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 مقدمــــــــــــة

 :مقدمــــــــــــــة 

  

            يشيد العالم  بشكل كبير تطورا ىائال ومتسارعا مما جعل البشرية تدخل في مرحمة جديدة من 
مراحل التطور الفكري ، والمعرفي والتقني غير المسبوق فجعل ىذا التطور في تكنولوجية عالم االتصاالت 
وسائل االتصاالت وعمى راسيا االنترنت وسائل ال يمكن االستغناءعنيا، فبعد ان كانت االتصاالت تعتمد 

عمى الياتف ثم الفاكس والتمكس ظيرت االنترنت واصبحت الوسيمة المثمى في االيصال ، ونقل 
المعمومات وتقديميا ويرجع ذلك لمتقدم العممي اليائل في شبكات االتصال الرقمية ، فالعالم اصبح قرية 

كونية صغيرة يمكن الي شخص ان يحاور او يبرم تصرفا مع اخر وبالتالي اصبحت امكانية االتصال من 
.  اي مكان في العالم بغاية السيولة باستخدام التقنيات الحديثة لالتصال كالحاسب االلي ، واالنترنت 

ولقد ادى التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا وقطاع االتصاالت الى التغيير في المبادئ الراسخة في 
الفكر القانوني خاصة ادلة االثبات التي تقوم عمى وسط مادي وممموس وصاحب ىذا التطور انماطا 

واشكاال  متعددة لموسائل التي يتم من خالليا ابرام التصرفات القانونية فبينما كانت ىذه التصرفات تنشا 
عن طريق الكتابة التقميدية ، وتوقع بواسطة احد اشكال التوقيع التقميدي عمى دعامة مادية ومحسوسة 

وكانت التشريعات تعتبرىا اقوى ادلة االثبات التي يمكن ان تقدم لمقاضي الثبات الواقعة مصدرالحق وعند 
توافر الدليل الكتابي كان القاضي يصدر حكمو دون ان يراوده شك في الحكم الذي ينطق بو اال ان ىذا 
المنيج لم يدم في ظل ظيور التكنولوجيا الحديثة ، ثم اصبحت االن التصرفات تنشا بتقنيات بغاية الدقة 

واالتقان ، وىي الكتابة االلكترونية وتوقع الكترونيا عمى دعامة غير مادية والالمحسوسة ،وقد  اسيم 
الحاسب  االلي الذي تربع عمى عرش االجيزة االلكترونية  )التزاوج الشيير  الذي تم بين انظمة الحاسوب 

الى احداث نقمة نوعية وتحول عميق " االنترنت " ، وبين انظمة االتصاالت الذي نشا عنو ما يسمى  (
.  في حياة البشرية 

ىذه التقنيات الحديثة اصبحت نافذة االنسان عمى عالمو الخارجي مما زاد في استخدام التقنيات 
التكنولوجية في ابرام التصرفات القانونية دون تنقل وفي بيئة افتراضية وذلك بواسطة الكتابة االلكترونية او  
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الرقمية حيث اصبحت المحررات تدون عمى وسائط او دعائم الكترونية ، وذلك عن طريق ادخال 

المعمومات بطريقة رقمية وتخزينيا لبيانات الكترونية في جياز الحاسب االلي نفسو او عمى اقراص او 
اقراص مدمجة بذاكرة       وعممية التخزين قد تكون بصورة دائمة او لفترة ومنو يمكن الصحاب الشان 

. الرجوع الى ما تم كتابتو وقراءتو بشكل واضح 

 اضحت التجارة االلكترونية ثورة حقيقية في مجال االقتصاد مكنت العالم من التواصل والتفاعل تجاريا قدف
ومن اجل توثيق ، وتحقيق منافع ىامة في مستوى التبادل مما دفع بميزان التنمية الى افق ارحب 

المعامالت الخاصة بالتجارة االلكترونية بين المتعاممين فانيا بحاجة الى توقيع يتالءم مع البيئة الحديثة ، 
االتجاه نحو بديل ليذا التوقيع ، بوىذه االخيرة ال تتفق مع فكرة التوقيع بمفيوميا التقميدي ، مما ادى 

وانتياء ، فظير ما يعرف بالتوقيع االلكتروني حيث اتخذ عدة اشكال بدءا بالتوقيع عن طريق الرقم السري 
   .بالتوقيع الرقمي الذي اخذ حيزا واسعا في مجال المعامالت االلكترونية ونال االعتراف القانوني بو

وحتى عمى المستوى االداري فقد اتجيت الجيات االدارية الى استخدام التوقيع االلكتروني لحماية 
معامالتيا التي تتم بطريق الحاسب االلي واإلنترنت ، وذلك في ايطار تحوليا الى ما يسمى بالحكومة 
االلكترونية سواء كانت االدارة في القطاع العام او الخاص ، حيث انو وعمى الرغم من وجود نصوص 

قانونية منظمة لمتوقيع االلكتروني والتجارة االلكترونية ، اال ان مسالة ابرام تصرف قانوني بشكل الكتروني 
مازال ميزوزا او في مراحمو االولى ونظرا الىمية التوقيع االلكتروني وضرورتو في المعامالت والعقود التي 

. تصبغ بالطابع االلكتروني لذا يتعين البحث من خالل ىذه المذكرة في حجية التوقيع االلكتروني 

ونظرا الىمية  ىذه العناصر في ابرام التصرفات التي تتم بواسطة الوسائط الحديثة خاصة تمك التي تتم 
عن طريق شبكة االنترنت وتشجيعا لمتجارة االلكترونية فقد تضافرت الجيود عمى الصعيد الدولي واالقميمي 
والوطني وانكبت عمى اصدار تشريعات واحكام قانونية تقر وتعترف بحجية ىذه االشكال المبتكرة واعطت 

ليا ذات الحجية المقررة لمكتابة التقميدية والتوقيع التقميدي وبيذه التشريعات تحقق مبدا التكافؤ الوظيفي 
: بين المحرر التقميدي وااللكتروني ، ومن اىم  التشريعات التي صدرت في ىذا الشان 

  .1996 /16/10 الصادر في 75 رقم 1996قانون االونيسترال بشان التجارة الدولية لسنة  -
  .10/01/2001:  الصادر في 2001قانون االونسترال بشان التوقيعات االلكترونية لسنة  -
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  .07/06/2000 الصادر في 2000التوجيو االوربي لمتجارة االلكترونية لسنة  -
  .13/12/1999 الصادر في 1999التوجيو االوربي بشان التوقيعات االلكترونية لسنة  -
 . بشان المعامالت االلكترونية 2001 لسنة 85القانون االردني رقم  -
 . المتعمق بالتوقيع االلكتروني 2004 لسنة 15القانون المصري رقم  -
  .2005 يونيو 20 المؤرخ في 05/10القانون المدني الجزائري رقم  -
 المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالتوقيع 01/02/2015 الصادر في 15/04القانون الجزائري رقم  -

  .2015 لسنة 06والتصديق االلكترونين المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

ان االىتمام بالتوقيع االلكتروني عمى الصعيد الدولي واالقميمي والوطني دليال عمى اىميتو في الحياة 
االقتصادية العالمية بما في ذلك تاثر حركة التشريع في الدول العربية التي لم تاخذ حظيا الكامل في 

التعرف عمى الطبيعة القانونية لمتوقيع االلكتروني مثل المشرع الجزائري الذي اصدر قانون خاصا ينظم 
القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ، وكان ذلك متاخرا مقارنة بالدول العربية خاصة 

. وان الذي يتعامل مع التوقيع االلكتروني يجد نفسو امام ظاىرة تقنية انسانية جديرة بالتنظيم 

عندما نتحدث عن التوقيع االلكتروني ، فاننا نعني بذلك الحالة الرقمية التي يتم فييا استخدام البيانات 
من نوع ما ، ىذه الحالة ال تاخذ شكل التعبير عن  (عقد او تصرف  )الجل التاكيد عمى حدوث اتفاق 

االرادة فقط وانما ايضا اثبات مصداقية قيام شخص بالموافقة عمى ىذا االتفاق وابداء رغبة في امامو مع 
وجوب التمييز بين التوقيع االلكتروني الذي لو نظامو القانوني المستقل وبين النظام القانوني لالمن وحماية 

 التوقيع االكتروني

فما يحدث في ايطار التوقيع االلكتروني ولمواكبة التطور في مجال االتصاالت ولتامين السرية 
والخصوصية لممعمومة المدخمة عبرشبكة االنترنت فانو يتم حمايتو وان ىذه حماية المقررة ليست الحقة 

وانما تتخذ شكل تدبير رقمي سابق وىذا مؤداه ان النظام القانوني يربط بين التوقيع االلكتروني وبين 
. المحافظة عميو تحقيقا لمثقة ولمصداقية صاحبو في التعامل مع الغير 

، فحماية التوقيع  (التوثيق  ) كما ىو الشان في استخدام التشفير ونظام اعتماد التوقيع االلكتروني
االلكتروني ليست عنصر من التوقيع االلكتروني رغم لزوم ووجود الحماية لمتوقيع االلكتروني لالعتراف بو 
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ان عصر المعمومات وفر امكانية كبيرة في انشاء االلتزامات والحقوق بطريقة الكترونية غير مادية اذ 
صاحب ىذا العصر اختفاء المرتكز الورقي وصعوبة اتمام شكمية التوقيع بخط اليد ، فالواقع العممي 

تجاوز فكرة التوقيع التقميدي واصبح لمتوقيع االلكتروني حجيتو في االثبات ، الن التوقيع االلكتروني الناتج 
عن اتباع اجراءات محددة تؤدي في النياية الى نتيجة معروفة مسبقا ويكون مجموع ىذه االجراءات ىو 

البديسل الحديث لمتوقيع  بمفيومو التقميدي ، والذي يطمق عميو البعض انو توقيع اجرائي خاصة وان كثيرا 
. من الدول اعترفت بو كدليل اثبات في جميع العقود والمعامالت المدنية والتجارية 

: اهمية الموضوع 

وانو نتيجة لمتقدم العممي الذي كان وراء الكثير من التطورات والتعديالت التي تشيدىا التشريعات المقارنة 
لتتالءم مع التطور التقني الحديث ،تكمن اىمية البحث في ضرورة وضع قواعد قانونية وتقنية لمتوقيع 
االلكتروني تتيح مجاالت جديدة لمتجارة االلكترونية وتنظم المعامالت االلكترونية ، والبدء في التحول 
الجذري في المعامالت التي تستخدم فييا الية الكتابة عن طريق الوسائط االلكترونية التي تفصح عن 

رغبة كل طرف من اطراف التعاقد  في اتمام العقد والتعامل كما كانت تفعل الكتابة التقميدية ، وما يمي 
التطمعات المشروعة ويستجيب لمحاجات  المستجدة والمتزايدة  من خالل االعتراف بحجية التوقيع 

االلكتروني في االثبات باعتباره المفتاح الحقيقي لكل المشكالت المطروحة وابرام الصفقات االلكترونية ، 
وكذا تسييل الدخول بثقة في النظام التجاري العالمي ، وتضمن ليا ثقة المتعاممين بيا في مرحمة ابرام 

.  العقد واطمئنانيم 

يسمط الضوء في ىذا البحث عمى التوقيع االلكتروني  في االثبات  فمع تطور تكنولوجيا المعمومات 
وظيورتقنيات حديثة مختمفة يمكن استخداميا في ابرام التصرفات القانونية كان من الضروري ايجاد وسيمة 

تقر بيذه التصرفات القانونية قوة ثبوتية لجعميا من االدلة المقبولة امام القضاء ، خاصة مع تعذر 
استخدام التوقيع التقميدي في مثل ىذه التصرفات لذلك بحث المتخصصون عن وسيمة بديمة اخرى تقوم 

بيذه الميمة ، اي ميمة التوقيع التقميدي عمى ان تحقق ذات الوظائف ، وتم االىتداء الى وسيمة الكترونية 
. ليا خصائصيا المميزة ويمكنيا ان تؤدي وظائف التوقيع التقميدي وسميت بالتوقيع االلكتروني 

واىمية التوقيع االلكتروني تكمن في انو عماد الدليل االلكتروني  فارضا ذاتو من خالل ان االدلة التي  

-05- 



 مقدمــــــــــــة

يمكن االعتماد عمييا الثبات وجود المعاممة االلكترونية ومضمونيا تتمثل في ادلة الكترونية تحمل توقيعا 
الكترونيا ، وقد جاء موضوع المذكرة يتناول جانب من احدى المسائل القانونية التي يثيرىا التعاقد 

االلكتروني عبر االنترنت اال وىي مشكمة اثبات المعامالت  التي تتم بوسائط الكترونية ىذا االخير يعد 
موضوعا جديدا اممتو التحوالت اليائمة واالنتقال في اسموب التعاقد من االسموب المادي الى االسموب 

 .االلكتروني 

 

االشكالية الرئيسية التي يتم معالجتيا من خالل ىذه المذكرة تكمن في ما مدى حجية التوقيع االلكتروني 
في اثبات التصرفات القانونية ؟ 

. ىل يقتضي االمر وجود جية او مؤسسة معتمدة يعيد الييا توثيق التوقيع ؟ وما مدى مسؤوليتيا ؟

. ماىي الضمانات القانونية لالعتراف بحجية التوقيع االلكتروني الذي يتم الكترونيا ؟ 

لتبيان النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني ولالجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدنا عمى المنيج الوصفي 
 كما اعتمدنا عمى المنيج التحميمي والمقارن والذي  في الفصل ااالول مفيوم التوقيع االلكترونيوتوضيح 

. ساعدنا في المقارنة بين التوقيع االلكتروني والتوقيع التقميدي وفي المقارنة بين بعض التشريعات 

 .وفي الفصل الثاني تطرقنا الى حجية التوقيع االلكتروني في االثبات 
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 الفصل االول 

تروني ــــــــــــــلتوقيع االلكالنظام القانوني ل  



  

 : النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني :فصل االول ال

 والمعمومات التكنولوجيا، مجاؿ في الماضي القرف مف األخيرة الحقبة في ثورة العالـ شيد            
 بالواقع القانوفرفتأثت، اإلثبا دليؿ عناصر مفيـو عمى نتائجيا انعكست الحديثة، االتصاؿ ووسائؿ

 جديدة، ومصطمحات ،مفاىيـ التأثر ىذا عف ينجـ ما عادة والتي والعممي، ،االقتصادي االجتماعي،
 بشكؿ القانونية البيئة تييئةؿ والوطني ،الدولي المستوى عمى التشريعات إلعادة األساسي الدافع عدت

 .القانوني الواقع في كافة المستجدات إدخاؿ أجؿ مف وذلؾ، مستمر
 تتالءـ قانونية قواعد وضع عمى والتشريعية والوطنية الدولية الجيود األخيرة اآلونة في ارتكزتحيث 

 التكنولوجي بالتطور تأثيرىا إثر عمى شكميا فيرات تغي مف اإلثبات دليؿ عناصر شيدتو ما مع
 .بيا يحيط الذي التقني

 البيانات تدويف في استخداميا يمكف حديثة وسائط ظيور والتقني التكنولوجي التقدـ صاحب
 الدعامة مع التقميدي التوقيع مالءمة لعدـ ونظرا ،"اإللكترونية بالدعامة" سميت إلكتروني بشكؿ ولكف

 مع ليتالءـ جاء إنما التقميدي، لمتوقيع بديؿ إنو القوؿ يمكف ال الذي ظير مؤخرا التوقيع اإللكترونية
 .وطنية أو دولية سواء اإللكتروني بالتوقيع وسمي اإللكترونية الدعامة طبيعة

 الى ماىية :  األوؿ في المبحث نتطرؽ :مبحثيف إلى الفصؿ ىذا نقسـ سوؼ سبؽ ما كؿراسة لد
  اإللكتروني التوقيع وظائؼ لدراسة فخصصناه الثاني المبحث أما اإللكتروني وصوره، التوقيع

 .وتطبيقاتو
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:التوقيع االلكترونيماهيـــــــــــة : المبحث االول   

لمتوقيع االلكتروني ، وما والقانونية في ىذا المبحث نحاوؿ التطرؽ في المطمب االوؿ الى التعريفات الفقيية 
توصمت اليو مختمؼ المنظمات العالمية واالقميمية في تعريفو ثـ نبيف التعريفات الواردة في في بعض 

.التشريعات المقارنة مف بينيا التشريع الجزائري  

. التوقيع االلكتروني واشكاؿاما المطمب الثاني فخصصناه لذكر اىـ  صور  

:التوقيع االلكتروني مفهوم : المطمب  االول   

حتى نتمكف بصفة عامة في بادىء االمر وقبؿ التطرؽ الى التوقيع االلكتروني  البد اف نبيف مفيـو التوقيع 
: فروع 3ىذا المطمب الى وعميو نقسـ    ،مف معرفة ما المراد بالتوقيع االلكتروني  

: التقميدي يعــــــــــــ التوقتعريف :الفرع االول   

يعد التوقيع واحدا مف اىـ االدلة التي تتضمنيا ىذه النظرية فيو الشرط الجوىري الميـ مف السندات الرسمية 
والعادية النو يتضمف اقرار الموقع بما ىو مدوف في السند ودليؿ مادي مباشر عمى حصوؿ الرضا في انشائو 

، لذلؾ كاف طبيعيا اف يقتضي القانوف اشتراطو لكي يعطي لمسند الثبوتية عند التنازع ، وىذا الذي دعى 
.التشريعات الى االقتصار عميو وحده كونو المحور االساسي الذي يعطي لمسند الحجية القانونية   

مشتؽ مف الفعؿ الثالثي وقع ، ويقصد بو التاثير القميؿ الخفيؼ ، يقاؿ جنب ىذه : التوقيع في المغة – ا 
الحاؽ شيء فيو بعد الفراغ منو ، وتوقيع : الناقة اذا اثرت فيو حباؿ االحماؿ تاثيرا خفيفا في الكتاب وىو 

وتوقيع العقد او السند ونحوه اف  الموقع في الكتاب يؤثر في االمر الذي كتب الكتاب فيو ما يؤكده ويوجبو

يكتب الكاتب اسمو في ذيمو امضاء لو او اقرار بو ، والموقع كاتب التوقيع ومنيا عرفت التوقيعات بانيا 
 .1التاثيرات التي تعبر عف راي صاحبيا 

 

 

 . 1050 فحةص،  2004 ، سنة 4مكتبة الشروؽ الدولية ط : المعجـ الوسيط القاىرة  – 1
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 :يستخدـ اصطالح التوقيع بمعنيف : التوقيع اصطالحا –ب 

فعؿ او عممية التوقيع ذاتيا ،اي واقعة وضع التوقيع او اي اشارة اخرى عمى محرر يحتوي عمى  : اوال 

. معمومات معينة 

. ىو عالمة او اشارة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع باي وسيمة عمى مستند القراره: ثانيػػػػػػا

 :  القانونيالتوقيع– ج 

عالمة او اشارة تميز شخصية الموقع وتعبر عف ارادتو في ) عرؼ بعض الفقياء التوقيع التقميدي بانو 
عالمة شخصية خاصة ومتميزة يضعيا )، وعرفو اخروف بانو  (االلتزاـ بمضموف السند الموقع واقراره لو 

 . (الشخص باسمو ، او ببصمتو ، او باي وسيمة اخرى عمى مستند القراره وااللتزاـ بمضمونو 

العالمة الخطية التي يضعيا شخص عمى وثيقة مكتوبة يعبر بيا عف وجوده المادي  )وىناؾ مف يعرفو بانو 
 . (في التصرؼ او تاييده لمضموف الوثيقة التي صدرت عنو 

 ينتج االثبات بالكتابة  مف تسمسؿ حروؼ او 1 مكرر 323كما عرفو قانوف المدني الجزائري في المادة 
اوصاؼ اوارقاـ اواية عالمات او رموز ذات معنى مفيـو ، ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا ، وكذا طرؽ 

. ارساليا 

: تعريف التوقيع االكترونـــــــــــــــي : الفرع الثاني 

 الختالؼ اإللكتروني،وذلؾ التوقيع تعريؼ حاولت التي التشريعية أو الفقيية سواء التعريفات اختمفت
 ىذا بيا يتـ الوسيمة التي عمى ترتكز تعريفات فيناؾ التعريؼ، ىذا إلى خالليا مف ينظر التيزاوية اؿ

 سنقـو لذا التوقيع اإللكتروني، بيا يقـو التي الوظيفة عمى ترتكز أخرى تعريفات ىناؾ بينما التوقيع
 .اإللكتروني لمتوقيع والتشريعية الفقيية التعريفات بعض بإبراز

 
 :تعريف التوقيع االلكتروني في الفقه القانوني  - أ

لـ يثر تعريؼ التوقيع االلكتروني جدال كبيرا في الفقو فمعظـ التعريفات الفقيية التي قيمت في شانو تدور 
 كميا حوؿ فكرة اظيار شكؿ التوقيع وبياف خصائصو ، وعمى الرغـ مف اجماعيـ حوؿ فكرة واحدة فمـ 
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 .1يتفقوا عمى تعريؼ واحد انما اختمفت تعريفاتيـ تبعا لزاوية التي ينظر الييا كؿ فقيو 

اتباع اجراءات محددة تؤدي في النياية الى نتيجة معينة معروفة مقدما ، : فعرؼ التوقيع االلكتروني بانو 
 .2فيكوف مجموع ىذه االجراءات ىو البديؿ لمتوقيع    

كؿ توقيع يتـ بطريقة غير تقميدية ، ويتـ استخداـ معادالت " وعرؼ التوقيع االلكتروني ايضا انو 
خوارزمية متناسقة يتـ معالجتيا مف خالؿ الحاسب االلي تنتج شكال معينا يدؿ عمى شخصية صاحب 

  .3التوقيع 

وعرؼ ايضا بانو مجموعة مف االرقاـ التي تختمط او تمتزج مع بعضيا بعمميات حسابية معقدة ليظير 
  .4في النياية كود سري خاص بشخص معيف  

ىذا وتعرفو الدكتورة نجوى ابو ىيبة بانو اجراءمعيف يقوـ بو الشخص المراد توقيعو عمى المحرر سواء 
 .5   كاف ىذا الجراء عمى شكؿ رقـ او اشارة الكترونية معينة او شفرة خاصة

نالحظ مف خالؿ التعريفات السابقة انيا ركزت عمى الكيفية او الطريقة التي ينشا مف خالليا التوقيع 
االلكتروني ، وقد كاف ىناؾ اتجاه اخر مف الفقو ركز في التعريؼ عمى اساس وظائؼ و المميزات 

 .المتعمقة بالتوقيع االلكتروني 
مجموعة مف االجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية : " وقد عرفو جانب اخر مف الفقو عمى انو 

 .6  " مف تصدر عنو ىذه االجراءات وقبولو بمضموف التصرؼ الذي يصدر التوقيع بمناسبتو 

بانو ممؼ رقمي صغير يصدر مف احد الييئات المتخصصة والمستقمة المعترؼ :  " باالضافة الى تعريفو 
بيا مف قبؿ الحكومة ، وفي ىذا الممؼ يتـ تخزيف االسـ وبعض المعمومات  اليامة ، كرقـ التسمسموتاريخ 

  .7انتياء الشيادة ومصدرىا 

 
محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في االثبات دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ،  -1

  .43 ، صفحة 2011االسكندرية ، مصر سنة 
  .92، صفحة  2001محمد المرسي زىرة ، عناصر الدليؿ الكتابي التقميدي بدوف ناشر ، سنة -2
  .127، صفحة 2009لورنس محمد عبيدات ، اثبات المحرر االلكتروني دار الثقافة ، االردف ، سنة  -3
  .38 ، صفحة 2002ابو ىيبة نجوى التوقيع االلكتروني ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة  -4
  .41ابو ىيبة نجوى ، نفس المرجع ، صفحة  -5
  .120لورنس محمد عبيدات ، نفس المرجع السابؽ ، صفحة  -6
  .46رجع السابؽ ، صفحة الـمحمد محمد سادات نفس  -7
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وفي ظؿ ذلؾ ظير فريؽ اخر مف الفقو حاوؿ الجمع بيف خصائص التوقيع االلكتروني ووظائفو وكيفية 
انشائو  بالقوؿ انو عبارة عف بيانات في شكؿ الكتروني ترتبط او تمحؽ بمحرر الكتروني ، بيدؼ تحديد ىوية 

  .1الموقع في معاممة الكترونية و بياف رضائو عنيا 
ونرى اف ىذه التعريؼ يعد اقرب التعريفات مف حيث الوضوح في كيفية تكويف التوقيع حيث انو ابرز طريقة 
انشاء التوقيع تاركا لمتشريعات القياف بتحديد الصور المختمفة لو ، وفاتحا المجاؿ لمتطورات التكنولوجية التي 

يمكف ظيورىا مستقبال اضافة البرازه لموظيفة  التي يقـو بيا ىذا النوع مف التوقيعات مما يجعمو التعريؼ 
 .المختار 

 :تعريف التوقيع االلكتروني في بعض التشريعات- ب 
  : في القانون الجزائري -

 المتضمف 75/58 المعدؿ والمتمـ لالمر 2005/ 20/06 المؤرخ في 05/10        بصدور القانوف 
القانوف المدني يكوف التشريع الجزائري قد قفز قفزة نوعية  مف خالؿ انتقالو مف النظاـ الورقي لالثبات الى 

اصبحت الكتابة االلكترونية دليال في االثبات ليس ىذا فحسب بؿ اف : النظاـ االلكتروني في االثبات حيث
المشرع  اعتمد مبدا التكافؤ في االثبات بيف الكتابة التقميدية ،والكتابة االلكترونية ، وىذا مانصت عميو  

 .2"يعتبر االثبات بالكتابة في الشكؿ االلكتروني كاالثبات عمى الورؽ "  بقوليا 1 مكرر323احكاـ المادة 
 الكتابة االلكترونية بانيا تسمسؿ في 05/10 مكرر مف القانوف 323وعرؼ المشرع الجزائري في المادة 

الحروؼ او اوصاؼ او ارقاـ او اية عالمة او رموز ذات معنى مفيـو  ميما كانت الوسيمة  االلكترونية 
 .المستعممة وميما كانت طرؽ ارساليا 

اما بخصوص التوقيع االلكتروني فانو يمكف القوؿ اف التشريع الجزائري استعمؿ ىذا المصطمح الوؿ مرة في 
 والتي نصت عمى اف التوقيع االلكتروني يضفي الحجية والقوة 05/10 مف القانوف 2 /327احكاـ المادة 

 . الثبوتية عمى المستند او المحرر االلكتروني 
 مف القانوف 1 مكرر 323وىذا بشرط اف يتـ التوقيع االلكتروني حسب الشروط المحددة باحكاـ المادة 

 يعتد بالتوقيع االلكتروني وفؽ الشروط المذكورة في "  مف القانوف المدني 2 /327المدني ، فقد نصت المادة 
 

  .47محمد محمد سادات ، نفس المرجع السابؽ صفحة   -1
 المتضمف 26/09/1975 المؤرخ في 75/58 المعدؿ والمتمـ لالمر 20/06/2005 المؤرخ في 10 /05القانوف  -2

 .القانوف المدني المعدؿ والمتمـ 
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 " .1 مكرر 323المادة 
 "  عرفتو بانو  07/162 مف المرسـو التنفيذي رقـ 3اما عف تعريؼ التوقيع االلكتروني فاف احكاـ المادة 

 1 مكرر 323 مكرر و 323معطى ينجـ عف استخداـ اسموب عمؿ يستجيب لمشروط المحددة في المادتيف 
 .1   "والمذكور اعاله  26/09/1975 المؤرخ في 75/58مف االمر 

غير اف المشرع الجزائري ونظرا الىمية التوقيع االلكتروني في المعامالت االلكترونية وانفتاح االقتصاد 
الوطني كاف مف الالـز عميو ايجاد  سياسة قانونية تواجو ىذه التحوالت العميقة سواءعمى مستوى المعامالت 
االقتصادية او عمى مستوى االنظمة الحديثة في التعامؿ ونظرا لكوف المنظومة القانونية التي كانت موجودة 
ال تستجيب لمتطمبات اقتصاد حر وال تساير عصر التكنولوجيا فقد تدخؿ المشرع الجزائري مف اجؿ سد ىذا 

 يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع 01/02/2015 مؤرخ في 15/04الفراغ واصدار قانونا خاص  رقـ 
والتصديؽ االلكتروني، فقد جاء في الباب االوؿ ، الفصؿ الثاني تحت عنواف التعاريؼ المقصود مف التوقيع 

بيانات في شكؿ الكتروني مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية "  بانو 02االلكتروني فقد عرفتو المادة 
 .2"  تستعمؿ كوسيمة توثيؽ 
يستعمؿ التوقيع االلكتروني لمتوثيؽ ىوية "  مف الباب الثاني الفصؿ االوؿ عمى انو 6وقد نصت كذلؾ المادة 

 " .الموقع واثبات قبولو مضموف الكتابة في الشكؿ االلكتروني 
 ال سيما تمؾ المتعمقة بتعريؼ التوقيع 15/04مف خالؿ استقراء نصوص المواد القانونية التي جاء بيا قانوف 

االلكتروني نجده قد تبنى المعيار الوظيفي لمتوقيع بحيث جاء مركز عمى وظيفة التوقيع دوف التطرؽ او 
 .تحديد الطريقة التي ينشا بيا ىذا التوقيع 

كما اف المشرع الجزائري تبنى مفيـو التوقيع االلكتروني الموصوؼ وىو التوقيع الذي يتـ وفقا لممتطمبات 
 :  الصادر في 1999/ 93 ، وفييا المشرع الجزائري تاثر بالتوجيو االوربي رقـ 7الواردة  باحكاـ المادة 

 
 المتعمؽ بنظاـ االستغالؿ المطبؽ عمى كؿ نوع مف انواع 01/123 يعدؿ ويتمـ المرسـو 07/162المرسـو –  1

الشبكات بما فييا الالسمكية الكيربائية وعمى مختمؼ خدمات المواصالت السمكية والالسمكية مؤرخ في  
. 37 الجريدة الرسمية عدد  30/05/2007

 يحدد القواعد العامة لمتوقيع والتصديؽ االلكتروني  الجريدة الرسمية   01/02/2015مؤرخ في  04 /15  قانوف  -2
.  2015 سنة 06العدد 
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 . عندما نص عمى التوقيع البسيط والتوقيع المسبؽ او المتقدـ 13/12/1999
كما وردت الكثير مف التعريفات لمتوقيع االلكتروني في ثنايا القوانيف المقارنة ، سنقتصر عمى اىـ  -2

 :ىذه التشريعات وىي 
 

التي وضعت القانوف النموذجي لمتوقيع االلكتروني وقد  : لجنة القانون التجاري الدولي االونيسترال -1
بانو بيانات في شكؿ الكتروني "يعني :  منو عمى اف التوقيع االلكتروني 1 الفقرة 2عرفتو المادة 

مدرجة في رسالة بيانات اومضافة الييا او مرتبطة بيا منطقيا ، يجوز اف تستخدـ لتبياف ىوية 
 .1"  الموقع بالنسبة لرسالة البيانات ، ولبياف موافقة الموقع عمى المعمومات الواردة في رسالة 

ويتضح مف ىذا التعريؼ ، انو اشترط القانوف وجود توقيع مف شخص يستوفي ذلؾ اذا استخدمت 
طريقة لتعييف ىوية الشخص والتدليؿ عمى موافقتو لممعمومات الواردة في رسالة البيانات وتخصيص 
قانوف نموذجي مستقؿ لمتوقيع االلكتروني ليكوف نبراسا لمدوؿ في وضع قوانينيا وتاطير تشريعاتيا 

. المتعمقة بالتوقيع االلكتروني 
 

يعد صدور القانوف النموذجي حوؿ التجارة االلكترونية الذي اعدتو لجنة االمـ  : االوروبي التوجيـه -2
المتحدة لمقانوف الدولي عرضت المجنة االوربية مشروع التوجيو االوربي حوؿ اطار قانوف عاـ لمتوقيع 

 .2 13/12/1999االلكتروني لمجمس وزراء المجموعة االوربية الذي وافؽ عميو البرلماف االوربي في

 وتـ العمؿ مف خاللو عمى تعريؼ التوقيع االلكتروني 
وقد عرفت المادة الثانية منو التوقيع االلكتروني ومف بيف التوقيع االلكتروني البسيط  في المادة 

 بانو بياف او معمومة معالجة الكترونيا ترتبط منطقيا بمعمومات او بيانات الكترونية 1الثانية الفقرة 
 واضافت نفس المادة  .3   اخرى كرسالة او محرر والتي تصمح وسيمة لتمييز الشخص وتحديد ىويتو

 
  بتاريخ  http:// www.unistral . orgقانوف االونيستراؿ النموذجي  بشاف التجارة االلكترونية ، منشور عمى موقع  -1

  .20.00 عمى الساعة 05/05/2019
 المنشور عمى موقع 1999-12 -13التوجيو االوربي الصادر في  -2
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ز او المتقدـ ىو عبارة عف توقيع الكتروني يشترط فيو اف يكوف زروني المعتالفقرة الثانية اف التوقيع االلؾفي 
مرتبط ارتباطا فريدا مف نوعو مع صاحب التوقيع قادر عمى تحقيؽ وتحديد صاحب التوقيع  والتعرؼ عميو 

باستخدامو ، ثـ ايجاده باستخداـ وسائؿ يضمف فييا صاحبيا السرية التامة ، ومرتبط مع المعمومات المحتواة 
 .في الرسالة حيث انو يكشؼ اي تغير في المعمومات 

 :تعريف التوقيع الكتروني في القانون العربي االسترشادي  -1
تناوؿ ىذا القانوف الذي تبنتو جامعة الدوؿ العربية وصادؽ عميو مجمس وزراء العدؿ العرب بموجب 

 منو في فقرتيا 1 تعريفا لمتوقيع االلكتروني  في المادة ،   12/11/2008بتاريخ 771/ د24القرار 
 بانو ما يوضع عمى محرر الكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ او ارقاـ اورموز او اشارات اوغيرىا ، 3

 .1 ويكوف لو طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عف غيره
 

 :المقنن الفرنســــــــي -2

والذي ، 2 المتعمؽ بالتوقيع االلكتروني 28/09/2017 المؤرخ في 17/1416 بموجب المرسـو الجديد رقـ 
 مف القانوف المدني 1316سابقا المادة )3 مف القانوف المدني 2 ؼ1367جاء مف اجؿ تطبيؽ المادة 

  4.  2017- 10 -4 المؤرخ في 1426 /17وكذلؾ المرسـو رقـ (الفرنسي القديـ 

 

 

 

  www.lasportal .orq/arالقانوف العربي االسترشادي لالثبات بالطرؽ الحديثة منشور عمى موقع جامعة الدوؿ العربية  -1
.  سا 17:50 ، 23/11/2015بتاريخ 

  .2017-09-30 الصادرة بتاريخ 229الجريدة الرسمية الفرنسية عدد –  2
  .2016-02-10 المؤرخ في 131 -2016 عدؿ بموجب االمر رقـ  -3
  .05/10/2016 الصادرة بتاريخ 233الجريدة الرسمية الفرنسية عدد  -4
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تبنى المقنف الفرنسي نظرة جديدة حوؿ التوقيع االلكتروني والتي تـ اعتمادىا بنفس مفيـو الالئحة االوربية 
بدء مف تجانس القانوف الفرنسي مع القانوف االوربي فيما يتعمؽ بتعريؼ مختمؼ مستويات التوقيع  1 ايداس 

 ، 30/03/2001 الؤرخ في 272-2001 مف المرسـو التنفيذي القديـ رقـ 2االلكتروني لتمغي المادة 
وبالتالي تمغي الفروؽ في المستوى بيف المفيـو االوربي والمفيـو الفرنسي لمتوقيع االلكتروني ، فمف يكوف 

ىناؾ بعد االف التوقيع االلكتروني المؤمف بؿ التوقيع االلكتروني المتقدـ ويفترض اف يكوف التوقيع االلكتروني 
ولذلؾ يفقد التوقيع االلكتروني الذي ، المعتمد المحدد عمى المستوى االوربي موثوقا بو في القانوف الفرنسي  

يطمؽ عميو في الغالب المؤمف ، تعريفو الفرنسي السابؽ ليصبح التوقيع االلكتروني المتقدـ المنصوص  عميو 
 . 2 س  مف الئحة ايدا12 -03في المادة 

: المقنن المصري -5

حروؼ او ارقاـ " المصري بانيا   ولقد ورد تعريؼ التوقيع االلكتروني في مشروع قانوف التجارة االلكترونية 
       ."وتمييزه عف غيره   اورموز او اشارات ليا طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع

 :المقنن االردني -6

"  باف التوقيع االلكتروني ىو 2001 لسنة 75 مف قانوف المعامالت االردني رقـ 2     عرفت المادة 
البيانات التي تتخذ ىيئة حروؼ او ارقاـ اورموز او اشارات او غيمرىا وتكوف مدرجة بشكؿ الكتروني او 

رقمي او ضوئي او أي وسيمة اخرى مماثمة في رسالة معمومات مضافة عمييا او مرتبطة بيا وليا طابع ، 
 "يسمح بتحديد ىوية الشخص الذي وقعيا ويميزه عف غيره مف اجؿ توقيعو بغرض الموافقة عمى مضمونو 

 

 بشاف تحديد اليوية االلكترونية،والخدمات االنئتمانية 2014 يوليو 23 المؤرخة في 10/2014الئحة االتحاد االوربي رقـ - 1
 . لممعامالت االلكترونية في السوؽ الداخمية 

، دار الفكر الجامعي االسكندرية  سنة 1عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع االلكتروني في النظـ القانونية المقارنة ، ط  -2
  .16 و15فحة  ص2005
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: ربي ــــــــــــــالمقنن المغ-7

 المتعمؽ بالتبادؿ االلكتروني 53-05 اف المقنف المغربي اىتـ بالتوقيع الكتروني وعالجو مف خالؿ القانوف 
 .لممعطيات القانونية  وذلؾ في القسـ الثاني مف ىذا القانوف 

 خاصة الباب االوؿ  والثاني منو حيث نجد المقنف يتحدث عف التوقيع االلكتروني المؤمف والتشفير تـ

. 1  المصادقة عمى التوقيع االلكتروني بقوتو الثبوتية

عمى عنصريف انيا ركزت فواضح مف التعريفات التي جاءت في التشريعات المقارنة لمتوقيع االلكتروني 
. 2  اساسيف االوؿ بياف صور التي يتكوف منيا التوقيع االلكتروني ، والعنصر الثاني التاكيد عمى وظائفو

وانيا متابينة في مجمميا حيث في بداية االمر ربط التوقيع االلكتروني بالوسيمة التقنية المستعممة دوف ربطو 
باالثار المترتبة عنو ، فاعتبرتو شكال مف اشكاؿ الكتابة الكترونية توضع عمى المحرر فتكوف اما حروفا او 
ارقاما او اشارات او رموزا او عالمات او بيانات يسمح بتحديد الشخص الموقع ، لتتدارؾ التشريعات الدولية 

. 3ثارالاو الوطنية ذلؾ فربطتو با

وعميو يمكف اف نعرؼ التوقيع االلكتروني بانو مجموعة مف االجراءات التقنية كاالشارات او الرموز او االرقاـ 
او أي اجراء تقني اخر  يكشؼ عنو التقدـ العممي مسبقا ومرخص ومرخص بو مف قبؿ الجيات المختصة  

باعتماد التوقيع االلكتروني ، ويسمح بتحديد ىوية ، وشخصية الموقع ، ويبرز ارادتيونيتو في االلتزاـ 
بمضموف المحرر االلكتروني بمعنى اخر ىو كؿ توقيع وباي وسيمة كانت يؤدي وظيفة التوقيع العادي او 
التقميدي بغض النظر عف طريقة او وسيمة انشاء التوقيع االلكتروني او شكمو ماداـ قد اعتمد مف جيات 
 التصديؽ ، وكاف امف وخاصا أي كاشفا عف ىوية الموقع وعف نيتو في االلتزاـ بما ىو وارد في المحرر 

 .االلكتروني 

 http//www.droiteالحسناوي مبارؾ ، التوقيع االلكتروني ، مجمة القانوف واالعماؿ ، مقاؿ منشور عمى الموقع  - 1
tentreprise .com 9.50 في الساعة 1/03/2018 تاريخ االطالع . 

سادات محمد محمد ، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في االثبات ، دراسة مقارنة ط دار الجامعة الجديدة االسكندرية - 2
 . 140فحة ص2015مصر  

 . 166 و 165 فحةص، حوحو يمينة المرجع السابؽ -3
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: خصائص التوقيع االلكتروني : الفرع الثالث 

: يتميز التوقيع االلكتروني بعدة خصائص اىميا ما يمي 

التوقيع االلكتروني يمكف ا ف ياتي عمى شكؿ حرؼ او رمز او رقـ اواشارة او حتى صوت الميـ فيو  -
اف يكوف ذو طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب  التوقيع وتحديد ىويتو واظيار رغبتو في اقرار 

بخالؼ التوقيع التقميدي الذي يقتصر عمى االمضاء بخط اليد وقد  1 العمؿ القانوني والرضا بمضمونو 
 .اليو الختـ وبصمة االصابع  يضاؼ

التوقيع االلكتروني يتـ عبر وسائؿ الكترونية عف طريؽ اجيزة الحاسب االلي ، واالنترنت او عمى  -
اسطوانة حيث اصبح بامكاف اطراؼ العقد االتصاؿ ببعضيـ البعض، واالطالع عمى وثائؽ 

العقدوالتفاوض بشاف شروطو  وكيفية ابرامو وافراغو في محررات الكتونية واجراء التوقيع االلكترونية 
  .2  عميو

التوقيع الكتروني  عمما وليس فنا وبالتالي يصعب تزويره وباالستيثاؽ مف مضموف المحرر االلكتروني  -
. وتامينو مف التعديؿ باالضافة او الحذؼ بربط المحررااللكتروني مع التوقيع االلكتروني

اف التوقيع بالشكؿ االلكتروني يمنح المستند االلكتروني صفة المحرر االلكتروني يجعؿ منو دليال معدا  -
. 3  مسبقا لالثبات لو نفس منزلة الدليؿ الكتابي المعد مسبقا قبؿ اف يثور النزاع بيف االطراؼ

يسمح بابراـ الصفقات عف بعد ودوف حضور المتعاقديف وىو بذلؾ يساعد في تنمية وضماف التجارة  -
 .4  االلكترونية 

 

 منشورات الحمبي 1 بعةلعبودي عباس ،تحديات اثبات بالسندات االلكترونية ومتطمبات النظـ القانونية لتجاوزىا ، ط -1
 .149 فحة   ص2010الحقوقية لبناف سنة 

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع االردف ، سنة 2بشار محمود دوديف االطار القانوني لمعقد البـر عبر شبكة االنترنت ط  -2
  .127 فحة  ،ص2010

  .248صفحة   ، المرجع السابؽ ،دوديف بشار محمود  -3
عطا اهلل صالح ، التوقيع االلكتروني في التجارة االلكترونية والتحكيـ االلكتروني مقاؿ منشور في الموقع  -4

newssparow. Blosport. Com /2013/05/bloq – post 4572 htni  
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التوقيع االلكتروني يحقؽ االماف والخصوصية والسرية في نسبتو لمموقع وبالنسبة لممتعامميف وخاصة -  
مستخدمي شبكة االنترنت وعقود التجارة الدولية ، وذلؾ عف طريؽ امكانية تحديد ىوية الموقع ، ومف ثـ 

.1    حماية المؤسسات مف عمميات تزوير التوقيعات  

الوظيفة الرئيسية لمتوقيع الكتروني ىي الحفاظ عمى مضموف المحرر االلكتروني وتامينو مف التعديؿ  -    

  .2  باالضافة او الحذؼ ، وذلؾ عف طريؽ ربط المحرر االلكتروني بالتوقيع االلكتروني

السرعة عنصر ميـ في عصر التكنولوجيا ، الذي بدوره يؤدي الى ازدىار  :(الوقت )السرعة  -
المعامالت ػ االلكترونية بشكؿ عاـ  والتجارة  االلكترونية بشكؿ خاص  ويتميز التوقيع االلكتروني 
بالسرعة وتيسير المعامالت بيف االطراؼ مع سمع وخدمات دوف حضور االطراؼ ويوفر كثيرا مف 

 .3  الوقت والجيد

 :نشاة التوقيع االكتروني:  الرابعالفرع 

اف فكرة التوقيع االلكتروني مرت بمراحؿ عديدة كاف في بادئ االمر في العصور الرومانية القديمة ، حيث 
كاف يتـ التصديؽ عمى المراسيـ برموز مرسـو ، او خاتـ مطبوع عمى شمع باسـ مالؾ الختـ اال اف االمر 

تطور بشكؿ تديجي ومف خالؿ ىذا التطور عرؼ ما يسمى بالتوقيع التقميدي ، ويتـ اما بالخاتـ او االمضاء 
التي ادت الى انقالب  (االنترنت )، او بصمة االصبع ، واستمر التطور الى اف ظيرت الشبكة االلكترونية 

حقيقي في شكؿ التوقيع الذي اخذ شكال عدديا او رقميا او ما يسمى بالتوقيع االلكتروني فكاف البد  مف وجود 
بديؿ لمتوقيع التقميدي الذي اصبح ال يتفؽ مع الوسائؿ والطرؽ الحديثة ، ففي ظؿ نظـ التكنولوجيا الحديثة 
 والتي بدات البنوؾ ، والمؤسسات استخداـ ىذه التقنية الحديثة اصبح التوقيع التقيميدي عقبة اماـ ىذه النظـ 

 

 ، دار الجامعة 1ط  (ماىيتو ، مخاطره ، وكيفيتو مدى حجيتو في االثبات  )ثروت عبدالحميد ، التوقيع االلكتروني  -1
  .38فحة  ص2007الجديدة االسكندرية ، مصر 

 . 248فحة دوديف بشار محمود ، المرجع السابؽ ص -2

 دار 1التوقيع االلكتروني عبر االنترنت ومدى حجيتو في االثبات دراسة مقارنة بالفقو اسالمي ط )نادية ياس البياتي  -3
 .202فحة  ،ص2017البداية ناشروف وموزعوف االردف  ، سنة 
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فاوجدت ليا بدائؿ تتكيؼ مع الواقع الحالي وىو ما يسمى بالتوقيع االلكتروني ، الذي يعد عنصرا فعاال في 
 .المعامالت الدولية والمحمية عبر شبكة االنترنت 

وتبرز اىمية التوقيع االلكتروني في تحديد ىوية اطراؼ العقد سواء المرسؿ او المستقبؿ الكترونيا ، ولتاكيد 
مف مصداقية ىذه الشخصيات مما يسمح ليا بكشؼ أي متالعب او متحايؿ ، كذلؾ فاف لمتوقيع االلكتروني 
اىمية كبرى في الحفاظ عمى سرية المعمومات او الرسالة المرسمة ، وعدـ قدرة أي شخص االطالع او تغيير 

 .  او تحريؼ الرسالة 

اما في االسػػػػػػػػالـ  فقد كاف اوؿ استخداـ لمتوقيع في السنة السادسة مف اليجرة النبوية بعد صمح الحديبية 
عندما اراد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ اف يكاتب المموؾ والرؤساء ويدعوىـ الى االسالـ ديف الحؽ الذي 

 ارسؿ بو ليداية

انيـ ال يقرؤوف كتابا اال اذا كاف مختوما ، وال يثقوف في اية رسالة : الناس ، فكتب الى ممؾ الرـو فقيؿ لو 
اال اذا كانت موقعة بخاتـ مف مرسميا ، فامر النبي صمى اهلل عميو وسمـ  بصنع خاتـ مف فضة ونقش عميو 

واستخدـ التوقيع عمى الكتب    (محمد رسوؿ اهلل  )ثالثة اسطر ،  اهلل  سطر ، رسوؿ سطر ، محمد سطر  
التي تصدر مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ الى المموؾ  وبعث بستة نفر في يـو  واحد في محـر مف سنة 

 .سبعة 

واستمر استخداـ التوقيع بالختـ بعد عصر النبي صمى اهلل عميو وسمـ في القروف االسالمية االولى ، واورد 
الفقياء اسماء عديدة لمتوقيع مثؿ الصؾ ، والسجؿ ، والحجة ، والوثيقة  بحسب الجية التي تصدر منيا 

 .كالسمطاف او القاضي او االفراد 

وكاف اليدؼ مف التوقيع ىو تحديد الشخص اؿ الذي صدر منو وتمييزه عف غيره ، واظيار التعبير عف 
ارادتو بالرضا في مضموف المحرر ، ثـ تطور التوقيع بمرور الزمف وظيرت انواع عديدة مف التواقيع واخرىا 

التوقيع االلكتروني باشكالو المتعددة ويتميز ايضا التوقيع االلكتروني بتحديد ىوية الشخص ،والتعبير عف 
ارادتو اال انو يتـ اليكترونيا وليس تقميديا ، وطالما توافرت فيو الشروط ، ومتفقة مع مبادئ الشريعة االسالمية 
في حفظ االمواؿ وحقوؽ الناس ، وتحقيؽ العدالة ، ويؤدي الى اليقيف بنسبتو الى الموقع ويسير االمور الناس 

 .1بالوسائؿ االلكترونية ، فاف الفقو االسالمي اجازة استخدامو بالوسائؿ االلكترونية  
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: صور التوقيع االلكتروني:المطمب الثاني 

تختمؼ اشكاؿ التوقيع االلكتروني بحسب الطريقة التي يتـ بيا ىذا التوقيع فاذا كاف التوقيع التقميدي        
يتـ بطرؽ عديدة يتمثؿ في  التوقيع باالمضاء او الختـ او بصمة االصبع ففي العصر الحديث يتـ التوقيع 

االلكتروني مف خالؿ اجيزة الحاسب االلي واالنترنت باشكاؿ وصور عديدة تختمؼ كؿ صورة حسب درجة  

، وتتفؽ جميع وتامينيا ، ضماف ،و بحسب االجراءات المتبعة في اصدارىا ما تقدمو مف الثقة ومستوى 
صور التوقيع االلكتروني في اعتمادىا عمى وسائط الكترونية ومرد تعدد اشكاؿ التوقيع االلكتروني يعود 

 .بالدرجة االولى الى تعدد واختالؼ التقنية في تشغيؿ منظومة التوقيع االلكتروني 

 المتعمؽ بتحديد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع ، والتصديؽ االلكترنييف نجده قد 15/04بالرجوع الى القانوف 
حدد الوظائؼ الواجب اف يؤدييا التوقيع االلكتروني مع التطرؽ الى نوعي التوقيع االلكتروني وىما التوقيع 

غير اف المختصيف في مجاؿ المعموماتية قد اتقفوا " االلكتروني الموصوؼ ، والتوقيع االلكتروني البسيط 
بشكؿ عاـ عمى اعتبار التوقيع االلكتروني عبارة تحمؿ في طياتيا مفيوما عاما  يشمؿ اليات تقنية يمكف 

 استعماليا بيدؼ التوقيع عمى قدر ما تسمح ىذه االلية وحدىا او مجتمعة بتحقيؽ الوظائؼ االساسية

 .1"    لمتوقيع

اف مرد تعدد صور التوقيع االلكتروني ىو المراحؿ المختمفة التي مرت بيا التطورات التقنية ،والفنية في مجاؿ 
المعموماتية لذلؾ فانو يصعب حصر ىذه الصور واالشكاؿ خاصة واف االبحاث العممية في تقدـ وتطور ىذا 

كثر انتشارا في الوا، اىـ صور التوقيع التطور الذي افرز اشكاال مختمفة لمتوقيع االلكتروني ، ولذا سنذكر 
: الوقت الحاضر ىي 

 : التوقيع الرقمي:الفرع االول 

عالية مف الثقة واالماف   يعتبر التوقيع االلكتروني مف اىـ صور التوقيع الكتروني لما يتمتع بو مف درجة
 في استخدامو وتطبيقو كما يتمتع بتحديد ىوية االطراؼ بشكؿ دقيؽ ومميز ويتـ استخدامو في اغمب 
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البنكية باستخداـ بطاقات االئتماف التي تتضمف رقما  المعامالت االلكترونية وبشكؿ خاص في المعامالت
 .، كما يسمح ىذا النوع بتحديد الوثيقة التي تـ توقيعيا بصورة ال تحتمؿ أي تغيير 1سريا خاصا بالعميؿ  

فالتوقيع الرقمي عبارة عف رقـ سري او رمز سري ينشئو صاحبو ياستخداـ برنامج حاسب الي            
 . والمفتاح الخاص،ينشا دالة رقمية لرسالة الكترونية يجري تشفيره باحدى خوارزميات المفتاح العاـ

   ويتـ الحصوؿ عمى التوقيع الرقمي عف طريؽ التشفير، وبذلؾ بتحويؿ المحرر المكتوب والتوقيع الوارد 
لوغاريتمات )عميو مف نمط الكتابة العادية الى معادلة رياضية ، وذلؾ باستخداـ مفاتيح سرية وطرؽ حسابية 

، ويؤدي ذلؾ تحوؿ المستند االلكتروني مف صورتو المقروءة والمفيومة الى صورة رسالة رقمية غير مقروءة (
، وال يكوف بمقدور أي شخص اعادة ىذه المعادلة الموغاريتمية الى صورتيا المقروءة اال  2وغير مفيومة 

. الشخص المالؾ لمفتاح التشفير

اشارات لحماية ىذه البيانات مف ز او والتشفير عبارة عف تغيير في شكؿ البيانات عف طريؽ تحويميا الى رمو
: ىما   مف تعديميا او تغييرىا اعتمد الرقمي عمى التشفير الذي يقسـ الى قسميفاواطالع الغير عمييا

معموـ لكال الطرفيف اويعمؿ في )التشفير المتماثؿ الذي يقـو عمى فكرة رقـ سري متبادؿ بيف الطرفيف – ا 
بيئة منعزلة والمثاؿ عميو التمكس والبطاقات البالستيكية اذ اف الرقـ السري معمـو لدى صاحبو ولدى 

. الجياز فقط

وىما المفتاح ،يعتمد ىذا التشفير عمى زوج مف المفاتيح غير المتماثمة : التشفير غير المتماثؿ – ب 
. والخاص ،العاـ 

يكوف معروفا لدى جية واحدة فقط او شخص واحد وىو المرسؿ وقد عرفو المشرع : المفتاح الخاص  -
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بانو عبارة عف سمسمة مف االعداد يحوزىا حصريا  " 04-15 مف القانوف 8 فقرة 2الجزائري في نص المادة 
 .1 الموقع فقط ، وتستخدـ النشاء التوقيع االلكتروني ، ويرتبط ىذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي

فيكوف معروؼ لدى اكثر مف شخص او جية ويستطيع المفتاح العاـ فؾ شيفرة  اما المفتاح العاـ -
الرسالة التي تـ تشفيرىا بواسطة المفتاح العاـ لفؾ شفيرة تـ تشفيرىا بواسطة المفتاح العاـ ، وعرؼ 

 المفتاح العاـ بانو عبارة عف 04-15 مف قانوف 9 الفقرة 2ايضا المشرع الجزائري في نص المادة 
سمسمة مف االعداد تكوف موضوعة في متناوؿ الجميور بيدؼ تمكينيـ مف التحقؽ مف االمضاء 

 .االلكتروني ، وتدرج في شيادة التصديؽ االلكتروني

 : يمكف ايجاز مزايا التوقيع الرقمي كما يمي  وعميو

التوقيع الرقمي يؤدي الى اقرار المعمومات التي يتضمنيا السند او ييدؼ الييا صاحب التوقيع ،  -1
والدليؿ عمى ذلؾ انو عف طريؽ بطاقة االئئتماف وبمقتضى اتباع االجراءات المتفؽ عمييا بيف حامؿ 

 .البطاقة والبنؾ يحصؿ االوؿ عمى المبمغ الذي يريده بدال مف المجوء الى السحب اليدوي 
التوقيع الرقمي دليؿ عمى الحقيقة بدرجة اكثر مف التوقيع التقميدي بدليؿ اف مفتاح اعالف الحرب  -2

النووية الكبر دليؿ عمى ذلؾ ، فرئيس الدولة ىو الوحيد الذي يممؾ ذلؾ التوقيع ويعمـ ذلؾ الرقـ ، 
ومف ثـ ىو الوحيد الذي يممؾ اشارة الحرب ، والف الحاسب االلي يتولى ترجمة االرقاـ الى رموز 

 .بواسطتو ولخطورة نتائج التوقيع فقد حصرت في رئيس الدولة وىي رقـ ، وليس توقيعا ضمانالسرية 
التوقيع الرقمي  يسمح بابراـ الصفقات عف بعد دوف حضور المتعاقديف جسديا ، وىو بذلؾ يساعد  -3

 .في تنمية وضماف التجارة االلكترونية 
التوقيع الرقمي وسيمة مامونة لتحديد ىوية الشخص الذي قاـ بالتوقيع ، وذلؾ انو بعد اتباع اجراءات  -4

 .2معينة يمكف التاكد لمحاسب االلي اف مف قاـ بالتوقيع ىو صاحب بطاقة السحب مثال  
 

جريدة  يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ االلكترونيف ، 01/02/2015 مؤرخ في 15/04قانوف رقـ -  1
  .2015-02-10 في ة صادر06 عدد رسمية 

عبدالفتاح بيومي الحجازي ، التوقيع االلكتروني في النظـ القانونية ، دار الفكر الجامعي االسكندرية ، الطبعة - 2
  .24 ،   صفحة 2005االولى سنة 
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: التوقيع بالخواص الذاتية او التوقيع البيومتري :  الفرع الثاني 

يعتمد ىذا التوقيع عمى الخواص الطبيعية والفيزيائية والسموكية لالنساف لتمييزه ، وتحديد ىويتو مثؿ        
الخ ويتـ عف طريؽ اجيزة ...............بصمة االصبع ، مسح شبكة العيف ، بصمة الشفاه ، ونبرة الصوت 

الحاسب االلي والتي تقـو بالتقاط صورة دقيقة لعيف المستخدـ ، اوصوتو او يده اوبصمتو الشخصية ومف ثـ 
وبعدىا يقـو ،، يتـ تخزينيا بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب االلي لعدـ العبث اوتغييرىا مف قبؿ الغير

بمطابقة صفات المستخدـ مع ىذه الصفات المخزنة ، واليسمح التعامؿ بيا اال في حالة المطابقة اال اف ىذه 
الصورة مف التوقيع مف الممكف اف تزور عف طريؽ وضع التوقيع عمى القرص لمحاسب االلي ، او اثناء 

لذا حذى بعض رجاؿ  لميجـو او نسخة عف طريؽ القرصنة االلكترونية ةارتداء عدسات الصقة فيكوف عرض
، وبدات ىذه الطريقة في االنتشار في 1الفقو الى التحفظ في في استعمالو خاصة في المعامالت القانونية  

السنوات االخيرة بدوؿ عديدة كاالمارات التي استخدمت بصمة العيف ،وماليزيا بصمة االصبع ،وامريكا 
وغيرىا مف الدوؿ ، وتستخدـ ىذه الوسائؿ ،والطرؽ في المطارات ،وادارة اصدار الجوازات ،  

  .2ومؤسسات حكومية اخرى 

وتجدر االشارة الى اف المشرع الجزائري قد تبنى ىذا النوع مف التوقيع مف خالؿ  اصداره لمقرار في 
 المتضمف اصدار جواز سفر البيومتري وىذا استجابة لدعوة المنظمة العالمية لمطيراف الى 19/07/2010

اصدار جواز سفر بيومتري باالضافة الى المشرع الجزائري اعتمدىذا النوع مف التوقيع في بطاقة التعريؼ 
الوطنية البيومترية ورخصة السياقة البيومترية مف اجؿ االستفادة مف ىذه التقنية في تحديد ىوية الموقع مف 

 .خالؿ الخصائص الطبيعية والفيزيائية 
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: التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة والرقم السري : الفرع الثالث 

اوضح صورة ليذا االستخداـ ىو بطاقات الصراؼ االلي والتي تقـو البنوؾ ومؤسسات االئتماف باصدارىا 
 .لعمالئيا 

ويتمثؿ التوقيع االلكتروني في ىذه الصورة بالرقـ السري الخاص بالعميؿ وحده دوف غيره ، والتي تمكف ىذا 
 .العميؿ مف الدخوؿ الى حسابو الخاص بمجرد ادخالو رقمو السري واجراء العمميات المصرفية التي يرغب بيا

وتتـ العممية مف خالؿ ادخاؿ البطاقة في جياز الصراؼ االلي ، والذي يقـو بقراءتيا ليطمب مف العميؿ 
ادخاؿ رقمو السري الخاص  بو ، والذي بدونو اليمكف التعامؿ مع النظاـ المعموماتي وبعد التاكد مف صحة 

الرقـ السري وصالحية البطاقة يتـ منح العميؿ حؽ الدخوؿ لحسابو الخاص ، واجراء العمميات المصرفية 

  .1التي يرغب بيا ، سواء اكانت سحبا اوايداعا او أي تصرؼ مالي اخر 

اف الرقـ السري يعادؿ التوقيع التقميدي مف حيث اداء الوظائؼ فاتباع المستخدـ االجراءات المحددة لسحب 
الممغنط او الورقي  )اوايداع النقود او دفع ثمف سمعة يشكؿ اعترافا منو بما يرد مف بيانات عمى الشريط 

  .2 الناتج عف الجياز(

:  التوقيع باستخدام القمم االلكتروني :  الفرع الرابع 

عف طريؽ  (الكمبيوتر  )يتـ ىذا التوقيع عف طريؽ قمـ الكتروني حساس يمكنو الكتابة عمى شاشة الحاسوب 
 :برنامج معموماتي يقـو 
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: اوال بالتقاط التوقيع 

 وعندما يحرؾ المستخدـ القمـ ،1ي في ىذه المرحمة يقـو البرنامج توقيع العميؿ الذي يتـ كتابتو بقمـ الكتروف
عبر الشاشة فانو يرى توقيعو عمى الشاشة حسب الحركة التي قاـ بيا القمـ ، وبعدىا يقيس البرنامج ىذا 

. التوقيع ثـ يقـو بتشفيرىا واالحتفاظ بيا وتسمى ىذه البيانات المشفرة بالشارة البيومترية 

 : ثانيا التحقق من صحة التوقيع

حيث يتـ اصدار تقريرا حوؿ مدى صحة التوقيع الموضوع مف عدمو ، وبياف الى مف يعود ىذا التوقيع مف 
خالؿ مقارنتو لممعمومات الموجودة عمييا مع احصائيات التوقيع المخزنة مف قبؿ في قاعدة بياناتو ليصدر 

بعد ذلؾ تقريرا ويرسؿ التقرير الى برنامج الكمبيوتر والذي يعطي الراي النيائي في صحة او عدـ صحة ىذا 
.   2عالتوقي

:  التوقيع االلكتروني اليدوي او االمضاء االلي :الفرع الخامس

       اذ يتـ بيذه الطريقة نسخ صورة عف توقيع الشخص بخط اليد باستخداـ ماسح ضوئي ، ويتـ االحتفاظ 
بيذا التوقيع في الجياز الخاص بالموقع عمى القرص المرف وفي حاؿ رغبة الشخص بارساؿ رسالة موقعة 

 الكترونيا يتـ اصدار االمر الى جياز الكمبيوتر ليعيد نسخ صورة عف توقيعو المخزف داخؿ الجياز ووضعيا 

. 3  عمى المحرر او الممؼ المراد ارسالو عبر شبكة االتصاؿ االلكتروني
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: وظائف التوقيع االلكتروني وتطبيقاته:  المبحث الثاني 

بعد اف تطرقنا الى تعريؼ التوقيع االلكتروني واىـ صوره المستعممة في البيئة االلكترونية ، ناتي الى تبياف 
الوظائؼ التي يؤدييا التوقيع االلكتروني والتي تؤدي دورىا في اثبات المعامالت االلكترونية حيث يمعب دورا 
ميما في تحديد شخصية الموقع وتميزه عف غيره، كما يعبر عف ارادة صاحب التوقيع ويثبت سالمة المحرر 
االلكتروني المرتبط بو ثـ نتطرؽ  في المطمب الثاني الى دراسة تطبيقية لما ورد  في ىذا البحث  ونورد فيو 

. اىـ تطبيقات التوقيع االكتروني 

: المطمب االول وظائف التوقيع االلكتروني 

اف تحديد ىوية الموقع المعبر ، وتاكيد تعبيره عف ارادتو ، يعتبراف مف الوظائؼ التقميدية لمتوقيع، غير اف 
التوقيع االلكتروني وفر ميزة جديدة وىي اثبات سالمة المحرر االلكتروني ، وىو ما جاء في دليؿ التشريع او 

 المرفؽ لمقانوف النموذجي لالونيستراؿ المتعمؽ بالتوقيع االلكتروني – كما ورد في عنواف الدليؿ –االشتراع 
في تعميقو عف المادة الثانية منو ، بانو روعيت في تعريؼ التوقيع االلكتروني االستعماالت التقميدية لمتوقيع 

الخطي المتمثمة في تحديد ىوية الموقع ،التعبير عف ارادة صاحب التوقيع باالضافة الى ضماف سالمة 
 : المحرر وىـ ما سنناقشيـ في الفروع التالية  

: تحديد هوية الشخص الموقع : الفرع االول 

 لكي يقـو التوقيع بدوره في االثبات البد مف الكشؼ عف ىوية الشخص الموقع وتمييزه عف غيره ، اما اذا لـ 
يكف التوقيع كاشؼ عف ىوية صاحبو فانو ال يعتد بو ويقصر عف اداء دوره القانوني في اصباغ الحجية عمى 
المحرر ، والتوقيع االلكتروني يقـو بوظيفة التوقيع التقميدي نفسيا وربما تتفوؽ عمييا في حالة دعمت بوسائؿ 
توفر الثقة واالماف فمثال التوقيع البيومتري يقـو اساسا عمى استخداـ  الخواص الذاتية  االمر الذي يؤدي الى 
تحديد ىويتو والتوقيع القائـ عمى الرقـ السري يتـ تحديد ىويتو مف خالؿ استخداـ البطاقة البالستيكية الخاصة 

 .1  بالصراؼ االلي ، والتوقيع الرقمي المعتمد عمى تقنيات التشفير
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والتوقيع بالقمـ االلكتروني ايضا قادرعمى تحديد ىوية الموقع،الف ىذه الطريقة في التوقيع ال تعمؿ اال اذا وقع 
غير اف ذلؾ لـ يمنع البعض مف القوؿ بانو تظؿ  في ذاكرة الكمبيوتر الشخص بصورة مطابقة لما ىو مخزف

في حاؿ تصرؼ لحساب شخص اخر كاف يكوف  ىناؾ مشكمة في الحالة التي تتعمؽ بتحديد ىوية الشخص
اوممثال عف شخص معنوي اذ الوصي ىنا اف يوقع باسـ الوكيؿ ،اوقاصر ،او وصيا ، وكيالعنو ، او وليا 

 .1   او القاصر ا واف يقمد توقيعو

: التعبيرعن ارادة صاحب التوقيع :الفرع الثاني 

واف ، اف التوقيع ىو بمثابة روح السند اذ ينطوي عمى معنى الجـز باف الورقة صادرة مف الشخص الموقع 
 مف 6وقد عبرت عف ذلؾ المادة ،    2 وااللتزاـ بمضمونيا ، ارادة ىذا االخير قد اتجيت الى اعتماد الكتابة

" واثبات قبولو مضموف الكتابة في الشكؿ االلكتروني ".................. بقوليا 15/04القانوف 

 بانو يستخدـ التوقيع االلكتروني  لبياف موافقة الموقع 1996 مف القانوف النموذجي لسنة 7ونصت المادة 
.  عمى المعمومات الواردة في رسالة البيانات

 مف القانوف المدني الجزائري فاف التعبير عف االرادة يكوف بالمفظ والكتابة او باالشارة 60وبالرجوع لممادة 
المتداولة عرفا كما يكوف باتخاذ موقؼ ال يدع أي شؾ في داللتو عمى مقصود صاحبو ، فالقانوف يفترض اف 
مجرد وضع الشخص توقيعو عمى مستند ما فانو اقر بما في السند عمـ بمضمونو وقاـ بالتالي بوضع توقيعو  
عميو معبرا بذلؾ عف موافقتو بما ورد في السند كوف التوقيع يعد مف وسائؿ التعبير عف االرادة التي يستخدميا 

، ولو اسقطنا ىذه الوظيفة المناطة بالتوقيع بشكؿ عاـ لوجدناىا 3 الشخص النشاء تصرؼ قانوني معيف  
متوافرة ومؤداة في التوقيع االلكتروني ولقد وجد البعض انيا اكثر تعبيرا عنيا عف مضموف السند بالمقارنة 

بالتوقيع التقميدي منو ، ففي التوقيع بالرقـ  السري لمدخوؿ لنظاـ الصرؼ االلي ليدؿ داللة قاطعة عمى رضا 
العميؿ  بالقياـ بالعممية  المصرفية ، وفي التوقيع االلكتروني المبنى عمى رقميف عاـ وخاص فقد استحدث 
 اصال لتوثيؽ مضموف االرادة عمى الشبكات المفتوحة والتوقيع الرقمي يستطيع اف يعبرعف ارادة الشخص 

 دار الجامعة 2سعيد السيد قنديؿ ، التوقيع االلكتروني ، ماىيتو ، صوره حجيتو في االثبات بيف التداوؿ واالقتباس ط -1
  .343 فحة ص2006الجديدة لنشر اسكندرية سنة 

  45 فحة ص2001 سنة 1الغوثي بف ممحة ، قواعد وطرؽ االثبات  ومباشرتيا في النظاـ القانوني الجزائري دوات ، ط  -2
 . 49 فحة ص1999محمد شريؼ احمد ، االلتزاـ في القانوف المدني ، دار الثقافة عماف سنة  -3
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بصورة قد تفوؽ الصور االخرى مف التوقيع ، فالشخص الذي يستخدـ مفتاحو الخاص لتشفير رسالة معينة 
ويقـو مف تمقاىا بفؾ التشفير والتاكد مف صحة توقيع ىذا الشخص عف طريؽ المجوء الى جية التصديؽ 
لمتوقيع الرقمي فاف ذلؾ يعتبر مف الوسائؿ االمنة في التعبير عف االرادة  والتي يمكف المجوء الييا حيف 

.  1التعامؿ في الشبكات المفتوحة

يعتبر المحرر العرفي "  مف قانوف االثبات االماراتي نجد انو ينص عمى ما يمي 11وبالرجوع الى المادة 
 ......"صادرا ممف وقعو ما لـ ينكر صراحة ما ىو منسوب اليو مف خط او امضاء او ختـ او بصمة 

ويتضح مف ىذا النص اف مجرد توقيع الشخص عمى المحرر يعني انو يقر بما ورد فيو مالـ يقـ بنفي ذلؾ ، 
والتوقيع يوضع عمى المحرر يعني انو يقربما ورد فيو ما لـ يقـ بنفي ذلؾ ، والتوقيع يوضع عمى المحرر 

اليكترونيا الذي ياخذ شكؿ ارقاـ سرية  او رموز محددة ال يعمميا غيره ، وعمى ذلؾ فاف التوقيع التقميدي يتـ 
بخط يد الشخص او باية وسيمة اخرى يقرىا القانوف في حيف التوقيع االلكتروني يتـ بشكؿ اليكتروني سواء 
ارقاـ او رموز وتكوف سرية ، واف كال الحالتيف وضع التوقيع عمى المحرر يعبر عف ارادة صاحب التوقيع  

. 2ويؤكد اقراره بذلؾ وقبولو االلتزاـ بالبيانات والمعمومات التي يحتوييا ىذا المحرر 
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: اثبات سالمة العقد : الفرع الثالث 

، وىذا 1 مف الوظائؼ الحديثة لمتوقيع االلكتروني ىي المحافظة عمى صحة العقد ومضمونو وسالمتو 
اليعني اف التوقيع يضفي الحجية عمى ذلؾ ، انما التوقيع االلكتروني قرينة تقبؿ اثبات العكس أي اثبات عدـ 
صحة العقد والعبث بمحتواه خاصة ، واف التعامالت االلكترونية تتـ في وسط محفوؼ بالمخاطر اذا لـ تتخذ 

اجراءات وقائية وواجب الحيطة والحذر عند التعامؿ مف خالؿ شبكة االنترنت ىذا مف جية  ، ومف جية 
اخرى ،فانو حتى ولو ثبتت سالمة العقد وصحتو مف خالؿ استخداـ التوقيع االلكتروني المؤمف والمشفر فانو 
يمكف اثبات بطالف المحرر االلكتروني وصوريتو وبالتالي فقداف حجيتو ومرد ذلؾ اف في العقود االلكترونية 

   CDتختفي الدعامة الورقية وتظير بيئة اخرى لتحرير التعامالت وىي الدعامة االلكترونية المتمثمة في 

والقرص المضغوط  وغيرىا مف الدعامات االخرى ىذه االخيرة يمكف التالعب فييا بشكؿ واضح ومنو 
المساس بمحتوى التصرؼ او العقد مع صعوبة  اكتشاؼ التغيير والتحريؼ الذي يمس محتوى العقد  المبـر 

في البيئة االلكترونية  ، وىنا تظيراىمية التوقيع االلكتروني في اداء وظيفة المحافظة عمى سالمة العقد  
عمى خالؼ التوقيع اليدوي الذي تكوف فيو الدعامة  الورقية ىي المحافظة عمى سالمة محتوى العقد مف 

" التالعب والعبث بو الف كؿ تغيير او تبديؿ يمس الدعامة الورقية يترؾ اثره الجمي ، وبذلؾ يسيؿ اكتشافو 
الف التوقيع االلكتروني الرقمي يضمف صحة محتوى العقد مف أي تالعب الف ىذا النوع مف الترقيـ يقـو 

عمى زوج مف المفاتيح العاـ والخاص  ومنو تحوؿ االرقاـ الى بيانات بعد فؾ الرموز ومقارنة النتائج مف قبؿ 
الطرفيف ، المرسؿ والمرسؿ اليو نستطيع تبياف صحة العقد مف عدمو ، وذلؾ مف خالؿ التطابؽ او عدـ 
التطابؽ بيف الخالصتيف خالصة المرسؿ والمرسؿ اليو فكؿ فارؽ او اختالؼ معناه تعرض الرسالة الى 

. 2"تحريؼ عند النقؿ 

ومنو فاف التوقيع االلكتروني يستطيع اف يؤدي وظيفة الحفاظ  واثبات سالمة العقد االلكتروني أي انو يؤدي 
نفس الوظائؼ التي يتطمبيا القانوف في التوقيع التقميدي ، بؿ اكثر مف ذلؾ ، فالتوقيع االلكتروني يفوؽ 

 . 3  التوقيع التقميدي ، ويفضؿ عنو مف خالؿ االمف والسالمة التي يعطييا لمعقد

 154 .فحة ص السابؽ، المرجع عبيدات، محمد لورنس- 1
  .155 فحة   ص، المرجع السابؽ ضياء اميف مشيمش -  2
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: التوقيع دليل عمى حضور صاحبه : الفرع الرابع 

واقراره لما ورد بالمحرر حيث يستمـز   (الموقع  )وضع التوقيع عمى المحرر دليؿ عمى حضور الشخص  

التوقيع التقميدي وجود شخص الموقع بنفسو او مف ينوب عنو قانونا لوضع التوقيع عمى عمى المحرر           
 ، اما بالنسبة لمتوقيع االلكتروني  فال يتصور حضور االشخاص ، فيو وسيمة حديثة تستخدـ في (الورقة )

مجاؿ العقود عف بعد ، واف قياـ صاحب بطاقة االئتماف بالعممية القانونية بادخاؿ البطاقة مع الرقـ السري ، 
ثـ اجابتو لمجياز عف قيمة المبمغ المطموب سحبو فاف ىذه االجراءات تعد دليال عمى حضور صاحب التوقيع 

االلكتروني بشخصو  اثناء ادخاؿ الرقـ السري ، وبالتالي ادخاؿ العميؿ الرقـ السري بنفسو يعد في حد ذاتو 
توقيعا منو ، ودليال عمى انو صدر منو شخصيا وكاف فعال موجودا حيف  صدر منو التوقيع  في صورة ارقاـ 
سرية ال يعمميا اال صاحب التوقيع ، وىذه الوظيفة مف حيث الحضور يختمؼ التوقيع االلكتروني عف التوقيع 
التقميدي ، فالتوقيع التقميدي ضروري حضور الشخص لتوقيع عمى الورقة بينما التوقيع االلكتروني ال يحتاج 
لمحضور الشخصي ، وانما يتـ عف طريؽ الشبكة الدولية لالنترنت ، وال يقتصر عمى بطاقة الصرؼ االلي 

 . 1فحسب ، وانما باشكاؿ متعددة 

 

: تطبيقات التوقيع االكتروني : المطمب الثاني 

 بيف القانونية المعامالت عمى مستوى فييا اإللكتروني التوقيع استخداـ يمكف التي المجاالت اف 
 األطراؼ مف مادي تدخؿ دوف أي اإلنترنت عبر تتـ المعامالت ىذه فجميع والمؤسسات، األفراد

 االلكتروني التوقيع تطبيقات اإللكتروني ولبياف التوقيع عمى باالعتماد إال إلتماميا سبيؿ وال المتعاممة،
 سمات مف قريبة مميزة سمات االلكتروني الدفع كاف إذا ما ولمعرفة الحديثة، االتصاؿ وسائؿ عبر
 :فروعاربعة  إلى المطمب ىذا لتقسيـ ارتأينا .المادي الدفع
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  :(الممغنطة البطاقاتا)  بطاقات الدفع االلكترونية :الفرع االول 
 المعامالت مجاؿ في كبير بشكؿ األخيرة السنوات فيرت انتش قد الممغنطة البطاقات استخداـ إف

 البطاقات ىذه وأصبحت لمدفع، كوسيمة اإلنترنت عالـ في تستخدـ اآلف وأصبحت التجارية أو البنكية
 مف تختمؼ ولكنيا ، السري الرقـ باستخداـ واحد نظاـ عمى أساسيا في وتقـو،  النقود ذمحؿ تحؿ
  :1  الممغنطة البطاقات أنواع سنعرض وعميو ،بيا تقـو التي لوظائؼث احي

 

. credit carte : اوال البطاقة االئتمانية    
 البالستكية النقود أو البنكية البطاقات مثؿ التسميات مف العديد االئتماف بطاقات عمى يطمؽ

 مستطيمة بطاقة عف  وىي عبارة االئتماف وبطاقة اإللكترونية، الدفع بطاقات أو اإللكترونية، النقود أو
 ورقـ األخير ىذا واسـ ورقميا حامميا، وتوقيع وشعارىا ليا المصدر البنؾ اسـ تحمؿ البالستيؾ، مف

 .صالحيتيا انتياء وتاريخ حسابو،
لقد عرفت انتشارا واسعا في الوقت الراىف وقد ادى التطور التكنولوجي الى زيادة استخداميا في 

المعامالت المالية االلكترونية وتمنح ىذه البطاقات لالشخاص الذيف يممكوف حسابات مصرفية ، 
وتعرؼ ىذه البطاقة عمى انيا مستند يمنحو المصدر لشخص معيف بناء عمى عقد بينيما  يمكف مف 
شراء السمع والخدمات ممف يعقد  المستند دوف دفع الثمف حاال لتضمنو التزاـ المصدر بالدفع ، ومنيا 

. ما يمكف مف سحب النقود مف المصارؼ 
وقد ظيرت الوؿ مرة في الواليات المتحدة االمريكية مع بدايات القرف العشريف وانتشر استعماليا كثيرا في 
العديد مف المعامالت السيما المعامالت البنكية ، ثـ تطورت بعد ذلؾ في فرنسا مع اصدار نظاـ البطاقة 
الزرقاء وقد تـ العمؿ بيا في الجزائر ، حيث تـ اصدار بطاقة الخميفة لكنو توقؼ العمؿ بيا بالموازاة مع 
  توقؼ بنؾ الخميفة عف النشاط ، ثـ اصدر بنؾ القرض الشعبي الجزائري بطاقة دفع الكتروني تعرؼ باسـ

CPA – CACH   كما اصدر البنؾ الوطني الجزائري بطاقة سحب تعرؼ باسـBNA – CARD  .
والستخداـ ىذه البطاقة البد مف كتابة الرقـ السري الخاص بالعميؿ عند ادخاليا في الة سحب النقود ، وقد  
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. عترؼ القضاء والفقو بيذا التطبيؽ لمتوقيع االلكتروني واعترؼ لو بالحجية الكاممة في االثبات ا
ورغـ ماتمتاز بو ىذه البطاقات مف سيولة في االستخداـ ، وتجنب حامميا التعرض لمخاطر السرقة ، كما 

انيا تتيح الحصوؿ عمى النقود في أي دولة اال انو تحيط بيا العديد مف المخاطر خاصة عند ضياعيا  
. 1  واستخداميا مف الغير

  Charge Carte الحساب بطاقة :ثانيا
 ائتماف خط تتضمف ال فيي الحقا، والتسديد الحساب عمى الشراء لممستيمؾ تتيح بطاقة ىي

 المستيمؾ يتحمؿ وال لو فاتورة المصدر يرسؿ عندما بكاممو المبمغ تسديد حامميا عمى ويترتب وار د
 2 .فوائد اية ذلؾ جراء

Carte de Paiement  بطاقة :  ثالثا الوفاء  
 وجود عمى تعتمد بطاقة وىي الدفع، بطاقة أو الفوري، الخصـ بطاقة أيضا عمييا يطمؽ
العميؿ،  مسحوبات تسوية بيدؼ جاري حساب صورة في لمبطاقة المصدر البنؾ لدى لحامميا رصيد
            visa مصر في إلكتروف ز الفيا  ، وبطاقةcarte bleueفرنسا  في الزرقاء البطاقة مثؿ

électronمف بعض عمييا يحصؿ التي والخدمات السمع ثمف سداد لحامميا البطاقة ىذه وتخوؿ 
 لمبطاقة، ويتـ ذلؾ المصدر البنؾ مع اتفاؽ بموجب إلكترونيا الدفع تقبؿ التي التجارية المحالت
 بإحدى تكوف التحويؿ وعممية ،3 البائع حساب إلى العميؿ رصيد مف والخدمات ثمف السمع بتحويؿ

 :الطريقتيف
: A.T.Mبطاقة الصراف االلي - ا

وىي تخوؿ صاحبيا امكانية سحب مبالغ نقدية مف حسابو عبر اجيزة الصرؼ االلي بحد اقصى يومي او 
اسبوعي متفؽ عميو وتتـ عممية السحب عف طريؽ تمرير البطاقة مف خالؿ فتحة خاصة في الجياز ، والذي 

  

 

بف عميمور امينة ، البطاقات االلكترونية لمدفع والقرض والسحب ، رسالة ماجيستر في القانوف الخاص ، فرع قانوف  -1
 .3 صفحة  2004االعماؿ ، كمية الحقوؽ جامعة منتوري قسنطينة سنة 
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يطمب مف العميؿ عبر البيانات التي تظير عمى شاشتو ادخاؿ الرقـ السري الخاص بو ، ثـ يقوـ بصرؼ 

المبمغ الذي يحدده العميؿ بالضغط عمى مفاتيح خاصة في الجياز ، فاذا تمت عممية السحب ، قاـ الجياز 
باعادة البطاقة لمعميؿ ، ويسجؿ المبمغ المسحوب في الجانب المديف مف جانب العميؿ مباشرة ، ويالحظ اف 
عممية السحب ال تتـ اذا لـ يكف لمعميؿ رصيد كاؼ لدى البنؾ ، ما لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف الطرفيف  عمى 

اف يوفر البنؾ لمعميؿ غطاء معينا ، ولذلؾ فاف بطاقة السحب االلي ال تعتبر بطاقة ائتماف لعدـ توفير 
. تسييالت ائتمانية لمعميؿ عادة 

تمرير البطاقة في جياز السحب االلي ، وادخاؿ : ويمـز الجراء عممية السحب القياـ باجراءيف متعاصريف 
الرقـ السري مف خالؿ مفاتيح الجياز ، ويعتبرىذا امرا لمبنؾ بصرؼ المبمغ المطموب عف طريؽ الصراؼ 

 . 1االلي ، وتفويضا لو في نفس الوقت لقيده في الجانب المديف مف حسابو 

: Smart Carte  البطاقة الذكية - ب

تعتبر ىذه البطاقة مف اىـ انواع البطاقات كونيا تحتوي عمى شريحة ذكية تسمى ميكرو بروسيسوغ مما 
يجعميا عبارة عف كمبيوتر مصغر ال يزيد حجمو عف الظفر ، ويمكف طبع برمجتو لتمبية بعض الوظائؼ 

بواسطة شركات مختصة ، فتدخمبعض المعمومات في الذاكرة ، مثؿ اسـ صاحب البطاقة ، مؤسسة العمؿ ، 
ثـ تبرمج دالة جبرية او خوارزمية مسؤولة عف توليد الرقـ .........الجية المصدرة لمبطاقة ، تاريخ سريانيا 

السري ، وعند كؿ استعماؿ يدخؿ العميؿ البطاقة في الة قراءة مع ادخاؿ الرقـ السري المولد في البطاقة ، 
فاذا كانا متطابقيف تتـ العممية المزمع القياـ بيا ، واذا كانا غير متطابقيف يعطي حامؿ البطاقة محاولتيف 

 امر الفساد ، وتعطيب Microprocessorاخرنييف ، فاذا اخطا رغـ ىذا في ادخاؿ رقـ سري صحيح    
 .2نفسو   

 

 

  .85و  ،84فحة عبد الحميد ثروت ، المرجع السابؽ ، ص -1
 .44عالء محمد نصيرات ، المرجع السابؽ ، صفحة  -2
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: نقود الرقمية ، و االوراق التجارية ال: الفرع الثاني 

 :النقــــــــــــــــــود : اوال 

   يوجد عدة تعاريؼ لمنقود االلكترونية ، فقد عرفيا البعض بانيادفع او تحويؿ الودائع المدخمة والمعالجة 
المكترونيا ضمف انظمة البنوؾ االلكترونية غير انو مف المالحظ عمى ىذا التعريؼ انو تطرؽ الى وسيمة 

تحويؿ القيمة الكترونيا دوف اف يتطرؽ الى تعريؼ القيمة نفسيا فيما ذىب راي اخر الى اف النقود االلكترونية 
ىي بطاقات تحتوي عمى مخزوف الكتروني او ارصدة نقدية محممة الكترونيا عمى بطاقة تخزيف القيمة ، غير 

اف ىذا التعريؼ لـ يعرؼ ىو االخر النقود االلكترونية بؿ عرؼ الوسيمة التي يتـ فييا تخزيف او حفظ تمؾ 
. النقود 

 بانيا قيمة نقدية مخموقة مف 18/09/2000 الصادر بتاريخ 2000/ 46وقد عرفيا التوجيو االوربي رقـ 
المصدر مخزنة عمى وسيط الكتروني وتمثؿ ايداعا ماليا تكوف مقبولة كوسيمة دفع مف قبؿ الشركات المالية 

حيث تصدر ىذه النقود مف شركات مالية عالمية مثؿ شركة مونداكس التي تصدر " غير الشركة المصدرة 
البطاقات الذكية التماـ المعامالت بحيث ينحصر التعامؿ بالنقود االلكترونية عمى حاممي بطاقة مونداكس  

والتي تحمؿ التوقيع الرقمي  لمشركة ، وفي المعامالت التجارية يتـ الخصـ مف بطاقة المشتري اوال ثـ تضاؼ 
نفس القيمة المخصومة الى بطاقة البائع وعميو يمكف تعريؼ النقود االلكترونية بانيا عبارة عف قيمة نقدية 

بعممة محددة تصدر في صور بيانات الكترونية مخزنة عمى كرت ذكي او قرص صمب بحيث يستطيع 
 .1    صاحبيا نقؿ ممكيتيا الى مف يشاء دوف تدخؿ شخص ثالث

 

 

 

جامعة النجاح كمية – دراسة مقارنة –اياد محمد عارؼ عطا سده اطروحة مدى حجية المحررات االلكترونية في االثبات -1
 . 92 و 91 فحة  ،   ص2009الدراسات العميا  سنة 
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 :ثانيا االوراق التجارية 

: الشيكات االلكترونية -1

 اف عممية اصدار الشيكات في الغالب تتـ بشكؿ يدوي ونظرا الىمية الشيؾ كاداة وفاء رائدة تستطيع اف تحؿ

، لذا عممت بعض البنوؾ عمى ابتكار شكؿ 1محؿ الوفاء النقدي ، لذا فاالقباؿ عمييا تزايد يوما بعد يـو 
جديد مف الشيكات سميت بالشيكات االلكترونية ومف اىـ البنوؾ التي اصدرت ىذه الشيكات بنؾ بوسطف 

. 2وسيتي دينؾ والبنؾ االحتياطي الفدرالي االمريكي

والشيؾ االلكتروني ىو محرر ثالثي االطراؼ يتـ عبر شبكة االنترنت يتضمف امرا صادرا عف شخص يسمى 
الساحب الى البنؾ المسحوب عميو باف يدفع مبمغا مف النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد ويتـ تحريره 

. الكترونيا وتذليو بتوقيع اليكتروني 

بيف المتعامميف المشتري والبائع وغالبا ما  (جية تخميص  )الشيكات االلكترونية تعتمد عمى وجود وسيط 
  3يكوف احد البنوؾ وذلؾ لمراجعة الشيكات االلكترونية والتحقؽ  مف صحة االرصدة والتوقيعات االلكترونية

ويتـ استخداـ الشيؾ االلكتروني في عممية الوفاء بقيمة ما يحتاجو المشتري مف سمع او خدمات عبر شبكة 
االنترت ، حيث يقـو كؿ مف البائع والمشتري بفتح حساب جاري لدى البنؾ ويحدد كؿ منيما توقيعو 

االلكتروني ويتـ تسجيمو في قاعدة البيانات الخاصة بالبنؾ ،فاذا ما اراد المشتري تحرير الشيؾ االلكتروني قاـ 
بالتوقيع االلكتروني المشفر عمى الشيؾ ويرسمو الى البائع عف طريؽ البريد االلكتروني المؤمف الذي يقـو  

بالتوقيع االلكتروني المشفر عمى الشيؾ باعتباره مستفيدا ويرسمو بدوره الى البنؾ ، فيتولى ىذا االخير مراجعة 
الشيؾ  والتحقؽ مف مدى  صحة االرصدة والتوقيعات فاذا ثبت صحة االجراءات يقـو باخطار المشتري  

 

محمد المرسي زىرة ، الحماية المدنية لمتجارة االلكترونية ، العقد االلكتروني االثبات االلكتروني ، المستيمؾ االلكتروني  -1
  .445فحة  ،    ص2008 القاىرة سنة 1دار النيضة العربية االولى ط

  .59فحة ، صالمرجع السابؽ زينب غريب ،  -2
. 33 فحة  ص2003دويدار ىاني ، الوفاء باالوراؽ التجارية الكترونيا دار الجامعة الجديدة لمنشر سنة  -3
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 والبائع باتماـ اجراءات المعاممة التجارية ، ويتـ خصـ رصيد مف حساب المشتري واضافتو الى حساب

   . 1البائع

 :السفتجة -2

 اضاؼ فقرة ثالثة الى احكاـ المادة 06/02/2005 المؤرخ في 05/02المشرع الجزائريوبموجب القانوف  رقـ 
يمكف اف يتـ  ىذا التقديـ ايضا باية وسيمة تبادؿ "  مف القانوف التجاري  تنص ىذه الفقرة عمى انو 414

، وبذلؾ يكوف المشرع بيذا النص قد استعمؿ "  الكترونية محددة في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيـ  
 .مصطمحا اكثر دقة المتمثؿ في الوفاء الكترونيا بالسفتجة االلكترونية 

تعرؼ السفتجة بكونيا ورقة تجارية تتضمف امرا صادرا مف شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى 
 .2المسحوب عميو باف يدفع المر شخص ثالث ىو المستفيد مبمغا معينا في ميعاد معيف    

تعد السفتجة ىي االخرى مف اىـ االوراؽ التجارية فيي تقـو بوظيفة اقتصادية باعتبارىا اداة وفاء وائتماف 
بانيا " وتعد مف االعماؿ التجارية وقد عرفت مف طرؼ الدكتور شكري السباعي (تداوؿ النقود  )وصرؼ 

عبارة عف تصرؼ بارادة منفردة مف الناحية القانونية الرفة تحرر وفقا لبيانات حددىا القانوف وتتضمف امرا 
صادرا مف شخص يسمى الساحب موجيا الى شخص اخر مديف لو يسمى المسحوب عميو باف يدفع مبمغا 

 .3معينا مف النقود بمجرد االطالع او في تاريخ معيف او قابؿ لمتعييف الى شخص ثالث يسمى المستفيد 

 التشريع الجزائري حدد في القانوف التجاري البيانات االلزامية الواجب توافرىا في الكمبيالة وىذا بحسب المادة 

 

 قادري عبدالفتاح الشياوي ، قانوف التوقيع االلكتروني والئحتو التنفيذية والتجارة االلكترونية في التشريع المصري . -1
    .446 فحة ، ص2005 ، سنة 1والعربي واالجنبي ، دار النيضة العربية  ، ط

2- K.Cherit :technique et pratiques bancaires( finannciéres et boursiéres )-Grand alger 
livres G.A.L –Alqer-2003, paqe222. 

" الكمبيالة والسند المر " احمد شكري السباعي ، الوسيط في االوراؽ التجارية ، الجزء االوؿ اليات وادوات االئتماف  -3
  .21   صفحة 1998الطبعة االولى  سنة 
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 :تشمؿ السفتجة عمى البيانات االتية :  منو والتي نصت 389

 .تسمية سفتجة في متف السند ، وبالمغة المستعممة في تحريره  -
 . امر غير معمؽ عمى قيد او شرط بدفع مبمغ معيف  -
 .اسـ مف يجب عميو الدفع المسحوب عميو  -
 .تاريخ االستحقاؽ  -
 .المكاف الذي يجب فيو الدفع  -
 اسـ مف يجب الدفع لو او المره  -
 بياف تاريخ انشاء السفتجة  -
  .(الساحب )توقيع مف اصدر السفتجة  -
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: سندات الشحن االلكترونية -3

يعتبر سند الشحف مف اىـ وثائؽ عقد النقؿ البحري ، فيو ايصاؿ يوقع عميو الرباف اقرارا باستالمو البضاعة 
. عمى متف السفينة وعميو فاف ىذا السند يحرر الثبات عقد النقؿ البحري واثبات عممية شحف البضائع 

ويطبؽ التوقيع االلكتروني مف خالؿ سندات الشحف في عممية التحويؿ باستخداـ المفتاح الخاص ، فالناقؿ 
يعطي المفتاح لمف يحدده الشاحف كصاحب حؽ في استالـ البضاعة ، ويقوـ ىذا المفتاح مقاـ سند الشحف 
الورقي ، ويتـ تغيير المفتاح الخاص مع كؿ تحويؿ لمبضائع ، وعمى حائز المفتاح الخاص اخطار الناقؿ 

اعتزامو نقؿ حؽ البضاعة  الى شخص  اخر ، ويقـو الناقؿ بعد تاكيد االشعار بارساؿ وصؼ وخصائص 
البضائع الى الحائز الجديد المقترح ، وعندما يقبؿ يعطى مفتاحا خاصا جديدا الى الحامؿ الجديد اعتباره في 

 .1 نفس الوضع كما لو كاف حصؿ عمى سند الشحف الورقي

  : الدفع عبر الوسائط االلكترونية:الفرع الثالث 

اف التطور الذي عرفتو التجارة االلكترونية كاف لو بالغ االثر في تطور وسائؿ الدفع االلكتروني فقد اوجد 
 :التقدـ التقني وسائؿ دفع جديدة غير تمؾ المذكورة لخدمة التجارة االلكترونية ومف بيف ىذه الوسائؿ 

مع تطور الخدمات المصرفية عمى المستوى العالمي انشات البنوؾ خدمة الياتؼ   : الهاتف المصرفي -1
المصرفي لتفادي طوابير العمالء في االستفسار عف حساباتيـ او بعض الخذمات االخرى ، بحيث تدـو 

 ساعة يوميا ، وخالؿ العطؿ الرسمية واالعياد الدينية والوطنية كما تمكف ىذه الخدمة 24ىذه الخدمة 
دفع فواتير : مف سحب بعض المبالغ مف ىذه الحسابات ، وتحويميا لدفع بعض االلتزامات الدورية مثؿ 

الياتؼ الغاز الكيرباء ، فضال عف تقديـ جميع العمميات المصرفية ، وىكذا يختفي المفيـو التقميدي 
لمبنؾ الثابت ويصبح عبارة عف رقـ مخزف في ذاكرة الياتؼ او عبارة عف عنواف الكتروني عمى شبكة 

 .2االنترنت العالمية ومف ثـ يطمؽ عميو البنؾ المحموؿ او الياتؼ المصرفي 
 

 
 .305و -304 صفحة 2004 كمية التجارة االلكترونية جامعة المنصورة سنة –احمد محمد غنيـ االدارة االلكترونية  -1
 .  50، و 49 فحة، صالمرجع السابؽ عالء محمد عيد نصيرات ،  -2
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يتعامؿ معو ، وبعد تاكد البنؾ مف ىوية المتصؿ عف طريؽ رقـ حسابو او رقـ بطاقتو االلكترونية يقـو 
بتنفيذالعممية المطموبة منو كما تتـ كذلؾ عممية الدفع بواسطة رسالة قصيرة مف العميؿ الى البنؾ الذي 

 .يتعامؿ معو تتضمف ىذه الرسالة البيانات الخاصة بالعميؿ والمبمغ المراد تحويمو 

كما تتـ ايضا عممية الدفع مف خالؿ ولوج العميؿ شبكة االنترنت وتصفح المواقع وما تعرضو مف سمع ، 
وخدمات ، وبعد عممية االقتناء يقـو العميؿ بدفع ثمف مشترياتو اما بواسطة ىاتفو المحموؿ او باحدى 

 .وسائؿ الدفع مثؿ بطاقات الدفع او النقود الرقمية 

والطريقة التي يتـ بيا تطبيؽ التوقيع االلكتروني في الياتؼ المصرفي تتمثؿ في اف البنؾ الذي يتعامؿ 
بتقنية تقديـ خدمة الدفع عبر الياتؼ عند تعاقده مع العميؿ يخصص ليذا االخير توقيعا في شكؿ رقـ 
يستعممو عند الحاجة اليو او بواسطة رقمو الخاص بالبطاقة االلكترونية ، او عف طريؽ توقيعو الرقمي 

 .الخاص بالشيكات االلكترونية او النقود الرقمية 

 :االنترنت المصرفي  -2

اف نظاـ االنترنت القائـ عمى البنؾ المنزلي نظاـ لو اىمية كبيرة عمى مستوى البنوؾ او عمى مستوى العمالء 
 :الذيف يتوفروف عمى  خطوط االنترنت ولو اشكاؿ متعددة 

 .توفير خدمات المصرفية  -
توفير الخدمات المصرفية لكؿ عمالئيا حتى في المناطؽ البعيدة التي ال تتوفر ليذه البنوؾ  -

 .فروعا فييا 
 .تمكف العمالء مف التاكد مف ارصدتيـ لدى المصارؼ  -
 .يقدـ وييسر ليـ طريقة دفع الكمبياالت المسحوبة عمييـ الكترونيا  -
 .يساعدىـ ايضا   ويرشدىـ الى الطريقة المثمى في ادارة المحافظ المالية مف اسيـ وسندات  -
 .كما يوضح لمعمالء اشكاؿ النشرات االلكترونية االلعالنية الخاصة لكؿ الخدمات المصرفية  -
 .يحدد طريقة تحويؿ االمواؿ مف حسابات العمالء المختمفة  -
مد امكانية عقد االجتماعات عف بعد عمى شاشات الكمبيوتروبمناقشة استفسارات العمالء  -

 .واستقباؿ الردود والنصائح المالية مف الخبراء المتخصصيف في ذلؾ 
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يعمؿ االنترنت المصرفي عمى تبادؿ المعمومات في المؤسسة بحيث يدفع كؿ مساىـ مبمغ معيف  -
 .عف استخدامو لالنترنت 

 .يعمؿ االنترنت عمى تحسيف استخداـ التقنيات التجارية مثؿ التسويؽ المباشر  -

اذ نستطيع القوؿ باف التجارة االلكترونية قد افرز تاليات ووسائؿ جديدة في مجاؿ التعامالت التجارية فمـ تعد 
وسائؿ التسوؽ التقميدية مجدية وىذا بسبب التغير الجذري في ثقافة التسوؽ مف جية ومف جية ثانية اصبحت 
االنترنت افضؿ فضاء لممتعامميف لذلؾ وجدت البنوؾ نفسيا اماـ حتمية توفير خدمات جديدة ومتعددة تساير 

ىذا النوع مف التسوؽ وذلؾ مف خالؿ توفير وسيمة الدفع االلكتروني المباشر لمعميؿ ولتحقيؽ ىذه الغاية 
انشات البنوؾ لنفسيا مواقع عمى شبكة االنترنت تستخدـ وتستغؿ في دفع ثمف السمع او مقابؿ الخدمات 

 .1مباشرة دوف الرجوع الى موظفي البنؾ او االستعانة بوسائؿ الدفع   

: الحكومة االلكترونية : الفرع الرابع 

 ، والحكومة 2001        اف ظيور ىذا المفيـو  بالشكؿ الرسمي كاف خالؿ مؤتمر نابولي بايطاليا سنة 
االلكترونية تتمثؿ في  في المعامالت االدارية الحكومية وكؿ الخدمات المقدمة لممواطف مثؿ تصاريح الخدمة 
وتصاريح العبور الجمركية ومصالح الحالة المدنية والقضاء وكذلؾ المراسالت الموجية  لمحكومة التي تحرر  

. بطريقة الكترونية ، ويتـ توقيعياالكترونيا مف طرؼ الموظفيف العمومييف العامميف بتمؾ الجيات 

وقد عرفت الحكومة  االلكترونية مف قبؿ البنؾ الدولي عمى انيا مصطمح حديث يشير اؿ استعماؿ تكنولوجيا 
. االتصاالت والمعمومات مف اجؿ زيادة كفاءة وفعالية وشفافية الحكومة فيما تقدمو لممواطف مف خدمات 

ولقد بادرت الجزائرفي ارساء معالـ الحكومة االلكترونية مف خالؿ استخداـ تكنولوجيا االتصاالت  والمعمومات  

، وىذا بخطة عمؿ تبنتيا الوزارات فمثال  وزارة العدؿ اقامت شبكة ربط بيف الجيات القضائية  مف خالؿ  

 

 سعدي الربيع ، حجية التوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري ، اطروحة مقدمة لنيؿ دكتوراه في العمـو القانونية  -1
  .107 و106 ،  صفحة 2015تخصص قانوف جنائي ، جامعة باتنة ، سنة 
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 ةوضع شبكة موحدة  بالضافة الى استخراج  الوثائؽ واالحكاـ وتوقيعيا بطريقة الكترونية كما اعتمدت وزار

. البريد وتكنولوجا االعالـ واالتصاؿ عمى التوقيع االلكتروني مف خالؿ بطاقات الدفع االلكترونية 

باالضافة الى وزارة التضامف الوطني التي اوجدت بطاقة الشفاء االلكترونية التي تستخدـ كوسيمة غير مباشرة 
في الدفع ىذه االخيرة القت استحسانا كبيرا مف المواطف لما وفرتو مف جيد ووقت وىي تطبؽ التوقيع 

.  االلكتروني  لتضمنيا بيانات خاصة بالمؤمف ورقـ سري خاص بو 

وكذلؾ مف تطبيقات التوقيع االلكتروني ىو القرار الذي اعتمدتو وزارة الداخمية بخصوص جواز السفر وبطاقة 
 . 2016التعريؼ البيومترية الذي بدا العمؿ بو خالؿ السداسي االوؿ مف سنة 
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 الفصل الثاني

 حجية التوقيع االلكتروني في االثبات 



  

 : حجية التوقيع الكتروني في االثبات:  الفصل الــــــــــــثاني

 

            اف التوقيع يعد عنصرا ميما وفعاال في المعامالت التجارية المحمية والدولية ، فيو جزء مف مف 
. العقد او المستند ودوف ذلؾ ال يكوف لمسند قيمة قانونية  في االثبات

ومع ازدياد التطور التكنولوجي وتطور المعامالت بيف االفراد اتسع مفيـو التوقيع فمـ يعد قاصرا عمى التوقيع  
التقميدي فقط بؿ شمؿ ايضا التوقيع االلكتروني ، اف ىذا التحوؿ مف استخداـ التوقيع التقميدي الى التوقيع 

والتجارية يوجب الحفاظ عمى الدور الذي يمعبو التوقيع التقميدي ، ، االلكتروني في مجاؿ المعامالت المدنية 
. والقضاء محاولة منيـ في ايجاد نوع مف الحماية لمتوقيع االلكتروني ، وىذا ما سعى اليو فقياء القانوف 

اف التوقيع االلكتروني مف حيث وظيفتو يمكف اعتباره حجة في االثبات لقيامو بالوظائؼ نفسيا التي يقـو بيا 
في الحجية  التوقيع العادي والتي سبؽ ذكرىا في الفصؿ االوؿ   ، فمقد اتجيت بعض القوانيف الى المساواة

وبذلؾ يمكف القوؿ اف التوقيع االلكتروني في ظؿ ضمانات ، والتوقيع االلكتروني ، مابيف التوقيع التقميدي 
. معينة يمكنو اف يقـو بذات الدور الذي يؤديو التوقيع التقميدي 
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: شروط تمتع التوقيع االلكتروني بحجية االثبات وضمانات حمايته :المبحث االول 

حتى يتمتع التوقيع بحجية في االثبات البد اف يستوفي الشروط التي تمنحو الحجية القانونية في االثبات  
والتي يؤدي عدـ توافرىا  الى عدـ تحقؽ  وصؼ التوقيع االلكتروني  وذلؾ مف خالؿ  تحديد ىوية الموقع ، 
والتاكد مف صحة التوقيع وصالحيتو لالحتجاج بو قانونا كونو يعبر عف ارادة االطراؼ في التصرؼ وسوؼ 

نتناوؿ في ىذا المبحث  شروط تمنح التوقيع االلكتروني الحجية في المطمب االوؿ  ثـ نتطرؽ الى 
. االثارالمترتبة  عمى حجية التوقيع الكتروني في االثبات في المطمب الثاني 

: شروط التوقيع االلكتروني : المطمب االول

لقد اثيرت عدة تساؤالت حوؿ مدى استيفاء التوقيع االلكتروني لمشروط القانونية لمنحو الحجية الكاممة في 
: االثبات وجاءت االجابة مف خالؿ عدة اصدارات لقوانيف المعامالت االلكترونية ومنيا نذكر 

 فقرة 6قانوف االونيستراؿ النوذجي لمتوقيعات االلكترونية الذي نص عمى شروط التوقيع االلكتروني في المادة 
بانو التوقيع الذي يستوفي الشروط  (المعزز)التوقيع االلكتروني الموثوؽ "  والتي نصت عمى اف  ،1 منو 3

: االتية 

 .اف تكوف بيانات انشاء التوقيع خاصة بالموقع  -1
 .اف تكوف ىذه البيانات خاضعة منذ وقت التوقيع لسيطرة الموقع دوف اي شخص اخر  -2
 .2" اف يكوف اي تغيير يجري في المعمومات  التي يتعمؽ بيا التوقيع قابال لمكشؼ  -3

 مف القانوف المدني الفرنسي عمى تمتع الكتابة االلكترونية بذات الحجية 1316وقد نصت المادة 
بشرط امكانية تعييف الشخص الذي صدرت منو واف تعد وتحفظ في ظروؼ تحفظ طبيعتيا 

 . 3وسالمتيا 
 

 
  .443فحة   صالمرجع السابؽ ، عبدالفتاح بيومي حجازي  ،  -1
 .189فحة نادية ياس البياتي ، المرجع السابؽ ص -2
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اذا تبيف نتيجة اجراءات التوثيؽ "  عمى انو 31اما قانوف المعامالت االلكترونية االردني فقد نص في المادة 
المستخدمة انيا معتمدة او مقبولة تجاريا او متفؽ عمييا بيف االطراؼ فيعتبر التوقيع االلكتروني موثقا اذا 

: اتصؼ بما يمي 

 تميز بشكؿ فريد بارتباطو بالشخص صاحب العالقة-- 

 .كاف كافيا لمتعريؼ بشخص صاحبو -   1
 .تـ انشاؤه بوسائؿ خاصة بالشخص وتحت سيطرتو –  2
ارتبط بالسجؿ الذي يتعمؽ بو بصورة ال تسمح باجراء اي تعديؿ عمى قيد بعد توقيعو دوف –  3

 .1   احداث تغيير في التوقيع

كما اعتمد المشرع الجزائري في بياف شروط التوقيع الكتروني عف طريؽ تحديد شروط التوقيع االلكتروني 
التوقيع "  المتعمؽ بالتوقيع والتصديؽ االلكترونيف ما يمي 15/04 مف القانوف 7الموصوؼ فنص في المادة 

: االلكتروني الموصوؼ ىو التوقيع االلكتروني الذي تتوفر فيو المتطمبات االتية 

 .اف ينشا عمى اساس شيادة تصديؽ الكتروني موصوفة  -1
 .اف يرتبط بالموقع دوف سواه   -2
 .اف يمكف مف تحديد ىوية الموقع  -3
 .اف يكوف مصمما بواسطة الية مؤمنة خاصة بانشاء التوقيع االلكتروني  -4
 .اف يكوف منشا بواسطة وسائؿ تكوف تحت التحكـ الحصري لمموقع  -5
  .2اف يكوف مرتبطا بالبيانات الخاصة بو ، بحيث يمكف الكشؼ عف التغييرات الالحقة بيذه البيانات -6

وبناءا عمى النصوص السابقة لمنح القيمة القانونية لمتوقيع االلكتروني نستخمص اف تتفؽ جميع التشريعات  

 

  .55 فحة  ،صمرجع السابؽ اؿ- عبير ميخائيؿ الصفدي الطواؿ   -1
 سمية رريدة  يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديؽ االلكترونية ج01/02/2015 مؤرخ في 15/04قانوف رقـ  -2

  .10/02/2015 الصادر في 6عدد 
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عمى ضرورة توافرشروط معينة تعزز ىذا التوقيع ،وتوفر فيو الثقة حتى يتمتع بالحجية وتتمثؿ ىذه الشروط 
 :في ما يمي 

 :ان يكون التوقيع مرتبطا بالموقع ومحددا لهويته الشخصية :الفرع االول 

البد اف يبف التوقيع شخصية صاحبو ولما كاف االمر يتعمؽ ببيئة افتراضية يغيب فييا الحضور المادي 
لالطراؼ حيث ال تستطيع تحديد الطرؼ الموقع والتعرؼ عميو ماديا مف خالؿ حضوره ووضع توقيعو الداؿ 
عمى شخصيتو ، فقد اصبح ارتباط ىذا التوقيع بصاحبو مسالة تقنية تتعمؽ بوضع التكنولوجيا الالزمة لتاميف 

المواقع ومتابعة رقابية مف جيات معتمدة ليا القدرة عمى التوثيؽ مف شخصية اصحاب التوقيع باستخداـ 
ىذا الذي يجعؿ التوقيع مميزا وفريدا وقادرا عمى  1  مفاتيح شفرة يتـ وضعيا عمى المحررات االلكترونية 

ومحددا ليويتو دوف غيره مف االشخاص اذ ال يمكف اف تتوافرمجموعة نسخ ، 2 التعريؼ بشخص الموقع 
 لمتوقيع االلكتروني وذلؾ النو عندما يصدر توقيع الكتروني لشخص ما فال يمكف اف يتـ 

 لشخص اخر ، الف التوقيع االلكتروني يعمؿ عمى تحديد شخص الموقع والبيانات االساسية عنو ،وبيذا

السيما  ،واف ادوات انشاء التوقيع االلكتروني المتمثمة  3 يتميز الموقع عف غيره مف الموقعيف وتتحدد ىويتو 
 بصور التوقيع االلكتروني المختمفة سواء اكانت رموزا اوارقاما سرية او خصائص بيولوجية فانيا تؤدي الى 

توفير خاصية التميز واالنفراد لمشخص صاحب العالقة وذلؾ لعدـ امكانية انشاء مثؿ ىذا التوقيع مف قبؿ اي 
 .شخص 

اجماال اف كؿ وسيمة تستخدـ التوقيع وقادرة عمى تحديد ىوية الشخص وتتمتع بالثقة الكاذبة تعد بمثابة توقيع 
. الكتروني 

 

  .50 فحة   ص،  المرجع السابؽخالد مصطفى فيمي ،  .1
 فحة ص2007 عماف االردف سنة 1حمد النوافمة ، حجية المحررات االلكترونية في االثبات ، دار وائؿ لمنشر طايوسؼ  .2

186 . 
 . 56 فحة عبير ميخائيؿ الصفدي الطواؿ ، المرجع السابؽ ص .3
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 :سيطرة الموقع عمى التوقيع : الفرع الثاني 

تتحقؽ سيطرة الموقع عمى التوقيع االلكتروني اذا كاف بامكانو السيطرة عمى الوسيط االلكتروني المدوف 
عميو منظومة التوقيع االلكتروني ، وذلؾ لضماف اف يكوف صاحب التوقيع منفردا بذلؾ التوقيع سواء عند 

.    1 التوقيع او استعمالو باي شكؿ مف االشكاؿ وبالتالي يمنع الغير مف استعمالو وفؾ رموزه

وتتحقؽ مف الناحية الفنية سيطرة وتحكـ الموقع وحده دوف غيره عمى االلكتروني المستخدـ في تثبيت التوقيع 
االلكتروني عف طريؽ حيازة الموقع الداة حفظ المفتاح الشفري الخاص متضمنة البطاقة الذكية  المؤمنة، 

 .    2 والرقـ السري المقترف بيا

فقد اكد القضاء الفرنسي عمى ضرورة  سيطرة الموقع عمى وسيمة التوقيع ، وىو يعد اوؿ حكـ صدر في 
 Besançon الخاص بالتوقيع االلكتروني ، اذ اصدرت محكمة فرنسا 2000فرنسا بعد صدور قانوف مارس 

 ىذا الحكـ ، اذ جاء فيو ضرورة اف تكوف وسائؿ التوقيع االلكتروني تحت سيطرة الموقع 20/10/2000 في 
. وحده دوف الغير واال ال يعتبر ىذا التوقيع حجة عمى الموقع  وال عمى الغير 

ومقتضى ىذا الحكـ الذي صدر بمناسبة قضية احد الموكميف مع محاميو ، اذ ا احتج ىذا االخير عمى 
التوقيع االلكتروني الذي قاـ بو موكمو وقاـ بنشر البيانات الخاصة بالتوقيع بصحيفة ، اذ بيف الحكـ اف 

التوقيع االلكتروني يكوف لو قيمة قانونية اذا كانت الوسائؿ التي يتـ بيا تقع تحت السيطرة المباشرة لمموقع 
وحده دوف الغير ، كما يجب اف تكوف ىناؾ صمة بيف ىذا التوقيع وبيف التصرؼ المتضمف ليذا التوقيع ، 
واف يكوف ىذا التصرؼ صحيحا ، واف لـ تتوفر ىذه الشروط فمف ينتج التوقيع االلكتروني اثار قانونية وال 

 . 3  يكوف  لو اي حجية في االثبات ، النو ال يعبر عف ىوية الموقع 

 

 

 

 . 444عبدالفتاح بيومي حجازي المرجع السابؽ ص  -1
  .284 فحة ص2009محمد حسيف منصور ، االثبات التقميدي وااللكتروني دار الفكر الجامعي االلسكندرية سنة  -2
 . 29 فحة ص2004ايمف سعد سميـ ، التوقيع االلكتروني ، دار النيضة العربية القاىرة مصر سنة  -3
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: ارتباط التوقيع االلكتروني بالمحرر ارتباطا وثيقا :الفرع الثالث 

    ويقصد بو االتصاؿ بيف التوقيع والمحرر الذي يجري التوقيع عميو بمعنى اف يكوف التوقيع االلكتروني في 
المحرر االلكتروني ىو الذي يمنحو اثره قانوني  وحجيتو الداء وظيفتو طالما انو يدؿ داللة واضحة عمى 

 .1 اقرار الموقع بمضموف المحرر ، فبدونو ال قيمة لممحرر االلكتروني

وتتعمؽ ىذه المسالة اساسا بكفاءة التقنيات المستخدمة في تاميف مضموف المحرر المدوف الكترونيا ، وبالتالي 
تاميف ارتباطو بشكؿ اليقبؿ االنفصاؿ عف التوقيع ومف اىـ ىذه التقنيات تقنية التوقيع الرقمي الذي يعتمد 

عمى مفتاحيف عاـ وخاص ، وال يستطيع احد اف يطمع عمى مضموف المحرر اال الشخص الذي يممؾ المفتاح 
القادر عمى تمكيف الشخص مف ذلؾ ، فيو يحوؿ التوقيع الى معادلة رياضية ال يمكف فيميا وال قراءتيا اال 
بالمفتاح الخاص وبناء عمى ذلؾ فاف المحرر يرتبط بالتوقيع عمى نحو ال يمكف فصمو وال يمكف الحد غير 

 .2صاحب المحرر اف يقـو بتعديؿ مضمونو 

 :امكانية الكشف عن اي تعديل او تغيير في بيانات التوقيع االلكتروني :الفرع الرابع  

    يمـز لتحقؽ االماف والثقة في التوقيع االلكتروني اف يتـ كتابة المحرر االلكتروني والتوقيع عميو باستخداـ 
نظـ او وسائؿ مف شانيا المحافظة عمى صحة وسالمة المحرر االلكتروني المشتمؿ عمى التوقيع وتضمف 
سالمتو وتؤدي الى كشؼ اي تعديؿ او تغيير في بيانات المحرر االلكتروني المشتمؿ الذي تـ التوقيع عميو 

الكترونيا ، فالتوقيع االلكتروني يحدد شخصية الموقع دوف غيره مف االشخاص ، لذلؾ يجب اف تبقى منظومة 
 احداث ىذا التوقيع سرا عمى غيره مف االلشخاص ، حتى ال يساء استعماؿ ىذا التوقيع مف قبؿ االخريف 

خاصة واف التوقيع يترتب عميو اثار وتبعات قانونية في مواجية الموقع والغير حيث يمتـز كالىما بمضموف 
 .3 ما يتـ التوقيع عميو في حالة االلتزامات المتبادلة

  

 . 28 فحة عبد الحميد ثروت ، المرجع السابؽ ص -1
  .67 و 66 فحة ص2005عالء محمد نصيرات حجية التوقيع االلكتروني في االثبات ، دار الثقافة  سنة  -2
 . 445 و444 فحةعبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابؽ ص -3

-49- 



  

 

 :التوثيق المعتمد : الفرع الخامس 

    مف اجؿ الحرص عمى سالمة التعاقدات االلكترونية ال بد مف التاكد مف صحة التوقيع االلكتروني ، 

وسالمتو ايضا وكما يتـ التوثيؽ اليدوي بواسطة الشيود او كاتب عدؿ ، فاف التوقيع االلكتروني يتـ توثيقو 
مف خالؿ ىيئة او ادارة عامة او خاصة تكوف مخولة لمتثبت مف التواقيع ومنح شيادة التوثيؽ ، وذلؾ منعا 

لجرائـ االحتياؿ او التزوير التي يمكف اف ترتكب في حالة كاف التوقيع محرفا او مزورا ، مما يؤثر عمى 
. مصداقية المعامالت االلكترونية ويزيد الشكوؾ لدى المتعامميف بيا

اذا "  مف قانوف المعامالت االلكترونية االردني والتي نصت عمى انو 32وقد ورد ىذا الشرط في نص المادة 
.  1    " لـ يكف السجؿ االلكتروني او التوقيع االلكتروني موثقا فميس لو اي حجية 

اما المشرع الجزائري فقد اشترط نشوء التوقيع االلكتروني الموصوؼ عمى اساس شيادة تصديؽ الكتروني 
موصوفة والتي تمنح مف قبؿ طرؼ ثالث موثوؽ اومف قبؿ مؤدي خدمات التصديؽ الكتروني وىذا حتى 

. يكوف لو حجية في االثبات مماثمة لمتوقيع المكتوب 

التوقيع االلكتروني الموصوؼ ىو التوقيع االلكتروني الذي "  باف 15/04 مف القانوف 7وحيث تنص المادة 
....". اف ينشا عمى اساس شيادة تصديؽ الكتروني موصوفة : تتوفر فيو المتطمبات االتية 

شيادة التصديؽ االلكتروني الموصوفة ىي شيادة تصديؽ الكتروني تتوفر "  منو عمى اف 15ونصت المادة 
...."  اف تمنح مف قبؿ طرؼ ثالث موثوؽ اومف قبؿ مؤدي خدمات تصديؽ الكتروني :فييا المتطمبات التالية 

وبذلؾ يعد التوثيؽ شرطا السباغ الحجية عمى التوقيع وذلؾ لحماية التعامالت االلكترونية التي تتـ مف خالؿ 
شبكة االنترت التي تعتبر مفتوحة لمجميع مما يجعؿ ىذه الشبكة عرضة لعمميات القرصنة مف قبؿ االخريف  

. ولمعرفة اكثر عف التوثيؽ فاننا سنتطرؽ اليو في المطمب الثاني 

 

 بتاريخ 4534 المتضمف قانوف المعامالت االلكترونية االردني ، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 2001 -58قانوف رقـ  -1
31-12-2001.  
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: الحماية القانونية لمتوقيع االلكتروني : المطمب الثاني 

تثار عدة تساؤالت حوؿ كيفية حماية  التوقيع الكتروني في ظؿ انتشار التعامالت عبر شبكة االنترنت     
مع استخداـ اساليب متطورة الختراؽ ىذه الشبكة ، فكمما زادت المعامالت عبر االنترنت  كمما ظيرت 

ولذلؾ سعت كثير مف الدوؿ العربية ... الحاجة الماسة الى حماية  ىذه المعمومات والمحافظة عمى سريتيا 
واالجنبية الى وضع قواعد وقوانيف لتاميف تبادؿ المعمومات بيف االطراؼ وابتكار طرؽ لحماية  التوقيع 

االلكتروني  مف التزوير والغش واالستيالء عميو واعطاء ثقة لممتعامميف بيذه الوسائؿ الحديثة 

.  ومف اىـ طرؽ الحماية نذكر التشفير والتصديؽ االلكترونيف 

: التشفير االكتروني : الفرع االول 

اف مفيـو التشفير ليس حديثا وانما عرؼ منذ زمف طويؿ حيث كاف  يستعمؿ في االغراض العسكرية 
واالستخبارية او الدبموماسية  وغيرىا مف الغراض التي كانت تتطمب فييا توفر االمف والسرية لممعمومات 

المتبادلة اال انو لـ يعد مقتصرا عمى ما سبؽ ذكره وانو مع ظيور شبكة االنترنت ادى الى زيادة الطمب او 
الحاجة  الى التشفيرنتيجة استخداـ الشبكات المفتوحة عبر شبكة االنترنت لنقؿ وتبادؿ  المعمومات مما تصبح 

المعامالت التجارية عرضة لمخاطر عديدة ولذلؾ فاف  بيئة االنترنت تحقؽ االمف لمستخدمييا عف طريؽ 
. التشفير 

 :تعريف التشــــــــــفير  -1

تغيير البيانات بواسطة الية معينة كبرنامج الكتروني  حيث يصبح معنى عمى اف فكرة التشفير تقـو اساسا 
. ىذه البيانات غير مفيـو او مقروء 

فقد عرفيا بعض الفقياء بانيا منظومة تقنية حسابية تستخدـ مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويؿ البيانات  
والمعمومات المقروءة الكترونيا بحيث ال يستطيع اي شخص الوصوؿ الى تمؾ البيانات اال عف طريؽ 

. 1استخداـ مفتاح او مفاتيح تمؾ الشيفرة 
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وعرفو البعض االخر بانو مجموعة مف الوسائؿ الفنية التي تستيدؼ حماية  سرية  معمومات معينة  عف 
طريؽ  استخداـ  رموز خاصة تعرؼ عادة باسـ المفاتيح وتساىـ ىذه التقنيات  في تادية وظائؼ الحماية 

وتدعيـ  االثبات  االلكتروني  مثؿ التحقؽ مف ىوية  المرسؿ والمصادقة عمى مضمونو او عمى توقيع 
  .  1اصحابيا

كما عرؼ بعض الفقياء  التشفير االلكتروني بانو عبارة عف تقنية تتـ وفؽ معادلة رياضية تسمح باضافة 
. 2الرقـ السري الى السند االلكتروني الذي يكوف ممثال باالرقاـ التالية ايضا 

 الصادر بتاريخ 90/1170 مف القانوف 28اما بالنسبة لمتشريعات فقد عرؼ المشرع الفرنسي في المادة 
كؿ االعماؿ  التي تيدؼ الى تحويؿ معمومات او "  المتعمؽ بتنظيـ االتصاالت عف بعد بانو 29/12/1990

ارشادات مقروءة عبر بروتوكوالت  سرية الى معمومات او ارشادات غير مفيومة اوالى اجراء العممية العكسية  
  . 3عبر وسائؿ مادية او معموماتية مصممة ليذا الغرض 

 مف قانوف التجارة االلكترونية بانو تغيير في شكؿ البيانات 1 فقرة 10كما عرفو المشرع المصري في المادة 
عف طريؽ تحويميا الى رموز او اشارات لحماية  ىذه البيانات  مف اطالع الغير عمييا او تعديميا او تغييرىا  

اما قانوف االونستراؿ النموذجي لمتوقيع االلكتروني حالو حاؿ المشرع االماراتي واالردني فانيـ لـ يعرفوا 
التشفير  وانما تطرقوا الى عممية التشفير بطريقة  غير مباشرة مف خالؿ التوقيع االلكتروني الذي يرتكز في 

. االساس عمى مبدا التشفير وذلؾ بتحويؿ التوقيع الى رموز او اشارات تعبر عف الموقع 

ويستنتج مف التعاريؼ السابقة اف عممية التشفير تتمخص في تحويؿ النصوص المقروءة الى نصوص غير 
بعد فؾ التشفير الذي يتـ انشاؤه  (مقروءة  )مع امكانية اعادة النص المشفر الى نص عادي (مشفرة)مقروءة 
. وفكو 
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: طــــــــــــرق التشفـــير  -2

: ىناؾ طريقتاف اومنظومتاف لمتشفير والتي يبنى عمى اساسيا التوقيع االلكتروني  وىما 

 :التشفيرالمتماثؿ الخاص  - أ

  تتـ باستخداـ كؿ مف المرسؿ والمرسؿ اليو مفتاح تشفير واحد 1وىذا النوع مف التشفير ىو عممية رياضية 
الذي تـ اعداده بيف طرفي العالقة ليتـ التشفيرمف خاللو وتحويؿ الرسالة الى رموز واشارات غير مفيومة ، 

حيث يقـو المرسؿ بكتابة الرسالة وتشفيرىا ثـ يرسؿ المفتاح نفسو المعد لمتشفير الى الشخص المستقبؿ 
بطريقة امنة لفؾ التشفير، وفي ىذه الطريقة تستخدـ حجموعة مف االحرؼ واالرقاـ ، يتـ استبداؿ حرؼ 

بحرؼ وتغيير تسمسؿ االحرؼ حيث يكوف مفتاح التشفيرعبارة عف ارقاـ جزافية ذات طوؿ معيف ، اال انو 
يعاب عمى الطريقة انعداـ السرية ، وامكانية االطالع عمى محتوى الرسالة مف قبؿ االخريف بسبب تبادؿ 

، مما يسيؿ  الحصوؿ  (االنترنت )المفتاح السري نفسو بيف الطرفيف مف خالؿ ارسالو عبر شبكة مفتوحة 
. 2 (مفيومة  )عيو ، وفؾ عممية التشفير ، وتحويميا  مف نصوص مشفرة الى نصوص مقروءة 

: التشفير المتماثؿ العاـ – ب 

يستخدـ في ىذه الطريقة مفتاحيف احدىما لمتشفير يدعى المفتاح العاـ واالخر بفؾ التشفير يدعى المفتاح 
 او المفتاح السري ويكوف المفتاحاف مرتبطيف رياضيا ويصدراف مف قبؿ نظاـ واحد ، وفي ىذا 3الخاص 

ثـ  (يكوف ىذا المفتاح معموما لمجميع  )النظاـ يقـو المرسؿ بتشفير الرسالة مستخدما المفتاح العاـ 
يرسميا  الى المرسؿ اليو فيقـو بحؿ التشفير بعد استالـ الرسالة المشفرة  بواسطة المفتاح الخاص 

لقراءة الرسالة   (المرسؿ اليو  )المحفوظ لديو ، والذي ال يعممو اال مف يمتمؾ المفتاح الخاص او السري  
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 وطالما يحتفظ بمفتاحو الخاص فال يستطيع احد اف يفؾ  تشفير الرسالة وقراءة محتواىا مما يضمف

. سرية واماف تبادؿ الرسائؿ عبر شبكة االنترنت 

المعادالت الحسابية وطوؿ مفتاح التشفير ويقاس بوحدة : ويعتمد ىذا التشفير عمى عامميف اساسيف ىما 
تسمى بيت التي كمما ازداد طوؿ المفتاح زاد حجـ المعمومات ، وىذا يحتاج الى وقت طويؿ التماـ عممية نقؿ 
المعمومات ، وارتفاع كمفة النقؿ عبر االنترنت ، لذا يعاب عمى ىذه الطريقة بطء التنفيذ ، حيث يستغرؽ وقتا 

   .1طويال في عممية تشفير الرسالة او فكيا 

 :اهمية التشفـــــــــــير -3

تبرز اىمية التشفير بعد زيادة معدؿ التبادؿ التجاري عبر شبكة االنترنت ووجود وسائؿ االتصاالت الحديثة 
او ما يعرؼ بالتجارة االلكترونية وبعد اف اصبح التوقيع االلكتروني عامال ميما في اتماـ الصفقات التجارية 
وغيرىا مف المعامالت التي تتـ عبر االنترنت حيث اصبح ىناؾ مايعرؼ بالقراصنة الذيف يقوموف باالعتداء 
عمى الرسائؿ او السيطرة عمى التوقيع وذلؾ بفؾ شفرة التوقيع االلكتروني الخاصة بشخص اخر واستخدامو 

. بدوف موافقة صاحبو او عممو بذلؾ 

فالتشفير يمكف اف يحمي االتصاالت وخزف المعمومات مف الوصوؿ والكشؼ والغير مخوؿ كما يحمي 
المعمومات مف التزييؼ واالختراؽ فالتشفير اداة امف معمومات ضرورية ويجب اف تكوف متوفرة بسيولة 

لممستعمميف ضد الفوضوييف السرييف التشفير يحؿ معظـ مشاكؿ االمف ويواجو تيديدات المخترقيف عمى سبيؿ 
المثاؿ التشفير يمكف اف يخترؽ عف طريؽ برامج تقـو بتخريب عممية التشفير لذلؾ نحتاج الى ادارة وترتيب 
وتصميـ جيد سيطرة عمى الدخوؿ وتاميف برامج حماية مف خالؿ استخداـ العديد مف الخوارزميات التشفير 

.  التي سنقـو باستعراضيا 

الحفاظ عمى امف  المعمومت وتاميف نقميا بسرية تامة مف طرؼ الى اخمر دوف تسرب اي مف  -
 .المعمومات عند تبادليا 
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 الحفاض عمى سرية الممؼ مف قبؿ مستثمر عادي مف خالؿ القياـ بتشفير الممفات وفؾ تشفيرىا  -

 .عند حاجة  المستثمر 

ىي خدمة تستخدـ لحفظ محتوى المعمومات مف جميع  االشخاص ما عدا :السرية والخصوصية  -
 .الذي قد صرح ليـ االطالع عمييا 

 (حذؼ او اضافة او تعديؿ  )وىي خدمة تستخدـ لحفظ المعمومات  مف التغيير: تكامؿ البيانات  -
 .مف قبؿ االشخاص الغير مصرح ليـ بذلؾ 

  .(المصرح ليـ  )وىي خدمة تستخدـ الثبات ىوية التعامؿ مع البيانات : اثبات اليوية  -
وىي ضماف عدـ االنكار مف قبؿ مرسؿ الرسالة او الجية التي طمبت خدمة ما اذا :عدـ االنكار  -

. اليدؼ االساسي مف التشفير ىو توفيرىذه الخدمات لالشخاص ليتـ الحفاظ عمى امف معموماتيـ 
وكما ىو معمـو فال يمكف االستغناء عف ميزة امف المعمومات في المواقع الحساسة مثؿ البنوؾ 

  .1والتجارة االلكترونية والمواقع االمنية 

: التوثيــــــــــــــق : الفرع الثاني 

اف تشفير البيانات والتوقيع وتحويميا الى رموز او اشارات تحفظ ليا خصوصيتيا وتجعميا بمناى عف 
المساس مف الغير  سواء باالطالع او التغيير او التعديؿ ، اال انو لـ يقض عمى كؿ المشاكؿ التي تظير في 

خضـ الواقع العممي  ، وذلؾ لما تتسـ بو طبيعة ىذه العقود مف عدـ االلتقاء الفعمي بيف اطراؼ العالقة ، 
فضال عف ذلؾ عدـ وجود عالقة سابقة بيف االطراؼ في المعامالت االلكترونية ، ولكي تتوافر الثقة واالماف 

المستيدفاف ،فاف االمر يستمـز وجود طرؼ ثالث محايد سواء كاف شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا، وذلؾ 
حتى يضمف سالمة المحرر االلكتروني  مف العبث او االحتياؿ ويؤمف عممية التوقيع االلكتروني وذلؾ 
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 ، وذلؾ يتاتى بخدمة التصديؽ والتوثيؽ التي بواسطتيا تكفؿ مقتضيات 1بالتحقؽ مف شخصية المتعاقديف 
. االماف القانوني مف قبؿ جيات مرخص ليا بذلؾ 

: (جهة التصديق االلكتروني  )تعريف جهة التوثيق االلكتروني  –1

تتعدد التسميات التي تطمؽ عمى الطرؼ الثالث مف قبؿ التشريعات  العربية والدولية  التي نظمت قانوف 
المعامالت والتجارة االلكترونية  فقانوف االنيستراؿ اطمؽ عمييا سمطة مقدـ التصديؽ ، والتوجيو االوربي اطمؽ 

عمييا مزود خدمة التصديؽ ، والقانوف االردني اطمؽ عمييا بمقدـ خدمة التوثيؽ والقانوف المصري اطمؽ 
. عمييا جيات التصديؽ االلكتروني 

 بانو الشخص الذي  يصدر الشيادات وجوز اف 5 فقرة 2فقد عرفو قانوف االونيستراؿ النموذجي في المادة 
. يقدـ  خدمات اخرى ذات صمة  بالتوقيعات االلكترونية 

 بانو الشخص الطبيعي او الكياف القانوني الذي يصدر الشيادات او 2كما عرفو التوجيو االوربي في المادة 
 . 2يوفر الخدمات االخرى المتعمقة بالتوقيعات االلكترونية  

والقانوف االردني لـ يعرؼ مقدـ خدمات التصديؽ اال انو خوؿ مجمس الوزراء اصدار االنظمة التي تحدد 
الجية التي تشرؼ عمى تراخيص مقدمي خدمات التوثيؽ واجراءات اصدار الشيادات وجميع االمور المتعمقة  

. بيا 

والقانوف المصري جاء كذلؾ خاليا مف اي تعريؼ لجية خدمات التصديؽ واف كاف قد حظر مزاولة نشاط 
اصدار شيادات التصديؽ الرقمي ، اال بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 

 . 3المعمومات 

شخص  "  عمى انو 15/04 مف القانوف 11 فقرة 2اما المشرع الجزائري فقد الطرؼ الثالث الموثوؽ في المادة 
معنوي يقـو بمنح شيادات تصديؽ الكتروني موصوفة ، ويقدـ خدمات اخرى متعمقة بالتصديؽ االلكتروني  

 . 308فحة  ص،  ، المرجع السابؽايماف ماموف احمد سميماف   -1
  .13/12/1999قانوف التوجيو االوربي الصادر في  -2
  .262 و 260 فحةنادية ياس البياتي ، المرجع السابؽ ، ص -3
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". لفائدة المتدخميف في الفرع الحكومي 

 مف 12 فقرة 2كما عرؼ جيات التصديؽ االلكتروني او مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني في نص المادة 
ىي شخص  طبيعي او معنوي يقـو بمنح شيادات تصديؽ الكتروني :" القانوف السمؼ الذكر  كالتالي 

" .  موصوفة وقد يقدـ خدمات  اخرى في مجاؿ التصديؽ االلكتروني 

مف خالؿ التعاريؼ السابقة والخاصة بجيات التصديؽ االلكتروني يمكف القوؿ اف جيات التصديؽ 
االلكتروني قد تكوف شخصا طبيعيا اومعنويا يقـو باصدار ومنح شيادات تضفي مف خالليا التوقيع 

. االلكتروني الثقة واالماف 

: تعريف شهادات التصديق االلكترونية -2

تمؾ الشيادة التي "مف خالؿ قانوف التوقيع االلكتروني في المادة االولى بانيا :  عرفيا المشرع المصري 
" تصدر عف الجية المرخص ليا بالتصديؽ ، وتثبت مدى االرتباط بيف الموقع وبيانات انشاء التوقيع 

 مف قانوف المعامالت االلكترونية بانيا الشيادة التي تصدر عف جية  2وعرفيا المشرع االردني في المادة 
مختصة ومرخصة او معتمدة الثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معيف استنادا الى اجراءات توثيؽ 

. معتمدة 

 عمى اف شيادات التصديؽ ىي وثيقة 15/04 مف القانوف7 الفقرة 02كما عرفيا  المشرع الجزائري في المادة 
"  في شكؿ الكتروني تثبت الصمة بيف بيانات التحقؽ مف التوقيع االلكتروني والموقع 

وثيقة "  بانيا 07/162 مكرر مف المرسـو التنفيذي رقـ 3كما عرؼ المشرع الجزائري ىذه الشيادة في المادة 
. 1   في شكؿ الكتروني تثبت الصمة بيف معطيات فحص التوقيع االلكتروني والموقع  

ويشترط في شيادة التصديؽ االلكتروني اف تتوفر فييا مجموعة مف المتطمبات  وىذا حسب ما جاء في بو 

 المؤرخ في 01/123 يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 30/05/2007 المؤرخ في 07/162المرسـو التنفيذي رقـ  -1
 والمتعمؽ بنظاـ االستغالؿ المطابؽ عمى كؿ نوع مف انواع الشبكات بما فييا السمكية الكيربائية 09/05/2001

. وعمى مختمؼ خدمات المواصالت السمكية والال سمكية 
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 : 15/04 مف القانوف 15المشرع الجزائري في نص المادة 

اف تمنح مف قبؿ طرؼ ثالث موثوؽ او مف قبؿ مؤدي خدمات تصديؽ الكتروني طبقا لسياسة  -
 .التصديؽ االلكتروني الموافؽ عمييا 

 .اف تمنح لمموقع دوف سواه  -
 :يجب اف تتضمف عمى وجو الخصوص مايمي  -
 .اشارة تدؿ عمى انو تـ منح ىذه الشيادة عمى اساس انيا شيادة تصديؽ الكتروني موصوفة  -
تحديد ىوية الطرؼ الثالث الموثوؽ او مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني المرخص والمصدر  -

 .لشيادة التصديؽ االلكتروني وكذا البمد الذي يقيـ فيو 
 .اسـ الموقع واالسـ المستعار الذي يسمح بتحديد ىويتو  -
امكانية ادراج صفة خاصة لمموقع عند القتضاء ، وذلؾ حسب الغرض مف استعماؿ شيادة  -

 .التصديؽ االلكتروني 
. بيانات تتعمؽ بالتحقؽ مف التوقيع االلكتروني وتكوف موافقة لبيانات انشاء التوقيع االلكتروني  -
 .االشارة الى بداية ونياية مدة صالحية شيادة التصديؽ االلكتروني  -
 .رمز تعريؼ شيادة التصديؽ االلكتروني  -
التوقيع االلكتروني الموصوؼ لمؤدي خدمات التصديؽ االلكترونياو لمطرؼ الثالث الموثوؽ الذي  -

 .يمنح شيادة التصديؽ االلكتروني 
 .حدود استعماؿ شيادة التصديؽ االلكتروني عند االقتضاء  -
 .حدود قيمة المعامالت التي قد تستعمؿ مف اجميا شيادة التصديؽ االلكتروني عند االقتضاء  -
 .االشارة الى الوثيقة  التي تثبت تمثيؿ شخص طبيعي او معنوي اخر عند االقتضاء  -

جيات التصديؽ االلكتروني اليمكنيا القياـ بخدمة التصديؽ االلكتروني واصدار شيادات التصديؽ 
االلكتروني اال بناءا عمى ترخيص مف الجية المختصة ، والترخيص حسب ما جاء بو المشرع الجزائري في 

ىو نظاـ استغالؿ خدمات التصديؽ االلكتروني الذي يتجسد   " 15/04 مف القانوف 10 فقرة 02نص المادة 
" . في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية تسمح لو بالبدء الفعمي في توفير خدماتو 
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اما السمطة المختصة بمنح الترخيص الترخيص لممارسة خدمات التصديؽ االلكتروني في الجزائر ىي 
يخضع نشاط "  مف القانوف السابؽ 33السمطة االقتصادية لمتصديؽ وىذا حسب ما جاء بو في نص المادة 

". تادية تصديؽ خدمات التصديؽ االلكتروني الى ترخيص تمنحو السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتروني 

وقبؿ اصدار الترخيص يتـ منح شيادة التاىيؿ لمدة سنة قابمة لتجديد مرة واحدة مف اجؿ تمكيف الطالب مف 
القياـ بجميع االجراءات ، وتحضير ،وتييئة كؿ الوسائؿ الالزمة لتادية ميامو كمؤدي خدمات التصديؽ 

االلكتروني ، وىذه الشيادة ال تمنح الحؽ لصاحبيا في ممارسة الخدمات اال بعد الحصوؿ عمى الترخيص 
 سنوات يمكف تجديده ، واليمكف التنازؿ 5الذي يمكف المطالبة بو بعد مرور الميمة المحددة ، ويمنح لمدة 

. لمغير سواء عمى شيادة التاىيؿ او الترخيص  فيما يمنحاف بصفة شخصية 

اف القرارات المتخذة مف طرؼ السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتروني قابمة لمطعف اماـ السمطة الوطنية 
 عمى امكانية 32لمتصديؽ االلكتروني في اجؿ شير واحد ابتداءا مف تاريخ تبميغيا في حيف نصت المادة 

الطعف في قرارات ىذه الالخيرة  اماـ مجمس الدولة خالؿ شير مف تاريخ تبميغيا ، واليكوف لمطعف اي اثر 
. موقؼ 

 مف 20تطبيؽ االحكاـ المادة :  عمى ما يمي 134-16 مف المرسـو التنفيذي رقـ 1وقد نصت المادة 
 ييدؼ ىذا المرسوـ الى تحديد تنظيـ المصالح التقنية واالدارية لمسمطة الوطنية لمتصديؽ 04-15القانوف 

"  مف نفس القانوف 2عرفت السمطة الوطنية لمتصديؽ االلكتروني  في المادة " االلكتروني وسيرىا ومياميا 
يحدد مقر السمطة الوطنية لمتصديؽ االلكتروني بمدينة الجزائر ، ويمكف نقمو الى اي مكاف اخر مف التراب 

كما توضح المصالح التقنية  واالدارية لمسمطة الوطنية االلكتروني تحت " الوطني حسب االشكاؿ نفسيا 
 مف نفس القانوف فنصت عمى 4 مف نفس القانوف اما المادة 3سمطة مديرىا العاـ وىذا ما اشارت اليو المادة 

تساعد المدير ....................يكمؼ المدير العاـ لمسمطة بما ياتي اعدد برامج نشاط السمطة " ما انو 
 فنصت  16/135   ، اما المادة االولى مف المرسـو التنفيذي 1"العاـ في ميامو ، خمية التدقيؽ وامانة تقنية 

 

 يحدد تنظيـ المصالح التقنية واالدارية لمسمطة الوطنية 2016افريؿ /25 مؤرخ في 16/134المرسـو التنفيذي رقـ  -1
 . 2016افريؿ /28 صادر في 26ىاميا ج ر عدد ـلمتصديؽ االلكتروني وسيرىا و
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 ييدؼ ىذا المرسوـ الى تحديد طبيعة 15/04 مف  القانوف رقـ  27تطبيقا الحكاـ المادة " عمى مايمي 
السمطة الحكومية لمتصديؽ االلكتروني وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا ، وقد عرفت السمطة الحكومية لمتصديؽ 

اف السمطة الحكومية لمتصديؽ االلكتروني التي " مف القانوف السالؼ الذكر عمى 2االلكتروني في المادة 
يحدد " سمطة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي "السمطةالحكومية " تدعي في صمب النص 

. مقر السمطة الحكومية بمدينة الجزائر ، ويمكف نقمو الى اي مكاف مف التراب الوطني حسب االشكاؿ نفسيا 

: مهام جهة التصديق االلكتروني -3

اىـ المياـ االساسية الممقاة عمى عاتؽ جيات التصديؽ االكتروني والتي نص عمييا المشرع الجزائري في  مف
تكمؼ السمطة االقتصادية  لمتصديؽ االلكتروني بمتابعة :  ما يمي 15/04 مف القانوف رقـ 30نص المادة 

ومراقبة مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني الذيف يقدموف خدمات التوقيع والتصديؽ االلكتروني لصالح 
: وعميو فانو مف المياـ المسندة ليا ىي .الجميور 

 .اعداد سياستيا لمتصديؽ االلكتروني وعرضيا عمى السمطة لمموافقة عمييا والسير عمى تطبيقيا  -
 .منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني بعد موافقة السمطة  -
الموافقة عمى سياسات التصديؽ الصادرة عف مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني والسير عمى  -

 .تطبيقيا 
االحتفاظ بشيادات التصديؽ االلكتروني المنتيية الصالحية والبيانات المرتبطة بمنحيا مف طرؼ  -

مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني بغرض تسميميا الى السمطات القضائية المختصة ، عند 
. االقتضاء ، طبقا لالحكاـ التشريعية والتنظيمية  المعموؿ بيا 

 .نشر شيادة التصديؽ االلكتروني لممفتاح العمومي لمسمطة  -
اتخاذ التدابير الالزمة لضماف استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديؽ  -

 .االلكتروني عند تقديـ خدماتو 
ارساؿ كؿ المعمومات المتعمقة بنشاط التصديؽ االلكتروني الى السمطة دوريا او بناء عمى طمب  -

 منيا
 التحقؽ مف مطابقة طالبي الترخيص مع سياسة التصديؽ االلكتروني بنفسيا او عف طريؽ مكاتب  -
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 .تدقيؽ معتمدة 
السير عمى وجود منافسة فعمية ونزيية باتخاذ كؿ التدابير الالزمة لترقية واستعادة المنافسة بيف   -

 .مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني 
التحكيـ في النزاعات القائمة بيف مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني فيما بينيـ او مع المستعمميف  -

 .طبقا لمتشريع العموؿ بو 
مطالبة مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني او كؿ شخص معني باي وثيقة او معمومة تساعدىا في  -

 .تادية المياـ المخولة ليا بموجب ىذا القانوف 
اعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تادية خدمات التصديؽ االلكتروني وعرضو عمى  -

 .السمطة لمموافقة عميو 
اجراء كؿ مراقبة طبقا لسياسة التصديؽ االلكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تادية  -

 .خدمات التصديؽ االلكتروني 
اصدار واجراء تقارير واالحصائيات العمومية وكذا تقاريرسنوية تتضمف وصؼ نشاطاتيا مع احتراـ  -

. مبدا السرية 
تقـو السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتروني بتبميغ النيابة العامة بكؿ فعؿ ذي طابع جزائي يكتشؼ  -

. بمناسبة تادية مياميا 

 يتضح لنا اف السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتروني ىي 15/04 مف القانوف 30مف خالؿ دراسة المادة 
سمطة ضبط مختصة في السير وتنظيـ عمميات التصديؽ االلكتروني حيث تقـو اعداد سياستيا، كما تقـو 

. 1باجراءات ادارية وسياسية وتدابير وقائية ، واحترازية قصد ضماف استمرارية ونشاطاتيا 

 :التزامات مؤدي خدمات التصديق االلكتروني -4

اقر المشرع الجزائري مجموعة مف االلتزامات تجاه مقدمي خدمة المصادقة االلكترونية وىذا ما نستعرض اليو 
 . 04-15 مف القانوف 60 الى 53مف المواد 

يكوف لمقدمي لمؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني الذي سمـ شيادة التصديؽ االلكتروني موصوفة مسؤوال  
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عف الضرر الذي يمحؽ باي ىيئة او شخص طبيعي او معنوي اعتمد عمى شيادة التصديؽ االلكتروني وذلؾ 
 :فيما يخص

صحة جميع المعمومات الواردة في شيادة التصديؽ االلكتروني الموصوفة في التاريخ الذي منحت  -
فيو ووجود جميع البيانات الواجب توفرىا في شيادة التصديؽ االلكتروني الموصوفة ضمف ىذه 

 .الشيادة 
 التاكد عند منح شيادة التصديؽ االلكتروني اف الموقع الذي تـ تحديد ىويتو في شيادة التصديؽ  -

االلكتروني الموصوفة يحوز كؿ بيانات انشاء التوقيع الموافقة لبيانات التحقؽ مف التوقيع المقدمة او 
 .المحددة في شيادة التصديؽ االلكتروني

 .التاكد مف امكانية استعماؿ بيانات انشاء التوقيع والتحقؽ منو بصفة متكاممة  -

. اال في حالة ما اذا قدـ مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني ما يثبت انو لـ يرتكب اي اىماؿ 

يكوف لمؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني الذي سمـ شيادة تصديؽ االلكتروني موصوفة مسؤوال عف 
الضرر الناتج عف عدـ الغاء شيادة التصديؽ الكتروني ىذه والذي يمحؽ باي ىيئة او شخص طبيعي 
او معنوي اعتمدوا عمى تمؾ الشيادة اال اذا قدـ مزودي خدمات التصديؽ االلكتروني ما يثبت انو لـ 

. يرتكب اي اىماؿ

يمكف لمؤدي خدمات التصديؽ  االلكتروني اف يشير في شيادة التصديؽ االلكتروني الموصوفة الى 
الحدود المفروضة عمى استعماليا ، بشرط اف تكوف ىذه االشارة واضحة ومفيومة مف طرؼ الغير ، 
وفي ىذه الحالة ال يكوف مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني مسؤوال عف الضرر الناتج عف استعماؿ 

 .شيادة  التصديؽ االلكتروني الموصوفة عند تجاوز الحدود المفروضة عمى استعماليا 

 

 

التوقيع االلكتروني في ظؿ قانوف  (التخصص القانوف الخاص الشامؿ  )مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ  -1
 .48 و 47فحة   ،   ص2017-2016 ، لسنة 15/04
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ال يكوف مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني مسؤوال عف الضرر الناتج عف عدـ احتراـ صاحب شيادة 
. التصديؽ الموصوفة لشروط استعماؿ بيانات انشاء التوقيع االلكتروني 

يجب عمى مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني اعالـ السمطة االقتصادية لمتصديؽ في االجاؿ المحددة 
في سياسة التصديؽ ليذه السمطة برغبتو في وقؼ نشاطاتو المتعمقة بتادية خدمات التصديؽ االلكتروني 

. او باي فعؿ قد يؤدي الى ذلؾ 

في ىذه الحالة يمتـز مؤدي خدمات التصديؽ االلكترونيباحكاـ سياسة التصديؽ لمسمطة االقتصادية 
. لمتصديؽ االلكتروني المتعمقة باستمرارية الخدمة 

. 1يترتب عمى وقؼ النشاط سحب الترخيص 

يجب عمى مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني الذي يوقؼ نشاطو السباب خارجة عف ارادتو اف يعمـ 
السمطة االقتصادية لمتصديؽ االلكتروني بذلؾ فورا ، او تقوـ ىذه االخيرة بالغاء شيادتو لمتصديؽ 

. االلكتروني  الموصوفة بعد تقدير االسباب المقدمة 

في ىذه الحالة يتخذ مؤدي الخدمات التدابير الالزمة ، والمنصوص عمييا في سياسة التصديؽ  
االلكتروني لمسمطة اقتصادية مف اجؿ حفظ المعمومات المرتبطة بشيادة التصديؽ االلكتروني الموصوفة 

. الممنوحة لو 

يتعيف عمى مؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني اف يكتب عقود التاميف المنصوص عمييا في سياسة 
. التصديؽ االلكتروني لمسمطة االقتصادية 

نص ايضا المشرع الجزائري عمى التزامات خاصة لمؤدي خدمات التصديؽ االلكتروني رغـ اف وزير 
البريد والتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ قد دعا الى انشاء نظاـ قانوني خاص بالتصديؽ االلكتروني مف 

. اجؿ ضماف تصديؽ المستعمميف وسالمة المعطيات وسريتيا 
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 عمى مقدمي خدمات التصديؽ االلكتروني عدة مسؤوليات والتي 15/04ولقد فرضت نصوص القانوف 
:  مف القانوف السالؼ الذكر 62 – 61تتمثؿ في المواد 

يعتبر صاحب شيادة التصديؽ االلكتروني فور التوقيع عمييا المسؤوؿ الوحيد عف سرية بيانات انشاء 
. التوقيع 
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 :  ، ومدى االعتراف بهنطاق حجية التوقيع االلكتروني: المبحث الثاني 

اف التطور في انجاز المعامالت القانونية المدنية بالتحوؿ مف مرحمة المعامالت الورقية الى مرحمة المعامالت 
الرقمية يحتاج الى مناخ قانوني مناسب لمتقنيات المستحدثة في تبادؿ المعمومات وابراـ العقود عبر شبكة 
المعمومات الدولية لضماف استقرار وعدـ ضياع حقوؽ المتعاقديف او عرقمة نموالتجارة الرقمية لذلؾ بدات 

وبعض الدوؿ العربية كاالردف ومصر والجزائر وغيرىا مف الدوؿ في ...الدولة المتقدمة  كفرنسا وانجمترا 
تنظيـ المعامالت الرقمية مف خالؿ تشريعات مستقمة ، او عف طريؽ التعديؿ في نصوص االثبات التقميدية 

لمواكبة ىذا التقدـ وفي وسائؿ التعاقد المستحدثة وبياف حجية الكتابة الرقمية والتوقيع الرقمي في اثبات التعاقد 
خاصة واف اغمب ىذه التشريعات ساوت بيف نمطي الكتابة المختمفتيف في االثبات ىذا المر ادى بالبعض 

الى االعتقاد اف مجاؿ تطبيؽ التوقيع االلكتروني اخذ في االتساع النو اصبح يشمؿ التصرفات والعقود 
. 1الممزمة لجانب واحد مثؿ عقود الكفالة واالعتراؼ بالديف وعقود التبرع 

ويشمؿ ايضا التصفات التصرفات والعقود الممزمة لمطرفيف سواء كاف موضوعيا مادي او معنوي ويستنتج 
ذلؾ مف خالؿ العبارات ذات المدلوؿ الواسع المستعممة مف التشريعات المنظمة ليذا النوع مف االثبات او 

 . 2التعامؿ 

فيي تشمؿ جميع التصرفات والمعامالت سواء مدنية او تجارية او ادارية مع المالحظة اف موقؼ اغمب 
التشريعات المقارنة حوؿ المعامالت التي ال يقبؿ في ابراميا استخداـ التوقيع االلكتروني جاء موحدا بحيث 

.  عمدت الى اخراج بعض المعامالت القانونية مف نطاؽ تطبيؽ التوقيع االلكتروني 

 

 

ابو زيد محمد محمد ، تحديث قانوف االثبات ، مكانة المحررات االلكترونية بيف  االدلة الكتابية ، دار النيضة العربية  -1
 . 260 فحة    ،  ص2002القاىرة  سنة 

2- Goutier(p) « De l’ècrit Electronique et des signature qui s’y Attachent ¨JCPcd. EYAOUT 
2000 N°31-34 .p.1274. 
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: نطاق حجية التوقيع االلكتروني في االثبات : المطمب االول 

معظـ الدوؿ التي اصدرت تشريعات خاصة بالمعامالت  االلكترونية قامت ادراج شروط خاصة اخرجت مف 
نطاقيا بعض المعامالت ، ولـ تقبؿ فييا التوقيع االلكتروني حتى ولو كانت مستوفية لكافة الشروط  

: واقترصت عمى البعض االخر وىو ما سنوضحو في فرعيف 

: المعامالت التي يقبل فيها التوقيع االلكتروني : الفرع االول

: تسري احكاـ  ىذا القانوف عمى ما يمي "  مف قانوف المعامالت االكترونية االردني عمى انو 4تنص المادة 

 .المعامالت االلكترونية والسجالت االلكترونية والتوقيع االلكتروني اي رسالة معمومات الكترونية  - أ
 " .المعامالت االلكترونية التي تعتمدىا اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كمية او جزئية  - ب

تطبؽ احكاـ ىذا القانوف عمى المعامالت التي يتفؽ اطرافيا "  مف ذات القانوف عمى انو 5كما تنص المادة 
". عمى تنفيذ معامالتيـ  بوسائؿ الكترونية مالـ يرد فيو نص صريح يقضي بغير ذلؾ 

اما بالنسبة لقانوف االونيستراؿ النموذجي بخصوص التجارة االلكترونية فانو يطبؽ فقط عمى المعامالت 
ينطبؽ ىذا القانوف عمى اي : "  منو والتي ورد فييا 1التجارية تحديد ، وىذا يستنبط  مف خالؿ نص المادة 

" . نوع مف المعامالت يكوف في شكؿ رسالة بيانات مستخدمة في سياؽ انشطة تجارية 

وانو يالحظ اف المشرع االردني اجاز لمدوائر الحكومية والرسمية اجراء معامالتيا جميعا او جزء منيا بوسائؿ 
الكترونية فاذا ما قامت ادحى الدوائر  بذلؾ فاف قانوف المعامالت االلكترونية سوؼ سوؼ ينطبؽ عمى ىذه 
المعامالت  جميعا وسواء كانت ىذه المعامالت  ذات طابع تجاري او مدني وعميو فاف المشرع االردني لـ 
يحدد سرياف قانوف المعامالت االلكترونية فقط عمى االنشطة التجارية كما فعؿ قانوف االونيستراؿ بؿ جاء 
النص عاما دوف تخصيص وىذا يعد توسعا مف المشرع  في سياؽ التوجو نحو الحكومة االلكترونية التي 
ظيرت حديثا ، وبدا تطبيقيا في كثير مف دوؿ العالـ ، وحيث اف المعامالت التي تتـ عف طريؽ الحكومة 
 االلكترونية تحتاج الى استخداـ التوقيع االلكتروني المدعـ بشيادة توثيؽ مف الجيات المختصة لمتحقؽ مف 
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شخص المتعامؿ معيا والجية الحكومية التي تؤدي الخدمة بحاجة ايضا الى استخداـ التوقيع االلكتروني 
 مف قانوف المعامالت االلكترونية االردني  4حتى تكوف اجراءاتيا قانونية كذلؾ فاف المالحظ مف نص المادة 

اف تنظيـ السندات الرسمية كاصؿ عاـ جائز اال اف المشرع االردني اال اف المشرع االردني قد قرف ىذه 
االمكانية بمدى اعتماد الدوائر الحكومية عمى اجراء وتنظيـ معامالتيـ الكترونيا ، فاجاز المشرع ذلؾ وفؽ 
ضوابط معينة باف تقـو احدى الدوائر الحكومية بتنظيـ سنداتيا الكترونيا وبالتالي فاذا اعمنت احدى الدوائر 
الرسمية رغبتيا باتماـ معامالتيا الرسمية الكترونيا فاف ذلؾ جائز قانونا كاصؿ عاـ ، وكؿ ذلؾ شرط اف ال 

 6تكوف ىذه  المعاممة ليست مف المعامالت التي استثناىا المشرع مف التوقيع االلكتروني وذلؾ في المادة 
مف قانوف المعامالت االلكترونية 5مف قانوف المعامالت االلكترونية االردني ، اما بالنسبة لنص المادة 

االردني فمف المالحظ اف المشرع االردني ترؾ لالطراؼ حرية االختيار في ابراـ عقودىـ بوسائؿ الكترونية ، 
فاذا ما اتفؽ االطراؼ عمى اختيار الوسائؿ االوسائؿ االلكترونية كوسيمة  الثبات اتفاقيـ ، فاف ىذا االتفاؽ 

العقد شريعة  )يكوف ممزما ليـ، وبالتالي ال يجوز ليما ىذا االتفاؽ بغير ىذه الوسيمة اعماال لقاعدة 
 (المتعاقديف 

نستخمص مما سبؽ اف وسيمة االثبات االلكتروني ال تطبؽ اال عمى ما تـ االتفاؽ االتفاؽ عميو فقط حسب ما 
 مف قانوف المعامالت االلكترونية ، اما ما سيتـ االتفاؽ عميو الحقا فيو شاف اخر 5ىومفيـو مف نص المادة 

 ال 

يسري عميو االتفاؽ السابؽ ، وقد قصد المشرع مف ذلؾ حث االفراد المتعامميف لمجوء لموسائؿ االلكترونية في 
تنفيذ معامالتيـ دوف اف يقـو باجبارىـ عمى ذلؾ ، ومف المالحظ اف ما يسري بشاف القاعدة العامة في ىذا  

الصدد تسري بشاف المعامالت االلكترونية  ايضا ، اذ اف االثبات بيذه الوسيمة ىو اثبات ناشئعف االتفاؽ ما 
بيف الطرفيف عمى اثبات معامالت محددة بينيـ بالوسائؿ االلكترونية ، وبالتالي تعتبر ىذه الوسائؿ  دليؿ 

 مف قانوف تنظيـ التوقيع االلكتروني 15اثبات كامؿ لممعامالت التي تتـ بيف الطرفيف وىذا ما اكدتو المادة 
 المصري 

 لمكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية ، في نطاؽ المعامالت المدنية والتجارية "   نصت عمى انو  والتي
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واالدارية ذات الحجية المقررة لمكتابة والمحررات الرسمية ،والعرفية في احكاـ قانوف االثبات في المواد 
التجارية والمدنية ، متى استوفت الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف وفقا لمضوابط الفنية والتقنية والتي 

وبالتالي يستنتج اف ىذه المادة اعطت المحررات االلكترونية ذات " تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف 
.  حجية المحررات الخطية والتوقيع الخطي 

 مف قانوف االونيستراؿ النموذجي السابؽ ذكرىا لـ يتـ تحديد معنى التجارة 1كما يالحظ مف نص المادة 
االلكترونية ، لذا فانو مف الممكف اف مفيـو انشطة التجارية قد يشمؿ في ظروؼ معينة استخداـ تقنيات مثؿ 

التمكس والنسخ البرقي ، لذا ينبغي تفسيرا واسعا عمى اف يشمؿ المسائؿ الناشئة عف جميع العالقات ذات 
الطابع التجاري سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية كاالعماؿ اليندسية والخدمات االستشارية ، والتمثيؿ 

التجاري واتفاؽ التوزيع وغيرىا مف العالقات التجارية ، ومف المالحظ كذلؾ اف قانوف االونيستراؿ النموذجي 
تناوؿ التجارة االلكترونية في مجاالت محددة مف حيث تطبيقيا عمى البضائع فقط ، اما الجوانب االخرى مف 
التجارة االلكترونية فقد تدعو الحاجة الى تناوليا في المستقبؿ ، ومف ثـ فيمكف النظر الى ىذا القانوف عمى 

انو صؾ مفتوح المجاؿ يكمؿ باعماؿ ينظر بيا مستقبال ، فقد يتـ تقرير احكاـ جديدة او تعديؿ االحكمـ 
. الحالية وفقا لمظروؼ ومقتضيات المصمحة العامة 

:  المعامالت التي ال يقبل فيها التوقيع االلكتروني : الفرع الثاني 

عمدت معظـ التشريعات الى اخراج بعض اصناؼ المعامالت في نطاؽ استخداـ التوقيع االلكتروني مركزة 
. في ذلؾ عمى التصرفات التي تستوجب الشكمية الخاصة التماميا باالضافة الى معامالت االوراؽ المالية 

 فقد قرر عدـ تطبيؽ التوقيع االلكتروني  عمى العقود المنشئة 13/12/199فالتوجيو االوربي الصادر بتاريخ 
والناقمة لحقوؽ عقارية فيما عدا حقوؽ االيجار ، والعقود التي تتطمب تدخال مف المحاكـ والسمطات  العامة ، 
وعقود الكفالة، والعقود التي يحكميا قانوف االسرة او قانوف الميراث مثؿ الوصية ، اليبة ، الطالؽ ، الزواج ، 

 .التبني 

 مف قانوف المعامالت االلكترونية االردني عمى انو التسري احكاـ ىذا القانوف عمى ما 6فقد نصت المادة 
 :يمي
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: تشريعات خاصة بشكؿ معيف او تتـ باجرات محددة ومنيا ؿالعقود والمستندات والوثائؽ التي تنظـ وفقا -ا

 .انشاء الوصية  وتعديميا  -1
 .انشاء الوقؼ وتعديؿ شروطو  -2
معامالت التصرؼ باالمواؿ غير المنقولة بما في ذلؾ الوكاالت المتعمقة بيا سندات ممكيتيا  وانشاء  -3

 .الحقوؽ العينية عمييا باستثناء عقود االيجار الخاصة بيذه االمواؿ 
 .الوكاالت والمعامالت المتعمقة باالحواؿ الشخصية  -4
االشعارات المتعمقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه ، والكيرباء ، والتاميف الصحي والتاميف عمى  -5

 .الحياة 
 .لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبميغ القضائية وقرارات المحاكـ  -6

االوراؽ المالية اال ماتنص عميو تعميمات خاصة تصدر عف الجيات المختصة استنادا لقانوف االوراؽ -ب
 . 1"المالية النافذ المفعوؿ 

يالحظ مف ىذا النص اف المشرع االردني استثنى بعض المعامالت مف اطار وسائؿ التكنولوجيا الحديثة 
ايضا وبنص صريح حتى ولو كانت مستوفية لكافة الشروط واالوضاع القانونية التي نص عمييا القانوف ، 

ذكر ىذه العامالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، فقد اورد المشرع ىذه االستثناءات نظرا النيا تمس  المشرع
حقوؽ االفراد بشكؿ عاـ وال تتعمؽ بعالقات فردية ، فالشخص الذي يقـو بانشاء وصية ، ثـ بعد ذلؾ توفي 

فال يمكف باي حاؿ مف االحواؿ اف يتمكف مف التوصؿ الى معرفة مدى صحة توقيعو االلكتروني الوارد عمى 
السند االلكتروني كونو توفي ، خاصة انو يمكف استخداـ اكثر مف نوع مف انواع التوقيع االلكتروني اضافة 

 ، فيذه المعامالت تتعمؽ  1 لخطورة مثؿ ىذه المعامالت مف الناحية العممية ، وكذلؾ االمر بالنسبة لموقؼ

 

 

 مف القانوف المدني االردني تنص عمى انو يتـ الوقؼ او التغيير في مصارفو وشروطو باشيار رسمي 1237/2المادة  -1
 .لدى المحكمة المختصة وفقا لالحكاـ الشرعية 
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بشريحة واسعة مف افراد المجتمع كبيع االمواؿ المنقولة او الوكاالت العامة او الخاصة ، وكذلؾ االمر 
بالنسبة لعقوداشتراؾ المياه والكيرباء وغيرىا وبالتالي والىمية مثؿ ىذه المعامالت وخطورتيا قاـ المشرع  

 باستثنائيا مف تطبيؽ القانوف عمييا وبالتالي عدـ امكانية استخداـ الوسائؿ االلكترونية النشائيا او تعديميا او 

اثباتيا كما ىو حاؿ الكثير مف تشريعات الدوؿ االخرى كحاؿ المشرع بامارة دبي الذي استثنى بعض ىذه 
االوضاع القانونية مف قانوف تطبيؽ المعامالت عمييا اما المشرع الفرنسي فقد تجاوز ذلؾ واعتبر اف الكتابة 

 .1  االلكترونية يمكف اعتمادىا في ابراـ التصرفات القانونية التي تشترط فييا الشكمية كبيع االرض او السيارة

 :والمشرع االردني قسـ االستثناءات الى قسميف ىما 

: اوال المعامالت ذات الشكمية الخاصة 

انشاء الوقف والوصية وتعديمها .أ

استثنى المشرع االردني الوقؼ والوصية وتعديميما مف مجاؿ الوسائؿ االلكترونية حتى لو كانت مستكممة 
الشروط القانونية في القانوف المدني فيي بحاجة الى توثيؽ لخطورتيا مف الناحية الشرعية حيث يشترط في 
الوصية اف يقـو الموصي بالتوقيع خطيا عمى الوصية حتى يتمكف الموصى لو مف االحتجاج بيا بعد الوفاة 

اما . وبالتالي ال يجوز سماع دعوى الوصية اال اذا كانت محررة بموجب اوراؽ مكتوبة وموقع عمييا خطيا
بخصوص الوقؼ فاف استثناء المشرع لو مف نطاؽ المعامالت االلكترونية يعود لطبيعة انشاء الوقؼ وتعديمو 

وشروطو التي تخضع لالحكاـ الشرعية لدى المحاكـ االمختصة فال يمكف انشاء العقود او المعامالت 
مف القانوف المدني االردني والتي اشرنا الييا / 1237/2وىذا ما اكدتو المادة . المتعمقة بو بوسائؿ الكترونية

حيث اف القانوف اشترط االشيار الرسمي لدى المحاكـ المختصة بالنسبة لموقؼ فال يستطيع احد تقرير او 
انشاء الوقؼ بوسائؿ الكترونية مثؿ الكتابة والتوقيع االلكتروني الف ىذا الوقؼ يتوقؼ عميو اثار قانونية 

واقتصادية ميمة لذا كاف البد مف احاطتيا بكافة االحتياطات االزمة حتى ال يكوف ىناؾ شؾ فييا لزاما اف 
 .   االشيار الرسمي لدى المحاكـ المختصة تتـ عف طريؽ

 

 .169 و165فحة عالء محمد نصيرا ت ، المرجع السابؽ ،    ص -1
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معامالت التصرف باالموال غير المنقولة وما قد ينشا عنها من وكاالت متعمقة بها وسندات ممكية . ب
وانشاء الحقوق العينية  

مف قانوف التصرؼ  (2)اف استثناء ىذه المعامالت مف نطاؽ الوسائؿ االلكترونية جاء مف خالؿ نص المادة 
 بقوليا عمى انو ينحصر اجراءات معامالت التصرؼ 1953لعاـ  (46)باالمواؿ غير المنقولة االردني رقـ 

في االراضي االميرية والموقوفة واالمالؾ والمستغالت الوقفية واعطاء سندات التصرؼ بيا في دوائر تسجيؿ 
. االراضي

يتضح لنا مف خالؿ ىذا النص اف معامالت التصرؼ باالمواؿ غير المنقولة مف اراض وعقارات وشقؽ 
وابنية وغيرىا وما يتعمؽ بيا مف وكاالت بيع وشراء وما ينشا عنيا مف حقوؽ انتفاع وغيره ال بد اف تخضع 

. لالجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف

معامالت االحوال الشخصية  . ج

اف استثناء ىذه المعامالت مف نطاؽ الوسائؿ االلكترونية جاء نتيجة طبيعة ىذه المعامالت والتي ال بد مف 
 1976لسنة  (61)خضوعيا الجراءات محددة نص عمييا قانوف االحواؿ الشخصية االردني المعدؿ رقـ 

والذي اوجب حضور الخاطب او نائبو اماـ الماذوف الشرعي لتنظيـ عقد  الزواج مف خالؿ محرر رسمي 
مكتوب وذلؾ لما يترتب عمى ىذا العقد مف حقوؽ واثار اجتماعية لكال الزوجيف والتي قد تؤثر عمى البنياف 

بقوليا عمى انو  (1)وىو ما نصت عميو المادة . االجتماعي

 .يجب عمى الخاطب مراجعة القاضي او نائبو الجراء العقد -1
يجري عقد الزواج مف ماذوف القاضي بموجب وثيقة رسمية ولمقاضي بحكـ وظيفتو في الحاالت  -2

 .االستثنائية اف يتولى ذلؾ بنفسو باذف قاضي القضاة

االشعارات المتعمقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكيرباء والتاميف الصحي والتاميف عمى الحياة . د

 اف اجراء مثؿ ىذه المعامالت ال يمكف اف تتـ بوسائؿ الكترونية باي حاؿ مف االحواؿ فيي تحتاج الثباتات 

خطية تقميدية اذ اف مسالة انيائيا يكوف عف طريؽ اعالـ الطرؼ االخر خطيا وىذا مانراه بالنسبة لبمدية  
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نابمس حيث لنو في حاؿ عدـ تسديد المشترؾ لالمواؿ المترتبة عميو لقاء خدمات المياه والكيرباء المقدمة مف 

البمدية فانو عادة يتـ اخطاره انو في حالة عدـ التسديد لفترة معينة سيتـ قطع الكيرباء والمياه عنو ويتـ حاليا 
دفع الفاتورة ضمف المدة المحددة وبعكس ذلؾ يفصؿ التيار وال يعاد اال بعد دفع المبالغ "اضافة عبارة  

عمى الفاتورة الشيرية الصادرة عف بمدية نابمس وليذا ال تستطيع " المستحقة وطرؽ التاميف ورسـ اعادة التيار
البمدية قطع التيار الكيربائي او المياه اال اذا كاف ىناؾ اخطار صادر عنيا مسبؽ وبغير ذلؾ يمجا المستخدـ 

لمقضاء  

وىذا كمو لف يتـ بوسائؿ الكترونية بؿ ال بد اف يكوف بوسائؿ خطية وموقع عمييا وىذا ما اكدتو محكمة التميز 
اف الفواتير التي تخمو مف التوقيع او لـ تعزز باقرار او  بينة ال تصمح  ))االردنية في قرار ليا اعمنت فيو 

(  (حجة عمى الخصـ وذلؾ ال يؤخذ بالدفع المجرد مف الدليؿ

. لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبميغات القضائية وقرارت المحاكـ - ه

مف قانوف اصوؿ  (45)وليذا فقد نصت المادة ، اف ىذه المعامالت تتـ باجراءات محددة نص عمييا القانوف 
د قمـ المحكمة الئحة الدعوى يـو ايداعيا في سجؿ يوالتجارية الفمسطيني عمى مايمي يؽ، المحاكمات المدنية 

والسنة  ،والشير ،ويدوف التاريخ باليـو ، وتعطى رقما مسمسال وتختـ بخاتـ المحكمة ، القضايا بعد دفع الرسـ 

وحيث كما ىو واضح مف خالؿ النص اف تقديـ الئحة الدعوى يجب اف يكوف مكتوبا كما وتنص المادة 
اذا كاف الحكـ  واجب النفاذ يحؽ لممحكـو لو الحصوؿ عمى صورة " مف ذات القانوف عمى انو  (181)

فمف خالؿ ىذا النص ". تنفيذية مف الحكـ الجؿ تنفيذه مختومة بخاتـ المحكمة وموقعو مف رئيس قمـ المحكمة
ايضا يتبيف لنا انو في حاؿ صدر الحكـ  في جمسة عمنية فانو يكوف مف حؽ المحكـو لو اف يحصؿ عمى 

صورة مف الحكـ بغية تنفيذ الحكـ في دائرة االجراء وال يستطيع تنفيذ ذلؾ اال اذا كاف الحكـ موقعا توقيعا حيا 
. مف القاضي ومختوما بختـ المحكمة وىذا ال يمكف اف يتـ بوسائؿ الكترونية

:  ثانيا معامالت االوراق المالية 

تستثنى معامالت االوراؽ المالية مف نطاؽ المعامالت االلكترونية وذلؾ العتبارات تخص طبيعة ىذه  
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المعامالت مف حيث اف ليا اىمية وخصوصية احتياط ليا المشرع فمـ يجز اف تصدر بوسائؿ الكترونية حتى 
لو كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية الكاممة اال اف القانوف اعطى لمجيات المختصة وىي البنؾ 

المركزي وىيئة االوراؽ المالية باف تقـو بوضع تعميمات خاصة باصدار ىذه االوراؽ وذلؾ لكي تكوف قادرة 
. عمى تحقيؽ االئتماف والثقة عند اصدارىا  بوسائؿ الكترونية

ويرى البعض اف المشرع االردني قد استثنى ىذه المعامالت مف تطبيؽ احكاـ قانوف المعامالت االلكترونية 
عمييا مؤقتا او ما لـ يرد نص خاص بحقيا ومبررا ذلؾ باف االتجاه الى مشروع الحكومة االلكترونية يشير 

الى ذلؾ اشارة واضحة  اي انو مف الممكف قبوؿ اجراء مثؿ ىذه المعامالت وغيرىا بشكؿ الكتروني في 
المستقبؿ الفتا انو ال بد مف قياـ الحكومة باتباع اجراءات محددة حتى تتـ عممية اجراء المعاممة بطريقة 

الكترونية وذلؾ بايضاح الية اجراء مثؿ ىذه المعاممة و الشكؿ الذي تتـ بو وطريقة اجراء مثؿ ىذه المعامالت 
 .  ونوع التوقيع االلكتروني المطموب وطريقة توثيقو الثباتو واجراءات الرقابة لغايات تعديؿ نصوصو

اما المشرع الجزائري فال يزاؿ بعيدا كؿ البعدعف المتغيرات الحديثة اذ اكتفى باالشارة عرضيا عف التوقيع 
. االلكتروني ، مما يستنتج منو ابقائو عمى القواعد الخاصة المتعمقة بالشكمية بالطرؽ التقميدية 

وعميو في ظؿ وضع القانوف الحالي يصعب وجود تعامؿ بالتوقيع االلكتروني ومنو بالمحرر االلكتروني ككؿ 
. لغياب تنظيـ اىـ شرط في صحة التوقيع االلكتروني  والمحرر عمى حد سواء اال وىو التوثيؽ 

واخيرا يستخمص اف التوقيع يعتبر مف المبادئ االساسية في االثبات وشرطا ميما لتوثيؽ اي مستند سواء في 
المراسالت العادية او االلكترونية عمى اختالؼ انواعيا ووسائطيا في داخؿ المؤسسة او المراسالت التي تتـ 
بيف المؤسسات في داخؿ الدولة او خارجيا ، وىذا بدوره يتماشى مع مقتضيات التجارة االلكترونية  ، وفيو 

استجابة وتسيير لمعامالت التجار الذيف يرغبوف في اقامة عالقات  تعاقدية عبر االنترنت ، ومف ىنا يكمف 
المقصد مف حيث اىمية التوقيع االلكتروني في مدى السرية والضماف الذي يتمتع بو ، وعميو يمكف االستفادة 

:  مف استخداماتو في شتى المجاالت االتية 

توفير عامؿ الوقت والجيد الثميف لممواطف والموظؼ ، وفي ىذه الحالة لف يظطر المواطف الى اف : اوال 
يذىب بسيارتو او باستخداـ وسائؿ النقؿ االخرى الى الدوائر الحكومية ، واالنتظار طويال كما ىو الحاؿ في 
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 معظـ الدوؿ النامية  بخالؼ الدوؿ المتقدمة حيث انو بالكاد اف ترى اشخاصا يتابعوف ،و ينيوف معامالتيـ 
اال باضيؽ الحاالت وىو ظيور الشخص اف لـز في مسالة شخصية ، وبذلؾ نرى اف التوقيع االلكتروني 

. يسمح بعقد الصفقات عف بعد ، ودوف حضور المتعاقديف 

يمكف االعتماد عميو كميا ضمف االجراءات القانونية والقضائية في المنازعات بيف االشخاص : ثانيا 
والشركات الخاصة او المؤسسات والييئات الحكومية وىذا يكوف لقناعة القاضي دور كبير حيث يتـ التعويؿ 
عمى الثقة في الجياز الذي مف خاللو تـ اجراء التوقيع االلكتروني ويقيـ ىذه االجراءات ومدى قوة اجراءات 

السرية والتخزيف واالرساؿ والحفظ وغيرىا وكفاءة القائميف عمى ىذه االجراءات ومدى تقدـ التكنولوجيا كؿ ىذه 
. االعتبارات ينظرىا ويحكـ في ضوئيا مدى جدارة التوقيع االلكتروني في اف يتـ االعتماد عميو مف عدمو

يساىـ التوقيع في فتح قناة اتصالجديدة بيف المواطف ،والجيات الحكومية يمكف مف خالليا النفاذ الى : ثالثا 
مستويات االدارة العميا لزيادة الشفافية في االعماؿ الحكومية ، وبالتالي يعد عامؿ ، واداء ميمة لنجاح فكرة 

. الحكومة االلكترونية

اف التوسع في استخداـ التوقيع االلكتروني يرفع كفاءة العمؿ االداري ، ويساعد عمى االرتقاء بمستوى : رابعا 
. اداء الخدمات الحكومية بما يتفؽ مع متطمبات ، ومستجدات العصر الحديث 

وبالتالي يؤدي ىذا النمط الى التخفيؼ مف نمط البيروقراطية التي تؤخر زيادة النشاطات ، والمعامالت بكافة 
. صورىا 

وبما اف التوقيع االلكتروني يتـ استخدامو في جميع المستندات ، ونماذج الطمبات فاف ذلؾ يساعد : خامسا 
عمى توفير اليوية الرقمية لكؿ مواطف ، وىذا يسيـ في خمؽ وعي فكري لممواطف ، وتطوير التعامؿ 

باالنترنت مما يؤثر عمى التجارة االلكترونية فنرى الكثيريف مف االشخاص االذكياء الذيف يممكوف شركات 
ضخمة حققت الكثير مف االرباح مف دوف اف يكوف ليا مقر بحجـ الشركات الكبيرة ، ومف ىنا تكمف اىمية 

التوقيع الرقمي في انو يوفر الضماف مف خالؿ استخداـ عمميات البيع ، والشراء مف المعامالت التجارية 
االلكترونية المختمفة كالبيع ، وغيرىا مف العقود ، والتصرفات القانونية التجارية االخرى ، واالستيراد ، 

والتصدير ، وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر، والفنادؽ ، والمعامالت المصرفية بكؿ انواعيا والتي تتـ في 
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 شكؿ محرر الكتروني موقع توقيعا الكترونيا وغير ذلؾ مف المزايا االخرى التي تؤدي بدورىا الى التوفير في 
التوفير في الورؽ الطمبات  )جميع اجراءات ارساؿ البيانات الى المواطف ، والحصوؿ عمى معمومات منو 

.   (الخ...الطباعة 
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: مدى االعتراف بالتوقيع االلكتروني : المطمب الثاني 

 :موقف بعض القوانين الدولية : الفرع األول

 . 2001 قانون االونيسترال :اوال 

بذلت دوؿ العالـ المتقدـ واجيزة االمـ المتحدة وخاصة لجنة االونستراؿ جيدا دوليا مبكرا نسبيا في 
تدارؾ تطور الحاسبات  االلية والتكنولوجيا وثورة االتصاالت وقد اصدرت لجنة االونستراؿ  القانوف 

النموذجي بشاف التجارة االلكترونية الذي اعتمدتو المجنة  في دورتيا التاسعة والعشريف في عاـ 
 والذي تكممو مادة اضافية ىي المادة  مكررا التي اعتمدتيا المجنة في دورتيا الحادية 1996

 ثـ اعقبتو بعدة سنوات قميمة باصدار قانوف االونستراؿ النموذجي بشاف 1998والثالثيف في عاـ 
 ، وقد اوصت المجنة باف تولي جميع الدوؿ اعتبارا ايجابيا لمقانوف 2001التوقيعات االلكترونية 

النموذجي عندما تقوـ بسف قوانينيا اوتنقيحياوذلؾ بالنظر الى ضرورة توحيد القوانيف الواجبة التطبيؽ 
 منو عمى انو حيثما 6عمى بدائؿ االشكاؿ الورقية لالتصاؿ ،وتخزيف المعمومات ،فنصت المادة 

يشترط  القانوف وجود توقيع مف شخص يعد ذلؾ االشتراط مستوفيا بالنسبة الى رسالة البيانات اذا 
استخدـ توقيع الكتروني يعوؿ عميو بالقدر المناسب لمغرض الذي انشئت او ابمغت مف اجمو رسالة 

: البيانات ، ويعتبر التوقيع االلكتروني قابال لمتعويؿ عميو في االحواؿ االتية 

 .اف تكوف بيانات انشاء التوقيع مرتبطة بالموقع وحده دوف اي شخص اخر  1

 اف تكوف بيانات انشاء التوقيع خاضعة منذ وقت التوقيع لسيطرة الموقع دوف اي شخص اخر 2

 .اف يكوف اي تغيير في التوقيع ، يجري بعد حدوث التوقيع قابال لمكشؼ  3
اف كاف الغرض مف اشتراط التوقيع االلكتروني ىو تاكيد سالمة  المعمومات  التي يتعمؽ بيا  4

 .التوقيع ، وكاف اي تغيير يجري في تمؾ المعمومات بعد وقت التوقيع قابال لمكشؼ 

 

 

كمية الدراسات "  دراسة مقارنة"  اياد محمد عارؼ عطا سده ، اطروحة مدى حجية المحررات االلكترونية في االثبات  -1
 .70 و 69فحة ،   ص2009العميا في جامعة النجاح الوطنية فمسطيف سنة  
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 منو الى مسالة التوقيع االلكتروني ، ومدى حجيتو في االثبات في العمميات 7وتطرؽ القانوف في المادة 
التجارية المبرمة باالساليب االلكترونية حيث نصت المادة المذكورة عمى انو عندما يشترط القانوف وجود توقيع 

: مف شخص يستوفي ذلؾ الشرط بالنسبة الى رسالة البيانات اذا 

 والتدليؿ عمى موافقتو عمى المعمومات الواردة في ،استخدمت طريقة لتعييف ىوية ذلؾ الشخص 
 .رسالة البيانات 

ابمغت مف اجمو رسالة البيانات ، اي اف ىذا القانوف يعطي التوقيع االلكتروني الحجية نفسيا  
لمتوقيع التقميدي بشرط توافر شرطيف اوليما امكانية التعرؼ عمى الشخص الموقع وموافقتو عمى 

الطريقة المستخدمة في التوقيع لمتعرؼ عمى شخصية الموقع : محتوى الوثيقة الموقعة ، وثانييما 
 .موثوقة وامنة 

 المذكورة بوضع تشريع نموذجي اخر خاص بالتواقيع 7 قامت االنستراؿ باكماؿ المادة 2001وفي عاـ 
حيث نظـ ىذا التشريع مسالة التوقيع االلكتروني ومقدـ خدمات التوثيؽ  . االلكترونية 

شكال وتفصيال ، وبناءا عميو منح المشرع الحجية الكاممة لمتوقيع االلكتروني في حالة ما اذا توافرت الشروط 
.  المطموبة بالتوقيع االلكتروني 

 :التوجيـــــــــــــــــه االوربــــي -ثانيا 

            لقد نظـ التوجيو االوروبي بعض الجوانب القانونية لمتوقيع االلكتروني مستيدفا بيف التشريعات 
الدوؿ االعضاء في االتحاد االوربي الف وضع نظاـ مشترؾ حوؿ شروط التوقيع االلكتروني ومعايير 

االعتراؼ باثارىا القانونية سوؼ يساىـ  بشكؿ واسع في تدليؿ العقبات التي تعترض  استخداـ ىذه االلية 
. داخؿ االسواؽ االوربية 

ويساعد التوجيو االوربي  في خمؽ اطار قانوني متناسؽ داخؿ المجموعة االوربية ، ىذا التناسؽ مف شانو  

تدعيـ الثقة وووسائؿ االتصاؿ الحديثة التي تساعد في استخداـ امف ليذه الوسائؿ في انجاز المعامالت  ويقر  

التوجيو االوربي باالتفاقات المتعمقة باالثبات والتي بموجبيا يتفؽ اطرافيا عمى شروط قبوؿ التوقيع االلكتروني  
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. في االثبات 

ويسعى االتحاد االوربي مف خالؿ التوجيو المذكور الى اقامة التكافؤ بيف التوقيع االلكتروني والتوقيع التقميدي 
مف حيث الحجية ، وقد حدد التوجيو نطاؽ التكافؤ بخصوص التوقيع المعزز الذي يتـ اصداره عف طريؽ 

 الخاص 93/99اليات حمائية وتامينية اذ في الفقرة االولى مف المادة الخامسة  مف التوجيو االوربي رقـ 
بالتجارة االلكترونية والتوقيع االلكتروني تمـز الدوؿ االعضاء باف تعمؿ عمى اف يكوف التوقيع االلكتروني 
: المتقدـ او المعزز بالمستند الى شيادة توثيؽ والذي يتـ اصداره مف خالؿ تقنيات تضمف لو الثقة واالماف 

تتوافر في المتطمبات القانونية لمتوقيع بالنسبة لممعطيات االلكترونية بنفس الطريقة التي يوفرىا  -1
 التوقيع الكتابي المكتمؿ والشروط بالنسبة لممحرر الكتابي 

 .يكوف مقبوال كدليؿ اثبات كامؿ اماـ القضاء حتى يمنح الحجية المقررة لمتوقيع الخطي -2

يتضح مف خالؿ  ىذه المادة اف التوجيو االوربي اراد مف الدوؿ االعضاء العمؿ عمى الغاء اي تمييز بيف 
ىذا التوقيع والتوقيع التقميدي واعطاء التوقيع االلكتروني المتقدـ الحجية الكاممة في االثبات اماـ القضاء 

. التقميدي 

اما التوقيع غير المعزز ، فاف التوجيو االوربي ال يفرض عمى الدوؿ االعضاء اال االلتزاـ بعدـ انكاره كوسيمة 
اثبات لمجرد كونو في شكؿ الكتروني او انو يرفؽ بشيادة تؤكد صحتو عف طريؽ استخداـ ادوات تاميف 

 مف التوجييتوجو الدوؿ االعضاء الى عدـ اىدار قيمة 5 مف المادة 2التوقيع ، وىذا ما جاءت بو الفقرة  
التوقيع االلكتروني في االثبات واالعتداد بو كدليؿ ومنحو الحجية المناسبة حتى واف لـ يكف مستوفيا لشروط 

. التوقيع االلكتروني المعزز او المتقدـ 

وىذا يعني اف االعتراؼ بحجية التوقيع االلكتروني  في ىذه الحالة  ال يتساوى مع االعتراؼ القانوني المقرر 
لمتوقيع االلكتروني المتقدـ بحيث يجب عمى مف يتمسؾ بالتوقيع االلكتروني الذي ال يتوافر فيو المتطمبات 
. القانونية اف يقيـ الدليؿ اماـ المحكمة عمى جدارة التقنية المستخدمة في انشاء واصدار التوقيع االلكتروني 

وفي ايطار اعطاء مصداقية لمتوقيع الكتروني اصدرت اجيزة االتحاد االوربي تعميمات بشاف التوحيد الغيابي 

 اذ بواسطة ىذه التعميمات انشئت لجنة التوقيع الكتروني 2003 يوليو 4االوربي لمتوقيعات االلكترونية بتاريخ 
 .التي مف  مياميا وضع تفاسير وتوصيات بشاف التوحيد القياسي لخدمات التوقيع االلكتروني
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: في القانون الفرنسي - ثالثا 

جعمت المشرع الفرنسي يتدخؿ بموجب القانوف رقـ    اف اعتماد وسائؿ االتصاؿ الحديثة في المعامالت
تنص عمى    والتي1 مف القانوف المدني 1348والذي عدؿ المادة 1980يوليوز /12الصادرفي 525/80

عمؿ ارشيؼ لمنسخ الموثقة والدائمة وىي تمؾ التي يمكف الرجوع الييا كاذلة اثبات غير عادية وذلؾ في 
، وذلؾ لينظـ وسائؿ اثبات التصرفات القانونية بوجو عاـ بحيث تبنى مفيوما حديثا 2المواد المدنية والتجارية 

. لمصورة اذ منحيا حجية معينة في االثبات 

وانو لتنظيـ مسائؿ التجارة االلكترونية وما يتعمؽ باالثبات المعموماتي ، والتوقيع االلكتروني ، وكؿ ىذه 
التنظيمات فتحت المجاؿ اماميا لالىتماـ بحجية التوقيع االلكتروني فصدر قانوف التوقيع االلكتروني رقـ 

 في صورة تعديؿ لمنصوص المنظمة لالثبات في القانوف المدني الفرنسي بما 2000مارس 13 في 230
يجعميا متوافقة مع التقنيات المعموماتية ، وكثرة استخداـ التوقيع االلكتروني في المعامالت االلكترونية ، وقد 

 مف القانوف المدني الفرنسي في ست فقرات ، وقد اضفى عمى 1316ادرج ىذا التعديؿ في نص المادة  
الكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية والتوقيع االلكتروني الحجية في االثبات شانيا في ذلؾ شاف الكتابة 

 .الخطية والمحررات الورقية ، والتوقيع التقميدي 

الوثيقة االلكترونية ليا نفس الحجية التي " فقرة االولى مف القانوف المدني المعدلة اف 1316فقد نصت المادة 
....". تتوفر عمييا الوثيقة الخطية بشرط اف تكوف ليا القدرة عمى تحديد الشخص الصادرة عنو 

 عمى التوقيع ضروري التماـ العقد القانوني ، ولتحديد ىوية مف وضعو ، كما يكشؼ 1316كما تنص المادة 

حينما يكوف التوقيع االلكتروني فانو يكمف في ......عف رضا االطراؼ بااللتزامات  الناشئة عف العقد 

.................". استخداـ طريقة  جاىزة لتحديد اليوية بنا يضمف  ارتباطو بالعقد الذي وضع عميو التوقيع 

 

موقع العمـو  - جامعة القاضي عياش - خصوصيات التوقيع االلكتروني وحجيتو في االثبات محمد محروؾ ،  -1
 .12:00عمى الساعة https // www.marocdroit . com القانونية                        

  .285 فحة  صمرجع السابؽ ، عبدالفتاح بيومي حجازي ، اؿ -2

-79- 



  
 

لتصبح  " التوقيع بخط اليد "  فقد ادخؿ عمييا عمييا المشرع الفرنسي تغييرا وخاصة في عبارة1326اما المادة 

وذلؾ يمغي كؿ تفرقة بيف التوقيع الخطي والتوقيع االلكتروني فاالمضاء ىو الذي " التوقيع بواسطة الشخص " 
. يمكف اصداره بخط اليد  لكف التوقيع االلكتروني بواسطة الشخص 

، بحيث يشمؿ التوقيع الخطي والتوقيع االلكتروني  بكافة اشكالو وىذا يعني اف التوقيع  االلكتروني لو نفس 
. االثار القانونية  المترتبة عمى االمضاء الخطي  دوف تمييز بينيا مف حيث االثار القانونية 

 اف المشرع الفرنسي قد استجاب 23/2000يظير مف خالؿ استعراض التعديالت  التي جاء بيا القانوف رقـ 
لمتوجييات االروبية الداعية الى تطوير التشريعات الوطنية لمدوؿ االعضاء لتنسجـ مع قواعد ىذه التوجييات 
فالمشرع الفرنسي وضع الوؿ مرة تعريفا لمتوقيع يجعمو مستوعبا لكؿ ما يستجد مف طرؽ التطور التكنولوجي 

. في المستقبؿ 

يالحظ اف ىذا القانوف جاء لتنظيـ التوقيع االلكتروني مف الناحية التقنية وتحديد الشروط الواجب توافرىاحتى 
. يمكف لمتوقيع اف يستفيد مف قرينة الموثوقية وبغرض االعتراؼ بحجيتو 
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 :موقف بعض البمدان العربية : الفرع الثاني 

 :قانون االردنـــــــــي : اوال 

خطت المممكة االردنية الياشمية خطوة  ىامة باتجاه  تنمية التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية 
 وقد بدا العمؿ بيذا  القانوف  بشكؿ  متزامف مع 2001 لعاـ 85باصدارىا قانوف المعامالت االلكترونية  رقـ 

توقيع االردف التفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة االمريكية  التي تضمنت بنودا  خاصة عف التجارة 
. االلكترونية  ، وكذلؾ انضماـ االردف لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعو عمى اتفاقية الشراكة االردنية االوربية 

واف ىذا القانوف اثناء تعريفو لتوقيع االلكتروني في المادة االولى شمؿ جميع االشكاؿ والطرؽ  التي يتـ بيا   

توقيع محرر ما بوسيمة الكترونية سواء المستخدمة حاليا كالتوقيع الرقمي او اية وسيمة يتـ استخداميا مستقبال 

، وييدؼ ىذا القانوف الى تسييؿ استعماؿ الوسائؿ االلكترونية في اجراء المعامالت مع مراعاة احكاـ اي 

. قوانيف اخرى ودوف تعديؿ او الغاء الي مف احكاميا

 مف قانوف المعامالت التجارية عددا مف االستثناءات مف تطبيؽ ىذا 6وقد اورد المشرع االردني  في المادة 
القانوف  وىي الحاالت التي تحتاج فييا المعامالت  الى توثيقات كتابية وذلؾ نظرا لطبيعتيا الخاصة 

وىذه الحاالت ىي  وىذه الحاالت ،ويحتاج اتماميا الى  القياـ باجراءات معينة بموجب قوانيف خاصة 

العقود والمستندات والوثائؽ التي تنظـ وفقا لتشريعات خاصة بشكؿ معيف اوتتـ باجراءات محددة  -1
: ومنيا 

 . انشاء الوصية وتعديميا  -
 . انشاء الوقؼ وتعديؿ شروطو  -
 معامالت التصرؼ باالمواؿ غير المنقولة بما في ذلؾ الوكاالت المتعمقة بيا وسندات ممكيتيا  -

 .وانشاء الحقوؽ العينية  عمييا باستثناء عقود االيجار الخاصة بيذه االمواؿ 
 . الوكاالت والمعامالت المتعمقة باالحواؿ الشخصية  -
 االشعارات المتعمقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكيرباء والتاميف الصحي والتميف عمى  -

 .الحياة 
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 . لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبميغ القضائية وقرارات المحاكـ  -
 االوراؽ المالية اال ما تنص عميو تعميمات خاصة خاصة تصدر عف الجيات المختصة استنادا  -2

 .لقانوف االوراؽ المالية النافذ المفعوؿ 

وقد اعترؼ المشرع االردني بالتعامالت  االلكترونية  ومنيا ذات القوة والحجية في االثبات المترتبة عمى  

  .1المحررات او التوقيعات  التقميدية 

 :موقف المشرع المصري : ثانيا 

 ، 2 في شاف التوقيع االلكتروني 2004 لعاـ 15 مف القانوف رقـ 14نص المشرع المصري في المادة 
فالتوقيع االلكتروني في نطاؽ المعامالت المدنية والتجارية واالدارية ذات الحجية المقرر لمتوقيعات في احكاـ 
قانوف االثبات في المواد المدنية والتجارية ، اذا روعي في انشائو واتمامو الشروط المنصوص عمييا في ىذا 

 .القانوف والضوابط الفنية والتقنية التي تحددىا الالئحة التنفيذية

ليذا نالحظ مف ىذه المادة اف المشرع المصري اعترؼ بحجية التوقيع االلكتروني في التعامالت المدنية 
والتجارية ، وذلؾ في حالة اذا احسف انشاء ىذا التوقيع ، وتـ توفير الشروط المنصوص عمييا في ىذا 

 .القانوف 

كما يرى اسامة بف غانـ العبيدي اف اعتراؼ المشرع المصري بحجية االثبات لمتوقيع االلكتروني انو يكمؿ 
المنظومة االلكترونية في جميورية مصر العربية ، كما يصبح لمتوقيع االلكتروني والمحررات االلكترونية ذات 

الحجية الموجودة في قانوف االثبات الشيء الذي يدعـ التقنيات الحديثة والوسائؿ االلكترونية ويسيؿ 
 .3اسخداميا مف قبؿ االفراد والجيات الحكومية والخاصة 

 

 و 181معيد االدارة العامة برياض ص – اسامة بف غانـ العبيدي  بحث حوؿ حجية التوقيع االلكتروني في االثبات  -1
 . 27/04/2019تاريخ االطالع  repository . nauss.edu.sa الموقع االلكتروني  182

 .2004 لسنة 15قانوف تنظيـ التوقيع االلكتروني المصري رقـ  -2
 ، 28حجية التوقيع االلكتروني المجمة العربية لمدراسات االمنية والتدريب الرياض ، المجمد : اسامة بف غانـ العبيدي  -3

 . وما يمييا 179 صفحة 56العدد 
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: فــــــي القانون الجزائري :  الفرع الثالث

المشرع الجزائري اعتبر الكتابة سواء في الشكؿ االلكتروني او عمى دعامة مادية ال تعد دليال كامال في 
االثبات ما لـ تكف موقعة ، فالتوقيع ىو العنصر الثاني الذي يعطي لممحررات حجية وبذلؾ  نصت المادة 

 مف القانوف المدني عمى انو يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو او وقعو او وضع عميو 2 مكرر 327
بصمة اصبعو ما لـ ينكر صراحة ما ىو منسوب اليو ونص كذلؾ عمى انو يعتد بالتوقيع االلكتروني  وفقا 

 ، وبذلؾ يكوف المشرع قد اعترؼ صراحة بالتوقيع االلكتروني 1 فقرة 323لمشروط المذكورة في المادة 
استكماال العترافو بحجية الكتابة في الشكؿ االلكتروني مسايرة وتماشيا مع افرازات عصر المعمومات الذي 

 المتعمؽ 15/04 مف القانوف 7ادخؿ رسائؿ حديثة في ابراـ العقود والتوقيع عمييا الكترونيا كما نصت المادة 
بالتوقيع والتصديؽ االلكترونيف عمى اف التوقيع االلكتروني الموصوؼ ىو التوقيع االلكتروني الذي تتوفر فيو 

: المتطمبات االتية 

. اف ينشا عمى اساس شيادة تصديؽ الكترونية موصوفة  -
. اف يرتبط بالموقع دوف سواه  -
 .اف يمكف مف تحديد ىوية الموقع  -

تشير المادة المذكورة اعاله اف المشرع الجزائري وضع شروط البد مف اف تتوفر في التوقيع االلكتروني حتى 
يمكف اصباغ عميو صفة الحجية في االثبات وىو نفس الموقؼ الذي اخذت بو التشريعات السابقة الذكر 
حيث نجد انيا تتفؽ عمى مبدا واحد وىو حتى يعتد بالتوقيع االلكتروني في االثبات يجب اف يتحكـ ذلؾ 

 .بشروط واال تسقط صفة الحجية منو في االثبات 

يعتبرالتوقيع االلكتروني الموصوؼ وحده مماثال لمتوقيع المكتوب سواء "  منو عمى اف 8كما نصت المادة 
" .  كاف لشخص طبيعي او معنوي 

يالحظ اف المشرع اعطى التوقيع االلكتروني الموصوؼ نفس الحجية القانونية لمتوقيع الخطي ، كما حصر 
. مبدا المماثمة في التوقيع االلكتروني الموصوؼ وحده سواء كاف ىذا الشخص طبيعي او معنوي 

 اعاله ال  8بغض النظر عف احكاـ المادة "  مف ذات القانوف نصت عمى انو 9ىذا باالضافة الى اف المادة 
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: يمكف تجريد التوقيع االلكتروني مف فعاليتو القانونية او رفضو كدليؿ اماـ القضاء  بسبب 

 شكمو االلكتروني او  -1
  انو ال يعتمد عمى شيادة تصديؽ الكتروني موصوفة  -2
 .او انو لـ يتـ انشاؤه بواسطة الية مؤمنة النشاء التوقيع االلكتروني  -3

المشرع الجزائري اقر بصورة واضحة ومباشرة باف التوقيع االلكتروني اي ذلؾ التوقيع الذي لـ يستوؼ شروط 
التوقيع الموصوؼ يمكف االعتماد عميو كدليؿ اثبات اماـ القضاء وال يمكف تجريده مف الحجية المعبر عنيا 

بالفاعمية القانونية 

يستخمص مف خالؿ النصوص السابقة اف التشريعات المختمفة اولت االثبات االلكتروني حيث ساوت التوقيع 
االلكتروني بالتوقيع التقميدي وارت لو حجية مستوية لحجية ىذا االخير لذا لـ يعد  احداث التوقيع بواسطة  

وسيمة الكترونية عقب اماـ االعتراؼ بو وقبولو كعنصر في دليؿ االثبات فقد اصبح التوقيع االلكتروني بعد 
مساواتو  بالتوقيع التقميدي اداة تصمح لتوثيؽ  التصرفات التي تتـ بواسطة الوسائؿ االلكترونية 

كما اف مساواة التوقيع االلكتروني بالتوقيع التقميدي انيت سمطة القاضي التقديرية في االخذ بالتوقيع 
. االلكتروني او رفضو 
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  خاتمــــــــة

خاتمــــــــــــــــــــــة  
ان موضوع التوقيع االلكتروني وحجيتو في االثبات فكرة حديثة ، فيذا النوع من التوقيع فرضو          

الوجود الرقمي لنظام المعمومات ، وىو حاصل التطور التكنولوجي واستخدام الوسائط االلكترونية في 
معالجة البيانات ، فقد ظيرت لمواقع العممي وسائط حديثة في ابرام التصرفات القانونية تختمف عن 

الوسائل التي الف اشخاص استخداميا ، ومع الدخول الفعمي ليذه الوسائط حيز ابرام التصرفات القانونية 
، ظيرت مصطمحات جديدة في المجال القانوني االمر الذي ترتب عميو طرح تحديات جديدة عمى 

الصعيد القانوني ، تتمثل في مدى استيعاب القواعد العامة لالثبات ليذه المصطمحات المستحدثة خاصة 
وان التجارة والمعامالت القانونية االلكترونية تعتمد في اتمام معامالتيا عمى استخدام وسائل الكترونية 

حديثة بديال عن الوسائل التقميدية التي تعتمد الكتابة الورقية والتوقيع الخطي فيذه االخيرة ال تتناسب مع 
طبيعة المعامالت االلكترونية ، وانطالقا من ذلك وجدت الحاجة الى ضرورة تطوير ىذه القواعد لكي 

. تستوعب المصطمحات الجديدة او المستحدثة 

ان ظيور فكرة التوقيع االلكتروني غيرت من مفيوم التوقيع التقميدي اذ تراجع ىذا االخير بعد دخول 
التوقيع االلكتروني مجاالت الحياة المختمفة  ، واستخدامو كاداة لتوثيق مختمف المعامالت االلكترونية النو 
يعد وسيمة  حديثة لتحديد ىوية صاحب التوقيع وانصراف ارادتو الى االلتزام بما وقع عميو ، اي يعبر عن 
رضائو بالترف القانوني الموقع عميو مما يعني انو يؤدي ذات الوظائف  التي يؤدييا التوقيع التقميدي ، اال 

 المعامالت والتصرفات القانونية التي تتم عبر لنوعيةانو ينشا عبر الوسيط االلكتروني ، وىذا استجابة  
االنترنت او من خالل وسائط الكترونية  ، فحيث تبرم التصرفات والمعامالت القانونية الكترونيا وجب ان 

يتم التوقيع عمييا الكترونيا ، وبما ان التوقيع االلكتروني من المفاىيم المستحدثة في الفكرالقانوني ، فقد 
صدرت تشريعات دولية واقميمية ووطنية تنظم احكام التوقيع االلكتروني بشكل خاص واالثبات االلكتروني 
بوجو عام ىذه النصوص القانونية جاءت بتعريف عام لمتوقيع سواء كان توقيعا تقميديا او توقيعا الكترونيا 

. او اي شكل اخر يظير في المستقبل 

ان االجراءات التقنية التي يتم اتباعيا النتاج التوقيع االلكتروني ليست واحدة ، وانما تتعدد وتتنوع تبعا 
لمتقنية التكنولوجية ، مما يفرز اشكاال  مختمفة  لمتوقيع االلكتروني، واساس االختالف يكمن في اختالف  
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 .ي التقنية المستخدمة في تشغيل منظومة  التوقيع االلكترون

ان تطبيقات التوقيع االلكتروني ال تنحصر فقط في توثيق التصرفات التي تتم عبر وسائط الكترونية ، 
وسائل الدفع االلكترونية ، والنقود االلكترونية : وانما تستخدم في مجاالت افرزتيا االلكترونية مثل 

. واالوراق التجارية واالعتماد المستندي االلكتروني والحكومة االلكترونية    

لقد تبين لنا من خالل ىذا الموضوع ان التوقيع االلكتروني حتى يمكن ان يؤدي ذات وظائف التوقيع 
التقميدي ، فالبد ان يتوافر فيو عنصري الثقة ، واالمان حتى يحوز عمى ثقة المتعاممين ، وبالتالي مساواتو 

مع التوقيع العادي ، ونظرا لغياب العالقة المباشرة بين االطراف في معظم التصرفات التي تتم عبر 
الوسائط االلكترونية ، وخاصة االنترنت فان عنصر الثقة واالمان في ىذه التصرفات اساسي ، والن 

مسالة منح الحجية لمتوقيع االلكتروني مرتبطة في االساس بدرجة  االمان التي يتمتع بيا التوقيع 
. االلكتروني في المعامالت االلكترونية 

ان التشريعات المنظمة لالثبات االلكتروني ، ومن اجل اضفاء عنصر االمان والثقة عمى التوقيع 
االلكتروني اوجدت طرفا ثالثا وظيفتو وميمتو توطيد العالقة وتوثيقيا بين اطراف التصرف ، وذلك من 

خالل شيادة يصدرىا تتضمن مجموعة من البيانات تعمل عمى تاكيد العالقة بين الموقع وتوقيعو ، وىو 
ما يعرف بمؤدي خدمات التصديق االلكتروني او مزود خدمات التصديق االلكتروني ونظرا الىمية الدور 

الذي تقوم بو المتمثل في دور الوسيط المؤتمن في ابرام التصرفات االلكترونية فانو تم اقرار مسؤولية 
مؤدي خدمات التصديق االلكتروني المدنية والجزائية عن كل خطا يرتكبو ، ويمحق ضررا باالطراف 

.   المتعاقدة  او بالغير

واذا تم انشاء توقيع الكتروني وفقا لتمك االجراءات  بشكل سميم ، فانو يصبح قادرا عمى تحقيق اعمى 
مستوى من االمن يتفوق فيو عمى التوقيع التقميدي كونو يحقق سالمة بيانات المحرر االلكتروني وقدرتو 

. في الحفاظ عمى سرية المعمومات المدونة في المحررات الموقعة الكترونيا 

ان تقنيات التوقيع االلكتروني ليا عدة صور واشكال ولعل افضميا اليوم ىو التوقيع الرقمي الذي يعتمد 
عمى مفتاحين غير متماثمين عام وخاص وعمى كل فقد حددت ونظمت كل التشريعات مسالة التوقيع 

 االلكتروني مركزة عمى امان التقنية ، وضمان الحفظ السميم لممحرر اثناء تحريره في وسائط نقمو وحين 
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 .تخزينو 

تحقيقا لمستمزمات الثقة ، واالمان التي تعتبر من الضمانات االساسية لمتعامالت االلكترونية ظيرت 
الحاجة لوجود جية ثالثة مستقمة عن اطراف العالقة القانونية ، وىي مؤدي خدمات التصديق االلكتروني 

 .15/04او الطرف الثالث كما جاء بذلك القانون الجزائري 

لكي يكتسب التوقيع االلكتروني حجية في االثبات تم وضع شروط خاصة بو ، يجب ان تتوفر فيو لكي 
يكتسي القوة الثبوتية  ، فقد اشارت الييا جل التشريعات منيا قانون االونيسترال ، والتوجيو االوربي لمتوقيع 

 .االلكتروني ، والقانون العربي االسترشادي لالثبات بوسائل االتصال الحديثة 

منح حجية التوقيع االلكتروني في االثبات متوقف عمى درجة االمان التي توفرىا تقنية االتصال الحديثة 
التي تستخدميا االطراف المتعاقدة ، وليذا تسعى كثير من التشريعات لوضع اجراءات تحقق االمن ، 

والثقة ، والحماية القانونية لمتوقيع االلكتروني من خالل تسجيمو ، وتوثيقو من قبل جية معتمدة تصدر 
شيادات التصديق ويكون مودعا لدييا ، وىي تعمل بترخيص وتحت متابعة ورقابة السمطة ادارية يحددىا 

 . تشريع كا دولة كما فعل المشرع الجزئري 

 :وعمى ضوء النتائج المتوصل الييا  يجدر بنا تقديم التوصيات ، واالقتراحات التالية 

ضرورة التاكيد في القوانين المختمفة عمى منح التوقيع االلكتروني ذات الحجية القانونية المعترف  -
بيا لمتوقيع التقميدي ، عمى ضوء التطور الكبير في النظام المعموماتي والتوجو نحو ابرام 

 .التصرفات والعقود عبر الوسائط االلكترونية مع تدعيم نظام الحكومة االلكترونية 
ضرورة اشتراط حد ادنى من الخبرة الفنية والتقنية في المتقدم بطمب الحصول عمى ترخيص من  -

 .اجل ممارسة ميمة التصديق االلكتروني 
ضرورة وضع قواعد واليات خاصة ، ومعايير لحفظ المحررات االلكترونية ، وذلك من خالل  -

انشاء ىيئة او مرفق تسند لو ىذه الميمة مع اقرار مسؤوليتو المدنية والجزائية في حالة االخالل 
 .بواجباتو ، سواء اكان ذلك عمدا او خطا 

العمل عمى سن وتقنين نصوص قانونية ، لتحديد مكان انعقاد التصرفات القانونية االلكترونية ،  -
 مع تحديد االختصاص القضائي في حالة نشوب النزاع ، والقانون الواجب التطبيق ، خاصة اذا 
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 .كانت المعاممة تتضمن عنصر اجنبي 
ضرورة تنظيم برامج تكوينية ودورات تدريبية مكثفة لمنتسبي سمك القضاء والمحامين في مجال  -

 المعموماتية وتقنياتيا التي ترتكز عمييا وسائل االثبات ، خاصة في الجانب التقني في االدلة التي 

تبرم عمى وسائط الكترونية ، عمى ان التقتصر عمى الجانب النظري ، بل ال بد من االعتماد عمى 
الجانب العممي الذي يمارس من خاللو الية تكوين محرر الكتروني وتشغيل منظومة التوقيع 

 .االلكتروني 

ضرورة استفادة المشرع الجزائري من تجارب الدول في نشاط التصديق االلكتروني لما لو من  -
اىمية في توطيد العالقة وتوثيقيا بين اطراف التصرف ، وذلك من خالل االذن لالشخاص 

الطبيعية او االشخاص المعنوية العامة او الخاصة بممارسة وظيفة التصديق االلكتروني ومنح 
 .رخص الممارسة 

 المتعمق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ، حتى 15/04 من القانون 08اعادة صياغة المادة  -
 من ذات القانون الن التناقض في صياغة النصوص يؤدي 9تكون منسجمة مع احكام المادة 

"  نصت عمى انو 8الى سوء الفيم ، مما ينعكس سمبا عمى االطراف المتعاممة خاصة وان المادة 
يعتبر التوقيع االلكتروني وحده مماثال لمتوقيع المكتوب سواء كان لشخص الطبيعي او المعنوي 

 اعاله ال يمكن تجريد 8بغض النظر عن احكام المادة "  تنص عمى انو 9في حين ان المادة 
 :التوقيع االلكتروني من فعاليتو القانونية او رفضو امام القضاء بسبب 

 .شكمو االلكتروني  -
 .انو اليعتمد عمى شيادة تصديق الكتروني موصوفة  -
 .انو لم يتم انشاؤه بواسطة الية مؤمنة النشاء التوقيع االلكتروني  -
ضرورة صياغة قانون جزائري يتعمق بالتجارة االلكترونية  استرشادا بقانون االونيسترال النموذجي   -

 .بشان التجارة االلكترونية 
ضرورة صياغة قانون جزائري يتعمق بالتجارة بالتجارة االلكترونية واسترشادا بقانون االونيسترال  -

 .النموذجي بشان التجارة االلكترونية 
 ضرورة صياغة قانون جزائري يسمح بتنظيم محررات رسمية عمى وسائط الكترونية مع معالجة  -
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االوضاع القانونية التي يجب عمى الموظف العمومي المختص مراعاتياعند تحريره لممحرر  -

مثل حضور االطراف امام الموظف العمومي المختص او توقيع الشيود : الرسمي االلكتروني 
وامكانية الحضور االفتراضي لممتعاقدين والشيود او .عمى ىذا المحرر الرسمي االلكتروني 

 االستعانة 
 .بالموظف العمومي المختص بمكان تواجد احد المتعاقدين او الشيود 

حث الدول العربية عمى االقتداء باالتحاد االوربي من اجل انشاء ىيئة عربية تتالف من خبراء  -
ومختصين ، تتولى اصدار التوجيات العربية بشان المعامالت االلكترونية ، مع اعتماد نظام 

 .التحكيم في فض المنازعات المتعمقة بالتصرفات والعقود االلكترونية عمى المستوى العربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-89-  



 :قائمة المراجـــــــــــــــــــــــــع 

  المراجع بالمغة العربية: 

 :النصوص التشريعية : اوال 

 :النصوص التشريعية الجزائرية -1

 المؤرخ في 75/58 المعدل والمتمم لالمر 20/06/2005 المؤرخ في 10 /05القانون  -1
 . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975
 

 يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق 01/02/2015 مؤرخ في 15/04قانون رقم - 2
  .2015-02-10 في ة صادر06 عدد جريدة رسمية االلكترونين ، 

 :النصوص التشريعية االجنبية -2

  .2017-09-30 الصادرة بتاريخ 229الجريدة الرسمية الفرنسية عدد –  -1

  .2016-02-10 المؤرخ في 131 -2016تعديمو بموجب االمر رقم  -2

  .05/10/2016 الصادرة بتاريخ 233الجريدة الرسمية الفرنسية عدد  -3

 بشان تحديد اليوية 2014 يوليو 23 المؤرخة في 10/2014الئحة االتحاد االوربي رقم  -4
 .االلكترونية،والخدمات االئتمانية لممعامالت االلكترونية في السوق الداخمية 

 المتضمن قانون المعامالت االلكترونية االردني ، الصادر بالجريدة 2001 -58قانون رقم  -5

  .2001-12-31 بتاريخ 4534الرسمية العدد 

 .2004 لسنة 15قانون تنظيم التوقيع االلكتروني المصري رقم  -6
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 :النصوص التنظيمية :ثانيا 

 المتعمق بنظام االستغالل المطبق عمى كل 01/123 يعدل ويتمم المرسوم 07/162المرسوم –  1

نوع من انواع الشبكات بما فييا الالسمكية الكيربائية وعمى مختمف خدمات المواصالت السمكية 

. 37 الجريدة الرسمية عدد  30/05/2007والالسمكية مؤرخ في  

 يحدد تنظيم المصالح التقنية 2016افريل /25 مؤرخ في 16/134المرسوم التنفيذي رقم  -2

 صادر في 26ىاميا ج ر عدد ملمسمطة الوطنية لمتصديق االلكتروني وسيرىا و-واالدارية 

 . 2016افريل /28

 :الكتب والمؤلفات :ثالثا 

  :الكتب المتخصصة-1

  .2004 كمية التجارة االلكترونية جامعة المنصورة سنة – احمد محمد غنيم االدارة االلكترونية – -1

  .2002ابو ىيبة نجوى التوقيع االلكتروني ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة  -2

 .2008، التوقيع االلكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ، سنة امير فرج يوسف  -3

ابو زيد محمد محمد ، تحديث قانون االثبات ، مكانة المحررات االلكترونية بين  االدلة الكتابية    -4

     . 2002، دار النيضة العربية القاىرة  سنة 
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  .2004ايمن سعد سميم ، التوقيع االلكتروني ، دار النيضة العربية القاىرة مصر سنة  -5

 1العبودي عباس ،تحديات اثبات بالسندات االلكترونية ومتطمبات النظم القانونية لتجاوزىا ، ط  -6

 .  2010منشورات الحمبي الحقوقية لبنان سنة 

دراسة " اياد محمد عارف عطا سده ، اطروحة مدى حجية المحررات االلكترونية في االثبات  -7

 . 2009كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية فمسطين سنة  "  مقارنة

ط  (ماىيتو ، مخاطره ، وكيفيتو مدى حجيتو في االثبات  )ثروت عبدالحميد ، التوقيع االلكتروني  -8

 . 2007 ، دار الجامعة الجديدة االسكندرية ، مصر 1

محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة الكترونيا في االثبات دراسة مقارنة ، دار الجامعة  -9

    .2015الجديدة ، االسكندرية ، مصر ، سنة 

  .2001محمد المرسي زىرة ، عناصر الدليل الكتابي التقميدي بدون ناشر ، سنة -10

محمد المرسي زىرة ، الحماية المدنية لمتجارة االلكترونية ، العقد االلكتروني االثبات االلكتروني ، -11

  .2008 القاىرة سنة 1المستيمك االلكتروني دار النيضة العربية االولى ط

 . 2009وااللكتروني دار الفكر الجامعي االسكندرية سنة ، محمد حسين منصور ، االثبات التقميدي -12

  .2009لورنس محمد عبيدات ، اثبات المحرر االلكتروني دار الثقافة ، االردن ، سنة -13
 
 .2005 دار الثقافة االردن سنة 1حجية التوقيع االلكتروني في االثبات ط–عالء محمد نصيرات – 14

عبدالفتاح بيومي الحجازي ، التوقيع االلكتروني في النظم القانونية ، دار الفكر الجامعي االسكندرية -15
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    .2005، الطبعة االولى سنة 

التوقيع االلكتروني عبر االنترنت ومدى حجيتو في االثبات دراسة مقارنة بالفقو  )نادية ياس البياتي -16

 202 ،ص2017 دار البداية ناشرون وموزعون االردن  ، سنة 1اسالمي ط

 دار 1ط– التوقيع االلكتروني – عبير ميخائيل الصفدي الطوال ، النظام القانوني لجيات توثيق -17

 .     2010وائل لمنشر والتوزيع  االردن سنة 

 ضياء امين مشيمش ، التوقيع االلكتروني دراسة مقارنة ، دار المنشورات الحقوقية  طبعة سنة -18

2003.  

سعيد السيد قنديل ، التوقيع االلكتروني ، ماىيتو ، صوره حجيتو في االثبات بين التداول  –19   

 . 2006 دار الجامعة الجديدة لنشر اسكندرية سنة 2واالقتباس ط

 قادري عبدالفتاح الشياوي ، قانون التوقيع االلكتروني والئحتو التنفيذية والتجارة االلكترونية في - 20

  .  2005 ، سنة 1التشريع المصري والعربي واالجنبي ، دار النيضة العربية  ، ط

 . 2003دويدار ىاني ، الوفاء باالوراق التجارية الكترونيا دار الجامعة الجديدة لمنشر سنة – 21

ن   عما1حمد النوافمة ، حجية المحررات االلكترونية في االثبات ، دار وائل لمنشر طايوسف  –22

 . 2007االردن سنة 
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 :الكتب العامـــــــــــــة -2

 1الغوثي بن ممحة ، قواعد وطرق االثبات  ومباشرتيا في النظام القانوني الجزائري دوات ، ط  -1
 . 2001سنة 

"  احمد شكري السباعي ، الوسيط في االوراق التجارية ، الجزء االول اليات وادوات االئتمان – -2
   .1998الطبعة االولى  سنة " الكمبيالة والسند المر 

 دار الثقافة لمنشر 2برم عبر شبكة االنترنت ط مبشار محمود دودين االطار القانوني لمعقد ال  -3

 .      2010والتوزيع االردن ، سنة 

 ط دار الفكر الجامعي ، الحجازي التجارة االلكترونية  وحمايتيا القانونية ، عبدالفتاح بيومي  – -4
.  2004اسكندرية سنة 

 . 1999محمد شريف احمد ، االلتزام في القانون المدني ، دار الثقافة عمان سنة  -5

  .2004 ، سنة 4مكتبة الشروق الدولية ط : المعجم الوسيط القاىرة  –  6

 :المجالت والمقـــــــــــاالت : رابعا 

حجية التوقيع االلكتروني المجمة العربية لمدراسات االمنية والتدريب : اسامة بن غانم العبيدي  1

 . وما يمييا 179 صفحة 56 ، العدد 28الرياض ، المجمد 

 الحسناوي مبارك ، التوقيع االلكتروني ، مجمة القانون واالعمال ، مقال منشور عمى الموقع  7

 http//www.droite tentreprise .com 9.50 في الساعة 1/03/2018 تاريخ االطالع . 

 عطا اهلل صالح ، التوقيع االلكتروني في التجارة االلكترونية والتحكيم االلكتروني مقال منشور في  8

-94- 



 newssparow. Blosport. Com /2013/05/bloq – post 4572 htniالموقع 

  تاريخ االطالع //: m.marefa.orq    httpsموقع- عن تشفير  مقال–  عال نويالتي   9

  .23 : 25 عمى الساعة 1/05/2019

معيد االدارة العامة – اسامة بن غانم العبيدي  بحث حول حجية التوقيع االلكتروني في االثبات  10

 .برياض 

 :الرسائل والمذكرات  :خامسا 

  :اطروحات الدكتوراه-1

سعدي الربيع ، حجية التوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري ، اطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في  -1

   .2015العموم القانونية تخصص قانون جنائي ، جامعة باتنة ، سنة 

 :مذكرات الماجستير -2

 بن عميمور امينة ، البطاقات االلكترونية لمدفع والقرض والسحب ، رسالة ماجيستر في القانون -1

 . 2004الخاص ، فرع قانون االعمال ، كمية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة سنة 

 :مذكرات الماستر -3

  جامعة  15/04مذكرة ماستر التوقيع االلكتروني في ظل قانون  رقم  عزولة طيموش ، -1
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   .2016 -2015عبدالرحمان ميرة بجاية كمية الحقوق والعموم السياسية سنة 

اشكالية التوقيع االلكتروني وحجيتو  )ر في القانون الخاص تينب غريب ، رسالة لنيل دبموم الماسز -2

  .2009السويسي الرباط سنة -جامعة محمد الخامس(في االثبات 

  المراجع بالمغة االجنبية: 

 :المواقع االلكترونية :سابعا 

  //: httpقانون االونيسترال النموذجي  بشان التجارة االلكترونية ، منشور عمى موقع  -1

www.unistral . org  15/05/2019 بتاريخ  .  

القانون العربي االسترشادي لالثبات بالطرق الحديثة منشور عمى موقع جامعة الدول العربية  -2
www.lasportal .orq/ar  سا  17:50 ، 23/11/2015 بتاريخ 

http//www.droite tentreprise .com- 3  
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 مــلخص المذكرة

 

 الذي شودتى وساُل اِتصال َ كان لى يإن التطور  العلمً و التكنولوج

األثر البالغ علٍ تطوير قواعد اإلثبات الموضوعيٌ للمعامّت المدنيٌ و 

التجاريٌ َ و بالضبط علٍ أدلٌ اإلثبات الكتابيٌ و التً يستعملوا 

األشخاص للدفاع عن خقوقوم و إثبات األخقيٌ عليوا َ و قد انتح هذا 

التطور مفووما جديدا فً اإلثبات يدعً اإلثبات اِلكترونً َ الذي يعقد 

علٍ الكتابٌ اِلكترونيٌ و كذلك التوقيع اِلكترونً َ و قد بدأت 

التشريعات تعترف بوذه األدلٌ و كذلك المشرع الجزاُري َ لما لوما من 

ثقٌ و أمان خاصٌ مع الدور الذي يلعبى مزود خدمات التصديق 

 .اِلكترونً 

 

 :الكلمات المفتاخيٌ

 

  .يالتوقيع التقليد/ 2التوقيع اِلكترونً  / 1

 .التوثيق / 4               التشفير / 3 

 .اإلثبات  خجيٌ / 6     التوقيع الرقمً/ 5 

   
 

 


