿ المادة 

يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكؿ االلكتروني " 1 مكرر323وفقا لشروط نصت عمييا المادة 
كاإلثبات بالكتابة عمى الورؽ بشرط إمكانية التأكد مف ىوية الشخص الذي أصدرىا واف 

". تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا

يتضح إذا مف خالؿ كؿ التعاريؼ السابقة التي أعطيت لمتوقيع اإللكتروني أنو يوجد 
تقارب في التعريؼ الذي أعطتو كؿ دولة عمى حدة، إضافة لكونو ال يوجد تعريؼ شامؿ 
لمتوقيع اإللكتروني ولعؿ ذلؾ مرده إلى التطور السريع الذي تعرفو وسائؿ االتصاؿ والذي 

سيؤدي بالتبعية إلى تطور التعاريؼ، لكف ما يالحظ عمى التوقيع اإللكتروني أنو يتميز بعدة 
.  خصائص تميزه عف التوقيع العادي

  صور التوقيع اإللكتروني: الفرع اللاني

إف الحديث عف التوقيع اإللكتروني يستدعي الحديث عف صوره، فكما أف التوقيع 
العادي يمكف أف يتخذ عدة صور فإف التوقيع اإللكتروني صورا كذلؾ إال أف الفارؽ الجوىري 
بيف كال التوقيعيف، يتمثؿ في أف ىذا األخير يعتمد عمى وسائط إلكترونية وتقنيات حديثة في 

: االتصاؿ ومف ىذه األنواع نجد 
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  Signature Biometriqueالتوقيع الميومتري  /   وال  

ويعتمد ىذا النوع عمى استخداـ الصفات والمميزات الجسمانية والفيزيائية التي تميزه 
بصمات األصابع :عف غيره مف األفراد وىذه الخصائص الذاتية لمشخص متعددة منيا 

. واألوردة الدموية وشبكة العيف والصوت وحركة اليد عند وضع التوقيع

  Scannerالتوقيع اليدوي اللرقق  /   انيا

مف صور التوقيع اإللكتروني يتمثؿ * التوقيع اليدوي المرقـ*  إف إعماؿ ىذه الصورة 
في أخذ نسخة مف التوقيع المحرر بخط اليد عف طريؽ التصوير بالماسح الضوئي ثـ نقؿ 
ىذه الصورة إلى الممؼ الذي يراد إضافة التوقيع إليو، وىكذا يمكف نقؿ ذلؾ التوقيع وطبعو 

ف كانت الطابعة ونوع الورؽ مف الصنؼ  عمى أي وثيقة كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، وا 
الجيد، فإف النتيجة ىي أف التوقيع المحصؿ عميو، يطابؽ تماما التوقيع األصمي المحفوظ في 

إال أف استعماؿ ىذه الصورة ليا عدة مشاكؿ، حيث يمكف الحصوؿ عمى نفس . 1الذاكرة
عادة إنتاج نفس  التوقيع بكؿ سيولة، إذ يكفي التوفر عمى نموذج ورقي مف ذلؾ التوقيع وا 

التوقيع، كذلؾ يثار مشكؿ إثبات الصمة بيف التوقيع ورسالة البيانات أو المحرر فميست ىناؾ 
تقنية تتيح االستيثاؽ مف قياـ ىذه الرابطة، إذ بإمكاف المرسؿ إليو االحتفاظ بنسخة مف صورة 
التوقيع التي وصمتو عمى أحد المحررات، ثـ يعيد وضعيا عمى أي وثيقة محررة عبر وسيط 
إلكتروني، ويدعي أف واضعيا ىو صاحب التوقيع الفعمي وىو ما يخؿ بشروط االعتراؼ 

 . 2بالحجية لمتوقيع في الشكؿ اإللكتروني

 
 
 
 

                                                             
 . 37: ، ص2008االعربي جناف ، التبادؿ االلكتروني لممعطيات االلكترونية ، الطبعة األولى   1
 55:  ، ص2007ثروت عبد الحميد ، التوقيع اإللكتروني ، دار الجامعة الجديدة، طبعة   2
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 :االستعلاو اللركب من المطاقة والكود المري / اللا

 لعؿ ىذه الصورة لمتوقيع في الشكؿ اإللكتروني في المعروفة لدى عمـو الناس، حيث 
ال يتطمب العمؿ بيا خبرة أو عناء كبيريف، إذ يمكف لكؿ شخص استخداميا دوف ما حاجة 
إلى توفره عمى جياز حاسوب ودوف ما حاجة كذلؾ إلى ربطو بشبكة االنترنيت، وتظير 
استعماالت ىذه الصورة غالبا لدى البنوؾ ومؤسسات االئتماف كما تسيؿ أداء ثمف السمع 

والخدمات في مختمؼ نقاط البيع كما ىو الشأف بالنسبة لبعض المحالت التجارية التي تقبؿ 
التعامؿ بيذا النوع مف األداء بموجب اتفاؽ مسبؽ حيث يتـ تحويؿ ثمف السمع والخدمات مف 

. 1حساب المشتري إلى حساب التاجر البائع

 وسواء اعترؼ البعض بيذه الصورة أو لـ يعترؼ بيا البعض اآلخر، فإف ما يميزىا 
ال تتـ عادة إال . كونيا تتمتع بقدر كبير مف الثقة واألماف، حيث أف العممية عممية السحب

غير أف ىذا التوقيع ورغـ . إذا تـ إدخاؿ البطاقة واقترف إدخاليا بإدخاؿ الرقـ السري
إيجابياتو، فإنو ال يخمو مف سمبيات ،كوف ليس لو فائدة في تحديد ىوية الشخص أو تحديد 
الشخص القائـ بالعممية، ومف ثـ فمف الصعب تشبيو البطاقة والكود بالتوقيع ولو أف البنوؾ 

رابعا . تجاوزت ىذه الصعوبة بواسطة االتفاقات المبرمة فيما بينيا وفيما بينيا وبيف زبائنيا
-2) وفقا لممواصفات القياسية العالمية رقـ Signature Numeriqueالتوقيع الرقمي 

7498iso)  فإنو يقصد 1988الصادرة عف المنظمة الدولية لممواصفات والمقاييس في عاـ 
بالتوقيع الرقمي بياف أو معمومة يتصؿ بمنظومة بيانات أخرى، أو صياغة منظومة في 

والذي يسمح لممرسؿ إليو إثبات مصدرىا، االستيثاؽ مف سالمة مضمونيا  (كود)صورة شفرة 
 . 2وتأمينيا ضد أي تعديؿ أو تحريؼ

 المتعمؽ بالتبادؿ 05 . 53 والجدير بالذكر أف المشرع المغربي مف خالؿ قانوف 
اإللكتروني لممعطيات القانونية قد تطرؽ بدوره إلى تقنية التشفير، حيث خصص ليا الفرع 
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الثاني مف الباب األوؿ مف القسـ الثاني وما إدراج المشرع ليذه التقنية ضمف القانوف إال 
ويراد بوسيمة التشفير كؿ عتاد أو برمجية أو ىما معا، ينشأ أو يعدؿ . تأكيدا عمى أىميتيا

مف أجؿ تحويؿ معطيات سواء كانت عبارة عف معمومات أو إشارات أو رموز، استنادا إلى 
ويتـ . 1اتفاقيات سرية، أو مف أجؿ إنجاز عممية عكسية لذلؾ بموجب اتفاقية سرية أو بدونيا

األولى ىي ما يطمؽ : تشفير الرسائؿ سواء تعمقت بالتجارة اإللكترونية أو غيرىا بطريقتيف
. عمييا النظاـ السيمتري، والثانية ىي التشفير بطريقة المفتاح العاـ

وتعني الطريقة األولى أف مصدر الرسالة والمرسؿ إليو يستعمالف مفتاح تشفير واحد 
التي لـ ترسؿ بعد حيث يرسؿ المفتاح أوال بطريقة آمنة، ثـ ترسؿ | لفؾ رموز الرسالة 

الرسالة بعد ذلؾ، وىذه التقنية تستخدـ مجموعة مف األرقاـ العديدة والمعقدة التي تجعؿ مف 
ويستخدـ فييا  (وأما الطريقة الثانية لمتشفير فيي طريقة اليندسة العكسية. المستحيؿ تزويرىا

مفتاحاف أحدىما عاـ واآلخر خاص وكالىما لو عالمات رياضية معقدة ال يعرفيا إال 
صاحب المفتاح ذاتو، والمفتاح الخاص ال يعرفو سوى صاحبو وال يمكف آلخر معرفتو، أما 

 .2المفتاح العاـ فقد يكوف معموما لبعض الجيات ومع ذلؾ يبقى سرا بالنسبة لمجميور

وبالتأكيد أنو يمكف العمؿ بالطريقتيف معا في إرساؿ خطاب سري وموقع في نفس 
 باعتماد 4 حيث يختص مقدمو خدمات المصادقة اإللكترونية المعتمدوف ليذا الغرض3الوقت

تقنية التشفير مف خالؿ التأكيد عمى نسبة المعمومات لصاحبيا وبالتالي ضماف سرية تبادؿ 
ف تعذر ذلؾ تعيف أف يكوف األشخاص الراغبوف في تقديـ خدمات التشفير  المعطيات وا 

.  الخاضعة لمترخيص معتمديف ليذا الغرض مف لدف اإلدارة
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وبيذا يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف أىـ صور التوقيع اإللكتروني ىي صورة التوقيع 
الرقمي لكونو يعتمد كما سبؽ، وأف ذكرنا عمى تقنية التشفير، مما يجعمو يحقؽ نوعا مف الثقة 
واألماف في إجراءاتو ولكف رغـ ضماف سرية التعامالت والمعطيات القانونية التي يتمتع بيا 

ىذا التوقيع إال أنو قد تعرض لمجموعة انتقادات شأنو في ذلؾ شأف باقي صور التوقيع 
: اإللكتروني األخرى الشيء الذي يجعمنا نطرح التساؤؿ التالي

ىؿ فعال التوقيع اإللكتروني يحقؽ نفس وظائؼ التوقيع العادي؟ *

.  وىؿ فعال تتوفر في التوقيع اإللكتروني الشروط التي يتطمبيا القانوف في التوقيع؟

 تتمثؿ في وظيفتيف أساسيتيف وىما    وظائفه التوقيع االلكتروني،: الفرع اللالح

تبديد هوية الششخ اللوقع  :  وال

 إف تحديد ىوية الشخص الموقع، تعتبر مف أولى وظائؼ التوقيع ىذا التحديد الذي 
في حالة التوقيع في الشكؿ الكتابي لحضور أطراؼ العقد عند صياغتو وبالتالي  يسيؿ توفره

تحديد ىوية الشخص الموقع - التوقيع عميو أما بالنسبة لمتوقيع اإللكتروني فإف ىذه الوظيفة 
تدعو إلى الشؾ في قيمتو الكوف التوقيع في الشكؿ اإللكتروني يكوف بانفصاؿ عف شخصية 
صاحبو وىو ما يؤدي إلى إمكانية اعتماده مف غير إذنو، وبالرجوع إلى المشرع الجزائري 

 مكررة فقد أكد بدوره عمى ضرورة 323ووفقا لما سبؽ ذكره سابقا مف خالؿ نص المادة 
توفر ىذه الوظيفة في التوقيع اإللكتروني والكتابة االلكترونية عمى حد سواء وبالرجوع أيضا 
لممشرع المغربي نجده قد أكد بدوره عمى ضرورة توفر ىذه الوظيفة في التوقيع اإللكتروني 

 مف قانوف االلتزامات والعقود بعد التعديؿ 417-2وىو ما أكده في الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
حيث يتعيف استعماؿ وسيمة تعريؼ موثوؽ بيا ىذه الوسيمة تقـو بالتعريؼ بصاحب التوقيع 
وبالتالي تحديد ىويتو ورغـ أف المشرعيف المغربي والجزائري اعتبرا التوقيع اإللكتروني مماثؿ 

 مكرر أمف 323 -2 فقرة 327والمادتيف  - 05 . 53لمتوقيع اليدوي مف خ الؿ القانوف 
القانوف المدني الجزائري في كونو يحدد نفس الوظائؼ المبتغاة مف التوقيع إال أف جانبا مف 
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الفقو يرفض ىذه المماثمة بيف كال التوقيعيف رغـ أف االختالؼ ال يكمف في الوظيفة التي 
نما يكمف في الوسيمة المتبعة لتضميف ىذا  يحققيا التوقيع سواء اإللكتروني أو العادي، وا 

وبيذا يمكف القوؿ بأف التوقيع اإللكتروني قادر عمى تحديد ىوية الشخص الموقع . التوقيع
 .1وىذا يتضح مف خالؿ صوره

فالتوقيع البيومتري مثال يقـو عمى أساس استخداـ الصفات والمميزات الجسمانية 
والخصائص الفيزيائية والطبيعية التي يختمؼ بيا الفرد عف اآلخر مما يجعميا قادرة عمى 
تحديد ىوية الشخص الموقع تحديدا قد يفوؽ قدرة التوقيع العادي، أما التوقيع اإللكتروني 

بالرقـ السري أو ما يسمى بالتوقيع الكودي فإنو بدوره قادر عمى تحديد ىوية الشخص 
. طمب السحب- الموقع، حيث مثال وبالنسبة لبطاقات السحب، فالجياز ال يستجيب لمطمب 

بمجرد إدخاؿ بطاقة السحب، ولكف بعد إدخاؿ صاحب البطاقة الرقـ السري ىذا األخير الذي 
يتميز عف غيره ، والذي يحصؿ عميو بطريقة سرية تجعمو قادرا عمى القياـ بوظيفة تحديد 

. ىوية الشخص الموقع

ولعؿ الغاية مف تحقيؽ التوقيع اإللكتروني لوظيفة التوقيع، والمتمثمة في تحديد ىوية 
الشخص الموقع تكمف في نسب الوثيقة لمشخص الموقع وبالتالي تحمؿ مسؤوليتو تجاىيا، 

لكف ماذا لو تمكف شخص مف الحصوؿ عمى ىذا التوقيع ونسبو إليو، كما في حالة 
.  التزوير؟

فالتزوير في التوقيع اإللكتروني يختمؼ تماما عف التزوير في التوقيع العادي، ذلؾ أف 
التزوير في ىذا األخير يكوف مف خالؿ تقميد التوقيع بطريقة تشبو التوقيع األصمي، في حيف 
أف تزوير التوقيع اإللكتروني يكوف مف خالؿ اعتماد التوقيع نفسو عف طريؽ الحصوؿ عميو، 

وبالتالي فإثبات التزوير في التوقيع اإللكتروني يختمؼ عنو في التوقيع اليدوي، وعميو فإف 

                                                             
1
لمتوسع اكثر في الموضوع، المرجو مراجعة البطاقة البنكية كوسيمة لالتماف أطروحة دكتوراه نوقشت بكمية الحقوؽ بمراكش   
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التوقيع اإللكتروني مف خالؿ صوره قادر عمى تحديد ىوية الشخص الموقع وىي الوظيفة 
.  األولى، لكف ماذا عف الوظيفة الثانية لمتوقيع؟

  :التعمير عن إرادء اللوقع في اللوافلة على مضلوأ المكد:  انيا

ومفاد ذلؾ أف وضع الشخص توقيعو عمى أي مستند سواء كاف ىذا المستند کتابي أو 
إلكتروني فإنو يفترض موافقتو عمى ما ورد في السند، ولعؿ ىذه الوظيفة تظير أساسا مف 
خالؿ صور التوقيع اإللكتروني فمثال بالنسبة لمتوقيع اإللكتروني بالرقـ السري أو ما يسمى 
بالكود السري، والذي يستند عمى قياـ الشخص بإدخاؿ البطاقة والرقـ السري فال يمكف ألي 

عالما بالرقـ السري، وىذه األخيرة ىي  شخص التعبير عف إرادة صاحب البطاقة إال مف كاف
. حالة نادرة الوقوع

أما التوقيع الرقمي المبني عمى المفتاحيف العاـ والخاص فقد استحدث أصال لتوثيؽ 
مضموف اإلرادة عبر الشبكات المفتوحة بسبب ما تتعرض لو ىذه الشبكات مف ىجمات مف 

قبؿ القراصنة مما يؤدي إلى تحريؼ مضموف الرسالة، وليذا لجأت العديد مف منظمات 
األعماؿ إلى استخداـ برامج تأميف معامالت الشبكة والتحقؽ مف صحة مضموف الرسالة 

. 1الحاممة إلرادة األطراؼ العقدية

وبيذا يتضح أف التوقيع اإللكتروني يقـو بوظائؼ التوقيع عامة شأنو في ذلؾ شأف 
التوقيع الكتابي الشيء الذي يؤدي إلى المعادلة بينو وبيف التوقيع العادي ، ىذه المساواة ىي 

. ما تجعمو يتمتع بنفس القوة والحجية التي يتمتع بيا الدليؿ الكتابي
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 شروط التوقيع اإللكتروني: اللطلب اللاني

اعتبرت معظـ التشريعات الدليؿ الكتابي أىـ أدلة اإلثبات لما يوفره مف ضمانات 
لألطراؼ وحتى يحظى ىذا الدليؿ بيذه القيمة بيف مختمؼ وسائؿ اإلثبات ال بد وأف تتوفر 

حتى يستمد قوتو القانونية ولعؿ أىـ شروط الدليؿ الكتابي حتى يتـ قبولو في  فيو عدة شروط
اإلثبات يتمثؿ في أف يكوف السند مكتوبا، وأف يكوف موقعا كما سبقت اإلشارة لذلؾ، مع العمـ 

أنو سواء كاف اإلثبات بالكتابة التقميدية أو اإللكترونية، فال تعد دليال كامال إال إذا كانت 
موقعة بؿ إف التوقيع ىو الشرط األساسي والجوىري لصحة الورقة العادية وحتى الوثيقة 

اإللكترونية ىذه األخيرة التي تعتمد نوعا خاصا مف التوقيع نظرا لخصوصية الوثيقة نفسيا 
وىو التوقيع اإللكتروني، ىذا التوقيع وحتى يعد دليال لإلثبات ال بد مف توفره عمى مجموعة 
مف الضوابط والشروط حتى يستطيع تحقيؽ وظائؼ التوقيع وىذا ما سوؼ أتناولو مف خالؿ 

: الفروع الثالثة اآلتية

تكيد تموية اللوقع وتلييزه  : الفرع ااوو

 ومعناه مف ىو الشخص الذي قاـ فعال بتوقيع المحرر الكتروني ، :مبدد لهوية اللوقع* 
ولكنو مقارنة بالتوقيع التقميدي فإف ىذا األخير يسيؿ نسبو الى شخص محدد فعادة ما 
يستيؿ المحرر بعبارة أنا الموقع أدناه ، ذلؾ لمداللة عمى أف الموقع ىو نفسو الممتـز 

بالتصرؼ الوارد أعاله ، ويمكف بعدىا التأكد مف ذلؾ وىو حجة عمى الموقعيف مالـ ينكروه 
أما بالرجوع الى التوقيع اإللكتروني فإف األمر يختمؼ کوف انو يصعب تحديد ىوية الموقع 
بسيولة ، ويرجع ذلؾ إلى نوع الدعامة التي يتـ عمييا التوقيع اإللكتروني فيي دعامة غير 
مادية وبالتالي فيي غير ممموسة ويسيؿ تحريفيا ووضع توقيع آخر عمييا يمكف أف يكوف 

غير توقيع المعني بو، ورغـ تعدد التوقيعات االلكترونية وفقا لما سبؽ بيانو أعاله فإنيا وجب 
. أف تكوف محددة ليوية صاحبيا
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ويقصر . فإذا لـ يكف التوقيع كاشفا عف ىوية صاحبو ومحددا لذاتيتو فإنو ال يعتد بو 
. 1عف أداء دوره القانوني في إسباغ الحجية عمى المحرر

 التوقيع الخطي عبارة عف إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت :مليزا له* 
عنو، والذي اعتاد أف يستعمميا لإلعالف عف اسمو، فقد قضي أف إشارة الصميب ال تصمح 

 . 2أف تكوف توقيعا كونيا غير مميزة لصاحب التوقيع

 سيطرء اللوقع على مكظومة التوقيع: الفرع اللاني

يقصد بسيطرة الموقع عمى منظومة التوقيع عمـ الموقع الوحيد ببيانات إنشاء 
وعمى ىذا األساس يجب عمى الموقع أف يولي قدرا معقوال مف  التوقيعات وقت استعماليا

التي يستعمميا لمتوقيع، وىو بذلؾ يشبو التوقيع  3عمى حماية وتأميف البيانات العناية لمحرص
الخطي، إذ أف الموقع يرسـ أشكاال ىندسية معينة يصعب تقميدىا ففي التوقيع االلكتروني 

يمتـز الموقع بالحفاظ بكؿ ما يمنع التوقيع مكانو، ومثاؿ ذلؾ مف يستعمؿ البطاقات 
البالستيكية عميو االحتفاظ بسرية رقمو المعطى لو لقبوؿ دخولو والقياـ بالعمميات المصرفية 
ال أمكف استعماؿ البطاقة مف شخص أجنبي وكذلؾ األمر في التوقيعات الرقمية إذ يجب  وا 
بقائو سرا، ويمكف استقراء ىذا الشرط مف نص المادة  تأميف وحماية المفتاح الخصوصي وا 

وأف تكوف معدة ومحفوظة "...  مف القانوف المدني الجزائري وذلؾ في عبارة 1 مكرر323
". في ظروؼ تضمف سالمتيا
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ارتماط التوقيع واللبرر وتو يله  : الفرع اللالح

ارتماط التوقيع باللبرر االلكتروني  /   وال

 بالنظر الى التعاريؼ التي جاءت بيا مختمؼ التشريعات بخصوص التوقيع 
االلكتروني التي ورد فييا انو كؿ ما يوضع عمى محرر الكتروني ويرتبط بو ، وىو شرط 

بالتوقيع المباشر ، أي أف يتولى الشخص  مستسقى مف شروط التوقيع التقميدي ويعبر عميو
 وعميو فإف مسألة وضع التوقيع 1بنفسو وضع التوقيع وأف يكوف مضمنا في الورقة العرفية

عمى المحرر االلكتروني غير مطروحة ألنو ال يوجد اتصاؿ محسوس بيف البيانات المكونة 
لمكتابة وبيانات التوقيع فيما بينيما وبيف الدعامة التي يظيراف فييا فكؿ منيا كياف معموماتي 

:  مستقؿ، لكف مع ذلؾ ال بد مف ارتباطيا مع بعضيا البعض ارتباطا يمكف مف

تحديد ىوية الموقع والتأكد مف وقوعو   -1

 .ضماف صحة التوقيع المتصؿ بالبيانات أنو صادر مف منشئو ومف لـ يطرأ عميو تغيير -2

ضماف سالمة المحرر االلكتروني بسالمة التوقيع وىو ما يؤكد االتصاؿ واالرتباط بيف  -3
. المحرر والتوقيع اإللكتروني 

وتبرز أىمية ىذا الشرط أكثر عند استعماؿ شبكة االنترنت ، إذ تتضاعؼ معيا أخطار 
الدخوؿ والتجسس وأخذ المعمومات دوف عمـ وال انتباه مستخدميا ، إضافة إلى اعتراض سبؿ 

 .الرسائؿ والعبث بيا 

  :  انيا التو يق

أورده المشرع األردني عند بيانو  يمكف استخالص تعريؼ التوثيؽ مف خالؿ ما
اإلجراءات التوثيؽ في قانوف المعامالت االلكترونية األردني عمى أساس أنو مجموعة مف 
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اإلجراءات التي يتـ تحديدىا مف قبؿ األطراؼ بيدؼ التحقؽ مف أف التوقيع االلكتروني قد تـ 
تنفيذه مف قبؿ شخص معيف ، وذلؾ باستخداـ مختمؼ الوسائؿ بما فييا وسائؿ التحميؿ 

لمتعرؼ عمى الرموز والكممات واألرقاـ وفؾ التشفير وأي وسيمة تحقؽ أماف التوقيع وقد أنشأ 
الوكالة الوطنية لممصادقة االلكترونية وبالتالي فإف التوقيع الموثؽ يعطي : المشرع التونسي 

.  1حجية لممحرر االلكتروني المرتبط بو ويؤدي الى توثيؽ ىذا المحرر أيضا

. وقد أحدث المشرع المصري ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات

ELECTRONIQUE PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION"  وفي فرنسا 
الواردة في القانوف الجزائر " معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا " وعبارة : "  توجد

تقتضي توضيحا أكثر بحيث أصبح مف الضروري العمؿ عمى إيجاد قاعد قانونية مستقمة و 
منظمة لقواعد اإلثبات االلكتروني بموجب الدعامة االلكترونية ، وىذا ما تـ فعال طرحو 

مؤخرا كمشروع قانوف لـ أستطع لألسؼ الحصوؿ عميو لكف أتمنى أف يطرح فعال لموجود في 
أقرب فترة ممكنة لمعالجة المسائؿ المطروحة بخصوص ذلؾ بشكؿ معمؽ ومفصؿ كونو 

أصبح ضرورة نتيجة التطور السريع مف الكـ اليائؿ مف المعامالت التجارية االلكترونية وما 
شابو ذلؾ كما أصبح مف الضروري إنشاء ىيئات إدارة تعمؿ عمى توثيؽ مثؿ ىذه المعامالت 

قصد المحافظة عمييا ومنع التالعب بمحتواىا لتكوف دليال كامال يتسنى لمقاضي الجزائري 
في المستقبؿ القريب مف االعتماد عمييا ولماال أف يرجحيا كدليؿ كامؿ يمكف أف يبني عميو 

. حكمة القضائي بمناسبة حؿ النزاع المطروح أمامو
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  والبلاية الللررء لها ماتحجية اللرابع االلكترونية في اإل: الفصل اللاني

بالمتعاقديف جرى العرؼ واستقر العمؿ عمى تدويف المحررات الرسمية والعرفية عمى 
تحويميا  الخاصة بمغة المتعاقديف أو المغة التي يعتمدانيا لتحرير العقد أو األوراؽ بالحروؼ

الى المغة التي يفيميا الحاسوب اآللي فإف المجوء إلى تدويف المحررات عمى وسائط 
إلكترونية ومضات كيربائية يثير التساؤؿ عف مدى اعتبار المحرر اإللكتروني مف قبيؿ 

الكتابة، فإذا ما رجعنا إلى المحررات االلكترونية نجد أنو يتـ تدوينيا عمى الوسائط بمغة اآللة 
نما البد مف إدخاؿ المعمومات في  وال يمكف أف يراىا اإلنساف مباشرة بشكؿ مباشر وا 

الحاسوب اآللي الذي يتـ دعمو ببرامج ليا القدرة عمى ترجمة لغة اآللة إلى المغة المقروءة 
لإلنساف وعمى الرغـ مف ذلؾ وبالنظر الى انو يضمف قراءة ىذه المحررات في جميع األحواؿ 
باستخداـ الحاسوب اآللي وىو ما يعني استيفائيا لمشرط المتعمؽ بإمكاف القراءة والفيـ طالما 
أف المغة التي تظير عمى الشاشة ىي لغة مفيومة ومقروءة األطراؼ العقد ، وبالرغـ مف ذلؾ 

تثير أية صعوبة مف ىذه الناحية فالبطاقة واألشرطة  فإف بعض مخرجات الحاسوب اآللي ال
المثقبة والوسائؿ الورقية المتصمة تتضمف دوف شؾ كتابة بالمعنى التقميدي في قواعد اإلثبات 

إال أف ىناؾ في المقابؿ بعض المخرجات التي تبدو محؿ شؾ كاألشرطة الممغنطة 
 وسوؼ أتناوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ حجية مثؿ ىذه 1فيمـ واالسطوانات الممغنطة والمايكر

حجية المحررات االلكترونية،  المحررات مف خالؿ مبحثيف نتطرؽ في المبحث األوؿ إلى
وفي المبحث الثاني إلى ما يعرؼ بالحماية القبمية والبعدية لممحررات االلكترونية وذلؾ عمى 

بالنسبة لممبحث األوؿ سوؼ أتطرؽ الى مطمبيف أساسييف بالنسبة لممطمب : النحو اآلتي
األوؿ حجية أصؿ وصور المحررات االلكترونية الرسمية والعرفية أيف أتناوؿ في الفرع األوؿ 

حجية المحرر األصؿ في الفرعيف الثاني والثالث سوؼ أتطرؽ الى حجية المحررات 
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االلكترونية الرسمية والعرفية وصورىما في المطمب الثاني سأتطرؽ الى القوة الثبوتية لبعض 
. الوسائؿ الحديثة المتمثمة في سندات التمكس والبريد االلكتروني

 حجية اللبررات والتوقيع االلكترونيين: اللمبح ااوو

ال تزاؿ المحررات التقميدية التي ألفنا عمييا تتمتع بالقبوؿ في العمؿ وسوؼ تبقى 
كذلؾ لمعديد مف األسباب فاألنظمة القانونية واف قبمت بالمحررات اإللكترونية فإف الكثير مف 

إدارتيا ليس لدييا اآللية القادرة عمى استيعاب العمؿ بالمحررات االلكترونية بشكؿ كامؿ 
أف تقبؿ األفراد لمحررات مستحدثة  بحيث تحؿ ىذه األخيرة محؿ المحررات التقميدية، كما

واعدىا لتكوف أداة في اإلثبات أو إعداد عقودىـ وتصرفاتيـ لتصبح الكترونية ليس أمرا 
ف قبمو البعض مضطريف بسبب ضرورات التجارة اإللكترونية ،  متقبال مف الكافة، وحتى وا 

 .1فإف السواد األكبر لف يتقبمو

وسوؼ أتعرض مف خالؿ ىذا المبحث وفقا لما سبؽ ذكره الى مطمبيف أتناوؿ في 
المطمب األوؿ حجية أصؿ المحررات االلكترونية الرسمية منيا والعرفية وصورىما ففي الفرع 
األوؿ أخصصو المحرر االلكتروني األصؿ أما الفرعيف الثاني والثالث عمى التوالي سوؼ 

أتحدث عف حجية المحررات االلكترونية الرسمية والعرفية وصورىما، أما في المطمب الثاني 
أتناوؿ بالدراسة حجية كؿ مف التوقيع االلكتروني وبعض الوسائؿ الحديثة في اإلثبات وذلؾ 

:  عمى النحو اآلتي 

   حجية التوقيع االلكتروني:الفرع األول* 

 حجية سندات التمكس في اإلثبات  :الفرع الثاني* 

 حجية البريد االلكتروني في اإلثبات :الفرع الثاني*
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: اللطلب ااوو، حجية اصل االلبررات االلكترونية ، الرسلية والعرفية وصورهلا

تثار بمناسبة الحديث عف المحررات االلكترونية ومدى حجيتيا لإلثبات العديد مف 
يعرؼ المحررات  المصطمحات وعمى رأسيا المحرر االلكتروني األصؿ ، وأيضا ما

االلكترونية الرسمية والعرفية وصورىما ويعد تحديد ماىية المحرر االلكتروني األصؿ مف 
األمور الميمة في مجاؿ إثبات المعامالت والتعاقدات االلكترونية، فتقديـ دليؿ في شكؿ 

الكتروني إلثبات حؽ متنازع فيو أماـ القضاء يثير التساؤؿ عما إذا كاف ىذا المحرر أصال 
 إجابة لذلؾ التساؤؿ يرتب الكثير مف اآلثار القانونية إلىأـ صورة ، وخاصة واف التوصؿ 

الميمة وتزيد أىمية التمييز بيف األصؿ والصورة في المحررات االلكترونية بسبب صعوبة 
 .1األصمية لمعقد ال يمكف صورتو التمييز بينيما ، فالنسخة

: سوؼ نتطرؽ إليو مف خالؿ الفروع الثالث اآلتية وىذا ما

: حجية اللبرر االلكتروني ااصل: الفرع ااوو  

إذا كاف مفيـو المحرر الورقي األصؿ لـ ينؿ االىتماـ الكافي مف قبؿ التشريعات ، 
فإف تحديد متى يكوف المحرر أصال بالنسبة لممحرر الكتروني كاف مثار اىتماـ العديد مف 
التشريعات فكي ال يحدث لبس أو خالؼ حوؿ ماىية المحرر االلكتروني األصؿ حددت 

لقد كاف قانوف . التشريعات الحاالت التي يكوف فييا المحرر االلكتروني أصال ونسخة أصمية
االونستراؿ النموذجي لمتجارة االلكترونية أوؿ مف أخد زماـ المبادرة في تحديد مفيـو األصؿ 

عندما يشترط القانوف " ففي المادة الثامنة منو وتحت مسمى األصؿ كاف النص عمى أف 
تقديـ المعمومات أو االحتفاظ بيا في شكميا األصمي فإف رسالة آلة البيانات تستوفي في ىذا 
الشرط متى وجد ما يعوؿ عميو لتأكيد سالمة المعمومات منذ الوقت الذي أنشئت، فيو لممرة 
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األولى في شكميا النيائي بوصفيا رسالة بيانات وكانت تمؾ المعمومات مما يمكف عرضو 
 1"عمى الشخص المقرر أف تقدـ إليو وذلؾ عندما يشترط تقديـ تمؾ المعمومات 

ولتمييز الصور عف األصوؿ في مجاؿ اإلثبات الكتابي االلكتروني فقد اقترح مشروع 
 أف يعتبر أصميا كؿ محرر الكتروني تـ عرضو عمى Québecقانوف مقاطعة كيبؾ 

الشخص المفترض تقديمو لو أو متى تـ إنشاءه في ظؿ إجراءات تضمف أصمو و صحتو مف 
 عندئذ يمكف إرساؿ محررات إلكترونية .2وقت إصداره إلى غاية تقديمو وعرضو عمى الغير

إلى كاتب ضبط المحكمة الذي بدوره يمكنو طبعيا عمى الورؽ و تقديميا عند كؿ طمب و 
 .نفس الشيء يقاؿ بالنسبة لمتصريح االلكتروني بالمعامالت و غيره

ولـ ينؿ المحرر الورقي األصؿ تعريفا محددا سواءا مف الفقو أو مف التشريع ، ولدى 
الفقو كاف التمييز بيف األصؿ والصورة يتمثؿ في أف األوؿ ىو الذي يحمؿ توقيعات األطراؼ 

 .3أما الصورة فيي ال تحمؿ تمؾ التوقيعات

أما عف حجية المحرر الكتابي التقميدي وفقا ألحكاـ قانوف اإلثبات كامؿ الحجية إذ 
. انو السند الذي يرجع إليو حدوث أي نزاع حوؿ التصرؼ القانوني الذي يتضمنو المحرر

ولما كانت لممحررات الكتابية بعض الشروط التي يمـز استيفاؤىا كي تصمح كدليؿ 
صحيح في اإلثبات يناؿ الحجية الكاممة المقررة في قانوف اإلثبات، فإف لممحررات 

 : االلكترونية شروط يمـز استيفاؤىا كي تصمح أف تكوف كدليؿ في اإلثبات أال وىي كاآلتي
مكانية االطالع عميو*   قابمية المحرر االلكتروني القراءة وا 
 الحفاظ عمى سالمة بيانات المحرر االلكتروني *
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 ق ابلية اللبرر االلكتروني لللرااء وإمكانية االطالع عليه/  وال
إف قانوف األونستراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية قد اىتـ بمبدأ النظير الوظيفي وفي 

سبيؿ تحقيؽ ذلؾ المبدأ قد أخد احد اشتراطات الكتابة التقميدية وقررىا عمى الكتابة 
االلكترونية المكونة لممحرر االلكتروني والمتمثمة في كوف المحرر مقروءا لمجميع وقابال 

لالطالع عميو وىو ما يمثؿ الحد األدنى مف االشتراطات التي تتطمبيا القوانيف الداخمية لمدوؿ 
في الكتابة واالشتراط السابؽ يوفر معيارا موضوعيا يتمثؿ في أف المعمومات الواردة في 

 .1رسالة البيانات يجب أف تكوف في المتناوؿ حتى يتسنى استخداميا لإلحالة المرجعية الحقا

أما المشرع الفرنسي قد اشترط أف تكوف الحروؼ أو األشكاؿ المكونة لمدليؿ الذي 
سيقدـ لإلثبات أماـ القضاء ذات داللة مفيومة ومنطقية ويسري ذلؾ األمر سواءا عمى الدليؿ 

االلكتروني أو الدليؿ الكتابي التقميدي، ولـ يختمؼ األمر في القانوف المصري لمتوقيع 
االلكتروني أو التنفيذية وذلؾ في تعريؼ الكتابة االلكترونية في الئحتو والتي عرفيا بأنيا 

حروؼ وأرقاـ أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت عمى دعامة الكترونية أو :" عبارة عف 
 .2"رقمية أو ضوئية أو أية وسيمة أخرى مشابية و تعطي داللة قابمة لإلدراؾ 

 مكرر مف القانوف 323أما المشرع الجزائري الذي أسس مف خالؿ نص المادة 
 Equivalentمبدأ التعادؿ الوظيفي بيف الكتابة في الشكؿ االلكتروني "المدني الجزائري 
Fonctionnel " والكتابة عمى الدعامة الورقية ، غير أنو لـ يأخذ بو عمى إطالقو بؿ قيده
 :بشرطيف ىما

الذي صدرت عنو ىذه الكتابة  إمكانية التأكد مف ىوية الشخص* 

 أف تكوف معدة ومحفوظة في ظروؼ تضمف سالمتيا *

                                                             
 189-19: محمد محمد سادات ، مرجع سابؽ، ص  1

2
 . وما بعدىا34ص1996الدليؿ التشريعي لقانوف االونستراؿ النموذجي بشأف النجارة االلكترونية   
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 وسبب وضع المشرع ليذيف الشرطيف يرجع الى طبيعة المحيط الذي تتـ فيو 
مما يفرض عوائؽ ناتجة عف طبيعة المحيط نفسو  المعامالت االلكترونية كونو محيط

افتراضي و ليس محسوس virtuel et dématerialisé:ىي

 صعوبة التعرؼ عمى ىوية الطرؼ اآلخر في العالقات العقدية * 

اصطداـ استخراج الكتابة في الشكؿ االلكتروني مف ذاكرة الحامؿ ببعض العوائؽ التقنية * 
 .1إمكانية تعرض الكتابة االلكترونية لمتغيير مف دوف أف يترؾ ىذا التبديؿ أثرا محسوسا* 

 :البف اظ على سالمة بيانات اللبرر االلكتروني/  انيا

يتمثؿ الشرط الثاني لقبوؿ المحرر االلكتروني كدليؿ إثبات في ضرورة أف يتـ حفظ 
المحرر بشكؿ يحميو مف أي تعديؿ أو تحريؼ في بياناتو ، فالمحرر االلكتروني يتـ حفظو 
في أوعية الكترونية مف خالؿ الحاسوب اآللي كاألقراص الممغنطة بأنواعيا الصمبة والمرنة 

وكذلؾ األقراص الضوئية، وألىمية ىذا الشرط نص قانوف األونستراؿ النموذجي لمتجارة 
عندما يقضي القانوف باالحتفاظ بمستندات أو :" االلكترونية في المادة العاشرة عمى أف 

سجالت أو معمومات بعينيا ، يتحقؽ الوفاء بيذا المقتضى إذا تـ االحتفاظ برسائؿ البيانات 
شريطة تيسر االطالع عمى المعمومات الواردة فييا عمى نحو يتيح استخداميا في الرجوع 

إلييا الحقا ، وأف يتـ االحتفاظ برسالة البيانات بالشكؿ الذي أنشئت أو أرسمت أو استممت بو 
  .2"أو بشكؿ يمكف إثبات انو يمثؿ بدقة المعمومات التي أنشئت أو أرسمت أو استممت 

فالسندات االلكترونية ىي عمميا معرضة لمتمؼ بعد مدة ، حتى ولو حفظت في 
شروط مالئمة وىنا وجو االختالؼ بيف السند المادي والسند االلكتروني ، فاألوؿ يمكف إعادة 

إنشاؤه مف األصؿ عند تغيب الورقة ، بينما التغيب يمحي السند االلكتروني، ويمكف حفظ 

                                                             
 48-46:برني نذير، العقد االلكتروني عمى ضوء القانوف المدني الجزائري، مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء ص  1

  مكرر323وىو ذات الشرط الذي يتطمبو القانوف الجزائري وفقا لما سبؽ بيانو بموجب نص المادة   2
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الوثيقة االلكترونية عمى حامؿ الكتروني ويسمى الوسيط أيضا وىو وسيمة قابمة لمتخزيف 
وحفظ واسترجاع المعمومات بطريقة الكترونية كاف تحفظ في ذاكرة الحاسوب اآللي نفسو 

 disquesوفي ، عمى الموقع في شبكة االنترنت عمى شبكة داخمية تخص صاحب الشأف 
durs1 اسطواناتو الصمبةDVD أو قرص فيديو رقمي ،disquette informatique أو 

 1 مكرر323 أو قرص مدمج وعميو وحسب نظري فإف نص المادة rom cd-قرص مرف 
مف القانوف المدني الجزائري تحتمؿ التوسع في مجاؿ الدعامة االلكترونية ووسائط جديدة تعد 

  .بمثابة الحامؿ اإللكتروني 

وفي القانوف المقارف نالحظ أف المشرع التونسي قد فرض التزامات إضافية تتعمؽ 
 : بحفظ الوثيقة االلكترونية ىي

التزاـ المرسؿ بحفظ الوثيقة االلكترونية في ذات الشكؿ الذي أرسميا بو ، حتى تكوف حجة * 
عميو متى تعمؽ حؽ لمغير بيذه الوثيقة ، فإذا ادعى خالؼ ذلؾ كانت الصورة المسممة إليو 

 .يتمسؾ ضده بيذه الوثيقة االلكترونية حجة عميو وحجة لمطرؼ اآلخر الذي

ية اللبررات االلكترونية الرسلية وصورها  حج: الفرع اللاني* 

: حجية اللبررات االلكترونية الرسلية/  

 بحجية رسالة البيانات في اإلثبات إذ ال يجوز إنكار ىذه الحجية 9اعترفت المادة 
 originalطالما أنيا كانت أفضؿ دليؿ يتوقع بدرجة معقولة مف  (ألنيا مجرد رسالة بيانات 

forme الشخص الذي يتمسؾ بيا أف يحصؿ عميو  )أو ألنيا ليست في شكميا األصمي
ويؤخذ في االعتبار عند تقدير ىذه الحجية الطريقة التي أنشئت أو أبمغت أو خزنت أو 

 قد 2استخدمت في المحافظة عمى رسالة البيانات و عمى سالمة المعمومات الواردة فييا
حاولت بعض الجيات القضائية الفرنسية اعتبار السند االلكتروني بدء بينة خطية باالستناد 

                                                             
 49:برني نذير، العقد االلكتروني عمى ضوء القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ، ص  1

 129:حجية التوقيع االلكتروني في التشريع المعاصر، ص، عبد اهلل احمد غرابية   2
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إلى اعتباره رسالة غير مادية منقولة عبر الكمبيوتر وشبكة االنترنت، كما يرى بعض 
الباحثيف أف المستندات الوافدة مف وسيط الكتروني كشبكة االنترنت يمكف أف يكوف لو قوة 
القرينة القانونية باالستناد إلى قرار القانوف المبناني بصحة المستندات المعموماتية الرقمية 

 1981/12/26  بتاريخ4660المكونة لمدفاتر التجارية لمتجار والشركات وفقا لممرسـو رقـ 
.  وتعديالتو

كما عالج القضاء المبناني مسألة اإلثبات االلكتروني في قرار حديث صادر عف 
 في قضية تفميسة الغراوي، فبعد أف تذرع طالبوا 2001/04 محكمة التمييز المبنانية رقـ

النقض باف مفيـو الدفاتر التجارية قد تغير عرفا نتيجة الثورة االلكترونية وتجاوز الممفات 
االعتداد بالبيانات  الخطية الى بيانات الكترونية في أقراص مدمجة فرفضت محكمة التمييز

 .1المحاسبية المعموماتية ومساومتيا بالدفاتر التجارية الورقية

 كما أنو ساوي 1317ىذا ونظـ القانوف الفرنسي المحرر الرسمي بموجب نص المادة 
 بيف كؿ مف المحرر اإللكتروني الرسمي 1316في الفقرة الرابعة واألخيرة بموجب المادة 

وال يختمؼ المحرر الرسمي اإللكتروني عف : "والمحرر التقميدي الرسمي عمى النحو اآلتي
المحرر الرسمي التقميدي إذ أنو يكتسب صفة الرسمية بمجرد وضع التوقيع اإللكتروني مف 

 .2"قبؿ موظؼ عاـ

ويالحظ أف المشرع الفرنسي في النص عمى كيفية منح صفة الرسمية لممحرر 
مف قبؿ موظؼ عاـ Apposerااللكتروني في حيف كاف مف األفضؿ استخداـ بمعنى يضع 

 Attacherوىو فعؿ يناسب طبيعة التوقيع اإللكتروني ويتناسب " استخدـ الفعؿ بمعنى يمحؽ
فعؿ مع طبيعة استخدامو ويتوافؽ مع ما يتطمبو المشرع الفرنسي مف استخداـ أدوات توقيع 

                                                             
دراسة ) اإلثبات بواسطة الفاكس البرقيات الشريط المغناطيسي، اإلثبات عمى أقراص مدمجة اإلثبات االلكتروني ،نزيو نعيـ شالال  1

 .87-86-85: مف خالؿ الفقو واالجتياد والنصوص القانونية ، ص (مقارنة
2  Article 1316-4. «quand elle est apposée par un officier public ,elle confère l'authenticité à l'acte » 
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الكتروني مؤمنة وىو ذات النقض الذي وجو الى المشرع المصري عند استخدامو لفعؿ 
 .1في تعريؼ التوقيع اإللكتروني" يوضع"

 324 أما بالرجوع الى المشرع الجزائري فإنو عرؼ العقد الرسمي بموجب نص المادة 
العقد الرسمي عقد يثبت فيو موظؼ أو :" مف القانوف المدني الجزائري عمى النحو اآلتي

تـ لديو أو ما تمقاه مف ذوي الشأف أو ما  ضابط عمومي أو شخص مكمؼ بخدمة عامة ، ما
، وكوف أف "تمقاه مف ذوي الشأف وذلؾ طبقا األشكاؿ القانونية وفي حدود سمطتو واختصاصو

المشرع الجزائري قد أخد بمبدأ التعادؿ الوظيفي بيف الكتابة االلكترونية والتقميدية بموجب 
 324 وذلؾ عمى النحو الذي سبؽ بيانو، وعميو بإسقاط نص المادة 1 مكرر323المادة 

أعاله عمى الدعامة االلكترونية وفي غياب نصوص وقواعد خاصة نطبقيا عمى المحررات 
االلكترونية عمما أنو توجد بوادر مشروع قانوف لألخذ باإلثبات االلكترونية ووضع قواعد 

منظمة لذلؾ، وفي انتظار ذلؾ تعيف عمينا األخذ بقواعد اإلثبات المتعمقة بالمحررات التقميدية 
  .وتطبيقيا عمى المحررات االلكترونية 

 مكررة أف ما ورد بالعقد 324حيث أف المشرع الجزائري أعتبر بموجب نص المادة 
الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وىو ناقد عبر كامؿ التراب الوطني، وباستقراء نص المادة 

جعؿ العقد الرسمي حجة لمحتوى االتفاؽ المبـر   مكررة نجد أف المشرع الجزائري قد324
 أف العقد 7 مكرر324بيف أطرافو وورثتيـ وذوي الشأف، كما أنو أورد بموجب نص المادة 

الرسمي لو حجيتو بيف أطرافو حتى ولو لـ يعبر فيو إال ببيانات عمى سبيؿ اإلشارة وأشترط 
وعميو نستنج مف ذلؾ أف المحرر الرسمي لو .بمناسبة ذلؾ وجود عالقة مباشرة باإلجراء 

: لمنقاط اآلتية  حجية وفقا

 

 
                                                             

 .236-235:محمد محمد سادات، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في اإلثبات ، دراسة مقارنة ، ص  1
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 :من حيث الحقيقية المدونة بو* 

وىي إما أف تكوف تمؾ البيانات التي حررىا الموظؼ العاـ بناءا عمى ما سمعو ورآه 
مف ذوي الشأف وىنا تكوف ليا الحجية المطمقة مالـ يطعف فييا إال بالتزوير، أما البيانات 

التي يدلي بيا األطراؼ أماـ الموثؽ يمكف إثبات عكسيا وعميو اشترط المشرع وفقا لما سبؽ 
.  بيانو أف تكوف مرتبطة باإلجراء 

 :من حيث األشخاص*

ويكوف نطاؽ ىذه الحجية المتعاقديف والغير وذلؾ عمى نحو ال يجوز ألحدىـ الطعف 
في العقد الرسمي إال بالتزوير يدخؿ في مفيـو الغير كؿ مف يضار أو يستفيد مف ىذا 

المحرر سواء باإليجاب أو السمب كالخمؼ العاـ والخاص، أما الغير الذيف ال يتأثروف بيذه 
 .المحررات الرسمية البيانات المدونة فال وجو لالحتجاج عمييـ بما ورد في

 :حجية الورقة الرسمية بصدورىا ممن تحمل توقيعاتيم وسالمتيا المادية- ج

تعتبر الورقة الرسمية حجة كافية في اإلثبات متى اكتممت شروطيا القانونية، و 
يفترض صحة ما ورد فييا و ما صدر عف األشخاص المنسوب إلييـ توقيعيا دوف البحث 

فيما إذا كانت الورقة مكتوبة بخط أيدييـ أو غيرىـ، و بيذا تكوف حجة بكؿ ما يمحؽ بيا مف 
 .1الوصؼ الرسمي

 مف قانوف االلكتروني حجية كاممة لممحرر االلكتروني 15ت المادة حكما أصب
والكتابة االلكترونية في نطاؽ المعامالت المدنية والتجارية واإلدارية نفس حجية المحررات 

 17-15التقميدية ، وقد كرس المشرع المصري حجية المحرر االلكتروني الرسمي في المواد 
مف قانوف التوقيع االلكتروني وىي نفس الحجية المقررة لممستند التقميدي إذ تسري أحكاـ 

قانوف اإلثبات في غياب النص القانوني لقانوف التوقيع االلكتروني أو الالئحة التنفيذية بما 

                                                             
 .8:أوشاف عائشة ، حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات ،مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، بف شييب فلاير ص  1
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يتعمؽ بإثبات صحة المستندات االلكترونية ، أما الالئحة المتعمقة بقانوف التوقيع االلكتروني 
فتيتـ بتنظيـ الجوانب الفنية والتقنية لصحة المحررات االلكترونية دوف التطرؽ لمسألة 

الحجية في مجاؿ اإلثبات ، لذا يتعيف الرجوع القواعد االثبات المتعمقة بالمحررات الرسمية 
. التقميدية سدا لمفراغ القانوني

 :حجية صور المحررات االلكترونية الرسمية-ب

مف بيف القوانيف التي نصت عمى حجية صور المستند االلكتروني الرسمي القانوف 
 مف قانوف التوقيع االلكتروني عمى أف الصورة المنسوخة 16 المصري مف خالؿ نص المادة

عمى الورؽ مف المحرر االلكتروني الرسمي حجة عمى الكافة بالقدر الذي تكوف فيو مطابقة 
ألصؿ ىذا المحرر وىذا ماداـ المحرر االلكتروني الرسمي والتوقيع االلكتروني موجوديف 

إذا كاف أصؿ المحرر الرسمي موجودا : " منو عمى 12وتنص المادة . عمى دعامة الكترونية
فاف صورتو الرسمية كانت أو فوتوغرافية تكوف حجة بالقدر الذي تكوف فيو مطابقة لألصؿ 
وىما تعددت الصور المنسوخة مف المستند األصمي مباشرة أـ صورة منسوخة عف المستند 
األصمي فاف مصداقيتيا تستمد مف مطابقتيا لألصؿ وبمجرد المطابقة تعد حجة ويمكف 

 .1"المنازعة في عدـ مطابقة الصورة لألصؿ فيي قرينة قابمة إلثبات العكس

أما المشرع الجزائري فقد سوى مف حيث الحجية بيف الصورة الخطية و تمؾ الضوئية 
 مف القانوف المدني جزائري فيي حجية مف األصؿ و تعد قرينة عمى 325في المادة 

  .مطابقتيا لو و تختمؼ حجية الصور ما إذا كاف المحرر موجودا أو غير موجود

 فإف الصور المأخوذة خطية كانت أـ ضوئية ليا نفس حجية :حالة وجود األصل* 
األصؿ إذا ميرىا الموظؼ المختص بتوقيعو الذي يشيد لمطابقتيا األصؿ ما لـ ينازع أحد 
األطراؼ في ىذه المطابقة فإذا ادعى أحد الطرفيف ذلؾ فال يكمؼ بإثباتو و إنما المحكمة 

 التي تأمر بمراجعة األصؿ أو بتعييف خبير يكمؼ بالتأكد مف المطابقة
                                                             

 253: مرجع سبؽ ذكره، ص  حجية المحررات الموقعة الكترونية في اإلثبادت ،،محمد محمد سادات  1
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 كما لو فقدت في حريؽ أو سرقة أوتمؼ، فإذا كانت ىذه :حالة عدم وجود األصل* 
الصورة الرسمية لمصورة األصمية مأخوذة مف األصؿ مباشرة فتأخذ حكميا، أما إذا كاف 

مظيرىا الخارجي يثير الريبة و الشؾ في مطابقتيا لألصؿ فتأخذ عمى سبيؿ االستئناس عمما 
.  1أنيا يمكف أف تشكؿ بداية الثبوت الكتابة

أما الصور الرسمية لمصورة المأخوذة عف الصورة األصمية فال يعتد بيا إال لمجرد 
.  االستدالؿ

   :تطبيق الفكرة عمى المحرر االلكتروني

أستنتج مما سبؽ قولو أف مجرد التفكير بوجود محرر الكتروني رسمي ، وصور 
مستنسخة عنو أمر صعب وغير منطقي في نفس الوقت، فوجود محرر الكتروني رسمي 

مفاده تدخؿ شخص ثالث إلضفاء صفة الرسمية فيو ، كما أف الصور المأخوذة مف المحرر 
االلكتروني األصؿ تبقى مجرد نسخ وفي لغة ىذه التقنية المعتمدة عمى النظاـ الرقمي ميما 

 ،تعددت النسخة فإنيا تكرار تاـ لألصؿ فما الفائدة إذف مف التحدث عف أصوؿ المحررات
وصورىا؟  

وعميو بات مف األفضؿ سف قواعد تنظيمية خاصة بنظاـ اإلثبات بموجب المحررات 
االلكترونية دوف االعتماد بشكؿ مفرط عمى مبدأ التعادؿ الوظيفي بينيا وبيف الكتابة التقميدية 

كوف ىذه األخيرة ميما تعددت النسخ يبقى األصؿ محفوظا ومدونا بصفة ثابتة اليمكف 
تحريفو عف مقصوده أما المحرر االلكتروني فيو ذو طبيعة خاصة حيث يسيؿ تحريفو 

وتزييؼ الحقيقة الواردة بو بمجرد الدخوؿ ومعرفة الرقـ السري وفؾ التشفير فما بالؾ إف تـ 
فراغو في محرر مكتوب عف طريؽ الطابعة؟  استنساخو وا 
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 ية المبررات االلكترونية العرفية وصورىاحج: ثالفرع الثال* 

: حجية المحرر االلكتروني العرفي/ أوال

إف المحررات االلكترونية العرفية تختمؼ حجيتيا تبعا لوسيمة التوقيع االلكتروني 
المستخدمة فحجية المحررات االلكترونية تتأثر بحجية التوقيع االلكتروني الممحؽ بيا ، ومف 

خالؿ ىذا التبايف المتمثؿ في اختالؼ حجية المحرر االلكتروني بحسب اختالؼ التوقيع 
االلكتروني المستخدـ سوؼ أتطرؽ الى حجية المحرر االلكتروني العرفي الموقع توقيعا 

الكترونيا بسيطا أو مؤمنا ، ثـ الى حجية المحرر اللكتروني العرفي الموقع توقيعا الكترونيا 
رقميا بعدىا سوؼ أعرج لمحديث عف حجية المحرر العرفي االلكتروني وفقا لمقانوف الجزائري 

:  وأخيرا الى حجية صور المحررات االلكترونية العرفية وفقا لمنقاط اآلتية

 :المحرر العرفي االلكتروني الموقع توقيعا الكترونيا بسيطا أو مؤمنان/ أ

إف المحرر العرفي االلكتروني الموقع توقيعا الكترونيا بسيطا أو مؤمنا ال يعد دليال 
كامال يمكف االستناد إليو لفقدانو احد االشتراطات القانونية في المحرر االلكتروني، فالمحرر 

العرفي الموقع توقيعا الكترونيا غير المستوفي لمشروط القانونية يمكف لممتمسؾ بو تقويتو 
بأدلة إثبات أخرى كالبينة والقرائف وجعمو في مكانة الدليؿ الكتابي الكامؿ ، إال أف قبوؿ 

المحرر االلكتروني كمبدأ ثبوت بالكتابة لكونو دليال غير كامؿ لـ يكف محؿ إجماع الفقو إذ 
 .1صفة الكتابة المعتد بيا في اإلثبات وجد مف رفض اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة رافعا عنو

أما المحرر االلكتروني الموقع توقيعا الكترونيا مؤمنا فيو يتميز عف سابقو في انو يمكف معو 
فاستخداـ بطاقات الدفع االلكتروني وما تتضمنو مف أرقاـ سرية خاصة  تحديد ىوية الموقع،

 .المعمومات األخري  بالموقع وحده دوف غيره مع بعض
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 :المحرر االلكتروني العرفي الموقع توقيعا الكترونيا رقميا- ب

إذا كاف إلحاؽ التوقيع االلكتروني سواءا البسيط أو المؤمف يؤثر في حجية المحرر 
في مرتبة أدني مف حجية المحررات التقميدية ، وذلؾ لعدـ  الكتروني لمدرجة التي تجعمو

تحقيؽ ذلؾ التوقيع لمشروط المتطمبة قانونا، فإف التوقيع الرقمي يجعمو عمى العكس مف ذلؾ 
في مكانة متساوية مع المحررات التقميدية والمقررة في قانوف اإلثبات بؿ قد تتعداىا ، وعمى 
ىذا فإف المحرر االلكتروني الموقع توقيعا الكترونيا بواسطة آليات التوقيع الرقمي وأدواتو 

. يمكف اعتباره دليال كامال في اإلثبات 

 مف قانوف التوقيع االلكتروني المصري يكوف لممحرر 17واستنادا إلى نص المادة 
 مف الالئحة التنفيذية ذات 8االلكتروني المستوفي لمشروط المنصوص عمييا في المادة 

الحجية المقررة لممحرر العرفي في أحكاـ قانوف اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، ويترتب 
: عمى تمؾ المساواة بعض اآلثار القانونية في مجاؿ اإلثبات ومنيا

يكوف المحرر العرفي حجة عمى الشخص المنسوب إليو مف حيث صحة ما ورد - 1
. بو مف توقيع وبيانات ما لـ ينكره صراحة 

تنسحب حجية المحررات االلكترونية الموقعة توقيعا رقميا أيضا عمى البيانات - 2
 .1الواردة بيا مف حيث كونيا جدية أـ صورية

وفي رأيي أف مفاد ذلؾ أنو إذا اعترؼ الموقع صراحة بصحة التوقيع المرتبط بالمحرر 
االلكتروني مف جية وصحة ىذا المحرر مف جية أخرى أو سكت دوف أف يقدـ اعتراضا 

فالمحرر . االلكتروني وصحة المحرر االلكتروني  عمييما فإنو بذلؾ يعد مقرا بصحة توقيعو
 .2االلكتروني العرفي بات في قوة المحرر الرسمي

                                                             
 231-230:محمد محمد سادات مرجع سابؽ ص  1

2
السند العرفي المعترؼ بو ممف يشيد عميو ، أو الذي يعتبر معترفا بو قانونا ، : "  مف القانوف المدني الفرنسي1322نصت المادة   
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 ال يشترط اإلنكار الصحيح لممحرر االلكتروني مف ورثة أو خمؼ مف ينسب لو المحرر 
نما يكفي دفعيـ   وا 

. بجيالة صدور المحرر االلكتروني مف مورثيـ أو سمفيـ  - 3

إذا أقر منشئ المحرر االلكتروني وموقعو بصدور المحرر منو ، أو سكت دوف - 4
اعتراض أصبح المحرر حجة عمى الغير مف حيث صدوره ممف وقعو ، وال يجوز لو إنكاره 

. إال بسموؾ طريؽ الطعف بالتزوير 

حجية المحرر االلكتروني مف حيث صحة ما ورد بو مف وقائع بالنسبة لمغير ىي ذات - 5
الحجية فيما بيف أطرافو وال يجوز ليـ نقض تمؾ الوقائع واثبات عكسيا إال بمحرر الكتروني 
آخر موقع توقيعا رقميا ، أو بدليؿ كتابي كامؿ إال إذا تضمنت تمؾ الوقائع غشا أو تحايال 

 .نحو القانوف وفي ىذه الحالة يجوز ليـ إثبات عكسيا بكافة الطرؽ

يعد المحرر االلكتروني الموقع توقيعا رقميا دليال كامال إلثبات التصرفات التي تزيد - 6 
 .قيمتيا عف ألؼ جنيو

صحة التاريخ المدوف بالمحرر االلكتروني بيف أطرافو مفترضة إلى أف يثبت العكس - 7

تسري أحكاـ المحررات العرفية التقميدية في قانوف اإلثبات والخاصة بحجية تاريخ - 8
المحرر العرفي في مواجية الغير عمى المحررات االلكترونية لعدـ وجود نص خاص ينظميا 

فالمحرر االلكتروني العرفي ال يكوف حجية عمى الغير إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت 
ويكوف لممحرر االلكتروني تاريخ ثابت متى كاف مضمونو ثابتا في محرر أخر ثابت 

 .1التاريخ
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: حجية المحرر االلكتروني العرفي وفقا لمقانون الجزائري- ج

- 327بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد أفصح عف ىذه الحجية في المادتيف 
يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو  :" 327 مف القانوف المدني حيث نصت المادة 328

أو وقعو أو وضع عميو بصمة إصبعو ، ما لـ ينكر صراحة ، ماىو منسوب إليو ، أما ورثتو 
أو خمفو فال يطمب منيـ اإلنكار ، ويكفي أف يحمفوا يمينا بأىـ ال يعمموف أف الخط أو 

اإلمضاء أو البصمة ىو لمف تمقوا منو ىذا الحؽ ، ويعتد بالتوقيع االلكتروني وفؽ الشروط 
 أعاله أف المحررات 327و عميو يتضح مف نص المادة ". 1 مكرر323المذكورة في المادة 

العرفية تعتبر دليال کامال وذات حجية مطمقة غير أف ىذه الحجية تتعمؽ بمدى اعتراؼ 
الخصـ بتوقيعو أو خط يده أو بصمة أصبعو أو إنكارىا إياه ، أو تصريح الوارث أو الخمؼ 
بعدـ عمميـ بذلؾ، وتكوف بذلؾ لممحرر العرفي حجية مف حيث صدوره ممف وقعو عميو ، 

:  وحجية مف حيث صحة الوقائع الثابتة بو، وىذا ما سوؼ أتناولو وفقا لما يمي

طبقا لنصوص القانوف : حجية المحرر العرفي من حيث صدوره ممن وقع عميو *
المدني المتعمقة باإلثبات فالمحرر العرفي ال يكوف حجة إال إذا لـ ينكره الشخص المنسوب 
إليو انكاراصريحا ، أي أنيا موقوفة عمى اعتراؼ مف وقعو بصحة ىذا التوقيع وذلؾ بعدـ 

  . 1إنؾ اره

 .2 في قرار صادر عف المحكمة العميا1987وىذا ما أقره االجتياد القضائي لسنة 
 إذا ثبت صدور المحرر العرفي :حجية المحرر العرفي من حيث صحة الوقائع الثابتة بو 

المنسوب إليو سواءا باعترافو بو أو لثبوت ذلؾ بعد اإلنكار، كاف لممدثرر  مف الشخص
حجيتو مف حيث مضمونو ، عمى أف ثبوت نسبة التوقيع لمموقع أو الخطمو ال يمنع مف 

المحرر يتعمؽ بعقد بيع بيف  الطعف في مضموف المحرر نفسو ، فمثال لو كاف مضموف
                                                             

 المعدؿ والمتمـ ألحكاـ القانوف 05 / 10منصور عز الديف، اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني في ظؿ قانوف - کميني خميسة   1
 .42:ص2008- 2005مذكرة التخرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء،  المدني ،

 .63-62-61: ، ص4 عدد 1990، مجمة قضائية 1987-12-7اجتياد محكمة عميا ، قرار صادر بتاريخ   2
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شخصيف وأف البائع قد قبض الثمف وأف المشتري تسمـ المبيع فإف ىذه البيانات يفترض 
جديتيا وحقيقتيا وأف ذكرىا في المحرر قرينة عمى صحتيا ، ولصاحب التوقيع أف يثبت 

أو أنو لـ يقبض الثمف، لكف ال يجوز إثبات ذلؾ إال بالكتابة تطبيقا لقاعدة ال يجوز  صورتييا
نقض الكتابة إال بالكتابة وفي ىذه الحالة ال يكفي اإلنكار بؿ يقع عميو عبء إثبات 

 .1العكس

 :حجية تاريخ المحرر العرفي- ج

المعمـو أف البيانات المحرر العرفي حجة عمى أطرافو بما في ذلؾ التاريخ الذي يؤكد 
 مدني 328صدوره إال أنو ال يسري إزاء الغير إال مف اليـو الذي يكوف فيو ثابتا بنص المادة 

جزائري ىذا الغير الذي يكفيو إثبات أف ىذا التاريخ غير صحيح ليعتبر ىذا المحرر العرفي 
بدوف تاريخ وال يسري في مواجيتو العمة في ذلؾ أنو لـ يشترؾ في إصدار ىذا المحرر الذي 
يمكف ألطرافو التالعب بالتاريخ بالتقديـ أو التأخير إضرارا بمصمحتو كتقديـ تاريخ بيع منقوؿ 

معيف بذاتو ثـ يعاد بيعو و لـ يتـ بعد التسميـ، مما يجعؿ المشتري الثاني أحؽ بذلؾ أو 
كصدور التصرؼ مف شخص محجور عميو فتغيير التاريخ يجعمو كامؿ األىمية فإذا لـ 

يتمسؾ الغير بعدـ ثبوت التاريخ كاف حجة عميو و القاضي ال يثيرىا مف تمقاء نفسو لعدـ 
تعمقيا بالنظاـ العاـ و لقد نص المشرع الجزائري عمى أربع حاالت يثبت فييا التاريخ حسب 

 مدني جزائري  328المادة 

 التي يثبت فييا تكوف مف تاريخ التسجيؿ، بمعنى تقييد الورقة العرفية :الحالة األولى* 
في سجؿ خاص و يقـو بذلؾ الموثؽ أو مف يـو تسجيؿ المحرر في سجؿ شير التصرفات 

 .كما ىو الحاؿ بالنسبة لمصر 

 فيثبت التاريخ مف يـو ثبوت مضموف المحرر العرفي مف عقد عرفي :الحالة الثانية* 
آخر أو عقد محرر مف طرؼ موظؼ عاـ، ففي ىذه الحالة يكوف التاريخ ثابتا لممحرريف 

                                                             
 42:المرجع السابؽ  1
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حالة التأشير عمى المحرر العرفي عمى يد ضابط *.يضاؼ لمحالتيف السابقتيف . معا
 بما يضمف أنو تـ تقديمو لو لتقييده و بدوف ذلؾ التاريخ كتأشيرة مصالح عمومی مختص

، فيثبت تاريخ المحرر العرفي حالة الوفاة أو الحادث*و أخيرا . الضرائب بما يفيد تحصيميا
مف يـو وفاة الشخص الذي ينسب إليو الخط أو والتوقيع سواء كاف المتوفي شاىدا أو طرفا 
في التصرؼ القانوني أو ضامنا عمى أف تثبت الوفاة بالكتابة أو شيادة الشيود، و يمحؽ 

بحكـ الوفاة العجز الجسماني مف يـو وقوع اإلصابة أو الشمؿ، فتاريخ ثبوت العجز داللة عف 
 . 1ثبوت تاريخ المحرر العرفي

وختاما لكؿ ذلؾ أستنتج وفقا لما سبؽ ذكره وفي إطار االثبات بالمحررات االلكترونية 
سواءا كانت أصال أو رسمية وعرفية أو بموجب صور ونسخ عنيا، فشروط المحرر 

االلكتروني ال تخرج عف شروط المحررات الرسمية و العرفية يضاؼ ليا حسب الحالة شروط 
. الكتابة االلكترونية والتي سبؽ لنا التطرؽ إلييا 

 :تابمبية التوقيع االلكتروني وبعض الوسائل الحديثة في اإلث: المطمب الثاني*

نتناوؿ مف خالؿ ىذا المطمب مدى حجية التوقيع االلكتروني الذي يختمؼ عف التوقيع 
العادي الذي يكوف بخط يد موقعو وال يثير إشكاالت كالتي يثيرىا التوقيع االلكتروني وفي 
ىذا الصدد يطرح السؤاؿ اآلتي متى يعتد بالتوقيع االلكتروني في اإلثبات وىذا ما سوؼ 

نحاوؿ اإلجابة عنو ، كما سوؼ نتطرؽ أيضا إلى الحجية القانونية لبعض وسائؿ االتصاؿ 
الحديثة في اإلثبات كدراسة تطبيقية ارتأينا مف خالليا معرفة مدى حجية سندات التمكس في 
اإلثبات ، وكذلؾ إسقاط الضوء عمى مدى حجية البريد االلكتروني مف خالؿ الفرعيف الثاني 

 .والثالث عمى التوالي
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 :ية التوقيع االلكترونيحجالفرع األول 

نتطرؽ مف خالؿ ىذا الفرع الى أمريف ىاميف وىما اختالؼ الشروط الموضوعة مف 
طرؼ التشريعات القبوؿ التوقيع االلكتروني كدليؿ في اإلثبات أماـ القضاء مف جية ومسالة 

:  اتفاؽ األطراؼ عمى حجية التوقيع االلكتروني وذلؾ عمى النحو اآلتي

 قد اختمفت التشريعات في وضع ىذه :بالنسبة لشروط حجية التوقيع االلكتروني/ أ
:   نص عمييا وىي كاآلتي13 /12/ 1999 في 193 /999الشروط فالتوجيو األوروبي رقـ 

أف يكوف التوقيع مرتبطا بشخص مصدره  .1

أف يكوف محددا لشخصية موقعو ومميزا لو عف غيره مف األشخاص  .2

أف تتبع بالنسبة لو اإلجراءات التقنية التي تمكف مصدره مف السيطرة عميو   .3

أف يكوف مرتبطا بالمعمومات التي يتضمنيا المستند االلكتروني بطرقة تسمح  .4
 . 1باكتشاؼ أي تعديؿ يطرأ عميو أو عمى مضموف المستند ذاتو

ما بالنسبة لشروط حجية التوقيع االلكتروني في قانوف التوقيع االلكتروني النموذجي لألمـ 
 :كاآلتي 6/3المتحدة الواردة في المادة 

ارتباط التوقيع االلكتروني بالموقع دوف غيره ومعناه أف يعكس التوقيع شخص - 1

سواه فالتوقيع داؿ عمى إرادة الموقع في االلتزاـ بمضموف ما  صاحبو ويكوف داال عميو دوف
وقع عميو في المستند االلكتروني ، والتوقيع االلكتروني ينبغي أف يؤدي في ىذا المقصد 

.  شأنو شأف التوقيع التقميدي في أف يعبر عف ىوية صاحبو

سيطرة الموقع وحده دوف غيره عمى الوسيط االلكتروني ومعناه أف تستحوذ الموقع عمى -2
المخزف بو منظومة إحداث التوقيع االلكتروني وىذا لمنع الحصوؿ عميو  الوسيط االلكتروني
.  واستعمالو مف الغير

                                                             
 .59:جمولي حياة، المستند االلكتروني وحجيتو في االثبات ، مرجع سبؽ ذكره ص  1
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إمكانية كشؼ أي تبديؿ أو تعديؿ في بيانات التوقيع االلكتروني ولتوفر ىذا الشرط  -3
يتعيف عمى الموقع االحتفاظ بمنظومة إحداث التوقيع سرا كما سبؽ واف اشرنا لمنع استعماليا 
مف الغير أو تعديؿ البيانات المتعمقة بالتوقيع وىذا حفاظا عمى حقوؽ األطراؼ وحتى يكوف 
التوقيع حجة قاطعة حجة قاطعة ال يمكف دحضيا ، يجب أف يسيؿ عمى الموقع کشؼ أي 

ال فقد التوقيع  تعديؿ أو تغيير في منظومة إحداث التوقيع االلكتروني وبسيولة تامة وا 
 .1االلكتروني حجيتو القانونية بيف األطراؼ وفي مواجية الغير

يعتد بالتوقيع االلكتروني "  عمى انو 2 فقرة327ىذا ونص المشرع الجزائري في المادة 
 مكررة أعاله ، ويكوف بذلؾ المشرع قد سوى في 323وفقا لمشروط المذكورة في المادة 

الحجية بيف التوقيع التقميدي والتوقيع االلكتروني، وىو ما يسمى بالتعادؿ الوظيفي بيف 
التوقيع التقميدي والتوقيع االلكتروني أي أف االلكتروني أي أف التوقيع االلكتروني يمكف أف 

قراره  يقـو بذات الوظائؼ التي يقـو بيا التوقيع الخطي مف حيث تحديد ىوية صاحبو وا 
وفي نفس الوقت أحاؿ المشرع عمى . بمضموف التعامؿ الذي استخدـ ىذا التوقيع في انجازه 

إمكانية التأكد :  مكرره لالعتداد بيذا التوقيع وىي323الشروط المنصوص عمييا في المادة 
. مف ىوية الشخص الذي أصدره، أف يكوف معدا ومحفوظا في ظروؼ تضمف سالمتو

ىذا وقد أبدت مختمؼ التشريعات التي اعترفت بالتوقيع االلكتروني في إثبات 
التصرفات القانونية مجموعة مف الضوابط الصارمة وتدخمت الدولة في ىذا الخصوص 

أما في الجزائر وبسبب غياب إطار منظـ ليذه . بإنشاء ىيئة عامة يناط بيا ميمة التوثيؽ
الوظيفة فألطراؼ العقد الحرية في اختيار النظاـ االلكتروني الذي يضمف لإلمضاء موثوقيتو 

ىذه  وذلؾ بإنشاء الجية الموثقة باتفاؽ مستخدمي االنترنت في تعامالتيـ ومف ثمة تكوف
  .2الييئة خاصة

                                                             
 .56 / 57العقد االلكتروني عمى ضوء القانوف المدني الجزائري ،برني نذير مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء ص   1
 60: المرجع السابؽ ص  2
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 :االتفاق عمى حجية التوقيع االلكتروني/ ب

يرتبط أخذ التشريعات الداخمية بيذه االتفاقات بقواعد اإلثبات ومدى تعمقيا بالنظاـ 
العاـ ، ففي القانوف المصري يرى غالبية الفقو جواز اتفاؽ األطراؼ عمى تعديؿ قواعد 

 المتعمقة باإلثبات بالكتابة في حاالت محددة إال إذا اتفؽ 60/ 1االثبات طبقا لنص المادة 
... األطراؼ أو نص عمى غير ذلؾ

 عدـ ارتباط قواعد اإلثبات 1968وبناءا عميو يتأكد في اإلثبات المصري لسنة 
بالنظاـ العاـ ويجوز لألطراؼ االتفاؽ عمى ما يخالفيا، وفي التشريع الفرنسي ال نجد نص 
يدؿ عمى االرتباط بيف قواعد االثبات والنظاـ العاـ ولكف أغمب الفقو يروف وجود ارتباط 

بينيما ويترتب عمى ذلؾ بطالف كؿ االتفاقات المخالفة لقواعد اإلثبات ومنيا المتعمقة بطرؽ 
أما البعض . اإلثبات أو الواقعة المطموب إثباتيا أو الخصـو الواقع عمييـ عبء اإلثبات 

اآلخر مف الفقياء الفرنسيوف ، فيروف إبطاؿ االتفاقات المخالفة لقواعد االثبات والمغيرة ليا ، 
إال فيما يخص عمى مف يقع عبء االثبات أو الواقعة المطموب إثباتيا ، وأحكاـ القضاء 

  .1الفرنسي تتجو ليذا الرأي مشيرة لعدـ وجود ارتباط بيف قواعد اإلثبات والنظاـ العاـ

 قد وافقت عمى فتح ائتماف Crédicasأف شركة " و منيا وقائع قضية الحاؿ في 
 في ح دود مبمغ أربعة آالؼ فرنؾ فرنسي و قد حصمت السيدة المذكورة P .Bissonلمسيدة 

عمى مبمغ االئتماف بواسطة الموزع اآللي لمشركة المقرضة في تاريخ االستحقاؽ طالبت 
الشركة السيدة المقترضة بالوفاء و قدمت الشركة تأييدا لمطالبتيا نسخة الشريط الورقي الذي 

و قد . يبقى في جياز الصرؼ اآللي نتيجة السحب النقدي الذي قامت بو المدعى عمييا
 طمب الشركة عمى أساس مف يطالب بتنفيذ التزاـ يجب عميو طبقا Seteرفضت محكمة 

 مدني فرنسي أف يثبت التزاـ المقترض بالدفع ال يكوف طبقا لنص المادة 1315لنص المادة 
 مدني فرنسي إال بدليؿ موقع مف المديف يثبت استخدامو الجزء أو لكؿ مبمغ االئتماف 1322

                                                             
 .61 ،62 ص ،جمولي حياة ، مرجع سبؽ ذكره  1
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المتفؽ عميو، و أف ىذا الدليؿ الموقع مف المديف ال يغني عنو ما أسمتو الشركة بالتوقيع 
والذي يصدر ليس عمف يراد االحتجاج بو في  (Signature informatique)المعموماتي 

.  مواجيتو و إنما عف آلة تخضع كمية اإلرادة المدعي

 في حكميا الذي رفضت فيو طمب الشركة المذكورة عمى Seteو قد استندت محكمة 
أساس أف الدليؿ الموقع توقيعا الكترونيا ال يقبؿ كدليؿ إثبات لصالح الشركة المدعية أو 
البنؾ عموما ألنو باختصار مف صنعيا فيذا الدليؿ صادر عف الحاسب االلكتروني وىذا 

األخير يخضع في استعمالو لمطمؽ حرية البنؾ، فما يصدر عف الحاسب اآللي يفترض أنو 
صادر عف مستعمؿ الحساب و بالتالي ال يستطيع ىذا األخير االحتجاج بالسند الصادر 

 .1عف الحاسب كدليؿ في اإلثبات

 Seteفي قضية الحاؿ استندت محكمة النقض الفرنسية عمى رفض حكـ محكمة 
لمخالفة في القانوف إذ المادتاف السابقتاف ال تتعمقاف بالنظاـ العاـ مما يجيز االتفاؽ عمى 

مخالفتيا و ىذا ما يشكؿ تكريس قضائي لمطابع التفسيري لقواعد اإلثبات و طبقا ليذا القرار 
  2 في فقرتيا 1316و قد ذىبت المادة . لألفراد االتفاؽ عمى التحميؿ بغير التوقيع اليدوي

: " دني فرنسي إلى إقرار سمطة القاضي بنظر نزاعات اإلثبات الكتابي بنصيا عمى انوـ
تترؾ لمقاضي سمطة فض منازعات اإلثبات الكتابي عبر تقديره و ترجيحو لمسند األقوى 

 .2"حجية سواء كانت الدعامة الكترونية أو ورقية 
 

 

                                                             
 43-42:أوشاف عائشة بف شييب فلاير، حجية التوقيع الكتروني في اإلثبات ، ص  1

2
  16-2 « lorsque le loi n'a pas fixes d'antre principes et a défait de convention valable entre les 

parties les 13Art 2) conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus 
vraisemblable, quel qu'en soit le support >> 
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: ية سكدات التلكس في اإل ياتحج :الفرع اللاني

يعتبر التمكس مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة والتي أصبحت تستخدـ في عدة مجاالت 
ومنيا إجراء الصفقات والعقود بيف األفراد والمؤسسات بواسطتو يمكف االتصاؿ مباشرة مع أي 

رساؿ إجابة ويستمـ رده أكاف داخؿ البمد أـ خارجو فمكؿ  مشترؾ آخر يممؾ الجياز نفسو وا 
 عمى تحويؿ الحروؼ المكتوبة إلى 1مشترؾ رقـ ورمز خاص بو، ويعمؿ ج ىاز التمكس

نبضات كيربائية تمر خالؿ سمؾ أو األمواج ليستمميا جياز التمكس الثاني والذي تنعكس فيو 
 .وما يميز التمكس ىو تركو ألثر مادي مكتوب. العممية إلى طبع الحروؼ 

ومف أىـ مجاالت استخداـ التمكس البنوؾ، كأف يحرر البنؾ األمر بدفع برقية إلى 
البنؾ المستفيد يطمب منو دفع مبمغ معيف مع ذكر تاريخ التحرير واسـ المستفيد ويوقعو 
بوضع عدد معروؼ والذي يكوف ناتج عف دالة رياضية وىذا المفتاح ال يعرفو إال البنؾ 

األمر أو الباعث والبنؾ المراسؿ فعند تمقي التمكس إذا وجد البنؾ المراسؿ نفس العدد عمى 
البرقية أدرؾ أنيا صادرة عف األمر بالدفع فينفذ العممية أما إذا اختمؼ العداد فيرفض االنجاز 

  .2ويتصؿ بالبنؾ األمر لمتثبت في أمر البرقية

 أما بالنسبة لحجية التمكس فقد كانت محؿ جداؿ بيف الفقياء وكانت معظـ القوانيف 
ال تعطييا الحجية إال عمى سبيؿ االستثناء، ومؤخرا اعترؼ القانوف األردني بوسائؿ التمكس 

وأعطاىا الحجية وىذا في حالة أما إذا كانت رسائؿ التمكس الموقعة الكترونيا عف طريؽ 
الرقـ السري المتفؽ عميو بيف المرسؿ والمرسؿ إليو وجعمو حجة عمى كؿ منيما ما لـ يثبت 

  .3مف نسب إليو أرسميا أنو لـ يقـ بذلؾ أو لـ يكمؼ أحدا بإرسالو

 329 أما المشرع الجزائري فقد اعترؼ بو أيضا ويظير ذلؾ مف خالؿ نص المادة 
: مف القانوف المدني

                                                             
 53/52: عالء محمد نصيرات ، مرجع سابؽ ، ص  1

 .التمكس جياز طباعة الكتروني يطيع البيانات الصادرة عف المرسؿ بموف احمر والبيانات الصادرة مف المرسؿ إليو بالموف األسود  2
 . المعدؿ لقانوف البيانات األردني37 / 2001 مف قانوف 10و60المادة   3
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تكوف لمرسائؿ الموقع عمييا قيمة األوراؽ النقدية مف حيث اإلثبات وتكوف لمبرقيات ىذه " 
القيمة أيضا إذا كاف أصميا المودع في مكتب التصدير موقعا عمييا مف مرسميا، وتعتبر 
ذا تمؼ أصؿ البرقية فال تعتبر  البرقية مطابقة ألصميا حتى يقـو الدليؿ عمى عكس ذلؾ وا 

وعميو فإف نظاـ التمكس ىو نفسو النظاـ المستخدـ في " نسختيا إال عمى سبيؿ االستئناس 
البرقيات ويكمف فقط االختالؼ في أف األوؿ تكوف الرسالة فيو مشفرة ، واف المشرع الجزائري 
قد أعطى المحررات الناجمة عف التمكس القيمة ذاتيا لممحررات الورقية وأفترض أنيا نفسيا 

المطابقة ألصميا المودعة لدى مكتب التصدير حتى يقـو العكس وعميو يمكف الرجوع لمكتب 
التصدير لمتحقؽ مف قياـ العممية التي أجراىا كؿ مف المرسؿ والمرسؿ إليو ،كما البد مف أف 

 .يكوف األصؿ موقع عميو تحت طائمة عدـ اعتباره دليال كتابيا كامال

 :تية المريد االلكتروني في اإل ماحج: الفرع اللاني

نظرا لتطور وانتشار شبكة االنترنت، وتزايد استخداـ البريد االلكتروني في المعامالت 
زاء ىذا التطور اليائؿ كاف مف الضرورة الوقوؼ عمى كيفية  التجارية والتصرفات القانونية وا 

إثبات التصرفات القانونية التي تتـ بواسطة البريد االلكتروني ومعرفة مدى حجيتيا في 
االثبات فنعرض الى حجية البريد االلكتروني الغير موقع مف جية ومف جية أخرى إذا كاف 

:  مميورة بتوقيع الكتروني عمى النحو اآلتي

 يقصد بالبريد الغير الموقع البريد التقميدي الذي يستخدـ في الحياة :البريد الغير موقع / أوال
اليومية وتختمؼ حجيتو بحسب المجاؿ الذي يستخدـ في المعامالت التجارية والمدنية وفيما 

يتعمؽ بالمعامالت التجارية يأخذ كال مف 
1 (liberté de preuve)  المشرع المصري والفرنسي بمبدأ حرية اإلثبات  أما فيما يخص

حجية البريد االلكتروني في المواد المدنية ينص قانوف اإلثبات عمى حاالت يخرج فييا عف 

                                                             
 .76:، ص2008خالد ممدوح إبراىيـ ، حجية البريد االلكتروني في اإلثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، طبعة   1
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قاعدة وجوب اشتراط الكتابة وبالتالي جواز إثباتيا بجميع الوسائؿ بما في ذلؾ البينة والقرائف 
والخبرة 

االتفاؽ : وىنا يكوف الرسالة البريد االلكتروني حجية في ىذا النطاؽ ، وفي ىذه الحاالت ىي
المسبؽ بيف األطراؼ ، والتصرفات القانونية التي ال تتجاوز النصاب القانوني ، وحالة 
االعتداد برسالة البريد االلكتروني في اإلثبات مف خالؿ االستثناءات عمى قاعدة وجوب 

ويذىب البعض الى جواز اعتبار رسالة البريد االلكتروني مبدأ ثبوت بالكتابة . الدليؿ الكتابي
البريد الكتروني بواسطة عمؿ نسخة مف المحرر االلكتروني الموجود بصندوؽ البريد 

االلكتروني عف طريؽ الطباعة وعدـ إنكار مف يتمسؾ بيا ضده أو يطعف فييا بالتزوير إال 
أننا نرى أف ىذا الرأي يصطدـ بعقبة تتمثؿ في صعوبة إف لـ يكف مستحيال 

 .1التمييز بيف أصؿ الرسالة اإللكترونية والنسخ المستخرجة منيا عف طريؽ الطباعة

:  انيا بالكممة لبجية المريد االلكتروني اللزيل بتوقيع الكتروني

 ففي ىذا الصدد سنت العديد مف القوانيف أىميا القانوف النموذجي بشأف التجارة 
ـ 2001النموذجي بشأف التوقيعات االلكترونية  ـ والقانوف1996االلكترونية 

كما أصدرت عدة دوؿ قوانيف تنظـ التوقيع االلكتروني ومنيا أمريكا وانجمترا وسنغافورة 
ومصر واإلمارات العربية المتحدة واألردف وتونس والجزائر والسعودية ، وقد أحدث القانوف 

عدة تعديالت جوىرية عمى قانوف اإلثبات 2004سنة 15المصري لمتوقيع االلكتروني رقـ 
لعؿ أىميا المساواة في الحجية بيف القانونية بيف الكتابة عمى محرر الكتروني والكتابة 
التقميدية عمى محرر ورقي وذلؾ شريطة تحديد ىوية الشخص الذي صدرت منو الكتابة 

مكانية نسبو ىذه الرسالة إليو واف تتـ الكتابة وتسجؿ وتحفظ عمى نحو يضمف س المتيا  وا 
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مفاد ما تقدـ أف رسالة البريد االلكتروني المميورة بتوقيع الكتروني تتمتع بحجية كاممة في 
اإلثبات ال تقؿ عف حجية المحرر العرفي بحيث يتعيف عمى القاضي أف يعتد بالرسالة 

 .1االلكترونية كدليؿ كتابي كامؿ دوف أف يكوف لو سمطة تقديرية حيالو

 :البلاية اللملية واللعدية لللواد االلكترونية: اللمبح اللاني

لمحررات االلكترونية مقارنة بالمحررات التقميدية سيمة االختراؽ حيث يمكف التالعب  اتعتبر
ببياناتيا ، ألف األمر يتعمؽ بمجرد وسائؿ رياضية بحتة ، وليس بأمور نسبية مثمما ىو 

المادية ، وعميو فقد أوجدت بعض الوسائؿ التقنية  موجود في الكتابة التقميدية عمى الدعامة
لممحررات االلكترونية ، بينما  والجزائية لحمايتيا ، حيث تمثؿ الوسيمة التقنية الحماية القبمية

 :خالؿ مطمبيف تمثؿ الحماية الجزائية حماية بعدية ليا ، وعميو أتطرؽ الى ذلؾ مف

المطمب األوؿ أتناوؿ فيو الحماية القبمية لممحررات االلكترونية المتمثمة في تقنيات أوجدتيا 
التطورات التكنولوجية والعممية والمتمثمة في التوثيؽ االلكتروني أو ما يعرؼ عند بعض 

الفقياء التصديؽ االلكتروني، كما يوجد أيضا ما يسمى بالتشفير والبصمة االلكترونية، أما 
المطمب الثاني سوؼ أتناوؿ فيو الحماية الجزائية لممحررات االلكترونية وذلؾ سواءا في 

التشريع المقارف ناىيؾ عف ماجاء بو المشرع الجزائري بموجب قانوف العقوبات وكذلؾ األمر 
 وذلؾ 05/ 03 المعدؿ والمتمـ باألمر 10/97المتعمؽ بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة رقـ 

: عمى النحو اآلتي
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 :البلاية اللملية لللبررات اإللكترونية. اللطلب ااوو

أتعرض مف خالؿ ىذا المطمب الى طرؽ ووسائؿ حماية المحررات االلكترونية مف 
سأتناوؿ مف خاللو إلى كؿ مف التصديؽ اإللكتروني والجيات المخولة ليا  الضياع والتمؼ إذ

ذلؾ وااللتزامات الممقاة عمى عاتقيا مف جية ومف جية أخرى الى ما يعرؼ بشيادة 
التصديؽ االلكتروني ، كما أتعرض أيضا الى نوع ثاف مف الحماية وىو نظاـ التشفير 

: والبصمة اإللكترونية وذلؾ عمى النحو التالي 

: تعريفه ملدم خدمات التصديق االلكترونية والتزاماته: الفرع ااوو

: تعريف مقدم خدمات التصديق اإللكتروني/ أوال

لمتحقيؽ مف صحة التوثيؽ فالبد مف وجود جية موثوؽ بيا لربط شخص وكياف 
بالتوقيع، ويتـ ذلؾ باستخداـ طرؼ ثالث محايد يطمؽ عميو مقدـ خدمات التصديؽ أو جية 
التوثيؽ، وىذه الجية ىي ىيئة عامة أوخاصة تعمؿ تحت إشراؼ السمطة التنفيذية وتتكوف 

السمطة الرئاسية وىي التي : غالبا مف ثالثة مستويات مختمفة ، تأتي في المرتبة األوؿ
تختص بالتصديؽ عمى تكنولوجيا جميع األطراؼ المرخص ليـ بإصدار أزواج مفاتيح 

سمطة التصديؽ : وتمييا في المرتبة الثانية. التشفيراو شيادات تتعمؽ باستخداـ تمؾ المفاتيح
عمى أف المفتاح العاـ ألحد المستخدميف يناظر بالفعؿ المفتاح  وىي التي تختص بالتصديؽ

الخاص لذلؾ المستخدـ، وفي المستوى األخير تأتي سمطة التسجيؿ المحمية وميمتيا تمقي 
طمبات األشخاص الراغبيف في الحصوؿ عمى أزواج مفاتيح التشفير وكذا التأكد مف ىوية 

 .1ىؤالء المستخدميف

 وقد عرؼ قانوف االونستراؿ النموذجي لمتوقيع االلكتروني جية التوثيؽ عمى أنيا 
شخصا يصدر شيادات ويجوز أف يقدـ خدمات أخرى ذات صمة بالتوقيعات االلكترونية ، 
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ولذلؾ فاف قدموا خدمات التصديؽ يقوموف بدور ىاـ وفعاؿ في ضماف التوقيعات واالعتراؼ 
  .بيا قانونا

أما قانوف التوقيع االلكتروني المصري جاء خاليا مف أي تعريؼ لجية التوثيؽ 
االلكتروني ولو أنو حظر إصدار شيادات التصديؽ االلكتروني إال بعد الحصوؿ عمى 

تكنولوجيا المعمومات ووضع عقوبة  ترخيص مف الييئة المختصة وىي ىيئة تنمية صناعة
جنائية في حالة مخالفة ذلؾ، وعمى الرغـ مف تنظيـ قانوف التوثيؽ االلكتروني المصري 

لنشاط جيات التوثيؽ إال أنو لـ يجعؿ ىذا التوثيؽ إلزاميا عمى إطراؼ المعاممة االلكترونية 
نما ترؾ ليـ حرية المجوء إليو  .1وا 

 :التزامات مقدم خدمات التصديق/ ثانيا

إف جية التوثيؽ وعند إصدارىا لشيادة التوثيؽ أو التصديؽ االلكترونية فإنيا بذلؾ 
المعمومات والبيانات الواردة بيذه الشيادة إضافة لتأكيدىا  تعمؿ عمى تأكيد سالمة وصحة

التوثيؽ بإصدارىا ليذه الشيادات  لصحة وقانونية التوقيع االلكتروني المثبت عمييا ، فجية
تكوف قد أعمنت مسؤوليتيا والتزاميا بما تحتويو الشيادة مف بيانات ومعمومات مما يوفر 

 .2األماف لألفراد ويمنحيـ الثقة بصحة تعاقداتيـ مع الطرؼ اآلخر

 وتزاوؿ ىذه األخيرة نشاطيا المرخص بو مف إدارة الييئة لمدة معينة وال يجوز ليا 
التوقؼ عف النشاط المرخص أو االندماج في جية أخرى التنازؿ عف الترخيص لمغير إال 

بعد الحصوؿ عمى موافقة كتابية مسبقة مف الييئة وعمى طالب الترخيص بإصدار شيادات 
التصديؽ االلكتروني أف يقدـ الضمانات والتأمينات التي يحددىا مجمس إدارة الييئة لتغطية 
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أي أضرار أو أخطار تتعمؽ بذوي الشأف ، وذلؾ في حالة إنياء الترخيص ألي سبب أو 
 .1التغطية أي إخالؿ مف جانبو اللتزاماتو الواردة في الترخيص

: كما تمتـز بصفة أساسية بما يمي

:  التحقق من ىوية الشخص الموقع /  أوال

فإذا قاـ أحد األطراؼ بوضع توقيعو اإللكتروني عمى رسالة البيانات وضمنت جية 
يؤكد صدور التوقيع عف صاحبو ، ويستتبع التحقؽ مف ىوية  محايدة صحتيا، فإف ذلؾ

لممتعاقد وكذلؾ التحقؽ مف سمطات  الموقع مف خالؿ جية التوثيؽ تحديد األىمية القانونية
 .ىذا الشخص واختصاصاتو الوظيفية

 :ثانيا إثبات مضمون التبادل اإللكتروني 

تتولى جية التوثيؽ كذلؾ التحقؽ مف مضموف التبادؿ االلكتروني بيف األطراؼ 
واالحتياؿ ، فضال عف إثبات وجوده ومضمونو ، وتجنبا  وسالمتو وجديتو وبعده عف الغش

جيات التوثيؽ تقـو بتعقب المواقع  لحدوث أي غش تجاه المتعامميف باالنترنت نجد أف
التجارية لمتحري عف جديتيا ومصداقيتيا فإذا اتضح ليا أف تمؾ المواقع غير 

. حقيقية أو غير جدية فإنيا تقـو بتحذير المتعامميف

: تحديد لحظة إبرام العقد / ثالثا

إذ أف وقت إبراـ العقد يعد ىو لحظة البداية لبدء اآلثار القانونية، فإذا نظرنا إلى 
التاريخ المدوف بالرسالة االلكترونية فنجده ال يقدـ أي ضماف ، إذ بإمكاف المستخدـ أف يغير 

.  الزمف المدوف بحاسبو 
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  :رابعا إصدار المفاتيح االلكترونية 

سواءا المفتاح الخاص الذي مف خاللو يتـ تشفير المعاممة االلكترونية أو المفتاح 
العاـ الذي تتـ بواسطتو فؾ ىذا التشفير ، وبالتالي تضمف ىذه الجيات أف المفتاح العاـ ىو 
المناظر حيث تتحقؽ مف تطابقو وصالحيتو ، كما تقـو ىذه الجيات بإصدار التوقيع الرقمي 

يتـ إصدار  ، حيث يقـو طالب توثيؽ التوقيع بتقديـ البيانات الالزمة الى جية التوثيؽ ثـ
 .1المفتاح الخاص بصاحب طمب توثيؽ التوثيؽ الذي يستخدمو في التوقيع

 :تعريفه شهادء التصديق، اإللكتروني وبياناتها: الفرع اللاني

تعددت كما سبؽ ذكره التعريفات الخاصة بشيادة التصديؽ االلكتروني بالنسبة لمختمؼ 
والتشريعات الدولية مف جية أخرى وىذا ما سوؼ أتناولو مف خالؿ ىذا  الفقياء مف جية

الفرع كما سوؼ أوضح أىـ البيانات التي تحتوي عمييا شيادة التصديؽ االلكتروني وذلؾ 
:  عمى النحو اآلتي 

 :التعريفات الفقيية/ أوال

لقد حاوؿ العديد مف الفقياء وضع تعريؼ لشيادة التصديؽ وذلؾ في محاولة منيـ  
: وغايتيا ونذكر مف ىذه التعريفات  لتوضيح مفيـو ىذه الشيادة

صؾ صادر عف جية مختصة يفيد صحة وضماف " شيادة التوثيؽ عبارة عف 
ومف " صحة البيانات ومضموف المعاممة وأطرافيا المعاممة االلكترونية وذلؾ مف حيث

ىوية يصدرىا " التعريفات األخرى التي قيمت حوؿ موضوع شيادة التوثيؽ بأنيا عبارة عف 
شخص محؿ تعرؼ عف الشخص الذي يحمميا وتصادؽ عمى توقيعو االلكتروني وتصادؽ 

 .2"عمى المعامالت التي يجرييا عبر االنترنت
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كما انو ىناؾ مف اعتبر أف شيادة التوثيؽ ما ىي إال مستند في شكؿ الكتروني يؤكد 
". بو شخص وقائع معينة 

  التعريفات التشريعية:ثانيا

 2001 لسنة 65بالرجوع الى قانوف المعامالت االلكترونية األردني المؤقت رقـ 
الشيادة التي تصدر عف جية " شيادة التوثيؽ بأنيا   منيا فقد عرفت2وبموجب المادة 

مختصة مرخصة أو معتمدة إلثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معيف استنادا 
" إلجراءات توثيؽ معتمدة 

لكف مف االنتقادات الموجية الى ىذا التعريؼ انو لـ يوضح لنا طبيعة وما ىية شيادة 
. الواجب توافرىا بيا التوثيؽ ، وما ىي البيانات

 فقد 2003 لسنة 15أما القانوف المصري المختص بتنظيـ التوقيع االلكتروني رقـ 
الشيادة التي تصدر مف " و منو بالقوؿ /1عرؼ شيادة التصديؽ االلكتروني وبموجب المادة 

" االرتباط بيف الموقع وبيانات إنشاء التوقيع  الجية المرخص ليا بالتصديؽ وتثبت

ونالحظ عمى ىذا التعريؼ انو حدد الجية الصادرة عنيا الشيادة بأنيا جية التصديؽ 
والمرخص ليا بإصدار شيادات التصديؽ االلكتروني  التي تعمؿ في مصر

 فقد وضع تعريفا لشيادة 2001أما قانوف االونستراؿ النموذجي لمتوقيعات االلكترونية 
رسالة بيانات أو سجؿ آخر يؤكد أف االرتباط " ب منو بالقوؿ أنيا /2التصديؽ في المادة 

 ."بيف الموقع وبيانات التوقيع

ومف خالؿ ىذا التعريؼ نالحظ انو تـ تعريؼ الشيادة والغرض منيا بأنيا مستند يؤكد 
والغرض منيا بياف وجود صمة ما بيف شخصية الموقع وبيانات  بو شخص وقائع معينة

.  1أو تأكيد وجود ىذه الصمة (والمعبر عنيا بالمفتاح الخاص )إنشاء التوقيع 
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 :بيانات شيادة التصديق االلكتروني  : ثالثا

إف ىذه الشيادة تحتوي عمى عدد مف البيانات نصت عمييا بعض القوانيف مثؿ قانوف 
وكذلؾ توجييات االتحاد  9/1األونسيتراؿ الموحد بشأف التواقيع االلكترونية في مادتو 

:  وىذه البيانات تتمثؿ في 17األوروبي وكذا القانوف التونسي في مادتو 

  ىا ىوية مورد خدمات التصديؽ .

 مضاؤه االلكتروني . وىوية الشخص الذي أصدرىا وا 

 و مدة صالحية الشيادة .

 مجاؿ استعماؿ الشيادة .

 لغاءىا . تعميؽ استخداـ الشيادة وا 

أما بالنسبة ألنواع الشيادات االلكترونية فإنيا تختمؼ باختالؼ الغاية التي تحققيا 
وىناؾ ما يعرؼ بشيادات المعامالت وىي شيادات مخصصة الستعماؿ مدة واحدة، إذ أنيا 

تؤكد عمى أف معاممة قد تـ مشاىدتيا مف قبؿ أشخاص معينيف، وىذه الشيادة عبارة عف 
كما توجد الشيادات المعرفة التي . دليؿ عمى أف المرسؿ قد ثبت توقيعو بوجود الطرؼ األخر

تعمؿ عمى التعريؼ بالشخص مف خالؿ تخزيف األسماء عمى شبكة االنترنت ويمكف 
 . 1استعماليا في المعامالت البنكية

  فظاعي التشفير والمتممة االلكترونية : الفرع الثالث

 ىو فرع الرياضيات التطبيقية الذي يعني بتحويؿ الرسائؿ إلى أشكاؿ :نظام التشفير- أ
رموز :" تبدو غير مفيومة ثـ إعادتيا إلى أشكاليا األصمية ، كما عرفو القانوف التونسي بأنو 

شارات غير متداولة تصبح بمقتضيات المعمومات المرغوب تحريرىا أو إرساليا غير قابمة  وا 

                                                             
 .36بف شييب فلاير، حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات ، ص- اوشاف عائشة   1
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ولمتشفير " ال يمكف وصوؿ المعمومة دونيا لمفيـ مف قبؿ الغير أو استعماؿ رموز أو إشارات
 .التشفير المتماثؿ و الغير المتماثؿ: نوعيف ىما 

 يعتمد ىذا النظاـ عمى نوع واحد في التشفير وفكو فمصدر البيانات :التشفير المتماثل * 
بعد إعدادىا يقـو بتشفيرىا ولعمؿ ذلؾ يطمب منو النظاـ إدخاؿ رقـ سري يحدده المشفر 

كيؼ ما شاء، وبعد إدخاؿ الرقـ السري أو كما يسميو النظاـ مفتاح التشفير، يقـو ىذا األخير 
باعتماد خوارزمية أو لوغاريتـ معيف بتحويؿ المحتوى الى أشياء غير ذات معنی مف رموز 
شارات ، عالمات ،وأشكاؿ ىندسية ولقراءة البيانات المشفرة مف قبؿ متمقييا يستعمؿ نفس  وا 

 .1المفتاح ونفس النظاـ ليقـو النظاـ بالعممية العكسية وىو ما يسمى بفؾ التشفير

 يقـو ىذا النظاـ عمى نفس مبدأ عمؿ التشفير المتماثؿ إال أنو :التشفير الغير المتماثل* 
يختمؼ معو في مفتاح فؾ التشفير، فيذا النظاـ يعتمد عمى مفتاحيف أحدىما عاـ واآلخر 
خاص، حيث ينشر العاـ في الشبكات العمومية ويكوف معموما لدى بقية المتعامميف أما 

وتقنية عمؿ ىذا . الخاص فال بد أف يحتفظ بو ، وال ينبغي أف يخرج عف سيطرة صاحبو
النظاـ أف مرسؿ البيانات يقـو بتشفيرىا الستخداـ المفتاح العاـ لممرسؿ إليو، وال يستطيع أحد 

مف دوف معرفة المفتاح الخاص المتعمؽ بالمرسؿ إليو مف فؾ التشفير لكف المشكمة 
المطروحة ىنا أيضا أف المتمصصيف عمى الشبكات أو ما يعرؼ بالياركر يمكنيـ الوصوؿ 

لممفتاح الخاص مف خالؿ المفتاح العاـ إذ أنو قد تجمعيـ روابط منطقية فظير يعرؼ 
 . 2باستخداـ البصمة اإللكترونية

ظيرت البصمة االلكترونية بمناسبة ظيور التوقيع  :البصمة االلكترونية- ب
فتؤخذ الرسالة المراد تشفيرىا وتحور  االلكتروني وبوجو التحديد التوقيع الرقمي وتعد نوع مف

وميزة ىذا المفتاح  التشفير وتسمى التشفير باتجاه واحد (one way encruptionلمحصوؿ 

                                                             
 .33:ص  ، ،05 / 10 كميني خميسة ، منصور عز الديف ، اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني ، في ظؿ قانوف  1
 .34:ص، المرجع نفسو   2
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عمى ما يسمى بالمفتاح الشفرة  (hash Keyأنو ال توجد طريقة فيو لفؾ التشفير والحصوؿ 
عمى الرسالة األصمية منو ، وليذا السبب سمي ىذا األسموب بأسموب التشفير باتجاه واحد ، 

األنظمة التي تحتاج فييا لمتحقؽ مف صحة معمومات ما دوف الحاجة  وىو يستخدـ في
نفس الرسالة بنفس الخوارزمية ينتج مفتاح الشفرة  لمعرفة فحوى ىذه المعمومات، وذلؾ لتشفير

. نفسو في كؿ مرة 

فيو يستخدـ لمتحقؽ مف عدـ التالعب ببيانات أو ممفات معينة ، فمثال إذا حصمنا 
عمى بيانات مف أحدىـ ، فإف ىنالؾ احتماؿ بأف ىذه البيانات قد تـ التالعب بيا عمدا أو 

أثناء تنزيميا مف االنترنت  أنيا أصيبت بفيروس ما، أو أنيا حدث بيا تغيير غير متعمد
 بسبب عطؿ ما في االتصاؿ ، فنحف بحاجة ىنا الى طريقة ما نتأكد فييا مف تطابؽ نسخة

 .1البيانات التي لدينا مع البيانات األصمية

  :االلكترونيةت رراحالحماية الجزائية لمم:  الثاني بالمطل

أتطرؽ مف خالؿ ىذا المطمب الى الحماية الجزائية لممحررات االلكترونية و ىذا ما 
يعرؼ بالحماية البعدية التي توجد بعد وقوع االعتداء عمى المحررات االلكترونية وىي بذلؾ 

بمثابة أسموب ردعي مقارنة بالحماية القبمية أو التقنية التي توجد لحماية المحررات 
االلكترونية بمجرد نشوؤىا تفاديا الختراقيا كأسموب وقائي لمحفاظ عمييا وارتأيت أف أتعرض 
الى الحماية الجزائية التي تحظى بيا عموما المحررات االلكترونية في التشريع المقارف في 

الفرع األوؿ ، وخصوصا الى الحماية الجزائية ليا وفقا لما جاء بو القانوف الجزائري في الفرع 
: الثاني وذلؾ عمى النحو اآلتي بيانو

 :الحماية الجزائية لممدرراه االلكترونية في التشريع المقارن: الفرع األول

 مف القانوف المنظـ لمتوقيع 23 بالرجوع الى المشرع المصري نجده بموجب نص المادة 
:  االلكتروني عاقب بالحبس والغرامة أو بإحداىا عمى كؿ مف 

                                                             
 .34:  ص،مرجع سبؽ ذكره  1
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  .أصدر شيادة تصديؽ الكتروني دوف الحصوؿ عمى ترخيص مزاولة النشاط مف الييئة* 

أتمؼ أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا أو زور شيئا مف ذلؾ بطريؽ * 
.  االصطناع أو التعديؿ أو التحويؿ أو بأية طرؽ أخرى

  .استعمؿ توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع عممو بذلؾ* 

توصؿ بأية وسيمة إلى الحصوؿ بغير حؽ عمى توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني، أو *
 . 1اخترؽ ىذا الوسيط، أو اعترضو ، أو عطمو عف أداء وظيفتو

أما بالرجوع الى القانوف التونسي فقد عاقب عمى الجرائـ المتعمقة بالتوقيع االلكتروني 
 منو 48 وما بعدىا أىميا ماجاء بنص المادة 43والمصادقة والتوثيؽ منو وذلؾ في المادة 

أيف عاقب عمى كؿ استعماؿ غير مشروع لعناصر تشفير الشخصية متعمقة بإمضاء غيره 
دينار تونسي  10000 – 1000 أشير الى عاميف، وغرامة مف 6بالسجف لمدة تتراوح بيف 

. أو بإحداىما

 09 وقد عاقب القانوف البحريني لمتوقيع االلكتروني والتجارة االلكترونية الصادر بتاريخ
:   سنوات وبغرامة أو إحداىما عف10 بالسجف لمدة ال تزيد عف 24  في مادتو14/2002/

نسخ أو حيازة أو إعادة تكويف أداة إنشاء توقيع الكتروني لشخص آخر أو الدخوؿ *
 .عمى أداة إنشاء ىذا التوقيع دوف تفويض بذاؾ مف ىذا الشخص أو بسوء نية

تحريؼ أو تغيير أو استعماؿ أو إفشاء أو أداة إنشاء توقيع الكتروني لشخص آخر * 
  .دوف تفويض منو بذلؾ أو بما يجاوز حدود ىذا التفويض

إنشاء أو نشر أو تحريؼ ، أو استعماؿ شيادة أو توقيع الكتروني بغرض احتيالي * 
انتحاؿ ىوية شخص آخر أو االدعاء زورا بأنو مفوض مف * أو ألي غرض غير مشروع 

قبمو في طمب الحصوؿ عمى شيادة أو قبوليا أو طمب تعميؽ العمؿ بيا أو إلغائيا  
                                                             

1
 . مف القانوف المنظـ لمتوقيع االلكتروني المصري23المادة   
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نشر الشيادة أو وضعيا في متناوؿ أي شخص يحتمؿ أف يعتمد عمييا أو عمى توقيع *
الكتروني وارد بيا مف خالؿ االستناد بأية بيانات مدرجة بيذه الشيادة مثؿ الرموز وكممات 
السر أو لوغاريتمات أو مفاتيح التشفير أو أية بيانات تستعمؿ ألغراض التحقؽ مف صحة 

  .التوقيع االلكتروني

 1994مف قانوف العقوبات لسنة 144 / 4أما المشرع الفرنسي فقد عاقب بالمادة 
 فرنؾ بكؿ مف غير في الحقيقة 20000 سنوات وبغرامة ال تقؿ 5بالحبس مف سنة إلى 

سواءا تـ التغيير في معمومات واردة في وعاء ورقي أو أي وعاء آخر يحتوي عمى معمومات 
 . 1أو حقائؽ وذلؾ الستعاب المحررات االلكترونية

 :الحماية الجزائية المحررات اإللكترونية في القانون الجزائري: الفرع الثاني* 

ويتضح ذلؾ مف خالؿ مختمؼ القوانيف الخاصة التي جاء بيا المشرع الجزائري ، والتي 
أورد مف خالليا بعض العقوبات الخاصة بتجريـ كؿ ما يتعمؽ باألنظمة المعموماتية وفقا 

 : لمنقاط اآلتية

 المؤرخ في 15/04 أضاؼ المشرع بموجب القانوف رقـ :أوال في قانون العقوبات 
 المتضمف قانوف العقوبات في القسـ السابع 156/6ـ المعدؿ والمتمـ لالمر 2004/11/10

 394مكرر تحت عنواف المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات أيف عاقب في المادة 
 دج كؿ 100.000دج إلى 50.000مكرر بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة وبغرامة مف 

مف يدخؿ أو يبقى طريؽ الغش في كؿ أو جزء مف منظومة لممعالجة اآللية لممعطيات أو 
. يحاوؿ ذلؾ ، وضاعؼ ىذه العقوبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات المنظومة
كما أف المشرع شدد العقوبة في حالة ما إذا ترتب عمى األفعاؿ المذكورة أعاله تخريب نظاـ 

 دج 50.000اشتغاؿ المنظومة فجعميا الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف والغرامة مف 

                                                             
 المعدؿ والمتمـ ألحكاـ القانوف 10/05منصور عز الديف، اإلثبات بالكتابة في الشكؿ اإللكتروني في ظؿ قانوف - كميني خميسة   1
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 إدخاؿ معطيات في نظاـ المعالجة أو إزالة 1 مكرر394 دج، وجرمت المادة 150.000الى
 . أو تعديؿ بطريؽ الغش المعطيات التي يتضمنيا 

كؿ تصميـ أو بحث أو تجميع أو :  فجرمت األفعاؿ اآلتية2 مكرر394أما المادة 
توفير أو نشر أو اتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسمة عف طريؽ منظومة 

معموماتية وكؿ حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعماؿ ألي غرض كاف المعطيات المتحصؿ 
 . 1عمييا في إحدى الجرائـ السابقة

بالنظر إلى ىذه المواد السابقة يتضح أف الحماية الواردة بيا تتعمؽ مجمميا بقواعد 
المعطيات وأنظمة المعالجة اآللية ليذه المعطيات أو البيانات ومعنى ذلؾ أنو ال يمكف 

تالؼ  تطبيقيا بصفة كمية عمى المحررات اإللكترونية كوف جرائـ الدخوؿ الغير الشرعي وا 
. األنظمة تتعمؽ بقواعد المعالجة اآللية لممعطيات

المعدؿ والمتمـ باألمر 10/97المتعمؽ بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة رقـ األمر:ثانيا
05/03: 

 لقد وسع المشرع قائمة المصنفات المحمية أيف أدمج تطبيقات اإلعالـ اآللي ضمف 
 منو بالحبس مف ستة أشير الى ثالثة سنوات 151المصنفات األصمية ، وعاقبت المادة 

:   دج الى مميوف دج عف500.000مف  وغرامة

الكشؼ الغير المشروع عف مصنؼ أو أداء فني * 

المساس بسالمة مصنؼ أو أداء فني * 

استنساخ مصنؼ أو أداء بأي أسموب مف األساليب فيشكؿ نسخ مقمدة أو مزورة  * 

استيراد نسخ مقمدة أو تصديرىا  * 

بيع نسخ مزورة مف المصنؼ أو أداء فني  *

                                                             
 . مف قانوف العقوبات6 مكرر 394، 1 مكرر394انظر المواد   1
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. تأجير مصنؼ أو أداء فني أو عرضو أو عرضو لمتداوؿ * 

ورغـ اعتراؼ المشرع الجزائري ببرامج اإلعالـ اآللي كمصنفات محمية إال أنو ال يخفى 
عمينا أف الحماية لمبرامج مف خالؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة تنصب بصفة أساسية 

 .1االبتكاري عمى شكؿ البرنامج أو مضمونو

دوف أف تغطي تمؾ الحماية كؿ مضموف البرنامج وعميو تكوف نصوص حقوؽ المؤلؼ 
 .والحقوؽ المجاورة قاصرة عمى حماية المحررات االلكترونية

                                                             
 2007-2006عمر الزاىي، محاضرات الممكية الفكرية ألقيت عمى طمبة السنة الثانية مف التكويف القاعدي، المدرسة العميا لمقضاء   1
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  :خاتمة

نخمص وفقا لما سبؽ عرضو أف التطور العممي قد كشؼ عف ظيور شكؿ حديث 
لمكتابة والتوقيع والمتمثؿ في األسموب االلكتروني عبر األحرؼ واألرقاـ والرموز واإلشارات 
الضوئية وغيرىا فاىتزت بذلؾ الكتابة العادية وطرؽ اإلثبات التقميدية في مجاؿ المعامالت 
والتجارة االلكترونية حيث أصبح الضغط عمى الفارة مفتاح تشغيؿ الحاسوب وسيمة لمتعبير 

عف اإلرادة في العقود المبرمة عف بعد وتجمت معالـ التوثيؽ والكتابة والتوقيع االلكتروني في 
ىذا المجاؿ أيف أصبحت واقعا ممموسا أقرتو التعديالت التشريعية في النظـ القانونية 

المعاصرة أيف يتـ استخداـ طرؽ التقنية العممية الحديثة كوسيمة لإلثبات بدال مف الكتابة 
كالدفع االلكتروني ، سحب األمواؿ بالبطاقات البنكية مف أجيزة التوزيع اآللي ونقؿ األمواؿ 

مف حاسوب الى آخر دوف الحاجة الى أوراؽ موقعة، وأماـ ىذا التطور العممي والتقني 
المتزايد لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة وىيمنتيا عمى كافة جوانب الحياة المعاصرة بما فييا 
الجانب القانوني لذلؾ بات مف الضروري تطوير وسائؿ اإلثبات التقميدية بعدـ االقتصار 

عمى المحرر الورقي والتوقيع باألحرؼ و عميو إنشاء قواعد قانونية تتماشى مع ىذا التطور 
لتستعيف مف خالليا المحررات االلكترونية التي تعتمد عمى دعامات غير ورقية مصحوبة 
بتوقيع الكتروني كوسيمة إثبات يعتمد عمييا القاضي في حؿ النزاعات بمختمؼ أنواعيا ، 

فالقانوف ظاىرة اجتماعية يستيدؼ تنظيـ الحياة في المجتمع ويتجاوب بذلؾ مع كافة العوامؿ 
االجتماعية والسياسية والتقنية وعميو فاني أتجاوب بشكؿ كبير مع مشروع القانوف الجزائري 
الجديد الذي يعترؼ باإلثبات في الشكؿ الكتروني الذي بات مف الضرورة الممحة لذلؾ مع 

مايجري مف تطورات عمى الساحة العممية والتكنولوجيا نتيجة تطور وسائؿ االتصاؿ الحديثة 
وحتى إبراـ العقود عبر شبكة اإلنترنت داخؿ المجتمع الجزائري، مف جية ومف جية أخرى 

تأىب الجزائر لالنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة، أما عف خالصة القوؿ كنتيجة 
 :توصمت فييا مف خالؿ ىذا البحث أوجزه في النقاط اآلتية 



 خاتمت
 

72 

 

صعوبة اعتداد القاضي الجزائري بالمحرر اإللكتروني رغـ اعتباره كدليؿ إثبات كامؿ - 1
، وعميو صعوبة اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة مف الناحية 1مكرر 323بموجب نص المادة 

. نظرا لخصوصيتو العممية خاصة في غياب نصوص تنظيمية خاصة بو

فالمالحظ في تربصاتي الميدانية الغياب الكمي لممنازعات الناجمة عف إبراـ التصرفات في 
الشكؿ االلكتروني وبالتالي عدـ إمكانية تحصمي عمى أحكاـ بخصوص ذلؾ، وعميو عدـ 

. لممحكمة العميا كونو موضوع حديث العيد بالوالدة وجود اجتيادات قضائية

معالجة حجية المحرر االلكتروني مف خالؿ مادة واحدة المذكورة أعاله والتي حددت - 2
شروطا عامة غير واضحة يجعؿ ترجيح السند االلكتروني وجعمو كدليؿ إثبات كامؿ مف قبؿ 

. القاضي أمر في غاية الصعوبة

عدـ وضع آليات قانونية دقيقة، وتقنية يتـ مف خالليا تفعيؿ االعتراؼ بالمحررات - 3
. ناىيؾ عف عدـ وجود ىيئة مكمفة بتقديـ خدمات التوقيع اإللكتروني  اإللكترونية
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1)André Lucas.le droit de l'informatique, presse universitaire de France , Paris, 

1987,N316, 
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 المؤرخ في 58-75 يونيو المعدؿ و المتمـ لألمر رقـ 20 المؤرخ في 10-05القانوف رقـ • 
.  و المتضمف القانوف المدني الجزائري1975سبتمبر  26
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العقوبات  المتضمف قانوف

المادة السابعة مف مشروع القانوف المتعمؽ بالمعموماتية بمقاطعة كيبؾ . 
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