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 قال اهلل تعالى 
 بسم اهلل الرحمان الرحيم 

 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسم ًّى فَاْكتُبُوهُ ۚ " 

بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ۚ َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َوْليَْكتُْب 

َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ َّللاَّ

ْو َضِعيفًّا أَْو ََل ِمْنهُ َشْيئًّا ۚ فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيهًّا أَ 

يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْلَعْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن 

ْن تَْرَضْوَن ِمَن  ِرَجالُِكْم ۖ فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

هََداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَ  َر إِْحَداهَُما اْْلُْخَرٰى ۚ َوََل يَأَْب الشُّ تَُذكِّ

ا إِلَٰى  ا أَْو َكبِيرًّ هََداُء إَِذا َما ُدُعوا ۚ َوََل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيرًّ الشُّ

ِ َوأَْقَوُم لِلشَّهَاَدِة َوأَْدنَٰى أََلَّ تَْرتَابُوا ۖ إَِلَّ  لُِكْم أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاَّ أََجلِِه ۚ َذٰ

ْن تَُكوَن تَِجاَرةًّ َحاِضَرةًّ تُِديُرونَهَا بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أََلَّ أَ 

تَْكتُبُوهَا ۗ َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُْم ۚ َوََل يَُضارَّ َكاتٌِب َوََل َشِهيٌد ۚ َوإِْن 

َ ۖ َويَُعلِّ  ُ بُِكلِّ َشْيٍء تَْفَعلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْم ۗ َواتَّقُوا َّللاَّ ُۗ  َوَّللاَّ ُمُكُم َّللاَّ

  ".  َعلِيمٌ 
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 اإلهــداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى من سهرت الليالي في سبيل  تربيتنا، أمي الحبيبة 
رمز العطف و الحنان و المحبة، و إلى من عانى مشقة تربيتي أبي العزيز رمز 

العطاء، و إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل العائلة، كما أهديه إلى التضحية و 
كافة األسرة العلمية بكلية الحقوق و العلوم السياسية، و إلى كل من ساعدني من 

 .قريب  أو بعيد

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 شـكـر و عـرفـان
 

الشكر األول هلل سبحانه و تعالى الذي أتانا من العلم ما لم نكن نعلم،     
 .الصبر و العقل إلتمام هذا العملو منحنا 

اعترافا بالود و حفاظا للجميل و تقديرا لالمتنان، أتقدم بخالص الشكر 
عن قبوله اإلشراف "  بالصيفي مزيود" إلى األستاذ المشرف الفاضل 

 .على المذكرة،  و سخائه بإرشاداته و توجيهاته و بنصائحه القيمة
األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، كما أتوجه بجزيل الشكر و العرفان إلى 

 .على تفضلهم بقراءة و مناقشة المذكرة
أتوجه بعميق الشكل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إعداد 

 .هذه المذكرة
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 مقدمة
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كيفييات إبباتهيا بتبنيي  نظميت حقيوق األفيراد و ، وقانونية بيين األميمالتشريعات اللقد تعددت 
، مميييا د جيييدل فييييه أن التجاريييية رة فيييي المسيييائل المدنيييية ونظيييام اإلببيييات اليييذي يحتيييل أهميييية كبيييي

يبيدو هيذا  أكبرها تطبيقا من الناحيية العلميية و نظرية اإلببات تعتبر من أهم النظريات القانونية و
أعطتهيييا  و ، حييييع اعتنيييت تليييا التشيييريعات بتنظييييم قواعيييد اإلببييياتاكمجلييييا أميييام المحييي وواضيييحا 

، إذ تعيد الحقوق المكتسبة، بوضع أحكيام قانونيية عناية خاصة حفاظا على استقرار المعامالت و
نونييية فيي جميييع التشييريعات هيذه األخيييرة التيي يقييوم بتنظيمهييا قيانون اإلببييات مين أدق المسييائل القا

القضيييياء بوصييييفها ميييين أهييييم  إذ تحتييييل هييييذه األحكييييام أهمييييية كبيييييرة فييييي عييييالم القييييانون و ،الحديبيييية
 .لمؤبرة في حركة المجتمع بوجه عامالمواضيع ا

أحكام اإلببات هي الطرق التيي حيددها القيانون لكيي يببيت بهيا صياحب الحيق حقيه أميام  و 
إلببيات يكيون اليدليل فيي ا، بحييع مجردا عين دليليه عنيد المنازعية فييهلحق كما د وجود القضاء، 

 ، أي د يتصييور قيييام دعييوي قضييائية سييواء تعلقييت بالمطالبيية بحييق شخصييي هييو قييوام حييياة الحييق
اليييذي بمعنييياه القيييانوني هيييو إقامييية  ، وفيهيييا مسيييثلة اإلببيييات القضيييائي تُبيييارأو حيييق عينيييي دون أن 

 . قالمنشئ للح الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها قانون اإلببات المصدر و

، يقة القضيائية كميا أرادهيا القيانونعليه فإن اإلببات يرتكز على مبادئ للوصول إلى الحق و
يجعليه ذا  ق واإلببات وحده الذي يحيي الحي" في هذا السياق درج بعض الفقه على القول بثن  و

كغييره  المشير  الجزائيري ، و"مقعيد النفيع فييه  وام حيياة الحيق و، فاليدليل هيو قيفائدة كبييرة األهميية
 إليى 323، مخصصيا لهيا الميواد مين العقيود البياب الخياص بادلتزاميات ونظم قواعد إلببيات فيي 

ضييي وسييطيا أخييذ بالمييذهب المخييتلط الييذي يجعييل دور القا ، وميين القييانون المييدني الجزائييري 353
مبيدأ  ذليا ميع احتيرام و، ادرة الكاملية للوصيول إليى الحقيقية، تاركا ليه المبيالسلبية بين اإليجابية و
       ، "اليمييييين علييييى ميييين أنكيييير لييييى المييييدعي والبينيييية ع" : قييييا للقواعييييد الشييييرعيةطب ، وحييييياد القاضييييي

عليييى  عليييى اليييدائن إببيييات ادلتيييزام و" القيييانون الميييدني التيييي نصيييت عليييى أنيييهمييين  323الميييادة و 
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 لقيييد حيييدد القيييانون طيييرق اإلببيييات المختلفييية فيييي القيييانون الميييدني و" الميييدين إببيييات اليييتخلص منيييه 
هييي المخصصيية لموضييو   الكتابيية و: قسييمها إلييى طييرق اإلببييات ذات القييوة المطلقيية  الجزائييري و

طيرق  و ،القيرائن القضيائية البينة و: فهي  ، أما بالنسبة لطرق اإلببات ذات القوة المحددةالدراسة
 .، اليمين الحاسمة و القرائن القانونيةراإلقرا: بسيطة في اإلببات 

، بيل إن الشيريعة اإلسيالمية ات الحديبيةكدليل إببات لم تكين ولييدة التشيريععموما الكتابة  و
ييا أيهيا اليذين ومنيوا إذا : " عرفت هذا النو  من اإلببات من خيالل قوليه تعيالى فيي اايية الكريمية 

 تعيييالى أمرنيييا ، و ميييدلول اايييية الكريمييية عليييى أن اهلل... "بيييدين إليييى أجيييل مسيييمى فييياكتبوه تيييداينتم 
ايية الميذكورة أعياله، فقيد ظهيرت الكتابية منيذ يتجلى ذلا مين خيالل نيص ا و ،امالتبتدوين المع

، فيإن الكتابية فيي توبييق المعيامالت و أهميية الكتابية، فعندها أكدت الشريعة اإلسالمية على القدم
، مييين بينهيييا المشييير  عصييير الحيييديع اكتسيييبت بيييالق ادهتميييام، فقيييد نظمتهيييا مختليييف التشيييريعاتال

 ، فالدليل الكتابي يحتيل قميةلمتعلق بإببات ادلتزامصل األول من الباب السادس االجزائري في الف
تتجلى الفائيدة العلميية  ، وبالخصوص في القانون الجزائري أدلة اإلببات في أغلب التشريعات، و

، و تنقسيم أدلية اإلببيات انيب الضيمانات التيي توفرهيا للخصيومللدليل الكتابي بصفة أساسية من ج
صيييطلل علييييه فيييي القيييانون الجزائيييري إليييى كتابيييات يحررهيييا شيييخص مؤهيييل قانونيييا أو ميييا أالكتابيييية 

، و هييييو مييييا اإلدارة ، و أدليييية يحررهييييا األطييييراف بثنفسييييهم وفقييييا لمبييييدأ سييييلطان(بييييالمحرر الرسييييمي)
 .(بالمحررات العرفية)أصطلل عليه 

، كانييييت موقعييييةلقانونييييية دليييييال كييييامال فييييي اإلببييييات، إد إذا الكتابيييية د تعييييد ميييين الناحييييية ا و
، بيل إن التوقييع هيو دليل الكتابي المعيد أصيال لبببياتفالتوقيع هو العنصر الباني من عناصر ال

التوقييييع هيييو  و ،نون الجزائيييري أو القيييوانين األخيييريالشيييرط الوحييييد لصيييحة المحيييرر سيييواء فيييي القيييا
مختصيية بشييخص معييين  ميية محفوظييةإشييارة متميييزة خاصيية بالشييخص الييذي صييدرت عنييه أو عال

 .موافقته على أعماله و تصرفاته اد استعمالها لبعالن عن اسمه و التعبير عناعت
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ذليييا ألن الوسيييائل  قيييد امتيييد التقيييدم العلميييي فيييي مجيييال اإلببيييات الميييدني و التجييياري، و و
ا يجعلهيا د تحقيق ممي، مع إفرازات التطور الحيديع تتالئمالتقليدية المستخدمة في اإلببات قد د 

انية طفيرة تقنيية ، ليذا عرفيت اإلنسييقها مين جهية بانييةتكون غير كافية لتحق، أو العدالة من جهة
لعقييييدين األخيييييرين ميييين القييييرن ، كنتيجيييية للبييييورة اإللكترونييييية التييييي ظهييييرت فييييي امتسييييارعة الييييوتيرة

ه الوضيعية ، قطفيت بميار هيذفي العقد األول من القيرن الحيالي أخذت في التصاعد ، والماضي
ا الييييوم نييي، حتيييى غيييدما عالم... ، السياسيييية ماعيييية، ادجتتصييياديةفيييي جمييييع مجيييادت الحيييياة ادق

يعييرف بييالمجتمع اإللكترونييي، و عصييرنا يعييرف بالعصيير الرقمييي، فاجتاحييت اادت اإللكترونييية 
 .جميع مناحي الحياة

، ذلييا أن القييانون لقانونييية بهييذا التطييور التكنولييوجيممييا د شييا فيييه تييثبر مجييال العلييوم ا و
تيييثبرت المبيييادئ  ، والتقنيييية الميييؤبرة فييييه السياسيييية و العواميييل ادجتماعيييية ويتجييياوب ميييع كافييية 

اليييذي يقيييوم عليييى عناصييير اليييدليل  ، ور القيييانوني خاصييية فيييي مجيييال اإلببييياتالراسيييخة فيييي الفكييي
ر يقيوم عليى وسييط ملميوس ، هذا األخيياللذين يحتويهما المحرر التوقيع و الكتابي من الكتابة و

وسيائل اإلببيات التقيدم التقنيي لننتقيل مين اإلببيات العيادي بالورقية إليى ، فسيايرت بيذلا هو الورقية
ليييذلا وجيييدت البشيييرية نفسيييها فيييي العصييير  ، وكترونيييي بواسيييطة المحيييرر اإللكترونيييياإلببيييات اإلل

األبيير المباشيير علييى ، مييا كيان لييه التكنولييوجي دة مين التطييور العلمييي والحيديع أمييام مرحليية جدييي
 . التجارية و المعامالت المدنية، دسيما إببات نظرية اإلببات

المسيييييتحدبات التيييييي مسيييييت أدلييييية اإلببيييييات الكتابيييييية  دراسيييييتنا ُتعنميييييى بمظييييياهر التجدييييييد و و
مييييدي حجيتهييييا فييييي اإلببييييات حينمييييا  ، والتجارييييية دون غيرهييييا الت المدنييييية والخاصيييية بالمعييييام

سيتبعاد اإلببيات هيذا يقتضيي ا ، والتصيرفات القانونيية أميام القضياء تستخدم في إببات الوقائع و
، األخيييرة تتعلييق بالمسييائل الشخصييية ، ألن هييذهاألحييوال الشخصييية أو شييؤون األسييرة فييي مسييائل
، غييير أنييه تجييدر اإلشييارة إلييى أن قييانون فلييه صييلة بالمسييائل المالييية الدراسيية    هييذهأمييا موضييو 
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ي ، خاصية عليى مسيتو ل التقيدم فيي مجيال البحيوع العلمييةالتجدييد بفضي األسرة عرف التطيور و
وء فييي بعييض األحيييان للطييرق العلمييية، مبييل تقنييية إببييات النسييب الييذي يمكيين فيييه للقاضييي اللجيي

 . البصمة الورابية

نون الخياص ، ألنيه يخيرج عين القياكيذلا اإلببيات فيي المجيال الجنيائي كما تستبني الدراسية
الجنييات ة فييي تتبييع نشييوء حييق سييلطة الدوليي ، نظييرا لتميييزه بالتشييديد ويختلييف عيين اإلببييات فيييه و

 شييائكة كبيييرا  ، كمييا أن هييذه المواضيييع متشييعبة والمجتمييع ا حماييية للفييرد وهييذ ، ولتوقيييع العقوبيية
 . حوبا مستقلة لوحدها قائمة بذاتهاتتطلب ب و

التيي ُتعنيى  اإلجرائية لبببيات، و هذه الدراسة تنصب أيضا على القواعد الموضوعية و و
 .عندما يعرض النزا  على الجهات القضائيةوسائل اإلببات التي يجب إتباعها  بثدلة و

نظييرا لطبيعيية هييذا البحييع كانييت الحاجيية ملحيية لنتبييع الميينها التحليلييي لدراسيية النصييوص 
، باإلضافة إلى المينها ادسيتقرائي إذ لجثنيا إليى اسيتقراء ي سنها أو وضعها المشر  الجزائريالت

 .   تمحيصها قدر المستطا جمعها و نا والمواد المتعلقة بموضوع

ميا للموضيو  مين أهميية  ، أولهيا  فهيي تعيود لعيدة أسيبابأما دوافع اختيار هذا الموضيو  و
التجيياري  أمييا بالنسييبة لبسييباب الذاتييية فهييي الرغبيية فييي دراسيية الشييق المييدني و ، وفييي حييد ذاتييه

مقارنتيييه بيييبعض القيييوانين  بييية بشيييكل خييياص فيييي القيييانون الجزائيييري، وبخصيييوص اإلببيييات بالكتا
بق الخييوض فيهييا دسيييما فييي التييي لييم يسيي تمحبييذم حييل بعييض المواضيييع الشييائكة و ، أيضييااألخييري
فييييي الدراسييييات اإلضييييافة  كييييذلا الرغبيييية الملحيييية فييييي وضييييع البصييييمة الشخصييييية و ، والجزائيييير

، كمييا أن هنيياا دوافييع موضييوعية تييي يحققهييا هييذا اليينمط ميين الدراسيياتال ، والقانونييية الجزائرييية
ه للعديييييد ميييين طرحيييي وتشييييعبه الكبييييير  فييييي الجزائيييير، و لحدابيييية الموضييييو  خاصيييية تعييييود أساسييييا

ة تثسييس لنظريية حديبية فيي ، حيع انه يعد بمبابياإلشكاليات، كما يرجع كذلا ألهمية الموضو 
 . اإلببات



 ة ـدمـقـم

 ه 

 

تكمن أهمية هذا الموضو  في أهمية اإلببات الكبيرة من الناحية العلميية فهيو يعيد الوسييلة 
لوسيييلة صييياغة حقييوقهم إذ د قيميية للحييق مييا لييم تتييوافر ا األكيييدة التييي يعتمييد عليهييا األفييراد فييي

فيي الكتابية ، فمن ناحية تتفوق البقة لبببات بالكتابة أهمية مزدوجة و ،إلبباته عند المنازعة فيه
بي أيسر مين التحقيق يرجع هذا إلى أن التحقق من صدق الدليل الكتا ، وعلى البقة في الشهادة

ببييات عنييد المنازعيية فييي ي تضييمن الكتابيية وجييود الييدليل لبميين ناحييية أخيير  ، وميين صييدق الشيياهد
اهيذا يرجييع إلي ، والحيق التطييرق  ، وبينمييا د تعيد الشييهادة ُمقميدمم ا ،ى أن األصييل فيي الكتابيية ُمقميدمم 

التقليدييييية التييييي ييييينص عليهييييا المشيييير   أيضييييا إلييييى التعييييادل الييييوظيفي بييييين الكتابيييية اإللكترونييييية و
 . الجزائري

تيي تزخير بيالكم اإلببات عن طريق الكتابة يعيد مين المواضييع الكالسييكية البالرغم من أن 
مين  ، فال بد دائميا  جديد ليس بالشيء السهل والبسيط، إد أن دراسة موضو الهائل من المراجع

، صيييعوبات التيييي واجهتنيييا أبنييياء البحيييعمييين بيييين هيييذه ال ، وتحميييل بعيييض الصيييعوبات والعراقييييل
ل يمكيين ادعتميياد عليهييا فييي تنيياول هييذا البحييع بشييكل مفصييصييعوبة التوصييل لنصييوص قانونييية 

رييية التييي تتنيياول موضييو  ، باإلضييافة إلييى قليية المراجييع الجزائودقيييق يسيياير التعييديالت الحديبيية
، كمييا مواكبيية للنصييوص القانونييية المعدلييةال ، وما مييا تعلييق بالكتابيية اإللكترونييية، دسيييبحبنييا هييذا

بعييض الفييرو  القانونييية  ، والقييانون التجيياري المييدني وأن تشييعب موضييو  الدراسيية بييين القييانون 
كييذا المعيقييات الخاصيية التييي واجهتنييا أبنيياء  ، ولهييا عالقيية بالتجييارة اإللكترونييية التييي األخييري و

 . ق الوقت المخصص إلنجاز هذا البحععملية البحع التي تتمبل في ضي

، أدلـة اإلببـا  المقةقـةالكتابـة مـن إذا كانـ   :عليه تكمل إشكالية البحع في ما يليي  و
التجارية السـيما فـي  فهل اإلببا  بالكتابة في الشكل التقةيدي كاف لكل المعامال  المدنية و

 جانبها اإللكتروني ؟ 

 



 ة ـدمـقـم

 و 

 

 : من هذه اإلشكالية ظهر الكبير من التساؤدت من بينها  و

، ييييدفعنا للتسييياؤل حيييول ميييا إذا التجاريييية بيييالواقع اإللكترونيييي إن تيييثبر المعيييامالت المدنيييية و -
 كانت األطر القانونية للكتابة التقليدية كافية دستيعاب هذه المعامالت المادية ؟ 

ميا هيي الضيمانات  فهل يمقبل هذا الدليل الكتابي التقليدي تحوله إليى الشيكل اإللكترونيي ؟ و -
 التي يمنحها هذا الشكل المستحدع للمتعاملين به ؟ 

التشييريعات المقارنيية فييي الييتحكم فييي تييثطير هييذه األدليية  شييريع الجزائييري ومييا مييدي فعالييية الت -
 المستحدبة لتحقيق األمن القانوني لبطراف التي تستخدمها ؟  

تيييم تقسييييم دراسييية الموضيييو  إليييى : قيييد اتبعنيييا فيييي معالجييية هيييذا الموضيييو  الخطييية التاليييية  و
، التجاريية ة فيي الميواد المدنيية وديلبببات بالكتابة التقلي: فصلين  حيع خصصنا الفصل األول 

ليى إ ، والتجارية كمبحيع أول واد المدنية وفيه سنتعرض لمفهوم الكتابة التقليدية في إببات الم و
 . التجارية كمبحع باني اد المدنية وحجية الكتابة التقليدية في إببات المو 

       الفصييييل البيييياني فسيييينتطرق فيييييه إلييييى اإلببييييات بالكتابيييية اإللكترونييييية فييييي المييييواد المدنييييية  أمييييا
  مفهييوم الكتابيية اإللكترونييية فييي إببييات المييواد المدنييية : هييذا ميين خييالل التطييرق إلييى التجارييية، و و
ة التجارييييي المدنييييية و حجييييية الكتابيييية اإللكترونييييية فييييي إببييييات المييييواد التجارييييية كمبحييييع أول، و و

 . كمبحع باني

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول  
اإلثبات بالكتابة التق ليدية في  

 التجارية   المواد المدنية و



 اإلببا  بالكتابة التقةيدية في المواد المدنية و التجارية :الفصل األول 

 

9 

 

الحيق  ، ومقعيد النفيع فييه قيوام حيياة الحيق و اإلببات أهمية بالغة األبير، فاليدليل هيو لقواعد
، بميا ، تصيرف قيانوني أو حيادع ميادييقيم اليدليل عليى الحيادع المبيدأ ليهيتجرد من قيمتيه ميا ليم 

 .القانون، فقهاء، قضاة، محامينأقوي لدي العاملين ب يعد أهم و

، فإنيه غنييي عين البييان ميا يتمتيع بييه اإلببيات بشيكل عيامهيي أهميية قييانون إذا كانيت هيذه  و
، حييع يلجيث إلييه أصيحاب الشيثن كلميا اإلببات الجزائري من أهميية كبييرةالدليل الكتابي في نظام 

أو كلميا كيان  ،رغبوا أن يحتفظوا ألنفسهم بدليل يببت التصيرف القيانوني المبيرم بيينهم لميدة طويلية
هيييذا ميييا كيييان  ، ورة المتعاقيييدينعب حفظهيييا فيييي ذاكيييهيييذا التصيييرف ينطيييوي عليييى تفصييييالت يصييي

األميير الييذي يفيييد " الكتابيية تبقييى  األقييوال تطييير و" للرومييان فضييل الكشييف عنييه عنييدما قييالوا بييثن 
، لكييون ذلييا قييد الييدليل المسييتفاد ميين شييهادة الشييهودبييثن الييدليل الخطييي يتمتييع بمزايييا تفييوق مزايييا 

 .د ألهليته مبالحالة فقد الشاه، في أكبر من الدليل الكتابي للتالشي يتعرض

 ، بغيييره اسييتبناء ا يببييت حاليييا بالييدليل الكتييابي أصييال، وميين البابييت أن التصييرف القييانوني  و
ري إليى ادهتميام باليدليل الكتيابي، مين ضيمنها القيانون الجزائي هذا ما دفيع بيالقوانين الوضيعية و و
 . 1في تقديره أمام القضاء ، وفي سن أحكامه ذلا يتجلى و

 : نقسم هذه الدراسة إلى مبحبين سمن هذا المنطلق 

التجارية، أميا المبحيع  نخصص المبحع األول لمفهوم الكتابة التقليدية في المواد المدنية و
 . التجارية الباني نتطرق فيه إلى حجية الكتابة التقليدية في المواد المدنية و

 

 
                                                 

القاضيي الميدني فيي تقيدير اليدليل الكتيابي، مجلية المفكيرة، العيدد البيامن، بيدون تياريع النشير، جامعية  ، سيلطةموسى قـروف - 1
 .03. محمد خيضر، بسكرة، ص
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 التجارية المواد المدنية ومفهوم الكتابة التقةيدية في إببا  : المبحث األول 

، بعيد أن كانيت ين أدلة اإلببات فيي العصير الحيديعأصبحت الكتابة تحتل المرتبة األولى ب
قدرتهم على المالحظية كبييرا ميا  ، فقوة ذاكرة الشهود والشهود في المقام األول فيما مضىشهادة 

ة ، بم إنه عن طرييق الكتابيإدراا األمور على حقيقتها صيلها ويقصران عن استيعاب الواقعة بتفا
أو ميوت الشيهود إذا  ي ما قد يطرأ من نسييانفاديمكن ت ، ويتحدد مركز الشخص تحديدا واضحا
 . 1تقادم العهد على الواقعة المراد إبباتها

لييييل إبباتهيييا ، لكييون طبيعتهيييا تسيييمل بتهيئييية دوسييييلة إببيييات التصيييرفات القانونيييية الكتابيية هيييي
شيييرط ضيييروري هيييي  الكتابييية أنيييوا  فمنهيييا الكتابييية الالزمييية لالنعقييياد و ، ومقيييدما أي منيييذ نشيييوئها

هيو انعيدام أبيره  ا وتخلف الشكل عندئذ يعني نقيص ركين مين أركانهي ، ولوجود التصرف القانوني
، بييل د أبيير دنعييدامها علييى وجييود العقييدهييذه  منهييا الكتابيية كوسيييلة لبببييات و ، ونتيجيية لبطالنييه

، فلييين يكيييون فيييي حاجييية إليييى إبباتيييه ذا كيييان معترفيييا بيييه مييين طرفيييهإمنتجيييا ألبيييره  يكيييون موجيييودا و
 . 2بالكتابة

د  ، أحيانييا يشييترط المشيير  بشييثن تصييرف قييانوني معييين ولمييا كانييت الرضييائية هييي األصييل
 ، فيعقييدببييات كمييا هييو الشييثن فييي عقييد العمييليبييين هييل هييذه الكتابيية المشييترطة هييي لالنعقيياد أم لب

                                                 
لبنيان،   –ريية، بيدون طبعية، بييروت ، قواعيد اإلببيات فيي الميواد المدنيية والتجاعصـام توفيـق حسـن فـر ، توفيق حسن فـر  - 1

 . 90. ، ص2333
، دار بية، المجليد األول، عبء اإلببات واإلببيات بالكتاالتجارية والشرعية ، اإلببات في المواد المدنية وأبو سعدمحمد شتا  -  2

 . 30. ص ،7009، مدينة نصرة، القاهرة، الفكر العربي
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فادسيييييتبناء هيييييو أن يفيييييرض القيييييانون شيييييكال خاصيييييا بالنسيييييبة ليييييبعض ،  1عقيييييد العميييييل مين وثالتييييي
 . 2التصرفات

ألنيييوا  المحيييررات فيييي المطليييب : علييييه قسيييم هيييذا المبحيييع إليييى مطلبيييين، نتطيييرق فيهميييا و
 . ت التي تجب فيها الكتابة لببباتنخصص المطلب الباني للحاد ، واألول

 العرفية المحررا  الرسمية و: المقةب األول 

يييية لليييدليل الكتيييابي بصيييفة أساسيييية مييين جانيييب ميييا تيييوفره للخصيييوم مييين لمالفائيييدة العتظهييير 
صيمة ضمانات تشكل انعكاسا صحيحا بالدرجة األولى للحقوق القائمية فعيال بيين األطيراف المتخا

إميييا الكتابييية  ، إميييا إليييى الكتابييية الرسيييمية وسييياعة إبيييرام العقيييد، و يلجيييث النييياس فيييي تببييييت حقيييوقهم
 . 3بتسجيل ذلا في الدفاتر التجارية ، والمطبوعات بادل المراسالت والعرفية، في شكل ت

: هي األوراق التي تتضمن الكتابية كيدليل لبببيات إليى  و مما تقدم يمكن تقسيم المحررات،
      ، عقييييود عرفييييية ليهييييا لفييييظ عقيييود رسييييمية و، كميييا اصييييطلل عمحييييررات عرفييييية رات رسييييمية ومحييير 

لقيييانوني اليييذي ييييتم تقتصييير عليييى التصيييرف ا" عقيييد"ألن كلمييية ، 4مصيييطلل المحيييررات أكبييير دقييية و
      ، أميييا أداة اإلببيييات أي الورقييية الميييدون فيهيييا ميييا تيييم ادتفييياق علييييه فتسيييمى الورقيييةبتوافيييق إرادتيييين

                                                 
جامعية الجدييدة، اد العمالية في القانون الجزائري، دراسة مقارنية، بيدون طبعية، دار قواعد اإلببات في المو ، مقني بن عمار -  1

 . 33. ، ص2373اإلسكندرية، 
ادلتزام، الطبعة -، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية اإللتزام بوجه عام، اإلبباتأحمد السنهوريعبد الرزاق  -  2

 .57. ، ص7031البانية، دار النهضة العربية، 
يع، بييدون تييار  ،القييانوني، جامعيية محمييد خيضيير، العييدد السييابع، حجييية السييندات الرسييمية، مجليية المنتييدي محمــد ر ــا  ــان -  3

 .37. بسكرة، ص

4
التجاريية، بيدون طبعية، دار الهيدي،  بات في المواد المدنيية و، اإلبالواضل في شرح القانون المدني، محمد صبري السعيدي -  

 .01. ، ص2377عين مليلة، الجزائر، 
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أو المحيييرر، كميييا أنيييه يجيييب التميييييز بيييين الكتابييية التيييي تعتبييير ركنيييا شيييكليا فيييي بعيييض التصيييرفات 
 .1تالكتابة كثداة لبببا القانونية، و

 المحررا  الرسمية: الفرع األول 

   التجارييية  تكتسييي المحييررات الرسييمية أهمييية بالغيية فييي اإلببييات فييي جميييع المييواد المدنييية و
     شييروطه  ، فحييدد مييدلول المحييرر الرسييمي وا فقييد أحاطهييا المشيير  بعناييية خاصييةلهييذ ، وغيرهييا و
نينية الطمث الرسمي بتوفير راحية البيال واابار المترتبة على تخلف شروطه، كما يتسم المحرر  و
يتمييييز عليييى أنيييه دلييييل إببيييات قطعيييي د يمكييين الطعييين فييييه إد  ، وادسيييتقرار المعنيييوي ألطرافيييه و

 . 2بالتزوير

جييزاء المترتييب عيين تخلييف ال لييذا سيينتطرق فييي هييذا الفيير  إلييى تعريييف المحييررات الرسييمية و
 . أحد شروطها

 تعريف المحررا  الرسمية: أوال 

مييين القيييانون الميييدني بعيييد  320عيييرف المشييير  الجزائيييري المحيييرر الرسيييمي فيييي الميييادة لقيييد 
   عقييد يببييت فيييه موظييف أو ضييابط عمييومي" علييى أنهييا  70/  11التعييديل بموجييب القييانون رقييم 

ذلييا طبقييا لبشييكال  ، ولديييه أو مييا تلقيياه ميين ذوي الشييثن أو شييخص مكلييف بخدميية عاميية مييا تييم

                                                 
محييل  –عييبء اإلببييات : )ميية فييي اإلببييات، المبييادئ العاالمييواد المدنييية و التجاريييةات فييي ، قييانون اإلببييمحمــد حســن قاســم - 1

 شيهادة -التوقييع اإللكترونيي الكتابية اإللكترونيية و" الكتابية :) ، طرق اإلببيات(مبدأ حياد القاضي –ق في اإلببات الح –اإلببات 

 ،2331روت لبنييان، ، بيييبعيية، منشييورات الحلبييي الحقوقييية، بييدون ط(الخبييرة –المعاينيية  –اليمييين  –ار اإلقيير  –القييرائن  –الشييهود 
 .703. ص

ة ، أطروحيية لنيييل شييهادارييية الخاصيية فييي التشييريع الجزائييري، الوسييائل القانونييية إلببييات الملكييية العقعمــاد الــدين رحايميــة -  2
 . 39. ، ص2370/  2373الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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المشيير  عييالا  أن ، يالحييظ علييى نييص هييذه المييادة1"اختصاصييه القانونييية و فييي حييدود سييلطته و
تحريير  ، عندما عرف المحرر الرسمي بثنه عقد يببيت فييه الشيخص اليذي يعهيد ليهمسثلة اإلببات

 .2، و كذلا ادلتزامات التي يرتبهامنهاالحقوق التي يتض ، وكل ما يدور حول ذلا العقد

، كيان المشير  يينص 70 - 11القيانون رقيم اليذكر بموجيب لكن قبل تعديل الميادة سيالفة  و
    ، 513 – 95لييييس العقيييد الرسيييمي التيييي تضيييمنها القيييانون رقيييم  عليييى مصيييطلل الورقييية الرسيييمية و

 .ص الفرنسيالواردة في الن"  Acte" لعل المشر  رأي فيها ترجمة صحيحة لكلمة  و

و إميا  القانونييةكما يشير أن المحرر الرسمي إما أن يكون شرطا دنعقاد بعض التصرفات 
القانونيية و مبيال ذليا  ، فبالنسبة لكونيه شيرطا دنعقياد بعيض التصيرفاتأن يكون أداة إلبباته فقط

، ففي هذه الحالة انعدام المحرر الرسيمي ييؤدي إليى عقد الهبة ، والمنصب على عقار عقد البيع
مجييال للتحييدع عيين  د بالتييالي فهييو منعييدم قانونييا و انعييدام وجييود التصييرف القييانوني ميين أصييله و

، أما إذا اشترط القيانون الكتابية الرسيمية لبببيات فقيط كميا هيو وباره لطرفيه إد من حيع البطالن
يمكيين  إنمييا يبقييى صييحيحا و ، وتخلفهييا د يييؤدي إلييى بطييالن العقييد الحييال فييي عقييد الكفاليية فييإن

د يعتبييير مييين النظيييام  ، كيييون أن اإلببيييات فيييي الميييواد المدنييييةطيييرق اإلببيييات المقيييررة قانونييياإبباتيييه ب
 .4العام

                                                 
ييدة الرسيمية للجمهوريية الجزائريية، العيدد ، الجر 7011ميايو  3، الميؤر  فيي 70-11التي عدلت بالقانون رقيم  320المادة  -  1

 ، الجرييييدة، المتضيييمن القيييانون الميييدني2335يونييييو  23الميييؤر  فيييي  73-35م ، المعيييدل و الميييتمم بييياألمر رقييي900. ، ص71
 . ، المعدل و المتمم53 .، ص00العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،

هادة اليدكتوراه فيي القيانون الخياص، جامعية ابيو بكير ، رسيالة مقدمية لنييل شي، حجيية وسيائل اإلببيات الحديبيةيوسـف زروق -  2
 . 32. ، ص2373/  2372بلقايد، تلمسان، 

المتضييمن القييانون ، م7095 سيينة سييبتمبر 23الموافييق لييي  ه7305رمضييان عييام  23فييي ، المييؤر  51 – 95القييانون رقييم  -  3
الورقية الرسيمية هيي التيي يببيت فيهيا موظيف عيام أو شيخص مكليف "  320، حررت بموجب هذا القانون المادة المدني الجزائري

 . "إختصاصه  في حدود سلطته و بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشثن و ذلا طبقا لبوضا  القانونية و
 . 31. ، المرجع السابق، صالدين رحايمية عماد -  4
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ميين القييانون المييدني الجزائييري المييذكورة سييالفا فإنييه  320بييالرجو  إلييى تحليييل نييص المييادة  و
 : روط ليكتسب المحرر الصفة الرسميةيجب توفر بالبة ش

 . ص المكلف بخدمة عامةأن يقوم بكتابته الموظف العام أو الشخ -
    دمييية عامييية مختصيييا مييين حييييع الموضيييو  أن يكيييون الموظيييف العيييام أو الشيييخص المكليييف بخ -

 .و من حيع المكان
أن يراعييييي الموظييييف العييييام أو الشييييخص المكلييييف بخدميييية عاميييية تحرييييير هييييذه الورقيييية ضييييمن  -

 .1األوضا  التي قررها القانون

 صدور المحرر من موظف عام أو ش ص مكةف ب دمة عامة : الشرق األول 

صييدور المحييرر ميين موظييف عييام أو شييخص مكلييف بخدميية عاميية، أن ينسييب إليييه  معنيى و
 . م ذلا أن يكتب المحرر بيد الموظفد يستلز  المحرر، و

يقصييد بييالموظف العييام أو الشييخص المكلييف بخدميية عاميية كييل ميين تعييينهم الدوليية للقيييام  و
تنتيدبهم المحكمية مين  ة التيي، كالخبراء فيميا يتعليق بالمهميلو كان بدون أجر عمل من أعمالها وب

يتنيو   ، وفيي هيذه الحالية مكلفيا بخدمية عامية لو أنيه لييس موظفيا إد أنيه يعتبير ، فالخبير وأجلها
 .2الموظفون العموميون تبعا لما يقومون به من أعمال

                                                 
 .39. ، المرجع السابق، صمحمد شتا أبو سعد -  1
 . 12. ، المرجع السابق، ص، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  2
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، يبليق ه ميؤهالت قانونيية تشيهد بهيا جامعيةفهو شخص لي( الموبق ) أما الضابط العمومي  
ة تسييير مكتيب عميومي ، يتمتع بالجنسية الجزائرية يسيند إلييه مهمياألقلسنة على  25من العمر 

 . 1يتلقى أجره من ذوي الشثن ، وتحت مسؤوليته لحسابه الخاص، و

مييا يهمنييا فييي هييذا الصييدد بصييفة خاصيية األوراق التييي يببييت فيهييا الموظفييون العموميييون  و
 .2تص بها اان مكاتب التوبيقتخ ، وه من ذوي الشثنالتصرفات القانونية بناء على ما يتلقون

يييده بييل د يشييترط كتابتييه ب ، والموظييف أي ينسييب إليييه المحييرر فقييط و صييدور المحييرر ميين
يسيييتوي فيييي ذليييا ميييع المحيييررات التيييي حيييررت سيييابقا مييين قبيييل  ، وصيييدوره منيييه بشيييهادة توقيعيييية

أن العقييود التييي  اميين المسييتقر عليييه فقهييا و قضيياء" هييذا مييا أرسييته المحكميية العليييا  القاضييي، و
لمحيييررة مييين قبيييل األعيييوان يحررهيييا القاضيييي تكتسيييي نفيييس الطيييابع الرسيييمي اليييذي تكتسييييه العقيييود ا

مييا تيينص عليييه ميين تييواريع  تعييد عنوانييا علييى صييحة مييا يفييرف فيهييا ميين اتفاقيييات و ، والعمييوميين
مييين بمييية فيييإن النهيييي عييين القيييرار  ، وات ميييا هيييو مغييياير أو معييياكس لفحواهيييابحييييع د يمكييين إببييي

لمييا كييان ميين البابييت فييي قضييية الحييال أن القسييمة  ، ومطعييون فيييه بخييرق القييانون غييير مؤسييسلا
من تم فإن قضاة الموضو  طبقوا القيانون  ، ومن طرف القاضي صحيحة و معترف بهاالمحررة 

 .3"تطبيقا صحيحا 

 

 

                                                 
لنييل  ، مذكرة مقدميةمية، األحكام اإلجرائية المدنية لمضاهاة الخطوط و التزوير في المحررات العرفية و الرسسعاد ناصف -  1

 . 01. ، ص2377/  2373، 7، تخصص عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر صشهادة الماجستير في القانون الخا
 . 13. ، صالسابق، المرجع ، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  2
، أشارت إليه 770. ، العدد األول، ص7002 ، سنة، المجلة القضائية 7010-33-33، المؤر  في 03309القرار رقم  -  3

  .00. سعاد ناصف في ص
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 كون الموظف م تصا بتحرير الورقة : الشرق الباني 

، و إضييييافة للشييييرط األول أوجييييب المييييدني السييييالفة الييييذكرون ميييين القييييان 320تطبيقييييا للمييييادة 
مية العميل فيي حيدود سيلطته المشر  الجزائري على الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمية عا

ون صييادرا ميين الشييخص المؤهييل ، بعبييارة أخييري د يكفييي فييي السييند الرسييمي أن يكيياختصاصييه و
المكلييف بخدميية عاميية قييد قييام الشييخص  ، بييل يتعييين وفقييا للمييادة أن يكييون الموظييف العيام أوقانونيا
، و يقصييد بادختصيياص أن يكييون للموظييف العييام ر السييند فييي حييدود سييلطته و اختصاصييهبتحرييي

 .1المكان سلطة أو ودية على تحرير السند الرسمي من حيع الموضو  و الزمان و

 سه أن القيانون حيدد لكيل موظيف دائيرة إقليمييةايضاف بالنسبة لالختصاص المكاني فثس و
التوبييق فيي مكتيب ب، فيال يجيوز لموظيف موظف العام أن يباشير عمليه خارجهيا، د يجوز للعينةم

 . 2مدينة قسنطينة أن يقوم بتوبيقه في مدينة عنابة مبال

 مراعاة األو اع القانونية في تدوين المحرر : الشرق البالث 

لتحريرهيا، ينبغيي أن يلتيزم إجيراءات معينية  من المقيرر أن لكيل نيو  مين المحيررات قواعيد و
 . 3بها الموظف عند تحرير المحرر حتى يببت له صفة الرسمية الصحيحة

توقع العقود الرسيمية : " من القانون المدني الجزائري على أن  2مكرر  320تطبيقا للمادة 
من قبل األطراف و الشيهود عنيد ادقتضياء و يؤشير الضيابط العميومي عليى ذليا فيي وخير العقيد 

كييان بييين األطييراف أو الشييهود ميين د يعييرف أو د يسييتطيع التوقيييع يبييين الضييابط العمييومي  و إذا
 . "تهم ما لم يكون هناا مانع قاهر يضعون بصما في وخر العقد تصريحاتهم في هذا الشثن و

                                                 
 . 725. ، ص2335شرح أحكام قانون اإلببات المدني، بدون طبعة، دار البقافة، الجزائر،  ،عباس العبودي -  1
 . 52. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  2
، 2330و طرقه، بدون طبعة، دار الجامعية الجدييدة، اإلسيكندرية،  مبادئ اإلببات –ببات ، قانون اإلمحمد حسين منصور - 3

 . 32. ص
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كمييا يجييب أن يكتييب المحييرر وفييق سييائر اإلجييراءات الواجييب إتباعهييا فييي توبيييق المحييررات 
 .1ة لقانون التوبيقطبقا لالئحة التنفيذي

بيييدون  هكيييذا يجيييب أن يكيييون المحيييرر الرسيييمي مكتوبيييا باللغييية العربيييية و بخيييط واضيييل و و
التييي تلييزم فييي كييل محييرر بحسييب  إلييى جانييب البيانييات الخاصيية ، و2إضييافة أو تحشيير أو كشييط

      ، فهنييياا بيانيييات عامييية د يتصيييور خليييوه منهيييا مبيييل أسيييماء األطيييراف أو مييين ينيييوب عييينهم نوعيييه
 .3توقيعه التاريع و اسم الموظف الذي قام بتحريره وو 

 الجزاء المترتب عةى اإل الل بأحد شروق المحرر الرسمي : بانيا 

عيييام  موظيييفميين  أنيييه صيييدر حيييرر الرسييمي صيييادر مييين غييير موظيييف عييام، أوإذا كييان الم
     ، فيييإن السيييند يبطيييل بوصيييفه سيييندا رسيييميامختصيييا إد أنيييه ليييم يراعيييي األوضيييا  القانونيييية المقيييررة 

أسيماء أصيحاب الشيثن  ، ولجوهريية التيي تتعليق بتياريع السيندو تجدر اإلشارة إلى أن األوضيا  ا
 .4، إذا تخلفت يترتب عليها بطالن السندو توقيعهم و الشهود

فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فال يكون لها إد قيمة المحيررات العرفيية متيى 
ذليا عميال بالميادة  ، و5مضيائهم أو بخيتمهم أو ببصيمات أصيابعهمقعوهيا بإ كان ذوو الشثن قد و

يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفياءة : " من القانون المدني الجزائري بقولها  2مكرر  323
 . "إذا كان موقعا من قبل األطراف  أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي

                                                 
 . ، يتضمن تنظيم مهنة الموبق، الطبعة األولى2333فبراير  23، المؤر  في 32 – 33القانون  -  1

إللكترونييية، رييية، بييدون طبعيية، منشييثة المعييارف االتجا ، النظرييية العاميية لبببييات فييي المييواد المدنييية وعصــام أنــور ســةيم -  2
 . 701، ص 2335اإلسكندرية، 

 . 32. ، ص2333امعي، اإلسكندرية، ، دار الفكر الجلتقليدي و اإللكتروني، بدون طبعةببات ااإل، محمد حسن منصور -  3

 .729. ، صالسابق، المرجع عباس العبودي -  4
 .  752. ، ص نفسه، المرجع عصام أنور سةيم -  5
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د التصييرف سييواء بحكييم القييانون، الرسييمية مشييترطة دنعقييايجييب التنبيييه إلييى انييه إذا كانييت  و
، فتخليف لمحيرر الباطيل د تكيون ليه أي قيمية، أم بادتفاق بين الطرفين فإن اكما في حالة الرهن

وو الشييثن أن ، لكيين إذا اتفييق ذن ميين أركييان التصييرف فييي هييذه الحالييةالرسييمية معنيياه تخلييف ركيي
، متيييى كيييان موقعيييا رر العرفييييكيييون ليييه قيمييية المحييي، فيييإن المحيييرر الباطيييل تالرسيييمية لبببيييات فقيييط

 .المحرر العرفي من الفر  الموالي من تم يستوجب التعرف على ، و1عليه

 المحررا  العرفية: الفرع الباني 

      التجارييييية  نظييييرا لبهمييييية البالغيييية للعقييييود العرفييييية فييييي اإلببييييات فييييي جميييييع المييييواد المدنييييية و
لييا ألن غالبييية النيياس أصييبحوا ، ذرفيييةظيياهرة تحرييير األوراق العو غيرهييا، باإلضييافة إلييى انتشييار 

، فقييييط أحيييياط المشيييير  تهم إلييييى الكتابيييية فييييي محييييررات عرفيييييةن إلببييييات حقييييوقهم و تصييييرفاو يلجييييؤ 
ا حجيتيييه بيييين كيييذ ، فحيييدد شيييروط صيييحة المحيييرر العرفيييي ولجزائيييري هيييذه األخييييرة بعنايييية خاصيييةا

، ممييا يسييتوجب منييا لييى عكييس العقييد الرسييميإلييى تعريفييه ع، دون التطييرق األطييراف و بييين الغييير
 .ل بم إلى شروط صحة المحرر العرفيالتطرق إلى تعريف المحرر العرفي بنو  من التفصي

 تعريف المحررا  العرفية  : أوال 
إن المحيييررات العرفيييية كانيييت تحتيييل الصيييدارة فيييي اإلببيييات قبيييل صيييدور قيييانون التوبييييق فيييي 

يطليق عليهيا مصيطلل السيندات  ، وةانتشار الكتابية الرسيمي تراجع دورها بعد صدوره و الجزائر و
د  ، ودون حضييييور موظييييف عييييام أو ضييييابط عمييييوميهييييي أوراق تصييييدر ميييين األفييييراد  العرفييييية و

 يييتم تحريرهييا بمعرفيية أطرافهييا حسييب العييرف  تخضييع ألي شييكل ميين األشييكال كييالمحرر الرسييمي و
ى هيي علي حييط بيالمحرر الرسيمي ولذلا سميت عرفية كما أنه د تحيط بهيا الضيمانات التيي ت و

 . 2محررات معدة لبببات و محررات غير معدة لبببات: نوعين
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ينسييييب بهييييا واقعيييية  تعييييرف أيضييييا تلييييا األوراق العرفييييية التييييي تصييييدر ميييين ذوي الشييييثن و و
 .1موقعة من الشخص الذي يحتا بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه قانونية، و

 العرفية شروق المحررا  : بانيا 

 ، التوقيييع يجييب تييوفر شييرطين أساسيييين فييي هييذا النييو  ميين المحييررات يتمييبالن فييي الكتابيية و
   ميين القييانون المييدني الجزائييري  329قييد نييص المشيير  الجزائييري علييى الكتابيية فييي نييص المييادة  و
يعييد هييذا بمبابيية بييورة فييي مجييال قواعييد اإلببييات حيييع أصييبل  قييد توسييع المشيير  فييي مفهومهييا و و

عينيية أو تحريرهييا بخييط الملتييزم د يشييترط لهييا المشيير  لغيية م كييل شييكل ميين أشييكال الكتابيية و يقبييل
 . ، فالمحرر العرفي يخضع لمبدأ الحرية في تحريره ما عدا ما استبناه القانونبها

 : الكتابة المعدة لإلببا   –أ 

العرفييية ، المهييم أن تتضييمن هييذه الورقيية فييي المحييررات العرفييية أي شييكل خيياص د يشييترط
       ، د كتبييييت باللغيييية العربييييية أو بغيرهيييياد يشييييترط أن تكييييون قيييي كتابيييية تييييدل علييييى المقصييييود منهييييا و

د يشيييترط أن  ، والييييد أو االييية الكاتبييية أو غيرهيييا يسيييتوي فيييي طريقييية تحريرهيييا أن تكيييون بخيييط و
ي ذلييا فيي ، و2تتضييمن هييذه الورقيية العرفييية مكييان تحريرهييا أو تاريخييه إد أذا تطلييب القييانون ذلييا

ينييتا اإلببييات بالكتابيية ميين تسلسييل : " ميين القييانون المييدني الجزائييري  2مكييرر  323تيينص المييادة 
حييروف أو أفكييار أو أوصيياف أو أرقييام أو أييية عالمييات أو رمييوز ذات معنييى مفهييوم مهمييا كانييت 

 عد لبببات ما هيو إدلما كان المحرر العرفي الم و" كذا طرق إرسالها  الوسيلة التي تتضمنها و
، حتى أن التوقييع عليى بيياض د يمنيع أساسي لوجوده ، فهذا يعني أن الكتابة عنصردليل كتابي

ى لكين يفتيرض أنيه بعيد التوقييع علي ، والعرفي الذي كان قيد وقيع عليى بيياضمن حجيته للمحرر 
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، أما إذا ظلت الورقة الموقعة على بياض بدون كتابية فإنهيا د بيضاء تمت كتابة المحرر العرفي
 .1د دليل كتابيتع

 : التوقيع المعد لإلببا   –ب 

ول الموقيييع لميييا هيييو ميييدون فيييي ، ألنيييه يتضيييمن قبيييالشيييرط الجيييوهري فيييي الورقييية العرفييييةيعيييد 
التوقيييع بيياألحرف األولييى فييال يكفييي  لقبييه بالكامييل ل علييى اسييم الموقييع ويتعييين أن يشييم ، والورقيية

الييوارد فييي شييهادة الميييالد بييل يكفييي أن د يشييترط أن يكييون التوقيييع مطابقييا لالسييم  ، وميين ادسييم
إذ كييان يجييوز  ، وأو ادسييم الييذي اعتيياد التوقيييع بييه يكييون ذلييا بادسييم الييذي اشييتهر بييه الشييخص

هييذه األخيييرة هييي فييي الحقيقيية أكبيير ضييمانا ميين الخييتم ألن  التوقيييع بييالختم أو بصييمة اإلصييبع و
 .2البصمات د تتشابه و قد تبع ذلا علميا

 :التوقيع عةى بياض 

ق التوقيييع حجييية يكسييب البيانييات التييي توضييع فييو  إن التوقيييع علييى بييياض جييائز قانونييا و 
اليواردة فييه قبيل ، فيإن حجيية المحيرر فيي اإلببيات د تتيثبر سيواء ببيت البيانيات كاملة في اإلببيات

أنه حينما سلم الورقة الموقعة إليى  إنما المهم هو صدور التوقيع من الموقع و ، والتوقيع أو بعده
، إن اليدائن اليذي اسيتثمن عليى لبيانات التيي تضيمنتهامن تعاقد معه قد قصد من ذلا ادرتباط با

ليية قييد ارتكييب جريميية ، فيكييون فييي هييذه الحايهييا مييا يخييالف مييا تييم ادتفيياق عليييهالورقيية قييد يكتييب ف
المحييرر ، و يقييع علييى المييدين الييذي وقييع علييى بييياض عييبء إببييات أن مييا جيياء فييي خيانيية األمانيية

التيي تقتضيي أنيه د  يكون ذليا وفقيا للقواعيد العامية فيي اإلببيات و ، وما تم ادتفاق عليهيخالف 
يجيييوز إببيييات ميييا يخيييالف الكتابييية أو ميييا يجاوزهيييا إد بالكتابييية ميييا ليييم يكييين هناليييا غييي  أو احتييييال  
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ا سيقطت حجيية المحيرر ، فيإذا ميا تمكين الميدين مين إببيات ذليفحينئذ يجوز اإلببات بكافة الطرق
 . باطال و أصبل

يكتيب فيهيا أجنبيي كتابية  قد يحدع أن تضيع الورقة بعد توقيعها على بياض أو تسيرق و و
، ففيييي هيييذه الحالييية يجيييوز لصييياحب التوقييييع أن يببيييت ذليييا بكافييية ينسيييبها إليييى صييياحب التوقييييع و

، فييإذا ببيييت هيييذا فقيييد المحييرر حجيتيييه و يصيييبل بييياطال بالنسيييبة القيييرائن الطييرق كشيييهادة الشيييهود و
 .1ما في ذلا الغير حسن النيةللجميع ب

 الحاال  التي يجب فيها اإلببا  بالكتابة: المقةب الباني 

   ، د فييي القضيياء ، د خييالف علييى ذلييا د فييي الفقييه وتعييد الكتابيية ميين أهييم طييرق اإلببييات
، لكيييييون طبيعتهيييييا تسيييييمل بيييييثن تسيييييتلزم اإلرادة 2هيييييي األصيييييل فيييييي إببيييييات التصيييييرفات القانونيييييية و

، إذ ليم يتطليب القيانون الكتابية فيي جمييع التصيرفات القانونيية الكتابي فيي إبباتهيا ريعية الدليلالتش
 . إد كان في ذلا الكبير من العنت و

 كمييا أوجييب القييانون الكتابيية إلببييات مييا يخييالف أو يجيياوز مييا اشييتمل عليييه دليييل كتييابي حتييى 
 . ئريةرته اإلرادة التشريعية الجزالو لم تزد قيمة التصرف على حد معين قد و

إد أنه يضاف إلى ذلا حادت يتطلب فيها القانون اإلببيات بالكتابية فيي بعيض التصيرفات 
مين القيانون الميدني  30ة المياد)الحيال فيي اختييار الميوطن الخياص  دون اعتبار لقيمتهيا كميا هيو

المييادة )عقييد الكفاليية  عقييد الصييلل و و( ميين نفييس القييانون 071المييادة )عقييد الشييركة  و( الجزائييري
 .3(من نفس القانون 113المادة )ن الرسمي و أيضا عقد الره( من نفس القانون 305
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 :  عدتين األساسيتين في هذا الموضو مما تقدم نقتصر الدراسة على القا

 .تصرفات القانونية المحددة القيمةوجوب الكتابة في إببات ال -
 . ييجاوز ما اشتمل عليه دليل كتاب وجوب الكتابة فيما يخالف أو ما -

 وجوب الكتابة إلببا  التصرفا  القانونية المحددة القيمة: الفرع األول 
بمواكبتيه لتطيور  ، وماما كبيرا بموجب القانون الميدنياهتم المشر  الجزائري بالكتابة اهت

، سيعيا منيه إليى تقلييص السيالف اليذكر 73-35موجيب القيانون اإلببات بالتعيديل اليذي جياء ب
 ، أين قام برفع النصياب المحيدد كحيد أدنيى اليذي تشيترطه الميادةالقانون المسافة بين الواقع و

بهييذا الرفييع فييي الحييد األدنييى فييإن عييددا كبيييرا ميين  ، ودينييار جزائييري 733.333بمبلييق  333
التصرفات القانونية المدنية التي د تتجاوز هذا المبلق عفي من تحرير اليدليل الكتيابي بشيثنها 

 .1وسائل اإلببات بالتالي يمكن إبباتها بكل و
الكتابييية هيييي الوسييييلة التيييي تييينص عليييى أن  اسيييتبناءا مييين القاعيييدة العامييية فيييي اإلببيييات و

، فقييد ميينل المشيير  لبطييراف اإلببييات بغييير الييدليل الكتييابي عنييدما يتعلييق األميير األكبيير أمانييا
كيذا  ، ود يمكين إعيداد دلييل كتيابي بشيثنهابالوقائع المادية التي تشمل الوقائع الطبيعية ألنها 

األمييييان       كييييذلا أمييييام الطبيعيييية الخاصيييية للمعييييامالت التجارييييية القائميييية علييييى ، وعيييييوب اإلرادة
لما تتطلبه هذه المعامالت مين سيرعة فيي التعاميل فقيد أعطيى المشير   ، وو البقة في التعامل

 .2حرية اإلببات في المواد التجارية بكافة طرق اإلببات
 ي التصرفا  القانونية المدنية وجوب اإلببا  بالكتابة ف: أوال 

ميين  333ذلييا عمييال بالمييادة  تعتبيير الكتابيية األصييل فييي التصييرفات القانونييية المدنييية و
فيي غيير الميواد التجاريية إذا " القانون المدني الجزائري التي تنص في فقرتها األولى على أنه 
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جزائيري أو كيان غيير محيدد القيمية  دينيار 733.333كان التصرف القانوني تزيد قيمته عليى 
 ".جوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلا  فال يجوز اإلببات بالشهود في و

 : يتبين من هذا النص أنه لتطبيق هذه القاعدة يجب أن يتوفر شرطان 
 أن يكون هناا تصرف قانوني مدني  –أ 

ري أو يكيون غيير محيدد دينيار جزائي 733.333أن تزيد قيمة هذا التصيرف عليى  –ب 
 . 1القيمة

كما يفيد هذا النص أن وجوب اإلببات بالكتابة ينحصر في التصيرفات القانونيية خيالف 
 ... ، الجنون داد الدليل الكتابي مسبق كالحريقللوقائع المادية التي د تتفق بطبيعتها مع إع

 : هنا سنتبع دراسة الشرطين بشكل من التفصيل 
 عة المدنية لةتصرف القانوني القبي: الشرق األول 

مييين القيييانون الميييدني الجزائيييري السيييالفة اليييذكر عليييى جمييييع  333تسيييري أحكيييام الميييادة 
، سيييواء كيييان الهيييدف منهيييا إنشييياء اليييع... البيع و اإليجيييار و القيييرض التصيييرفات القانونيييية كييي

هييييذا المبييييدأ د تسييييري أحكامييييه علييييى التصييييرفات  ، وأو تعديلييييه أو نقلييييه أو انقضييييائه ادلتييييزام
لو كيان  ، بل تتجاوز سريانها في هذا النطاق حتى وفقطبإرادتين متوافقتين القانونية التي تتم 

 . 2هذا التصرف صادر عن إرادة منفردة
نونييييية التييييي تييييتم بيييياإلرادة غييييير أن اإلببييييات بالكتابيييية يقتصيييير فقييييط علييييى التصييييرفات القا

إنمييا يجييوز  نييت اإلرادة ضييمنية فإنييه د يشييترط فييي هييذه الحاليية الكتابيية و، أمييا إذا كاالصييريحة
يييراد  ، ألن اإلببييات فييي هييذه الحاليية يييرد مباشييرة علييى الوقييائع المادييية وفيية الطييرقإبباتهييا بكا

، مبيل ذليا التجدييد الضيمني لعقيد اإليجيار و الوكالية الضيمنية و اإلجيازة استنباط اإلرادة منها
 . 3ضمني و غير ذلاالضمنية و اإلقرار ال
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ميين ناحييية تعييدد المييدينين فييي التصييرف القييانوني إمييا أن يكييون تعييدد تضييامني بحيييع  و
، و إميا أن يكييون غييير تضييامني بحيييع زم بييثن يفيي بكييل الييدين إلييى الييدائنيكيون كييل مييدين مليي
، أما القاعدة التي تطبق عليى ادلتزاميات زم بثن يفي الدائن بجزء من الدينيكون كل مدين مل

ناشئة عن التصرفات المدنية في القيانون الميدني هيي أن التضيامن د يفتيرض بيين الميدينين ال
 . من القانون المدني الجزائري 279 هذا ما جاء في نص المادة و

تعمال وسييلة د يطبق شرط وجوب اإلببيات بالكتابية عليى الغيير اليذي يبقيى حير فيي اسي
، يكياد الفقيه أن يجميع أن مسيؤولية لكونه لم يشيارا فيي إنشياء التصيرف ،اإلببات التي تناسبه

يمتنيع الملتيزم  الملزم باإلرادة المنفردة د تعدو أن تكون مسؤولية عقدية عندما يتعيين اليدائن و
 .1عن الوفاء بالتزامه

 قيمة التصرف المدني : الشرق الباني 
، بييل الكتابيية واجبيية فييي إبباتييهكييي تكييون د يكفييي أن نكييون أمييام تصييرف قييانوني مييدني ل

قييييد رأت اإلرادة  ، ولمييييدني علييييى مائيييية ألييييف دينييييار جزائييييرييجييييب أن تزيييييد قيميييية التصييييرف ا
اوز قيمة التصيرف حيدود هيذا التشريعية الجزائرية انه يجوز اإلببات بشهادة الشهود إذا لم تتج

عطييل المعيامالت د يكون اشتراط الكتابة فيميا تقيل قيمتيه عين هيذا الحيد سيببا فيي تقالنصاب، 
 . الكتابة خاصة بين من د يعرفون القراءة و

ميين القييانون المييدني علييى أن تقييدير ادلتييزام يكييون باعتبييار  2فقييرة  333نصييت المييادة 
يجيييوز اإلببيييات بالشيييهود إذا  قيمتيييه وقيييت صيييدور التصيييرف القيييانوني د وقيييت رفيييع اليييدعوي و

تي إد مييين ضيييم الملحقيييات إليييى تيييثدينيييار جزائيييري ليييم  733.333كانيييت زييييادة ادلتيييزام عليييى 
 . األصل
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تسيييتوي فيييي ذليييا الملحقيييات  ، ون جميعهيييا د تيييدخل فيييي قيمييية التصيييرففملحقيييات اليييدي
الملحقيات التيي ليم  ، ورط الجزائي عن التثجيل في الوفاءالمعروفة وقت انعقاد التصرف كالش

 .1تعرف عند ادنعقاد كالتعويض عن عدم الوفاء أو التثجيل فيه
مييين القيييانون الميييدني  00المشييير  أيضيييا فيييي الفقيييرة األوليييى مييين نيييص الميييادة كميييا أكيييد 

  مقييداره  ، ولتييزام معينييا بذاتييه، وجييب أن يكييون معينييا بنوعييهإذا لييم يكيين محييل اد: " الجزائييري 
  . " إد كان العقد باطال و

انعقييييياد أن قيمييييية التصيييييرف يجيييييب أن تقيييييدر وقيييييت  2فقيييييرة  333يقضيييييي نيييييص الميييييادة 
نييية قييدرت قيمتهييا بمقييدارها ، فييإذا كييان محييل ادلتييزام نقييود وطع الييدعويالتصييرف د وقييت رفيي

ميييا إذا كيييان محيييل ادلتيييزام نقيييودا أجنبيييية قيييدرت قيمتهيييا بسيييعر تليييا النقيييود بالعملييية أالعيييددي، 
 . 2الوطنية وقت صدور التصرف

 : إببا  الوفاء 
عبييرة تكييون ال يعتبيير الوفيياء تصييرفا قانونيييا مسييتقال عيين ادلتييزام الييذي حصييل الوفيياء بييه و

قيد  ، و الغرض من تمسكه بالوفاء هو إببات بيراءة ذمية الميدين وفيه بمقدار ما يؤديه الموفي
، مين القيانون الميدني الجزائييري 333 طبيق القيانون هيذه القاعيدة فيي نهايية الفقييرة البالبية للميادة

ه عليى مائية فإذا تم الوفاء بيدين عليى دفعيات متعيددة فإنيه يجيوز إببيات كيل وفياء د تزييد قيمتي
كيييل وفييياء  ليييو كيييان أصيييل اليييدين تجييياوز هيييذه القيمييية و ألييف دينيييار جزائيييري بشيييهادة الشيييهود و

 . 3عن الالحق جزئي وخر تصرف قانوني مستقل من السابق و
كميييا انيييتها المشييير  الجزائيييري نفيييس المييينها اليييذي سيييلكه المشييير  الفرنسيييي إذ نيييص فيييي 

قبول اإلببات بشهادة الشهود ممين طاليب  من القانون المدني الجزائري على عدم 330المادة 
في دعواه بمبلق يزيد عن النصاب المحدد بم عدل عين طلبيه إليى مياد يزييد عليى هيذه القيمية 
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يضيياف إلييى ذلييا  ، وصييلة فييي قيميية دعييواه كييان سييببها غلييطإذا لييم يببييت أن هييذه الزيييادة الحا
ن النصيياب المحييدد إذا لييو كييان الهييدف منهييا إببييات مبلييق يقييل عيي عييدم قبييول شييهادة الشييهود  و

 . 1كان المطلوب يعد جزء أو باقي من حق د يجوز اإلببات فيه إد بالكتابة

 إببا  التصرفا  القانونية التجارية : بانيا 

فييي غييير المييواد التجارييية إذا كييان : " فييي فقرتهييا األولييى علييى أنييه  333نصييت المييادة 
ئيري أو كيان غيير محيدد القيمية فيال دينيار جزا 733.333التصرف القيانوني تزييد قيمتيه عليى 

 ."بات بالشهود في وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلا يجوز اإلب
 : يستفاد من نص المادة و بمفهوم المخالفة 

 . حرية اإلببات في المواد التجارية  -
 .2تقييد اإلببات في غير المواد التجارية  -

 : حرية اإلببا  في المواد التجارية  – 0

استقر العرف التجاري على سيادة مبدأ حرية إببيات ادلتزاميات و العقيود التجاريية حييع 
 . 3يجوز إببات أي التزام تجاري بكافة طرق اإلببات أي كانت قيمة هذا ادلتزام

تالحيق  رعة وحصل هذا المبدأ على استجابة لما تتسم به المعامالت التجارية من س و
، كما يخشى أن يؤدي الحرص على إعيداده إليى ا اإلعداد المسبق للدليل الكتابييصعب معه

 . ة تدفق المعامالت و ضيا  الصفقاتعرقل
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 : يقوم مبدأ حرية اإلببات في المواد التجارية على دعامتين  و

بجمييييع طيييرق جيييواز إببيييات التصيييرف القيييانوني أييييا كانيييت قيمتيييه أو كيييان غيييير محيييدد القيمييية  -
 . لقانون أو يجري ادتفاق بغير ذلا، إذا لم ينص االقرائن ببات بما في ذلا البينة واإل

جواز إببات عكس ما اشتمل عليه اليدليل الكتيابي العرفيي أو ميا يجياوزه بجمييع طيرق اإلببيات  -
 . نون أو يجري ادتفاق على غير ذلاما لم ينص القا

بحييع يصيل اد التجارية غير متعلقة بالنظام العيام غير أن قاعدة حرية اإلببات في المو 
، فيصيييل ادتفييياق عليييى أن يكيييون اليييدليل الكتيييابي هيييو دلييييل إببيييات ادتفييياق عليييى ميييا يخالفهيييا

إلببييات  ، كمييا يصييل ادتفيياق علييى األحكييام الكتابيييةلتصييرف إذا زادت قيمتييه عيين حييد معييينا
أ حريييية اإلببيييات فيييي الميييواد ، بحييييع يتعيييين التثكييييد عليييى أن مبيييدعكييس ميييا هيييو بابيييت بالكتابييية

التجاريييية د يعنيييي اسيييتبعاد اليييدليل الكتيييابي الكاميييل مييين اإلببيييات أو إهيييدار قوتيييه فيييي اإلببيييات     
و يظيييل للمحكمييية السيييلطة التقديريييية فيييي تقيييدير ميييا قيييدم فيييي اليييدعوي مييين بينييية و قيييرائن بميييا 

 . 1يخالفه
ف المييدني مييين ببييات التصيير وفييق مييا تقييدم فييإن إببييات التصييرف التجيياري يختلييف عيين إ

، ميين بينهييا جييواز إببييات التصييرف التجيياري بشييهادة الشييهود و القييرائن القضييائية عييدت نييواحي
 . لقانون على وجوب الكتابة إلبباتهمهما بلغت قيمته ما لم ينص ا

كمييا أن الكتابيية فييي حاليية عييدم إعييدادها مقييدما لبببييات يمكيين ادسييتددل بهييا عنييد وقييو  
 . للدفاتر التجارية التي يكون الغرض منها تنظيم أعمال التجار النزا  كما هو الحال بالنسبة

لكيين يجييوز اتخاذهييا أداة لبببييات لهييذا جعلييت اإلرادة التشييريعية للكتابيية حجييية ملزميية  و
 .2للقاضي ما لم ينكرها الخصم أو يد  بتزويرها
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 .1من القانون التجاري الجزائري 73و  73هذا ما نصت عليه المواد  و
هييييذا المبييييدأ لديييييه اسييييتبناءات نييييذكر منهييييا علييييى سييييبيل المبييييال اشييييتراط المشيييير  إد أن 

هيذا ميا  الجزائري في بعض األعمال التجارية الكتابة الرسمية مبل عقد الشركة كثصل عيام و
صيييرفات اليييواردة عليييى ، و كيييذلا التالجزائيييري مييين القيييانون التجييياري 505نصيييت علييييه الميييادة 

، فيييإذا كييان أطييراف العمييل التجيياري يتمتعييون بصيييفة تجييارالمحييل التجيياري، و اشييتراط  فئيية ال
التيييياجر سييييوف يسييييتفيدون ميييين هييييذا المبييييدأ لكيييين فييييي حييييدود األعمييييال التجارييييية دون األعمييييال 

 . المدنية
كيييذلا فيييي بعييييض التصيييرفات التجاريييية مبييييل األوراق هيييذه  قيييد تقييييدت حريييية اإلببييييات و

الطييييرق األخييييري غييييير كافييييية  ، فالبييييد ميييين الكتابيييية ألنالتجارييييية كالسييييفتجة أو عقييييد الشييييركة
 . 2إلبباتها

حيييييع أن الطيييياعن يقيييير صييييراحة فييييي : "  31/33/7000مييييؤر  فييييي  772377قييييرار 
، أنييييه أقييييام فعييييال شييييركة مييييع ول درجيييية و فييييي مختلييييف مراحييييل الييييدعويأقوالييييه أمييييام محكميييية أ

هيييذا  ، ولييييس بيييرأس ميييال الشيييركة ، و اليييدعوي أصيييال تتعليييق باألربييياح فقيييط وهالمطعيييون ضيييد
ات ادلتزام التعاقدي القيائم بينهميا و المتمبيل فيي الشيركة الفعليية المتنياز  مين أجلهيا يكفي إلبب

ميين القييانون المييدني إذ  071و هييذا فييي غييياب الوبيقيية الرسييمية المنصييوص عليهييا فييي المييادة 
أن المشر  لما اشيترط إببيات الشيركة بالكتابية فإنيه أراد بيذلا ضيمان حقيوق األطيراف بوسيائل 

                                                 
المتضيييمن القيييانون  م 7095سيييبتمبر سييينة  23الموافيييق ليييي هيييي  7305رمضيييان عيييام  23الميييؤر  فيييي  50 – 95األمييير رقيييم  - 1

: " علييى  73، الييذي تيينص فيييه المييادة م 2339مييايو سيينة  73المييؤر  فييي  35 – 39المييتمم بالقييانون رقييم  التجيياري، المعييدل و
مين نفيس  73أميا بالنسيبة للميادة . "يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة لبببات بين التجار بالنسبة لبعمال التجاريية 

ذليييا بغيييرض  يجيييوز للقاضيييي أن ييييثمر ميين تلقييياء نفسيييه بتقييديم اليييدفاتر التجاريييية أبنييياء قيييام نيييزا  و: " القييانون فتييينص عليييى أنييه 
 ."ا  استخالص ما يتعلق منها بالنز 
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علييه فيإن اليدفع بعيدم احتيرام القيانون لعيدم ببيوت عقيد الشيركة بالكتابية يكيون  ، وإببات قاطعة
 .1"مردود، مما يستوجب رفض الطعن لعدم التثسيس

التجاريية  بينما يخضع لمبدأ حرية اإلببات فيي الميواد التجاريية كيل ميا كيان مين األعميال 
 .  تجزئة و تاجر جملةمبرم بين تاجر ، كما هو الشثن في العقد الو كان طرفيه من التجار

ن تاجرين أو كانت األعميال تقضي القواعد القانونية في اإلببات أنه متى كان التعاقد بي
إذا كييان التعاقييد بييين تيياجر و شييخص د  ، وي إبباتييه وسييائل اإلببييات التجارييية، اتبييع فييتجارييية

األعميال مدنيية يحمل صفة التاجر أو بيين تياجرين لكين األعميال د تتصيل بالتجيارة أو كانيت 
وسييائل اإلببييات المدنييية  بطبيعتهييا اتبييع فييي إبباتييه وسييائل اإلببييات التجارييية بالنسييبة للتيياجر و

، فميين الجييائز أن   المحكميية المطييروح أمامهييا النييزا ، و العبييرة فييي اإلببييات بنييو 2لغييير التيياجر
رح نييزا  طييميين الجييائز أن ي ، فيسييوف إبباتييه بالشييهود وطييرح نييزا  تجيياري أمييام محكميية مدنيييةي

 .3، فيكون اإلببات بالكتابة مادامت قيمته تزيد على حد معينمدني أمام محكمة تجارية
 : تقييد اإلببا  في المواد  ير التجارية  – 9 

قيمتييه  إن القاعييدة أوجبييت الييدليل الكتييابي إلببييات التصييرف غييير التجيياري فيمييا لييو زادت
، أو ميييا كيييان منهيييا فيييي رادة المنفيييردةء ميييا كيييان منهيييا بييياإل، سيييواعليييى النصييياب المحيييدد تشيييريعا

، و بصيييرف النظييير عييين ميييا إذا كيييان النيييزا  معروضيييا أميييام أييييا كانيييت طبيعتيييه صيييورة عقيييد و
قضيياء مييدني السييالف بيانييه أو أمييام قضيياء جزائييي و هييذا األخييير تطبييق عليييه شييكل الييدعاوي 

 .المدنية
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 وجوب الكتابة في إببا  ما ي الف أو يجاوز الكتابة :الفرع الباني 
د يجيوز : " الفقرة األولى من القانون المدني الجزائيري بقولهيا  330بالرجو  إلى المادة 

 : دينار جزائري  733.333لو لم تزد القيمة على  اإلببات بالشهود و
 . "مضمون عقد رسمي  فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه -

ميين قييانون  37ادتجيياه الييذي ذهييب إليييه المشيير  المصييري فييي نييص المييادة  و هييو نفييس
، ألي تصيرف قيانوني نه د يجيوز اإلببيات بغيير الكتابيةاإلببات المصري  التي تقضي على أ

جنيه طالما انه بابت بالكتابة إذا كان الغيرض هيو إببيات  533لو كانت قيمته د تزيد عن  و
  . 1فعال بالكتابة ما يخالف أو يجاوز التصرف البابت

 شروق تقبيق قاعدة وجوب الكتابة في إببا  ما ي الف أو يجاوز الكتابة : أوال 
      يتضييييل ميييين اليييينص أن الكتابيييية واجبيييية إذن فييييي إببييييات مييييا يخييييالف الكتابيييية أو يجاوزهييييا 

 : و يتبين من النص انه يجب توافر بالبة شروط 
 : وجود عقد رسمي  –أ 

الكتابيية فييي إببييات مييا يخييالف أو يجيياوز الكتابيية وجييب تييوفر عقييد لتطبيييق قاعييدة وجييوب 
العقييود )لييبوراق التييي تعتبيير دليييال كييامال، و هييي األوراق الرسييمية  رسييمي ليمتييد الشييرط كييذلا

كميا رأينيا أن القيانون  ، ولبببيات و الرسيائل الموقيع عليهيا و األوراق العرفيية المعيدة( الرسمية
قيد طبيق القضياء الفرنسيي وجيوب  ، ومحررات العرفية لبببياتة قيمة اليعطي الرسائل الموقع

الكتابة في إببات ما يخالف أو يجاوز الكتابة على الرسائل رغم انه ليس هنياا نيص بشيثنها، 
األوراق المنزلييية و تييثبير الييدائن علييى سييند الييدين أو نسييخة  أمييا الييدفاتر التجارييية و الييدفاتر و

 إببيات مياليذلا د تسيري عليهيا وجيوب الكتابية فيي  لية و، فيال تعتبير أدلية كاملصةمنه أو مخا
، ففييييي هييييذه الحاليييية يجييييوز إببييييات عكييييس مييييا هييييو مييييدون فييييي هييييذه يخييييالف أو يجيييياوز الكتابيييية

 . المحررات بجميع طرق اإلببات

                                                 
1
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 : أن يكون العقد الرسمي مببتا لتصرف مدني  –ب 
التصيرفات التجاريية ، فقيد رأينيا أن تصرفا ميدنيايجب أن يكون التصرف البابت بالكتابة 

     ، دينييييار جزائييييري 733.333د قيمتييييه عيييين د تخضييييع لقاعييييدة وجييييوب الكتابيييية إلببييييات مييييا تزييييي
توجيب الكتابية فيي إببيات ميا يخيالف أو يجياوز كذلا يكون الحكم بالنسبة إلى القاعدة التيي  و

ت ميييا ، فيييإذا كيييان التصيييرف التجييياري بابيييت بالكتابييية فإنيييه يجيييوز ميييع ذليييا إببييياالبابيييت بالكتابييية
يخالفييه بشييهادة الشيييهود غييير أن هنييياا حييالتين فيييي المييواد التجاريييية التييي د تسيييري فيهييا هيييذه 

 .1القاعدة
، حسييب مقتضيييات اوجييب القييانون الكتابيية فييي إبباتييه إذا كييان التصييرف تجيياري قييد – 7
فييي هييذا النييو  ميين التصييرفات فييرض : 2ميين القييانون المييدني الجزائييري 7مكييرر  320المييادة 

العقييود التييي تتضييمن نقييل ملكييية  ، مبييل تحريييرية و تخلفهييا يييؤدي إلييى الييبطالنشييكلالمشيير  ال
، و السييبب فييي ... عقييار أو حقييوق عقارييية أو محييالت تجارييية أو تنييازل عيين أسييهم الشييركة 

ة ، و من جهية أخيري القيمية الماليية الكبيير رالطرف الضعيف في العقد أو الغي ذلا هو حماية
 . لهذه التصرفات

فيجب أن يكون التصرف البابيت : على أن يكون اإلببات بينهما بالكتابة إذا اتفق  – 2
 تزييييد عييين مائييية أليييف دينيييار ليييو كانيييت قيمتيييه د تصيييرفا ميييدنيا لتطبييييق هيييذه القاعيييدة حتيييى و

 ، بييل إن أهمييية هييذه القاعييدة د تظهيير إد فييي هييذه الحاليية إذ لييو زادت قيميية التصييرفجزائييري
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لقاعيدة األوليى التيي تقضيي بوجيوب الكتابية فيي إببيات على مائية أليف دينيار جزائيري لطبقيت ا
 .1ما تزيد قيمته على هذا النصاب

 : أن يكون المراد إبباته ي الف أو يجاوز الكتابة  -جـ 
، فيييإذا أرييييد إببيييات أن اليييبمن إببيييات ميييا يخيييالف البابيييت بالكتابييية فيييال تصيييل الشيييهادة فيييي

بييين ، كمييا يحييدع الييبمن الحقيقييي أقييل ممييا هييو مكتييوب البابييت فييي الورقيية غييير صييحيل و أن
هيو أحيد طرفيي  ، فيال يصيل إبباتيه إد بالكتابية متيى كيان الخصيمالمتعاقدين لمنع الشفعة مبال

ألييف دينييار جزائييري  53، و إذا كييان الييبمن فييي السييند المكتييوب هييو مبلييق العقييد بطبيعيية الحييال
ألييف دينييار جزائييري إد  23ادلتييزام فييال يصييل للمييدين أن ييينقص ميين ذلييا و يببييت أن حقيقيية 

 . بالكتابة
، كمييا إذا أراد أحييد الشيهود إلببييات مييا يجياوز الكتابيية و مين جهيية أخييري فيال يقبييل شييهادة

، و يكيون مين شيثنه بالكتابة عن طرييق تعيديل تيم شيفوياالمتعاقدين أن يببت ما يجاوز البابت 
ن مبليق القيرض بابيت بالكتابية ، فيإذا كيايف إلييه وصيفاأن يوسع نطاق ميا هيو مكتيوب أو يضي

تييم ادتفيياق علييى فوائييد لهييذا القييرض، فييال مييبال ميين غييير فوائييد و أراد الييدائن أن يببييت أنييه قييد 
، و كييذلا إذا أراد المييدين أن يببييت أن ادلتيزام المكتييوب المنجييز قييد يجيوز لييه ذلييا إد بالكتابية

ن بصددها تسري كذلا فيي حالية ، فإن القاعدة التي نحله علق فيما بعد ادلتزام يعتبر تعديال
زام ليو كانيت قيمية ادلتي التجديد فال يجوز إببات تجديد التزام بابت بالكتابة إد بالكتابة حتى و

ة لتيياريع التصييرف أنييه واقعيية مادييية، فيجييوز يراعييى بالنسييب ، وأقيل ميين النصيياب المحييدد قانونييا
كيان التياريع مكتيوب فيال يجيوز فيي  ، أميا إذاكين التياريع مكتوبيا، إذا لم يإبباته بشهادة الشهود

 . 2هذه الحالة نقضه إد بالكتابة
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االســـتبناءا  التـــي تـــرد عةـــى قاعـــدة وجـــوب الكتابـــة فـــي إببـــا  مـــا ي ـــالف       : بانيـــا 
 أو يجاوز الكتابة 

أفسيييل المشييير  المجيييال ليييبعض ادسيييتبناءات التيييي يصيييل فيييي إطارهيييا اإلببيييات بشيييهادة 
، فالكتابييية تجيييب فيييي اإلببيييات إذا زادت قيمييية ليييدليل الكتيييابيكيييان يجيييب إبباتيييه با الشيييهود فيميييا

ميين  333 ، تطبيقييا للمييادةر جزائييري أو كييان غييير محييدد القيمييةالتصييرف علييى مائيية ألييف دينييا
 335أجازت إدارة المشر  استبناءا عن قاعدة اإلببات في المادة  ، والقانون المدني الجزائري

، وجييود مييانع ميين الحصييول علييى ت بالكتابييةت هييي وجييود مبييدأ الببييو ميين هييذه الحيياد 333و 
     ، و هيييي حالييية الغييي  فقيييد الميييدعي السيييند بسيييبب قيييوة قييياهرة، و بمييية حالييية أخيييريالكتابييية أو ي

 : ، يتم التعرف على هذه الحادت تبعا لآلتي شرحه 1أو ادحتيال على القانون
 : مبدأ ببو  بالكتابة  –أ 

يجييوز اإلببييات بالشييهود فيمييا كييان : " ي ميين القييانون المييدني الجزائيير  335تيينص المييادة 
 .تابة إذا وجد مبدأ ببوت بالكتابةيجب إبباته بالك

يكييون ميين شييثنها أن تجعييل وجييود التصييرف المييدعى  كيل كتابيية تصييدر ميين الخصييم و و
 :و يستلزم ليكون هناا مبدأ ببوت بالكتابة ". حتمال، تعتبر مبدأ ببوت بالكتابةبه قريب اد

فال بد أود من وجود ورقة مكتوبة و أية ورقية تصيلل أن تكيون مبيدأ :  أن توجد كتابة - 0
قد تكون الورقة سيند غيير موقيع أو دفياتر تجاريية  ، و، فال يشترط فيها شكل معين2ببوت بالكتابة

 كييل هييذا يصييلل أن يكييون مبييدأ... أو مييذكرات خاصيية و مراسييالت أو أقييواد فييي محضيير تحقيييق 
يجيوز للمحكمية  ، ويال كيامال بالنسيبة لموضيو  اليدعويقية ليسيت دلي، طالميا أن الور ببوت بالكتابة

أن تسييتخلص وجييود الورقيية المكتوبيية ميين مجمييو  مييا يقييدم إليهييا ميين قصاصييات متفرقيية تبييين ميين 
فحصييها و وضييعها مييع بعضييها الييبعض أنهييا أجييزاء ألصييل واحييد تتصييل أجييزاءه ماديييا و معنويييا 
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بيدأ ببيوت بالكتابية فيي ظيروف رسيمية الباطلية مقد تحدع أن تكيون الورقية ال ، و1ببعضها البعض
تابيية ، كمييا أن الورقيية العرفييية إذا كانييت خالييية ميين التوقيييع يصييل أن تكييون مبييدأ ببييوت بالكمعينيية

 . متى كانت مكتوبة بخط المدين

يجيب أخيييرا أن تكييون الورقيية التيي تعتبيير مبييدأ ببييوت بالكتابية مقدميية فييي الييدعوي أو علييى  و
هيييا أن يببيييت ، فيييإن ليييم تكييين فيييال يسيييتطيع مييين يتمسيييا بممييين تنسيييب إلييييهقيييل معتيييرف بوجودهيييا األ

 .وجودها بشهادة الشهود

يجييب أن تكييون الورقيية صييادرة ميين الخصييم المييدعى : صــدور المحــرر مــن ال صــم  – 9
، بحييع يكفيي التوقييع وحيده أو الخيط بمفيرده لنسييبة ن تكيون موقعية منيه أو مكتوبية بخطييهعلييه بيث

يعتبير المحيرر صيادرا مين الخصيم كيذلا إذا كيان  ، وصيدوره مادييا ر إليه  حيع تكون منالمحر 
قد يكون صيدور المحيرر مين  ، وكتب بخط نائب عنه في حدود نيابتهيحمل توقيع نائب عنه أو 

، كميييا ليييو كيييان الخصيييم أمييييا و ببيييت انيييه مليييى إذا ليييم يوقيييع علييييه أو يكتبيييه بخطيييه الخصييم معنوييييا
، و أسياس اعتبيار ا ورد فيهياميمين الخصيم مقيرا ب ادرةالمحيرر عليى غييره أو تمسيا بمخالصية صي

هييذا يعييد  المحييرر صييادرا معنويييا ميين الخصييم هييو تسييليمه الصييريل أو الضييمني بمييا جيياء فيهييا و
، كمييا تعييد المحييررات الرسييمية غييير الموقييع عليهييا ميين مادييية يجييوز إبباتهييا بجميييع الطييرق واقعيية

و البيانات التي ترد على أسباب الحكيم  قرارالخصم صادرة منه معنويا إذا تضمنت أقواد له كاإل
أو محاضر التحقيق أو محاضر ادستجواب مين أقيوال الخصيم أو محاضير المعاينية و إنيه و ليو 
لم يصل إلى درجة اإلقرار يمكن أن يكون مبدأ ببوت بالكتابية إذا كانيت تجعيل الميدعى بيه قرييب 

 .2ادحتمال
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معنييى ذلييا أن : ريــب االحتمــال أن يكــون مــن شــأنها جعــل التصــرف المــدعى بــه ق – 3
نيية علييى ظ، و أن هنيياا ماتهييا مرجحيية الحصييوليكييون ميين شييثن المحييرر جعييل الواقعيية المييراد إبب

تقييييدير مييييا إذا كانييييت  و، 1بييييذلا تعتبيييير دليييييل نيييياقص يمكيييين تكملتييييه بشييييهادة الشييييهود صييييحتها و
المحررات المقدمة تحمل على ادعتقاد بقرب احتمال التصرف المدعى به يعد مسيثلة موضيوعية 

د  يستقل بها قاضي الموضو  متى كانت تقيديره شيائعا يسيتند عليى البابيت مين الورقية المقدمية و
 . عن المعنى الظاهر المستفاد منها حرف في استخالصه عن مدلولها أوني

تم التمسا بمبدأ ببوت بالكتابة فللمحكمة من تلقائها إحالة اليدعوي إليى التحقييق متيى إذا  و
 . 2رأت في ذلا فائدة للحقيقة دون حاجة دنتظار طلب الخصم

 : المانع من الحصول عةى الدليل الكتابي  –ب 

يجييوز اإلببييات بالشييهود فيمييا "  :ميين القييانون المييدني الجزائييري  333ورد فييي نييص المييادة 
 : كان يجب إبباته بالكتابة 

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي، إذا فقد اليدائن سينده 
اإلببيات المصيري فيي الميادة و هو نفيس ميا بينيه قيانون ".  كتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتهال

شيخص و بيين الحصيول روف من شثنها الحيلولة بيين ال، فقد توجد في بعض األحيان ظمنه 33
قييانون اإلببييات ال، فعنييد الضييرورة يجيييز زميية لبببييات، رغييم أن الكتابيية تكييون دعلييى دليييل كتييابي

، ففيييي الميييانع مييين الحصيييول عليييى دلييييل كتيييابيبشيييهادة الشيييهود عليييى سيييبيل ادسيييتبناء نظيييرا لقييييام 
      ينيييار جزائيييري و فيييي إببيييات ميييا يخيييالفأليييف دالتصيييرفات القانونيييية التيييي تزييييد قيمتهيييا عييين مائييية 

أو يجيياوز مييا اشييتمل عليييه دليييل كتييابي و كييذلا فييي الحييادت التييي يتطلييب فيهييا القييانون الكتابيية 
يالحيظ أن هيذا ادسيتبناء د يسيري عليى  ، وت قيمة التصرف كعقد الكفالة ميبالإلبباتها مهما كان
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 فيييي هييييذه التصييييرفات تعييييد ركيييين ميييين أركييييان، فكمييييا هييييو معييييروف أن الكتابيييية التصيييرفات الشييييكلية
، و المقصود بالمانع من الحصول على الدليل الكتيابي ذليا التصرف فإذا تخلفت انعدم التصرف

، اسييييتحالة نسييييبية عارضيييية أي اسييييتحالة اسييييتحالة علييييى الكتابيييية وقييييت التعاقييييدالمييييانع الييييذي ينشييييث 
بحييع يكيون يهيا التعاقيد مقصورة على شخص المتعاقد و راجعة إلى الظروف الخاصية التيي تيم ف

 . المانع ماديا أو أدبيا
تفترض ادستحالة الماديية أن التصيرف القيانوني نشيث فيي ظيروف ليم  :المانع المادي  – 0

مين قبييل ذليا  ، وأو وسييلة للحصيول عليى دلييل كتيابي يكين ليذوي الشيثن فيهيا فسيحة مين الوقيت
ميين  ، والحرائييق أو حييوادع الغييرق فاجئيية أومييا ينشييث ميين تصييرفات عنييد الكييوارع أو الحييوادع الم

يخشيى فيهيا األمبلة التي يقوم فيها المانع المادي حالة الوديعة ادضطرارية التيي تيتم فيي ظيروف 
، ففييي هييذه الحاليية يجييوز إببييات الوديعيية بجميييع طييرق اإلببييات مهمييا علييى الشيييء ميين خطيير داهييم

الوديعية ادضيطرارية لميا معهيم تثخيذ وديعية نيزدء الفنيادق حكيم  ،  و1بلغت قيمت الشييء الميود 
      ،2مييين أمتعييية ألن ظيييروف السيييفر د تسيييمل بجيييرد أمتعييية كيييل مسيييافر عنيييد نزوليييه أو مغادرتيييه ليييه

مبيال  ، وتعذر فيها الحصول على دلييل كتيابييطبق حكم هذا ادستبناء أيضا على كل حالة ي و
فيي المينياء أو فيي  ذلا أن يقرض شيخص صيديقا مبليق تزييد قيمتيه عين مائية أليف دينيار جزائيري

لحصيول عليى دلييل  المطار قبل مغادر الطائرة أو السفينة إذ في مبل هذه الحالة د يتسع الوقيت
 . كتابي

، بثنه يعتبير مانعيا مادييا مين الحصيول عليى قا لذلا قضت محكمة النقض المصريةو تطبي
، و القاضييي شييفىائي اضييطره لالنتقييال إلييى المستاليدليل الكتييابي إصييابة المييود  بشييلل نصييفي فجيي

د يخضيييع فيييي هيييذا لرقابييية  هيييو اليييذي يقيييدر قييييام الميييانع الميييادي مييين الحصيييول عليييى الكتابييية و

                                                 
 .715. ، المرجع السابق، صتوفيق حسن فر ، عصام توفيق حسن فر  -  1
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ين الظيروف التيي أقاميت هيذا المحكمة العليا لكن يجب عليه تسبيب المانع المادي و ذلا بيثن يبي
 . المانع

فسيية تقيوم في هذه الحالة ترجيع ادسيتحالة إليى اعتبيارات و ظيروف ن: المانع األدبي  – 9
، و مييين خص ميين الحصيييول عليييى الييدليل الكتيييابيفييي الوقيييت الييذي ييييتم فييييه التصييرف فتمنيييع الشييي

:  بييين الحصييول علييى دليييل كتييابي األمبليية التييي تعييد مييانع أدبييي تلييا التييي تحييول بييين الشييخص و
، و الطبييييييب عالقييييية الخاطيييييب بخطيبتيييييه صيييييلة الزوجيييييية و ، وصيييييلة القرابييييية كيييييالبنوة و األخيييييوة

، و قيد ن ييدينون لهيم بيالودء و ادحتيرامصيلة ذوي النفيوذ بمي ، ولة السييد بخادميهص بالمريض، و
قضت محكمة النقض المصيرية بيثن مسيثلة قييام الميانع األدبيي مين أخيذ الكتابية عنيد لزومهيا هيي 

 .1مسالة تعود  لسلطة قاضي الموضو  للفصل فيها

  :فقد السند الكتابي  -جـ 

إذا فقيد اليدائن سينده : " من القيانون الميدني الجزائيري  333نصت الفقرة البانية من المادة  
متعلقييية باليييدليل هيييذا اسيييتبناء يفتيييرض أن القواعيييد ال و ."الكتييياب بسيييبب أجنبيييي خيييارج عييين إرادتيييه

يشيترط أن يكيون  ، غير أن اإلببات بالكتابة يتعذر بسبب فقد اليدليل الكتيابي والكتابي قد روعيت
 :يلزم لقيام ادستبناء في هذه الحالة أمران  ، و2هذا راجع إلى سبب د يد المدين فيه

يتعييين علييى المييدين أن يقيييم الييدليل علييى سييبق وجييود السييند : ســبق وجــود الســند الكتــابي  - 0
عليى مراعياة شيروط الصيحة التيي يتطليب  سيند واليقيم الدليل كذلا عليى مضيمون  أن الكتابي و

للمييدعي أن يسييلا فييي ذلييا جميييع  و، إن كييان ميين قبيييل المحييررات الشييكليةالقييانون توافرهييا فيييه 
يلتييزم فييي  ، ود سييند واقعييه ماديييهالقييرائن ألن سييبق وجييو  طييرق اإلببييات بمييا فيهييا شييهادة الشييهود و

السيند الواجييب إببييات بوجييوده أن يكيون دليييال كتابيييا كييامال فيال  يكفييي أن يببييت المييدعي أن السييند 
                                                 

 . 719. ، صالسابق ، المرجع، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  1
 . 719. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  2
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، ذليييا أن ميين حصييل علييى دلييييل كتييابي كامييل د يعتبييير قييود كييان مجييرد مبيييدأ ببييوت بالكتابييةالمف
  1.مقصرا فهو جدير بالحماية

ميين القييانون المييدني الجزائييري  333ورد نييص المييادة  :فقــد الســند الكتــابي بســبب أجنبــي  - 9 
 يل كتابي كان يجب إبباته بدلا يجوز كذلا اإلببات بشهادة الشهود في م: " على انه 

 ". إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي د يد  له فيه  -
ميين القييانون  33هييو نفييس ادتجيياه الييذي ذهييب إليييه المشيير  المصييري فييي نييص المييادة  و 

يتعييين علييى المييدين كييذلا أن يقيييم الييدليل علييى انييه فقييد السييند الكتييابي يرجييع " المييدني المصييري 
 ةجيراء الحيادع الجبيري أو قيو سيبب األجنبيي فقيد ينشيث مين الكان  ، أيا"لسبب أجنبي د يد له فيه 

لو كان هذا الفعل مجرد إهميال أو تراخيي ففيي هيذه  ، وقاهرة، كما قد يكون سبب يرجع إلى فعله
للميييدعي أن يببيييت أن فقيييد سييينده كيييان  ، هيييذا وة د يجيييوز اإلببيييات بشيييهادة الشيييهودالحالييية األخيييير 

 .2الطرق ألن إببات السبب األجنبي إببات لواقعه ماديةلم يكن فعله بكافه  بسبب أجنبي و
  : االحتيال عةى القانون -د  
يقصييد بادحتيييال علييى القييانون الغيي  ضييد القييانون أي الغيي  أو التييدريس الييذي د يكييون  و

   ،لقييانون فييي مييا يتصييل بالنظييام العييامإنمييا يكييون الغييرض منييه مخالفييه ا عيبييا ميين عيييوب اإلرادة و
مبيييال ذليييا أن ييييذكر فيييي السيييند سيييبب صيييوري إلخفييياء سيييبب حقيقيييي غيييير مشيييرو  كيييثن ييييذكر  و

المتعاقييد أن  سييند الييدين سييببه هييو القييرض فييي حييين أن السييبب الحقيقييي يكييون هييو عالقيية غييير 
أن ادحتييال علييى  ، وا يخييالف النظيام العيام يكييون بياطالالقاعيدة أن مي ، وبيين الطييرفينمشيروعة 

ا بيه أن يببتيه بجمييع طييرق يخييالف النظيام العيام و يجيوز لكيل ميين يتمسيالقيانون ينطيوي عليى ميا 
 .3، د فرق في ذلا بين المتعاقدين أو الغيراإلببات
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 التجارية حجية الكتابة التقةيدية في إببا  المواد المدنية و: المبحث الباني 

 ،  1مكييرر 323لقييد عييرف المشيير  الجزائييري الكتابيية بعييد تعديلييه للقييانون المييدني فييي المييادة  
    ، فهنييياا محيييررات رسيييمية التيييي تقيييوم بتحريييير السيييند المكتيييوب تختليييف الكتابييية بييياختالف الجهييية و
، أي متى تيوافر للمحيرر الرسيمي الشيروط 2لكل منها حجية معينه في اإلببات ، وأخري عرفيه و

، قامييت هنيياا قرينيية علييى سييالمته ميين الناحييية كييان مظهييره الخييارجي ناطقييا برسييميته المطلوبيية و
يعتبيير المحييرر الرسييمي حجييه  ، ووره ميين األشييخاص الييذين وقعييوا عليييهميين حيييع صييد المادييية و

، كمييا هييو الحييال بالنسييبة للمحييرر العرفييي الييذي د يعتبيير حجيية بذاتييه دون الحاجيية إلييى اإلقييرار بييه
، فيإن أنكير كييان عليى مين يتمسييا بيه إقامية الييدليل إذا ليم ينكييره مين نسيب إليييه توقيعيه بميا فييه إد

 .3على صحته

لا القوة بحسيب ، حيع تختلف تسابق ذكرها قوة واحدة في اإلبباتليس ألدلة اإلببات ال و 
إد فيي حالية  ، فإذا كان هذا الدليل محررا رسميا فإنه تجب حجيته أمام القضياءنو  الدليل المقدم

     .4، أمييا إذا كييان الييدليل المسييتمد ميين محييررات عرفيييه فقييد اختلييف فييي ذليياالطعيين فيييه بييالتزوير
لمحييررات الرسييمية فييي المطلييب سنقسييم هييذا المبحييع إلييى مطلبييين حيييع سييندرس حجييية ا عليييه و

  .نخصص المطلب الباني لحجية المحررات العرفية ، واألول

 

 
                                                 

  أو أرقيام ينيتا اإلببيات بالكتابية مين تسلسيل حيروف أو أوصياف:" مكيرر مين القيانون الميدني الجزائيري  323تينص الميادة  -  1
 ."كذا طرق إرسالها  ، ومهما كانت الوسيلة التي تتضمنها ،ة عالمات أو رموز ذات معنى مفهومأو أي

 . 37. ، المرجع السابق، صيوسف زروق -  2
 .17. ، المرجع السابق، ص، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -   3

، 2331اإلداري، بيدون طبعية، دار الفكير الجيامعي، اإلسيكندرية،  القضياء، اإلببيات أميام عبـد العزيـز عبـد المـنعم  ةيفـة -  4
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 حجية المحررا  الرسمية :المقةب األول 

لميا كيان مظهيره الخيارجي ييوحي ، كفيد صيحة المحيرم قانونياييتمتع السند الرسمي بافتراض 
التيي  ، ومين القيانون الميدني الجزائيري 5رر مكي 320هيذه القاعيدة مكرسية بينص الميادة  ، وبذلا

نافييذا فيييي يعتبييير . لعقييد الرسيييمي حجييه حتييى يببيييت تزويييرهيعتبييير مييا ورد فيييي ا: " تيينص علييى أن 
بتحليل محتوي هذا النص فانيه د يقبيل الطعين فيي المحيرر الرسيمي  ،  و1".الوطني كامل التراب

 .2إد بادعاء التزوير

اد التييي كييذلا فييي نييص المييو  السييالفة الييذكر و 5مكييرر  320كمييا يتضييل ميين نييص المييادة 
بيييييين  ، أن المحيييييرر الرسيييييمي حجييييية فيميييييا93مكيييييرر 320الميييييادة  ، و3مكيييييرر 320تليهيييييا الميييييادة 
، حيييع يكييون حجيية بميياذا دون فيييه حتييى يببييت تزويييره بييالطرق ركييذلا بالنسييبة للغييي المتعاقييدان و

اإلببيييات عليييه د علييى ميين يتمسييا بيييه عييبء المقييررة قانونييا، فييان نيياز  خصيييم فييي صييحتها يقييع 
يكييون ذلييا عيين طريييق الطعيين فيييه بييالتزوير، حيييع يجييوز للمحكميية ميين تلقيياء نفسييها أن  كييدليل و

محرر أو تنقص منها إن لحق بمظهر المحرر الخارجي عيوب ماديية كوجيود كشيط التسقط قيمة 
أو محو أو حشو، فان كانيت صيحة المحيرر محيل شيكل لهيا أن تيدعو الموظيف اليذي حيرر ذليا 

 .  4المحرر ليوضل حقيقة األمر

                                                 
 .370. ، المرجع السابق، صمحمد ر ا  ان -  1

  ، 2333ات المصييرفية، الطبعيية األولييى، بييدون مكييان النشيير، السييعودية، ، المنازعييمؤسسييه النقييد العربييي، األمانيية العاميية -  2
 . 93. ص
يعتبير العقيد الرسيمي حجية لمحتيوي " : ، تينص عليى أن من القانون المدني الجزائيري، السيابق بيانهيا 3رر مك 320المادة  -  3

، يقييف تنفيييذ ي حالييه شييكوي بسييبب تزوييير فييي األصييلغييير انييه فيي. ووربييتهم ذوي الشييثن ادتفيياق المبييرما بييين األطييراف المتعاقييدة 
، إيقيياف تنفيييذ العقييد التزوير، يمكيين للمحيياكم، حسييب الظييروفعنييد رفييع دعييوي فرعييية بيي ، وعقييد محييل ادحتجيياج بتوجيييه ادتهييامال

ليييو ليييم يعبييير فييييه إد ببيانيييات عليييى سيييبيل  يعتبييير العقيييد الرسيييمي حجيييه بيييين األطيييراف حتيييى و:"  9مكيييرر  320الميييادة  ." مؤقتيييا
 .ون لذلا عالقة مباشرة مع اإلجراءادستشارة شريطة أن يك

 ".صله بادجتراء سوي كبداية للببوتد يمكن استعمال البيانات التي ليست لها  و
 .59. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  4



 اإلببا  بالكتابة التقةيدية في المواد المدنية و التجارية :الفصل األول 

 

10 

 

التيي منحهيا القيانون الحجيية المطلقية  ةاألدليمما تقدم يتضل أن المحرر الرسمي يعتبير مين 
للمزييييد مييين التفصييييل سييينتطرق ليييذلا فيييي الفيييرعين  ، و1فيييي اإلببيييات ميييا ليييم يطعييين فييييه بيييالتزوير

 . التاليين

 حجية المحررا  الرسمية في ما بين المتعاقدين: الفرع األول 

حجيية : نيات المدونية فيي المحيررات الرسيمية، و بيه نفيرق بيينحجيتيه فيي حجيية البيا دتتجس
حجييييية البيانييييات  المكليييف بخدميييية عامييية، والشييييخص البيانيييات الصييييادرة عييين الموظييييف العيييام أو 

 .2الصادرة من ذوي الشثن

 ب دمة عامة  بتقديم مكةفش ص فيما صدر عن موظف عام أو : أوال 

د يمكين نقيد حجيتهيا إد عين طرييق الطعين  ، وهذه البيانات حجة على كافه النياستكون  
أهلييتهم  شيثن والالتحقيق مين أسيماء ذوي  ،  وفيي حيدود مهمتيه كتياريع الورقية ، و3بيالتزويرفيها 

شيييثن فيييي حضيييور الصيييدر مييين أصيييحاب ، أيضيييا البيانيييات التيييي ت4مكيييان التوبييييق ، وتوقيعييياتهم و
لبيائع أميام الموبيق أو كاتيب العيدل، انيه قيبض ، كيثن يقير اهيي أميور تيدرا بيالحواس ، والموظيف

، فيقييوم هييذا األخييير و كاتييب العييدلأبييدفع الييبمن للبييائع أمييام الموبييق  م المشييتري، أو أن يقييو الييبمن
، إد أن هييييذا النييييو  مييين البيانييييات د يمكيييين وه أو سييييمعه مييين األطييييراف فييييي المحيييرربإببيييات مييييا ر 

 .دحضها إد عن طريق الطعن فيها بالتزوير

 

                                                 
المؤسسيية الوطنييية للكتيياب ، الفقييه اإلسييالمي، الطبعيية البانييية ، أدليية اإلببييات فييي القييانون المييدني الجزائييري ويحــي بكــو   -  1
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 . 773. ، المرجع نفسه، صيحي بكو  -  3
 . 30. اإللكتروني، المرجع السابق، ص ، اإلببات التقليدي ومحمد حسن منصور -  4
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 ما يصدر عن ذوي الشأن  : بانيا 

، فتكيون حجتهيا فيي 1يدونها الموظف على مسيؤوليتهم هي بيانات تصدر من ذوي الشثن و
تيييياريع توبيقهييييا ميييين الموظييييف  مواجهيييية النيييياس كافيييية فييييي مييييا يتعلييييق بتوقيعهييييا ميييين ذوي الشييييثن و

بييل دونهييا اسييتنادا إلييى إقييراراتهم، لييذلا يمكيين  ، لكييون تلييا األمييور لييم تقييع فييي حضييوره2الرسييمي
بمعنييى أخيير إذا أقيير  ، وبييالتزويرات دون سييلوا طريييق الطعيين طييرق اإلببييإببييات عكسييها بكافيية 

ييدون هيذا اإلقيرار ألنيه وقيع ( الموظيف العيام)األجرة من المستثجر فان الموبق المؤجر انه قبض 
ة مين حيييع ددلتييه عين قييبض األجييرة فيي حضييور الموظييف كميا رأينييا هييذا البييان د يلحقييه الرسييمي

فيعتبير البييان فيي هيذا النظيام ن هذه الواقعة لم يتحقق منها الموظف ألنهيا ليم تقيع فيي حضيوره أل
صادرا من ذوي الشثن يببتيه الموظيف دون التحقيق مين صيحة الواقعية التيي ينطيوي عليهيا فيجيوز 

 . 3نقضه بطرق اإلببات العادية كما سبق القول

إذا كانيييت حجيييية ... حييييع : " قيييد قضيييت المحكمييية العلييييا فيييي هيييذا الشيييثن بنصيييها عليييى  و
و بالنسيبة للغيير  ة على الناس كافه، أي فيما بيين المتعاقيديني اإلببات هي حجالورقة الرسمية ف

التييي  بصييره و ، فإنييه يجييب التفييرق بييين الوقييائع التييي أببتهييا الموبييق ممييا جييري تحييت سييمعه ومعييا
إد عين طرييق الطعين فيهيا د يجيوز إنكارهيا  هيذه حجيتهيا مطلقية و فيها مساس بثمانية الموبيق و

ا ذوي الشيثن فيجييوز الطعين فيهييا عيين طرييق إببييات عكسييها دون ، أمييا الوقيائع التييي ينقلهييبيالتزوير
 .4"ذاتها بطريق التزويرحاجة إلى الطعن في الورقة 

                                                 
 .713. ، المرجع السابق، صمحمد حسين قاسم -  1

المييدني، الطبعيية البانييية، المجلييد الرابييع، دار ، قواعييد اإلببييات و أحكييام التنفيييذ، موسييوعة القضيياء محمــود محمــد الكيالنــي -  2
 . 50. ، ص2373األردن،  –البقافة، عمان 

 . 33. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  3
، أشيارت إلييه 750. ، ص37، العدد 2333ة ، المجلة القضائية سن2333مارس  20، المؤر  في 703570القرار رقم  -  4

 . 55. ص سعاد ناصف، المرجع السابق،
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هيييذا أن الصيييورية د تعيييد تزوييييرا بيييرغم مييين سيييترها للحقيقييية ألن سيييتر الحقيقييية هيييو اليييذي  و
 .1قصده المتعاقدين عند تحرير العقد الصوري

 بالنسبة لةغيررسمية المحررا  الحجية : الفرع الباني 

السييابق  9مكييرر  320د تقتصيير حجييية الورقيية الرسييمية علييى أطرافهييا فقييط عمييال بالمييادة 
مين القيانون  5رر مكي 320ميادة العبيرت عين ذليا  ، بل تفييد كيذلا بالنسيبة للغيير واإلشارة إليها

 ، فييال يسييتطيع أي شييخص أن ينكيير ميياعنييى ذلييا أنهييا حجيية بالنسييبة للكافييةم ، والمييدني الجزائييري
انهييا إد عيين طريييق ورد بييه ميين بيانييات ممييا يلحقييه وصييف الرسييمية علييى التفصيييل التييي سييبق بي

، أمييا إذا كييان مييا يييراد نقضييه ميين البيانييات د تببييت لييه صييفة الرسييمية إمييا ألنييه الطعيين بييالتزوير
لكيين خييارج حييدود  صييادر ميين ذوي الشييثن بييالمعنى السييابق أو ألنييه صييادر ميين الموظييف العييام و

 .2ذه البيانات يمكن إببات عكسها بالطرق العاديةاختصاصه فإن ه

بشييييروطها )مييييراد اتسييييا  نطيييياق حجييييية المحييييرر الرسييييمي يرجييييع إلييييى مييييا تولييييده الرسييييمية  و
 .3من مصداقية لدي الجميع في البيانات الرسمية للمحرر( السابقة

يالحييظ ميين النصييوص السييابقة أن المشيير  الجزائييري سييار علييى نفييس اليينها الييذي سييار  و
 اببيييياتمييين قيييانون  703الميييواد  ميييين قيييانون اإلببيييات، و 77لقيييانون المصيييري فيييي الميييادة علييييه ا

 .4من قانون البينات 9كذلا المشر  األردني في المادة  المحاكمات المدنية اللبناني و

 

                                                 
 .55. المرجع السابق، ص، سعاد ناصف -  1
 . 33. ، صالسابق، المرجع محمد صبري السعيدي -  2
 . 229. ، المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهران -  3
 . 07. ، المرجع السابق، صيوسف زروق -  4
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 حجية الصورة الرسمية من المحررا : الفرع البالث 

الييييذي يحمييييل توقيعييييات ، فاألصييييل هييييو الصييييورة الرسييييمية يجييييب التفرقيييية أود بييييين األصييييل و
كانيييت مطابقييية  إن أصيييحاب الشيييثن أميييا الصيييورة الرسيييمية فهيييي د تحميييل توقيعيييات ذوي الشيييثن و

و إنمييا هييي منقوليية عيين موظييف عييام مختصيير هييذا هيي لبصييل فجميييع مييا ورد بهييا ميين بيانييات و
لبيييان هييذه الحجييية يجييب التفرقيية بييين حاليية وجييود أصييل  ، وسييبب إضييفاء عليهييا الصييفة الرسييمية

 .1أيضا حالة عدم وجود األصل ة الرسمية والورق

 مدى حجية الصورة الرسمية في حالة وجود أصل الورقة الرسمية : أوال 

، فيإن الصيورة الرسيمية خطيية كانيت 2مين القيانون الميدني الجزائيري 325طبقا لنص الميادة 
لميا كانيت  و ،أم فوتوغرافية تكيون لهيا حجيية فيي اإلببيات بالقيدر اليذي تكيون فييه مطابقية لبصيل

الصيييورة الرسيييمية ينقلهيييا موظيييف عيييام مخيييتص فقيييد اعتبييير القيييانون أن الصيييورة مطابقييية لبصيييل 
في هيذه الحالية  هي ما لم يناز  أحد الطرفين في مطابقتها لبصل و بمقتضى القرينة القانونية و

 ادتجيياه، فقيد سييار المشيير  األردنيي فييي نفييس 3فيإن المحكميية تييثمر بمراجعية الصييورة علييى األصييل
إذا كيان أصيل السيند الرسيمي :" من قانون البينيات حييع نصيت عليى أنيه  1فبالرجو  إلى المادة 

صيييدرت عييين موظييف عيييام فيييي  ، فيييإن الصييور الخطيييية و الفوتوغرافيييية التييي نقليييت منييه وموجييودا
يعتيرف فييه بمطابقية الصيورة  حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي األصلي بالقيدر اليذي

فيي هيذه الحالية تراجيع الصيورة  بصل ما لم يناز  في ذليا الطيرفين ولر مطابقة تعتب ، ولبصل

                                                 
التشييريع و أحييداع محكميية اليينقض، الطبعيية ه و التجارييية فييي ضييوء الفقيي طييرق اإلببييات فييي المييواد المدنييية و ، الــد موســى - 1

 .07. ، ص2330األولى، المكتب البقافي الملا الصالل، القاهرة، مصر، 
ن إفيي، موجييودا الرسييمية الورقيية أصييلكييان  إذا” : ميين القييانون المييدني الجزائييري السييالف بيانييه علييى انييه  25 المييادةتيينص  -  2

 لبصل مطابقةبالقدر الذي تكون فيه  ةتكون حج ةفوتوغرافي أمكانت  خطية الرسميةصورتها 
 ".األصلعلى  الصورةجع ار ت الحالةن وقع تناز  ففي هذه إف ،حد الطرفينأناز  في ذلا لم ي ما لبصل مطابقة الصورةتعتبر  و

 . 32. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  3
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حجيية فييي اإلببييات  لهييا ينبنييي علييى ذلييا أن الصييورة المييثخوذة عيين هييذا األصييل و" علييى األصييل 
 .1بالقدر الذي تكون فيه الصورة مطابقة لبصل

 مدى حجية الصورة الرسمية في حالة  ياب أصل الورقة الرسمية: بانيا

، ألن هييذه الحاليية تشييمل كييل الصييورة التييي 2نفييرق بييين حييادت بييالع هييذا فييرض نييادر و و
حتيييى األوضيييا  التيييي يوجيييد  ينعيييدم فيهيييا األصيييل نتيجييية تليييف أو سيييرقة أو حرقييية أو نحيييو ذليييا و

تكميييل هيييذه الحالييية فيييي بالبييية  ، وف أجنبيييي مبيييل ادحيييتالل أو البيييوراتاألصيييل فيهيييا ليييدي موظييي
 : فروض هي كتالي

 : ن الصورة الرسمية مأ وذة عن األصل مباشرة أن تكو -أ 

، أي عيين الصييورة التنفيذييية أو عيين النسييخة نييت مييثخوذة عيين األصييل ذاتييه المحفيوظسيواء كا
ذلييا  الرسيمية كلهيا لهييا حجيية واحيدة هيي حجيية األصيل المفقيود و هيذه الصيور العاديية األوليى و

 ليو ، أميا إذا كيان العكيس كمياد يسيمل بالشيا فيي مطابقتهيا لبصيلمتى كيان مظهرهيا الخيارجي 
كانيييت مشيييتملة عليييى شيييطب أو محيييو أو حشيييو فيييإن الصيييورة تسيييقط حجيتهيييا فهيييي د تسيييتمد هيييذه 

ميين القييانون  7فقييرة  323ليينص المييادة  طبقيياإنمييا ميين ذاتهييا  ، و3الحجييية ميين األصييل ألنييه مفقييود
 .4المدني الجزائري

                                                 
 2339 األردن، –عميان ، البقافيةدار  ،األوليى ة، الطبعيةمقارني ةدراسي، ةتجارييالالبينيات فيي الميواد ، ةمفةـ  عـواد الق ـا -   1
  .03. ص

 . 09. ، المرجع السابق، ص، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  2
 .371. ، المرجع السابق، صمحمد ر ا  ان -  3
إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية : " في فقرتها األولى من القانون المدني السالف بيانه على ما يلي  323تنص المادة  -  4

 : كانت الصورة حجة على الوجه ااتي 
يكون للصورة الرسمية األصلية التنفيذية كانت أو غير التنفيذية حجية األصل متى كان مظهرها الخارجي د يسمل بالشا في 

 ". مطابقتها لبصل 
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 صةيةأن تكون الصورة الرسمية مأ وذة عن الصورة الرسمية األ -ب 

هيييذه ليسيييت الصيييورة الرسيييمية األصيييلية التيييي نقليييت  ، وهيييي منقولييية بمعرفييية موظيييف عيييام 
، بيل هيي صيور رسيمية نقليت مين الصيورة الرسيمية األصيلية تعتبير صيورا مين صيلمباشره من األ

 2فقيره  325هي لها حجية األصل حسيب مقتضييات الميادة  ، و1األصل إد بطريق غير مباشر
يجوز لكل من الطرفين طلب مراجعتها على الصيورة األصيلية فيإذا فقيدت لكن  ، و2السالفة الذكر

، فيال يجيوز ادعتيداد بهييا عنيد المنازعية إد عليى سييبيل لمضيياهاةتعيذر إجيراء ا الصيورة الرسيمية و
 .3ادستئناس

 الصورة الرسمية المأ وذة من الصورة األصةية -  

بالتيييالي د يجيييوز الطعييين فيهيييا  ، وادعتيييداد بهيييا عليييى سيييبيل ادسيييتئناسفيييي هيييذه الحالييية  و
 .بالتزوير

، أو فيييي مختليييف الصيييور هيييو ميييدي ل فالضيييابط فيييي الطعييين بيييالتزوير هنييياخالصييية القيييو  و
مين خيالل ميا سيبق بيانيه يسيتوجب معرفية قيوة  ، و4إمكانية مطابقتها مع أصلها الذي أخيذت عنيه

 .هذا ما سنتطرف إليه على التوالي المحررات الرسمية في التنفيذ و

 قوة المحررا  الرسمية في التنفيذ: الفرع الرابع 

و تجيييدر اإلشيييارة أن اإلدعييياء بيييالتزوير هيييو مجميييو  اإلجيييراءات التيييي نيييص عليهيييا القيييانون 
، و الشييييبه الكبييييير بييييين اإلدعيييياء بييييالتزوير و مضيييياهاة إلببييييات عييييدم صييييحة المحييييررات الرسييييمية

                                                 
 . 730، المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري -  1
و تعتبر الصورة مطابقة " : الفا على ما يلي في فقرتها البانية من القانون المدني الجزائري المذكور س 325تنص المادة  -  2

 ."ه الحالة ترجع الصورة على األصل ، فإن وقع تناز  في هذلم يناز  في ذلا أحد الطرفين لبصل ما
 .30، المرجع السابق، محمد صبري السعيدي -  3
 . 53. ، المرجع السابق، صسعاد ناصف -  4
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     بالتيييالي الحكيييم بقبوليييه إليييى تقريييير صيييحة أو عيييدم صيييحة المحيييرر، والخطيييوط، فكالهميييا يهيييدف 
الخطوط قاصيرة عليى المحيررات العاديية أو ميا  مضاهاةلكن يالحظ أن إجراءات  و ،أو استبعاده

يعرف بالمحررات العرفية و يقع عيبء اإلببيات فيهيا عليى مين يتمسيا بيالمحرر إذا أنكير الطيرف 
بيالتزوير فييرد أصيال  ، أما اإلدعاءه من خط أو توقيع أو بصمة أو ختمااخر ما هو منسوب إلي

على المحيررات الرسيمية و يقيع عيبء اإلببيات عليى مين ييدعي عيدم صيحة المحيرر د عليى مين 
       .1يتمسا به

بييييين ( اإلدارييييية اإلجييييراءات المدنييييية و)ود الرسييييمية فييييي قييييانون المرافعييييات كمييييا وردت العقيييي
األخيييري بإمكيييان التنفييييذ  السيييندات التنفيذيييية و ليييذلا تتمييييز العقيييود الرسيييمية دون األوراق الرسيييمية

نفيذييية التييي ، بحيييع يكييون لهييا القييوة التبريييا دون الحاجيية إلييى استصييدار حكييمبمقتضيياها تنفيييذا ج
، و يجب أن يوضع على العقد الرسمي الصيورة التنفيذيية و مين الطبيعيي أن للحكم الواجب النفاذ

فيذ تكليف الميدين بالوفياء ، كما يجب أن يسبق التنالعقد الرسمي التزاما محدد بدقة يكون موضو 
، ييف و بييان المطليوبأن يشتمل اإلعيالن عليى هيذا التكل و ذلا بثن يعلن له المحرر الرسمي و

و للمدين أن يناز  فيي هيذا التكلييف فييطعن فيي العقيد الرسيمي و فيي هيذه الحالية تنظير المحكمية 
ه و عنيد التنفييذ يكييون فيي هيذا الطعين و تحيدد قيمية المحيرر تبعيا لميدي أحقيية الطعين الموجيه إليي

فييي وسييع المييدين أن يطعيين فييي المحييرر الرسييمي عيين طريييق اإلشييكال فييي التنفيييذ فيرفييع اإلشييكال 
، إن وجده جديا أمر بإيقياف التنفييذوقتيا ف اإلى قاضي األمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء

سييند تنفيييذي محييررا ا كيان كييل ، غييير انييه إذ2أميا موضييو  اإلشييكال فيرفييع إليى المحكميية المختصيية
، إذ يالحييظ انييه ليييس كييل محييرر رسييمي 3، و بمفهييوم المخالفيية فييإن العكييس ليييس صييحيحارسييميا

سيييندا تنفييييذيا حتيييى ليييو تضيييمن إقيييرار أو إليييزام و إنميييا السيييندات التنفيذيييية كميييا نيييص عليهيييا قيييانون 
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لقيانون هيذه ي التيي يعطيهيا االمرافعات هي األحكام و األوامر و العقيود الرسيمية و األوراق األخير 
، وبيقهييا، تصيدرها المحكمية و العقيود الرسييمية يحررهيا الموظفيون المختصيون بضيبطها و تالصيفة

حضيير الجلسييات أمييا األوراق األخييري التييي يعطيهييا القييانون صييفة السييند التنفيييذي فميين أمبلتهييا م
 .  1لزواج، و من أمبلة األوراق الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية كعقود االمببتة لعقود الصلل

 و ميين خييالل مييا توصييلنا إليييه ميين هييذا المطلييب يسييتوجب معرفيية حجييية المحييررات العرفييية
 . ذا ما نفصل فيه في المطلب التالي، و هكذلا

 حجية المحررا  العرفية: المقةب الباني 

ة مين األفيراد ر داابقا إلى تعريف المحررات العرفية، و هي تلا المحررات الصيكما تطرقنا س
: ، و هييييي نوعييييانشييييخص مكلييييف بخدميييية عاميييية فييييي تحريرهييييا يتييييدخل موظييييف عييييام أودون أن 

حجييية عليييييه فهيييي أدلييية مهيييييثة ، أي تكيييون موقعييية مميييين هيييي معيييدة لبببيييياتالمحيييررات العرفيييية ال
، و هنيياا محيررات عرفييية غييير معيدة لبببييات و لكيين القيانون جعييل لهييا حجيية فهييي أدليية لبببيات

    ... ، األوراق المنزليييية لييييه مبيييل اليييدفاتر التجارييييةي حجييية ععارضييية و د تكيييون موقعييية ممييين هييي
المحيررات العرفيية حجيية  فييه نتنياول همياولأمن خالل فرعين  و عليه سيتم التفصيل في النوعيين

 .  2، و الباني حجية المحررات غير المعدة لببباتالمعدة لبببات

 حجية المحررا  العرفية المعدة لإلببا : الفرع األول 

ن األطييراف مييين حيييع صيييدوره ممييين ل حجيييية المحييررات العرفيييية المعييدة لبببيييات بييييسيينتناو 
 . سبة للغير من حيع التاريع البابت، و كذلا بالنحيع صحة المضمون من تهوقعه، و حجي

 
                                                 

 .  35. ، صالسابق، المرجع محمد صبري السعيدي -  1
 .713.، ص، المرجع السابقعصام أنور سةيم -  2



 اإلببا  بالكتابة التقةيدية في المواد المدنية و التجارية :الفصل األول 

 

19 

 

 المحررا  العرفية من حيث صدورها ممن وقع عةيها : أوال 

  يعتبيير العقييد العرفييي صييادر مميين كتبييه :"ميين القييانون المييدني الجزائييري  329تيينص المييادة 
     ، أميييا وربتيييه لييييهميييا ليييم ينكييير صيييراحة ميييا هيييو منسيييوب إ صيييبعهإأو وقعيييه أو وضيييع علييييه بصيييمة 

أو خلفه فال يطلب منهم اإلنكار و يكفي أن يحلفيوا يمينيا بيثنهم د يعلميون أن الخيط أو اإلمضياء 
 ". ة لمن تلقوا منه هذا الحقأو البصم

منييه و هييو الشييخص الييذي ميين خييالل اليينص تعتبيير الورقيية العرفييية حجيية علييى ميين صييدرت 
، 7مكيييرر  323، و يعتيييد بيييالتوقيع اإللكترونيييي وفيييق الشيييروط الميييذكورة فيييي الميييادة تحميييل توقيعيييه

      ، إذا اعتيييرف بهيييادورها منيييه فيييي قيييوة الورقييية الرسيييميةفيثخيييذ بمضيييمونها و تكيييون مييين حييييع صييي
د يجييوز لييه بعييد هييذا أن يعييود إلييى اإلنكييار إد أن  لييم ينكيير صييراحة صييدورها منييه و أو سييكت و

 .1يطعن فيها بالتزوير

أميييا إذا أنكييير صييياحب التوقييييع صيييراحة توقيعيييه عليييى الورقييية و أنكييير صيييدورها منيييه زاليييت 
و ذلييا  حجيتهييا مؤقتييا و يتعييين علييى ميين يتمسييا بهييا أن يببييت صييدورها مميين ينسييب إليييه التوقيييع

ميين بييثن يطلييب ميين المحكميية أن تييثمر بتحقيييق الخطييوط فييإذا ببييت ميين التحقيييق صييدور الورقيية م
أن يكيييون ، إنميييا يشيييترط لتيييزول حجيييية الورقييية العرفيييية مؤقتيييا وقعهيييا اعتبيييرت حجييية بصيييدورها منيييه

فيى بالتشيكيا فيي ، فيإن سيكت مين يتمسيا ضيده بالورقية العرفيية أو اكتاإلنكار صريحا كميا قيدمنا
 .2، فإن ذلا يعتبر إقرار للمحررتوقيع منهحصول ال
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 حجية البيانا  المدونة في المحرر العرفي : بانيا 

البيانييات الييواردة فييي المحييررات العرفييية ميين ذوي الشييثن و ذلييا علييى خييالف تصييدر جميييع 
ه البيانييات ، و لييذلا كييان ميين الجييائز إببييات عكييس هييذات التييي تييرد فييي المحييررات الرسييميةالبيانيي

د يممنع اعتراف الشخص بتوقيعه أو بخطه من أن يطعن فيي البيانيات  ، واإلببات العاديةبطرق 
ى وخير موضو  المحرر نفسه إذا كيان المحيرر العرفيي يببيت أن هنياا بييع صيدر مين شيخص إلي

أنيه  ، فإن صاحب التوقييع يسيتطيع أن يببيت بيثن هيذا البييع صيوري وو أن المشتري قبض البمن
يفعييل عنييدما ينكيير صييدور كمييا  الحاليية هييو د يقتصيير علييى اإلنكييار هييذه ، و فيييلييم يقييبض الييبمن

فيال يجيوز  عكس البيانيات اليواردة فيي المحيرر، طبقيا للقواعيد العامية ، بل عليه إبباتالمحرر منه
 . 1إببات الصورية هنا إد بدليل كتابي

 حجية المحررا  العرفية من حيث التاريخ المدون فيها : بالبا 

د يكيون العقيد :" الفقرة األولى من القانون المدني الجزائيري عليى أن 321ة لقد نصت الماد
، تكيييون المحيييررات ..."العرفيييي حجييية عليييى الغيييير فيييي تاريخيييه إد منيييذ أن يكيييون ليييه تييياريع بابيييت 

العرفييية حجيية علييى الغييير إذا أمكيين التببييت ميين صييحت مييا دون فيهييا ميين بيانييات بينمييا د يكييون 
 إذا كيان بابتيا و المقصيود بيالغير بالنسيبة للتياريع هيو كيل شيخص ليم التاريع حجة على الغير إد

هييذا  ، وهييا و د ممييبال فيهييا كييالخلف العيياميشييارا فييي إنشيياء الورقيية العرفييية و لييم يكيين طرفييا في
العرفيي و احيتا علييه  في حق انتقل له من طرف أحد أطيراف المحيرر الغير هو كل من يضاف

 .  ائن المرتهن و الدائن الحاجزالد ، و يعد من الغيربهذا المحرر

هييذا مييا أقييره المشيير   بالنسييبة لتيياريع المحييرر دبييد أن يكييون بابتييا ليحييتا بييه علييى الغييير و
د " من قانون اإلببات و التيي تينص عليى أنيه  75الجزائري و كذلا المشر  المصري في المادة 
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       ..." ه تيييياريع بابييييت يكييييون المحييييرر العرفييييي حجيييية علييييى الغييييير فييييي تاريخييييه إد منييييذ أن يكييييون ليييي
الحكمييية فيييي تحدييييد التييياريع هيييي حمايييية الغيييير مييين كيييل غييي  صيييادر مييين أحيييد أطيييراف الورقييية  و

، و لمعرفييية قيمييية 1ذليييا بتقيييديم أو تيييثخير تييياريع التعاقيييد قصيييد اإلضيييرار بيييه العرفيييية أو كالهميييا و
 : لنحو التالي التاريع بالنسبة للغير و بالنسبة للطرفين علينا التفصيل في الحالتين على ا

 : حجية المحرر العرفي بين المتعاقدين  –أ 

تكييون الورقيية العرفييية كمييا سييبق القييول حجيية علييى ميين وقعهييا بكييل مييا دون فيهييا إذا لييم ينكيير 
       صييييراحة توقيعييييه عليهييييا أو إذا أببييييت التحقيييييق صييييحة توقيعييييه عليهييييا فييييي حاليييية إنكيييياره صييييراحة، 

، بمضيمون التصيرف أم بتياريع إبراميه فيهيا سيواء تعلقيت يستوي في ذلا جميع البيانيات اليواردة و
د يجوز أليهما إقامة الدليل على إبرام التصرف في تاريع وخر بشهادة الشيهود أو بيالقرائن إد  و

إذا وجد مبدأ ببوت بالكتابة و أن غالبية صورية التاريع في هيذه الحالية تخفيي غشيا نحيو القيانون 
 . 2رق اإلبباتمما يجوز إببات صوريته بكافة ط

 : حجية المحرر العرفي بالنسبة لةغير  –ب 

        الورقيييية أطييييراف ألحييييدالخلييييف الخيييياص  ،للغييييير فييييي هييييذا المعنييييى بالنسييييبةيعتبيييير المحييييرر 
عنيدما يتعليق حقهيم بميال معيين مين ، التيي يشيبهون فيهيا بيالخلف الخياص األحوالون في ندائال و

 : التفصيللذاا بنو  من سنتطرق  عليه المدين و أموال

الييدائن الييذي تعلييق حقييه فييي مييال المييدين بتوقيييع الحجييز علييى هييذا  :الــدا ن الحــا ز  - 0
مين  الصيادرة العرفيية الورقيةلتياريع  بالنسيبةالخياص  الخلفكيالمال يكون وضعه على هيذا الميال 

كييان بابييت التيياريع  إذا إد فييال يحييتا بتصييرف المييدين عليييه  جييوزبالمييال المح المتعلقيية و المييدين
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حقييه ميين سييتيفاء ضييع المييال المحجييوز تحييت يييد القضيياء فييي ذمييه الييدائن تمهيييدا لالين الحجييز أل
 د ينفيذ فيي حيق اليدائن الحيائز  و زلتياريع الحجي تاليياتصيرف الببيوت التياريع يعتبير  مبعيد بمنه و

علييى  زيسييتوي الحكييم سييواء كييان الحجيي سييابقا علييى تيياريع الحجييز و الورقييةلييو كييان مييدونا فييي  و
 .رللمدين لدي الغي على ما زحج أوعقار  أومنقول 

فيي حقيه عقيود  ميرتهن عليى عقيار الميدين فيال تنفيذدائن الالينفيذ  إذا :الدا ن المـرتهن  - 9
 .الملكيةالتاريع قبل تسجيل تنبيه نز   بابتةكانت  إذا إد من المدين الصادرة اإليجار

 يعلييى مدينييه دعييو  ئنرفييع الييدا إذا :الــدا ن الــذي يرفــع دعــوى عــدم نفــاذ التصــرفا   - 3
فانييه يعتبيير ميين الغييير ( ةالييدعوي البوصييلي)بييه  إضييراراالمييدين  أجراهيياعييدم نفيياذ التصييرف الييذي 

كييييان التصييييرف  إذا إدد يمكيييين رفعهيييا  يهيييذه الييييدعو  أن المعلييييومميييين  لهييييذا التصيييرف و بالنسيييبة
يقيدم الميدين تياريع التصيرف  أنلميا كيان مين المحتميل  و ،المطعون فيه دحق لنشوء حيق اليدائن

منيييه  حمايييية -فيييان القيييانون  يميييا قبيييل نشيييوء اليييدين ليحيييرم اليييدائن مييين حيييق رفيييع هيييذه اليييدعو  إليييى
كيان لهيا تياريع  إذا إدمن الغير فال تنفذ في حقيه التصيرفات التيي يجريهيا الميدين  هاعتبر  -للدائن

 . بابت سابق على نشوء حق الدائن

 :  ببو  التاريخ ةقاعدلصا  كاستبناء من االم  -ـ ج

 عبيارةالمخالصيات  ، و1من القيانون الميدني الجزائيري 321 لمادةللفقرة البانية من ابالرجو  
بتاريخهيا  ةيكيون بابيت التياريع لكيي تكيون حجي أننيه يجيب أ األصيل وللوفياء  ةعن محررات مببت

يعتييد بييالعرف الييذي يقضييي بعييدم  أنلقاضييي ل أجييازمنييه للنيياس  االقييانون تيسييير  أن إدعلييى الغييير 
 دائن مييا لمدينييه لييدي الغييير فقييدم مييدين المييديناليي حجييز إذاعلييى ذلييا  اشييتراط تيياريع فيهييا و إببييات

                                                 
غير انه يجوز للقاضي تبعا " :من القانون المدني الجزائري السالف ذكره على ما يلي  321 ةمن الماد ةالباني ةتنص الفقر  -  1

 ." بالمخالصةفي ما يتعلق  األحكامللظروف رفض تطبيق هذه 
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 إنميا والتياريع قبيل الحجيز  بابتية المخالصيةتكيون هيذه  أنفائيه فيال يطليب منيه  يببيت و صةمخال
 .على الدائن الحائز بتاريخها ةتعتبر حج

، و بيالرجو  إليى مين القيانون الميدني الجزائيري 321 حسيب الميادة: بابتا متى يكون التاريخ  -
 :يكون العقد بابتا  من قانون اإلببات المصري، 73مادة ال

إببييات  يوجييد دفتيير خيياص يعييد فييي مكاتييب التوبيييق لقيييد األوراق التييي يييراد :مــن يــوم تســجيةه  -
، بيييم تيييذكر أميييام هيييذا اليييرقم اق التيييي يببيييت تاريخهيييا بيييرقم متسلسيييل، و تيييدرج فييييه األور تاريخهيييا

يكتييب محضيير علييى  ، وأسييماء ذوي الشييثن فيهييا و موضييوعها بيانييات عيين الورقيية ميين حيييع
الورقة نفسها بتاريع تقديمها إلببات التاريع مع ذكر رقمها في الدفتر السابق و يوقعيه الموبيق 

 .تاريع، و منذ تاريع هذا المحضر تكون الورقة بابتة اله بخاتم مكتب التوبيقو يختم
ليييس المقصييود بييذلا أن يببييت  و :مــن يــوم ببــو  م ــمونه فــي ورقــة أ ــرى بابتــة التــاريخ  -

ون التياريع البابيت لليورقتين ، و يكتذكر عنها بيانات تكفي لتعيينها نصها كامال إنما يكفي أن
، و قييد يكييون ببييوت التيياريع لورقيية الييذي ذكيير فييي الورقيية األخييري، و هييو التيياريع البابييت لواحييد
رقية ، كميا قيد ينيتا مين  الو من قيانون اإلببيات المصيري 73مادة ي الطرق التي ذكرتها البإحد

 .1، كما لو كانت حكما أو ورقة من أوراق المحضرينالمتضمنة لبيانات ورقة رسمية
عقييد عرفيي أو ورقيية )قيد يقييدم محيرر عرفيي : مـن يــوم أن ي شـر عةيــه  ــابق عـام م ــتص  -

وظيفته فيؤشر علييه بميا يفييد تقديميه و يحيرر تياريع ذليا إلى موظف عام أبناء تثدية ( عرفية
، و مبييال ذلييا أن يقييدم محييرر عرفييي فييي لمحييرر بابتييا ميين يييوم أن يؤشيير عليييهفيعتبيير تيياريع ا

ييييد تقديميييه أو يقيييدم عقيييد إليييى محصيييل يهيييا القاضيييي أو كانيييت الجلسييية بميييا يفقضيييية يؤشييير عل
النسييبة للمراسييالت المسييجلة فييإن ، و بيييه بمييا يفيييد تحصيييل الرسييم المسييتحقالرسييوم فيؤشيير عل

ختم مصيلحة البرييد يعتبير تاريخيا بابتيا لهيا إذا كانيت الرسيالة تيذكرة مكشيوفة أو غيير منفصيلة 
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عييين الظيييرف ألنيييه يمكييين التببييييت مييين هيييذا التييياريع بيييالرجو  إليييى السيييجالت التيييي تيييدون فيهيييا 
 .المراسالت المسجلة

إذا كيان المحيرر العرفيي  :و توقيـع من يوم وفاة أحد الذين لهـم عةـى المحـرر العرفـي  ـق  -
دلية عليى صيدور يحميل خيط و توقييع شيخص تيوفي فيإن ذليا يكيون قياطع الد( العقد العرفيي)

لييس بيالزم أن  ، و بالتالي يعتبر تياريع الوفياة تاريخيا بابتيا للعقيد العرفيي، والمحرر قبل الوفاة
كيييون شيييياهدا      يكيييون صييياحب الخييييط و اإلمضييياء طرفيييا فييييي التصيييرف الميييدون بييييل يكفيييي أن ي

 .1أو ضامنا

 حجية المحررا  العرفية  ير المعدة لإلببا : الفرع الباني 

 ، المعيدة لبببييات هييي محيررات عرفييية، قييد تحميل توقيعييات ذوي الشييثن هيذه المحييررات غييير
ميييا تيييوافر فيهيييا مييين  ، و لقيييد جعيييل المشييير  لهيييا قيييوة فيييي اإلببيييات حسيييبو قيييد تكيييون غيييير موقعييية

 : ، و المحررات غير المعدة لبببات هي عناصر اإلببات

 .الرسائل و البرقيات.  7

 . الدفاتر و األوراق المنزلية.  2

 . 2التثشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين. 3

 : و عليه سيتم دراسة كل ورقة على حدي كما هو وتي 

 :الرسا ل و البرقيا  : أوال 

 . من القانون المدني الجزائري 320 نظم المشر  هاتين الورقتين في المادة لقد 
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ميين القييانون المييدني الجزائييري علييى  320نصييت الفقييرة األولييى ميين المييادة  :الرســا ل  – 0
يتضيل مين نيص هيذه  ".اإلببياتتكون للرسائل الموقع عليها قيمة األوراق العرفية مين حييع :" أنه

ن أنها ليم تكين ، على الرغم مسالة الموقعة حكم الورقة العرفيةي منل للر المادة أن المشر  الجزائر 
، فإنييه ينبغييي علييى القاضييي أن يراعييي عنييد تفسييير العبييارات الييواردة فيهييا أن معييدة سييلفا لبببييات

، و حتيى ليو ليم تكين ارتباطيا قانونيياكاتبها لم يثخذ حيطة الشخص الذي يقصد ادرتبياط بعبيارات 
 . 1نها بخط المرسل فإنها تصلل مبدأ ببوت بالكتابةالرسالة موقعة و لك

بخط مين ، إذا كانت جعل لها القانون المصري أية حجيةأما من حيع صورة الرسالة فلم ي 
رسييل إليييه ، غييير أنييه إذا كييان بالرسييالة سييرا للمرسييل فيمنييع علييى الميحييتا عليييه بهييا علييى مرسييلها

ضييا فييي ، و لييه الحييق أيأن يطلييب اسييتبعادهالييا يحييق للمرسييل ، و إذا فعييل ذتقييديمها إلييى القضيياء
، و بالنسييييبة للغييييير فإنييييه د يسييييتطيع التمسييييا بالرسييييالة دون إذن مطالبيييية المرسييييل إليييييه بتعييييويض

 . المرسل إليه إذا كانت تتضمن إقرار يقيده

ن أسيرار إد إذا أذن و يالحظ أن تمسا الغيير بالرسيالة مشيروط بعيدم إفشياء ميا تتضيمنه مي
ا كيان حصيول الغيير عليى الرسيالة بطرييق غيير مشيرو  كالسيرقة ميبال فيسيقط ، و إذمرسلها بذلا

حقييه فييي التمسييا بهييا أمييام القضيياء و للمرسييل إليييه الحييق فييي طلييب اسييتعادتها و علييى القاضييي 
 . 2إجابة طلبه و لو كانت الرسالة د تتضمن أي سر

ــا   – 9 ، ميية فييي اإلببيياتالمشيير  الجزائييري قيأمييا بالنسييبة للبرقيييات فقييد جعييل لهييا  :البرقي
تكيييون  و: " مييين القييانون الميييدني الجزائييري عليييى مييا يليييي  320فنصييت الفقيييرة البانييية مييين المييادة 

، تيب التصيدير موقعيا علييه مين مرسيلهاللبرقيات هذه القيمة أيضيا إذا كيان أصيلها الميود  فيي مك
 .و تعتبر البرقية مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلا
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 ".ر نسختها إد لمجرد ادستئناس، فال تعتبلبرقيةو إذا تلف أصل ا
يوجههييا شييخص اخيير عيين  لقييد جعييل المشيير  الجزائييري البرقييية عبييارة عيين رسييالة مختصييرة

، و لكن حتى تكون للبرقية قوة في اإلببات دبد أن يحمل أصلها توقيع المرسيل لهيا، طريق البريد
بييات العكييس بطلييب صييحاب الشييثن إبو مطابقيية البرقييية ألصييلها أميير مفتييرض بيينص قييانوني و أل

 .إخضاعها للمضاهاة

مييين قيييانون اإلببيييات، و كيييذلا  73م فيييي الميييادة و لقيييد أتيييى المشييير  المصيييري بييينفس الحكييي
،  و فيييي هيييذه الحالييية يبيييور إشيييكال حيييول ميييا إذا انعيييدم األصيييل بعيييد إنتهييياء ميييدة المشييير  األردنيييي

سييبيل ادسييتئناس فحجييية البرقيييات ، فييال يعتييد بهييا إد علييى الحفييظ و هنييا تكييون لهييا حجييية ناقصيية
 .رهينة وجود أصلها

، و قيد سياوي فيي الحجيية من قيانون البينيات الفلسيطيني 70ة و هذه الحجية تضمنتها الماد
ا كانيييت تحمييييل توقييييع ميييين بيييين البرقييييات و مكاتبييييات اليييتلكس و الفييياكس و البريييييد اإللكترونيييي إذ

، و بييالرغم العييادي فهنيياا التوقيييع اإللكترونييييع ، مييع أن البريييد اإللكترونييي د يتمتييع بييالتوقأرسييلها
 .1من أن المشر  الجزائري نظم هذا األخير إد أنه لم يتوسع فيه

 الدفاتر التجارية : بانيا 

، يقييد فيهيا كيل ميا ييرتبط بتجارتيه حتيى ائري التاجر أن يمسا دفاتر معينيةألزم المشر  الجز 
طبيعيية هييذه التجييارة و قييد ألييزم المشيير   يتفييق و ، و ذلييا بميياتبييين مركييزه المييالي علييى وجييه الدقيية

الجزائييري التيياجر كييذلا بمراعيياة إجييراءات معينيية فييي اسييتعمال الييدفاتر بمييا يبعييع علييى البقيية فيهييا 
 . 2إلى حد ما
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دفياتر :" من القانون المدني الجزائيري 333هذا الشثن نصت الفقرة األولى من المادة  في و
ت تتعليييق ، غيييير أن هيييذه اليييدفاتر عنيييدما تتضيييمن بيانييياالتييياجرتجيييار د تكيييون حجييية عليييى غيييير ال

لطييرفين فيمييا يكييون ، يجييوز للقاضييي توجيييه اليمييين المتمميية إلييى أحييد ابتوريييدات قييام بهييا التيياجر
 ".إبباته بالبينة

يببيت كيل عقيد " :ري الجزائيري، التيي نصيت عليى أنيهمين القيانون التجيا 33وتطبيقا للميادة  
 : تجاري 

 بسندات رسمية، .7
 ،سندات عرفيةب .2
 فاتورة مقبولة، .3
 بالرسائل، .0
 بدفاتر الطرفين، .5
  ."ري إذا رأت المحكمة وجوب قبولهاباإلببات بالبينة أو بثية وسلة أخ .3
 : دفاتر التاجر حجة عةيه  –أ 

سيييواء كيييان ، ن خصيييمه تييياجر أو غيييير تييياجرتعتبييير دفييياتر التييياجر حجييية علييييه سيييواء كيييا
قييد يكييون كتبييه  ، والتيياجر بمبابيية إقييرار منييه مكتييوبر تا، ذلييا أن دفييالنشيياط مييدنيا أو تجاريييا

، و للمحكميية ادختيييار فييي أن أو أميياله علييى غيييره، أو كتييب بإشييرافه و تحييت رقابتييهبخطييه، 
، و اعتبيار دفياتر التياجر بمبابية لتثخذ به كما لها أن تطرحه وفقيا دقتنيا  القاضيي بقيوة اليدلي

ارات فييي هيذا شييثن خاصيية قاعيدة عييدم تجزئيية إقيرار منييه يوجيب تطبيييق القواعييد المتعلقية بيياإلقر 
، لذلا د يجوز لخصم التياجر أن يسيتخلص منهيا تى كانت الدفاتر التجارية منتظمةاإلقرار م

 ، فإميا أن يعتميد عليى اليدفتر1ن منها مناقضا لدعواه أي ما يضيرهدليل لنفسه و يستبعد ما كا

                                                 
 .720 .المرجع السابق، ص ،توفيق حسن فر ، عصام توفيق حسن فر  - 1



 اإلببا  بالكتابة التقةيدية في المواد المدنية و التجارية :الفصل األول 

 

11 

 

ميية فللقاضييي أن يقييرر مضييمونها ، أمييا إذا كانييت الييدفاتر غييير منتظكلييية أو يسييتبعده بجملتييه
 .1دون التقيد بقاعدة عدم تجزئة اإلقرار

 : دفاتر التاجر حجة له  -ب

األصييل أن الشييخص د يسييتطيع أن يصييطنع دليييل لنفسييه غييير أن المشيير  الجزائييري خييرج 
 : عن هذه القاعدة فجعل دفاتر التاجر حجة له في حالتين

ل دفياتر التياجر ، قبيو الحالية يجيوز للقاضييفيي هيذه : الدعوى التجارية بـين تـاجرين  – 0
، و األمييير ميسيييور فيييي هيييذه الحالييية دن القاضيييي يسيييتطيع أن يقيييوم بمضييياهاة باعتبارهيييا حجييية ليييه

بهييييا يجييييب أن تكييييون ، و حتييييى يثخييييذ القاضييييي الخاصيييية بالتيييياجين و هييييو أميييير جييييوازي الخطييييوط
ع دليييل لنفسييه   جييواز للشييخص أن يصييطن، و المالحييظ أن هييذا اسييتبناء علييى قاعييدة عييدم منتظميية

، و فيي هيذا ادسيتبناء المحكمية مقييدة بتعلييالت ن العمليية المتنياز  عليهيا تجارييةو هذا راجع لكيو 
دفتييير  ، فتيييذكر فيييي دفتييير أحييدهما بوصيييفها حقيييا و فييييه العمليييية فيييي دفتييير كيييل ميين الخصيييمينهييذ

اليدفاتر منتظميية ، و إذا اختلفيت دفيياتر الخصيمين و كانييت إحيدي هييذه ااخير باعتبارهييا دينيا عليييه
 .فالغالب أن المحكمة تثخذ بما جاء في الدفاتر المنتظمة

ميين القييانون المييدني  333نصييت المييادة : عوى المدنيــة بــين تــاجر و  يــر تــاجرالــد – 9
، و هييذه "تيياجر د تكييون حجيية علييى غييير التيياجردفيياتر ال:" جزائييري فييي فقرتهييا األولييى علييى انييهال

غييير تيياجر د تعييد الييدفاتر حجيية لييه، غييير أن هييذه  الخصييمين ، فييإذا كييان أحييدهييي القاعييدة العاميية
، ت تتعلييق بتوريييدات قييام بهييا التيياجرغييير أن هييذه الييدفاتر عنييدما تتضييمن بيانييا" :المييادة أضييافت

ل و عليى أيية حي ."لطرفين فيما يكون إبباته بالبينيةيجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد ا
، كمييا يجييوز لغييير د يلييزم أن تكييون الييدفاتر منتظميية و لييذلا، فهييذا الييدليل أيضييا جييوازي للقاضييي

 .التاجر نقض الدليل المستمد من الدفتر بإببات العكس و لو بشهادة الشهود و القرائن
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 : تتمبل في دء في حدود معينة وغير أن دفتر التاجر يكون حجة على هؤ 

 . ردها تاجر لغير تاجر كصاحب مخبرةأن يكون محل ادلتزام سلعا و  -
أن د تزيد قيمة ادلتزام عين مائية أليف دينيار جزائيري دن اإلببيات بالشيهود فيي مواجهية غيير  -

 .التاجر د يجوز إد فيما تتجاوز قيمته هذا المبلق

يتعييين علييى القاضييي متييى قييرر قبييول البيانييات المدونيية فييي الييدفتر اسييتكمال ددلتهييا بتوجيييه 
، و للمحكميييية فييييي جمييييع الييييدعاوي أن تييييثمر فينميييية ميييين تلقييياء نفسييييه ألي ميييين الطييير اليميييين المتم

د يكيييون ذليييا إد فيييي المعيييامالت  ، وها بنفسيييها أو عييين طرييييق تعييييين خبييييربتقيييديمها لتسيييتخرج
 . 1قسمة الشركات في حالة اإلفالس و التجارية و في األموال المشاعة و التركات و

 الدفاتر و األوراق المنزلية : بالبا 
، النيياس بتييدوين فيهييا شييؤونهم الخاصييةو األوراق المنزلييية هييي المييذكرات التييي يقييوم الييدفاتر 

المشيير   هييايعل ، و قييد نيص2سيواء كانييت فيي صييورت دفياتر حسييابات أو أوراق و مييذكرات متفرقية
مين قيانون  71ي في المادة ، و كذا المشر  المصر 3من القانون المدني 337الجزائري في المادة 

المحررات الخاصة التي اعتياد غيير التجيار مين النياس تيدوين فيهيا شيؤونهم  عليه هي ، واإلببات
 .فاتر الحساب المنزلي و المذكراتالمنزلية و مبلها د الخاصة المالية و
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 :منه إد في الحالتين ااتيتين 
 ، دينا استوفىإذا ذكر فيها صراحة أنه  -
 ".أن تقوم مقام السند لمن أببتت حقا لمصلحته  األوراقتر و إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفا -
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 : ها تكون حجة على من صدرت منه متىوعليه فإن 

 ،احة أنه استوفى دنياذكر فيها صر  -
إذا ذكييير صيييراحة أنيييه قصيييد بميييا دونيييه فيييي هيييذه األوراق أن تقيييوم مقيييام السيييند لمييين أببيييت حقيييا  -

 .1لمصلحته
الييذي يراعييى فييي هيياذين الحييالتين أنييه يتعييين أن يييذكر صيياحب األوراق صييراحة أنييه  و

 .د يوجد سند في يد الدائن استوفى دينا أو انه قصد أن يعترف بدين عليه و
   ، منزليييية فييي هيييذه الحاليية ليسيييت مطلقيييةالقييانون ليييبوراق الو لكيين الحجيييية التييي يعطيهيييا 

لصيياحب األوراق التييي يحييتا بهييا عليييه إببييات عكييس مييا جيياء فيهييا دون التقيييد بقاعييدة عييدم  و
 .2جواز إببات ما يناقض أو يجاوز الكتابة إد بالكتابة

 إذا و يالحيييظ أنيييه د يجيييوز إجبيييار الخصيييم عليييى تقيييديم اليييدفاتر و األوراق المنزليييية إد
، و إذا كيان قيد سيبق كانيت متعلقية بالتركية أو بغيير ذلياكانت مشتركة بيين الخصيمين أو إذا 

 . لصاحب األوراق أن قدمها من تلقاء نفسه إلى المحكمة
 التأشير عةى السند : رابعا 

، حجييية الكتابيية ميين القييانون المييدني الجزائييري 332 تنيياول المشيير  الجزائييري فييي المييادة
 يسيتفادالتثشيير عليى السيند بميا " :التثشيير عليى السيند، التيي تينص عليى أنيه لتي تثخذ صورةا

أن يببييت العكييس، و لييو لييم يكيين التثشييير موقعييا منيه بييراءة ذميية المييدين حجيية علييى الييدائن إليى 
 .، مادام السند لم يخرج قط من حيازتهمنه

ذمية الميدين  ةو كذلا يكون الحكم إذا أببت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براء
 ". النسخة أو المخالصة في يد المدين، أو في مخالصة و كانت في نسخة أصلية أخري

 
                                                 

 . 00. ، المرجع السابق، صعادل حسن عةي -  1
 . 739. ، صالسابق، المرجع ، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  2
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 .1من قانون اإلببات المصري 70و هذا ما أشارة إليه المادة 
 : لى السند وفق الصورتين التاليتينو نتعرض لحجية التثشير ع

 :  نالتأشير عةى سند في يد الدا -أ 

المحييرر د يكييون حجيية علييى ميين صييدر منييه إد بتوقيعييه الييذي يييدل  وجييه هييذا ادسييتبناء أن
لكين عليى سيبيل ادسيتبناء فالتثشيير ببيراءة ذمية الميدين يكيون  على نسيبة الميدون بيالمحرر إلييه و

، بشيييرط أن د يكييون قيييد خييرج قيييط ميين حيازتيييه فهيييذا ليييو لييم يكييين موقييع منيييه حجيية عليييى الييدائن و
لو لم يكين  ئن يكون حجة عليه إلى أن يببت العكس بل والتثشير رغم عدم التوقيع عليه من الدا

  :2نشير حجية فإنه يجب توافر فيه شرطيحتى يكون لهذا التث هذا التثشير مكتوبا بخط الدائن و

أن يكون هناا تثشير على سند الدين يفيد براءة ذمة المدين ويكفي في هذه الحالية أيية عبيارة  -
 . تفيد البراءة إذ ليس بالضرورة أن يثتي ذلا صراحة

 ، أي أن السييند لييم يخييرج ميين حيييازة الييدائن  سييند ميين حيييازة الييدائن علييى اإلطييالقعييدم خييروج ال -
، إذ يعتبير وجيود السيند فيي  يقيع عليى الميدينبيات هيذا الشيرط دإب عيبء ، وو لو لميدة وجييزة

يد الدائن قرينة على انه ليم يخيرج قيط مين حيازتيه فيي أي وقيت و اليدائن يسيتطيع إببيات ذليا 
بكييل طييرق اإلببييات بمييا فييي ذلييا شييهادة الشييهود و القييرائن ألن التثشييير غييير الموقييع د يعتبيير 

و إذا وجد التثشير عليى السيند مشيطوبا ، تجب الكتابة في إببات ما يخالفهادليال كتابيا كامال 
، بينمييا يييري وخييرون أن يرفييالرأي الغالييب فييي الفقييه أنييه يترتييب علييى الشييطب زوال قيميية التثشيي

، غيييير أننيييا نفضيييل اليييرأي القائيييل بتقيييدير ر المطليييوب حجيييية طالميييا يظيييل مقيييروءاتبقيييى للتثشيييي
الحاليية المعروضيية القاضييي ليعطييي للتثشييير حجيتييه أو ليجييرده ميين هييذه الحجييية تبعييا لظييروف 

 3.أمامه
                                                 

 .50 .، المرجع السابق، صيوسف زروق -  1

 .207. ، المرجع السابق، صعصام أنور سةيم -  2

 .333 .، المرجع السابق، صالفتاح بيومي الحجازيعبد  -  3
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 : التأشير عةى سند لدى المدين  –ب 
د يكيييون بالوفيياء علييى نسيييخة ، و قييير عليييى مخالصيية سييابقة الوفييياء فيهيياقييد يكييون التثشيي

، و يشييترط 1ميين السييند تحييت يييد المييدين( توقيعييات مييا علييى األصييلأي عليهييا ميين ال)أصييلية 
 : لحجية التثشير في هذه الحالة الشروط التالية 

مييين  يكيييون التثشيييير بخيييط اليييدائن ذليييا أن النسيييخة أو المخالصييية تكيييون فيييي ييييد الميييدين وأن  -
 .الممكن أن يستكتب المدين شخصا وخر ما يفيد براءته

 .أن يكون هذا التثشير على نسخة أصلية أخري من سند الدين -
أو تحييت يييد  أن تكييون المخالصيية التييي تحمييل التثشييير أو النسييخة األصييلية فييي حيييازة المييدين -

 .2، كالوكيل أو مود  لديهخص يحتفظ بها لحسابهش

توفرت هذه الشروط كيان التثشيير حجية عليى اليدائن و يسيتطيع هيذا األخيير أن يينقض  فإذا
أبيره  ، فيإن هيذا الشيطب يزييلود ليدي الميدين إذا كيان مشيطوباهذه الحجية على سيند اليدين الموجي

قييية اج بالتثشيييير عيييدم خيييروج الور ذليييا ألن مييين شيييروط ادحتجييي ، ورغيييم أن التثشيييير بخيييط اليييدائن
، و لذا من المفروض أن المدين د يسمل بشطب التثشيير إد إذا المؤشر عليها من حيازة المدين

كان الوفاء لم يتم فإذا ادعى أن الشطب تم عن خطث أو دون علمه كان عليه أن يببت حقيقة ميا 
 .3يدعيه

                                                 
 .733. ، المرجع السابق، صمحمد صبري السعيدي -  1
 .703. ، المرجع السابق، ص، عصام توفيق حسن فر توفيق حسن فر  -  2
 .22. ، المرجع السابق، صيوسف زروق -  3
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اإلببييييات جيييياءت وليييييدة الواقييييع العلمييييي و تعبيييييرا عمييييا تعييييارف عليييييه النيييياس فييييي إن وسييييائل 
قد درج الناس عليى الكتابية  لم يفرضها عليهم المشر  بل اكتفى بتقريرها و تقنينها، و معاملتهم و

العيب بهيا أو تزويرهيا ، و يصيعب التلبقتهم فيها كوسييلة تتسيم بالببياتالتقليدية إلببات تصرفاتهم 
 .                                                                     1، حيع يسهل اكتشاف ذلا من خالل النظرة الظاهرة أو الفحص العلميبطريقة خفية

و التيي أصيبحت  ،التيي يشيهدها عالمنيا ،المعلومات التكنولوجيية و التقنييةو مع ظهور بورة 
، اليذي يمير يا المعلومات و قطيا  ادتصيادتوج، إذ  كان لتطور مجال تكنولرعنوان هذا العص
، علييى المبييادئ الراسييخة فييي الفكيير القييانوني، وقييت الييراهن أبييره البييالق و الواضييلبييه العييالم فييي ال

       التييييي تقييييوم علييييى وسيييييط مييييادي محسييييوس ( الكتابيييية و التوقيييييع)دليييييل اإلببييييات خاصيييية عناصيييير 
وسيييائل التيييي ييييتم مييين لمتعيييددة ل أشيييكال و ملميييوس، و قيييد صييياحب هيييذا التطيييور ظهيييور أنمييياط و

        هييييذه األخيييييرة بواسييييطة الكتابيييية التقليدييييية ثحيييييع كانييييت تنشيييي ،إبييييرام التصييييرفات القانونيييييةخاللهييييا 
يييييع التقليييييدي علييييى وسيييييط مييييادي محسييييوس، و لكيييين اان التوقيييييع بواسييييطة احييييد أشييييكال التوق و

قييع الكترونيي عليى وسييط و تو  ،حديبية تتيثلف مين كتابية الكترونيية بواسيطة تقنييات ثأصبحت تنش
 .2غير مادي

 من التقنين الميدني 353إلى  323و المشر  الجزائري نظم اإلببات بالكتابة في المواد من 
الكترونييية و هييي موضييو   كتابيية تقليدييية السييالف ذكرهييا، و كتابيية ،حيييع اوجييد نييوعين ميين الكتابيية

األول مفهيييييوم الكتابييييية  المبحيييييع: ، و علييييييه ييييييتم تقسييييييم هيييييذا الفصيييييل إليييييى مبحبيييييين فصيييييلنا هيييييذا
المطليييب األول : حييييع يقسيييم إليييى مطلبيييين :  ييييةي إببيييات الميييواد المدنيييية و التجار ادلكترونيييية فييي

اني تطبيقييات تعريييف المحييررات ادلكترونييية فييي إببييات المييواد المدنييية و التجارييية و المطلييب البيي
لكترونييية ميين خييالل مطلبييين أمييا المبحييع البيياني نتنيياول فيييه حجييية الكتابيية اد ،الكتابيية ادلكترونييية

 . الباني حجية التوقيع ادلكتروني ، و المطلباألول حجية المحررات ادلكترونيةالمطلب 
 

                                                 
1
 . 231 .ص ،السابقدي و ادلكتروني، المرجع اإلببات التقلي محمد حسن منصور، - 

 سيتراالم، رسيالة لنبييل دبليوم ع ادلكترونيي و حجيتيه فيي اإلببيات، قيانون األعميال و المقياودتإشكالية التوقيي ،زينب  ريب -  2
 .32 .، ص2373، في القانون الخاص، جامعة محمد خامس السويس الرباط
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 مفهوم الكتابة االلكترونية:  المبحث األول

دور اجتمياعي باعتبياره  ليه عليى ذليا او بناء ،ةر المحرر انه وسيلة تعبير عن فكر إن جوه
و للمحييور دور قييانوني هييام بييالنظر إلييى صييلة الوبيقيية بالمعييامالت  ،أداة للتفيياهم و تبييادل األفكييار

 . 1، هذا ما ذهب إليه األستاذ الدكتور محمد نجيب حسن طيب اهلل براه المشار إليهونيةالقان

        النظييييير فيهيييييا  مييييينبيييييد للمشييييير  ، كيييييان دو  جدييييييد مييييين المحيييييررات ادلكترونييييييةظهيييييور نيييييبو 
هييييذا النييييو  ميييين ل قانونييييا مسييييتقل أن المشيييير  الجزائييييري لييييم يخصييييص ميييين و بييييالرغم ،و تنظيمهييييا

الكتابيية، و عليييه  المحييررات إذ أدرجهييا ضييمن نصييوص القييانون المييدني الجزائييري المتعلقيية بإببييات
تنياول فيي سنتطرق خالل هيذا المبحيع إليى الكتابية اإللكترونيية مين خيالل تقسييمه إليى مطلبيين، ن

المواد المدنيية و التجاريية، و فيي المطليب  المطلب األول تعريف المحررات اإللكترونية في إببات
 .لى تطبيقات المحررات ادلكترونيةالباني نتطرق إ

 تعريف المحررا  االلكترونية:  المقةب األول

لم يختلف التشريع الجزائيري عين غييره، و جياء مواكبيا للمسيتجدات القانونيية التيي نيادت بهيا 
لجنيية األمييم المتحييدة للقييانون التجيياري الييدولي، إذ عييدلت و تممييت أحكييام القييانون المييدني المتعلقيية 

، أيييين أضييييفت الميييادتين 2335يونييييو  23الميييؤر  فيييي  73-35باإلببيييات بموجيييب القيييانون رقيييم 
 . 3292، و عدلت المادة 7مكرر  323و مكرر  323

ن حدابة موضيو  المحيررات ادلكترونيية عيرف صيعوبة فيي ضيبط تعرييف خياص بهيا أكما 
 . على مستوي الفقه و التشريعات على حد سواء، و عليه سنتطرق إليها بنو  من التفصيل

 

 
                                                 

 .05 .، ص2335، المستند القانوني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى ،محمد أمين الرومي -  1
و الميتمم  ، المعيدل73-35، اإلببيات بالكتابية فيي الشيكل ادلكترونيي فيي ضيل قيانون عز الدين منصـور،  ميسة عميني -  2

 .31 .، ص73،2331دفعة نيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، ال، مذكرة التخرج لإلحكام القانون المدني



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

11 

 

 تشريعيا تعريف المحررا  االلكترونية: الفرع األول

تحديييد معنييى المحييرر ادلكترونييي  علييى الوطنييية التشييريعات الدولييية ولييت مجموعيية ميين اتو 
 . مراعية في ذلا البيئة و الوسائل التي يحرر بها

 : كتروني في بعض التشريعا  الدوليةتعريف المحرر االل: أوال 

من التشريعات الدولية النموذجيية التيي عرفيت المحيررات ادلكترونيية نجيد قيانون اليونسيترال 
 .ظيم التعامل بالعقود ادلكترونيةباعتباره يهدف إلى تن ،األوروبيو التوجيه 

 :تعريف العقد االلكتروني في قانون اليونسترال في  ل التجارة االلكترونية  - أ
ديسيييمبر  73األميييم المتحيييدة للقيييانون التجييياري اليييدولي فيييي مييين هيييذا المنطليييق تبنيييت  لجنييية 

أن هيذا المشيرو  ليم يتضيمن  ميع ،1"اليونسيترال"نموذج مشيرو  قيانون للتجيارة ادلكترونيية  7003
 . 2تعريفا للتجارة ادلكترونية مكتفيا بتعريف رسالة البيانات

المعلوميات :" منيه تحيت مسيمى رسيالة البيانيات التيي نصيت عليى أن 32و جاء فيي الميادة 
، ..."ابهةالتييي يييتم إنشيياؤها أو اسييتالمها أو تخزينهييا بوسييائل الكترونييية أو ضييوئية أو بوسييائل مشيي

        ي وسيييييلة تعبييييير عيييين العييييرض فقييييرة األولييييى منييييه أن هييييذه الوسييييائل هيييي 77كمييييا جيييياء فييييي المييييادة 
، يجيييوز ميييا ليييم يتفيييق الطرفيييان عليييى غيييير ذليييا ، وو القبيييول، إذ نصيييت فيييي سيييياق تكيييوين العقيييود

قابليتيييه للتنفييييذ لمجيييرد  أود يفقيييد العقيييد صيييحته ذلا فييي، دام رسيييالة بيانيييات فيييي تكيييوين العقيييداسيييتخ
 . استخدام رسالة بيانات لذلا الغرض

                                                 
المنعقيييدة فيييي  335ن التجييارة ادلكترونيييية الصيييادر عيين هيئييية األميييم المتحيييدة فييي جلسيييتها ثقييانون اليونسيييترال النميييوذج بشييي-  1
البياب األول : و هذه المواد مقسيمة إليى بيابين  ،مادة قابلة للزيادة قي المستقبل 79، و يتكون هذا القانون من 7003ديسمبر72

ق بعقيود نقيل ، أما الباب الباني فمكون من فصل وحيد متعلي(73-37)صفة عامة في المواد التجارة ادلكترونية ب يعالا موضو 
 .منه 79-73البضائع و المستندات، في المادتين 

جييوان  ،70، العييدد 3، مجليية تعيارف عقيد ادسييتهالا ادلكترونييي و أبيرهالطبيعيية القانونيية لمجلييس  ،الحـا  بــن عةــي محمــد-  2
 .33 .ص ،، البويرةولحاحأمد مح أكلي، جامعة 2373
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إن هيييذا التشيييريع اسيييتخدم مصيييطلل البيانيييات و ذليييا دخيييتالف البيئييية التيييي ييييتم فيهيييا تيييداول 
 .1الكترونية أو صوتية أو رسالة مشابهةالمحرر، فهي بيئة غير ورقية، تعتمد على رسالة 

 : تعريف العقد االلكتروني في التوجيه األوروبي -ب 

عييرف المشيير  األوروبييي العقييد ادلكترونييي ميين خييالل تعريفييه لعقييد البيييع عيين بعييد بمقتضييى 
إذ جاء فيي الميادة البانيية ، 39-09تحت رقم  7009يو ما 23الموجه األوروبي الصادر بتاريع 

بييين المييورد و المسييتهلا  ،هييو كييل عقييد يتعلييق بييثموال أو خييدماتعقييد البيييع عيين بعييد " : نثبييمنييه 
، ينظمييييه المييييورد باسييييتخدام عييييدة جمييييل تقنييييية دار نظييييام بيييييع أو تقييييديم خدميييية عيييين بعييييضييييمن إطيييي

 2."لالتصال عن بعد وصود إلى إبرام العقد و تنفيذه

ليييف عييين المحيييرر يبيييدو واضيييحا مييين هيييذا الييينص أن العقيييد المبيييرم عييين بعيييد هيييو محيييرر يخت
ذلييا خييالل  الييورقي فييي الوسيييلة التييي يييتم اسييتخدامها بييين أطرافييه، و هييي الوسييائل ادلكترونييية و

، و قيد نظيم هيذا التوجييه التعاميل بمبيل هيذه المحيررات العيرض إليى القبيول مين مراحل إبرام العقيد
 .، التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من المعامالتعامالت ادلكترونيةلتسهيل الم

 :تعريف المحرر االلكتروني في بعض التشريعا  المقارنة : بانيا 

معظييم التشييريعات العربييية و الغربييية فييي تعريفهييا للمحييررات ادلكترونييية و ميين بييم  تجهييتا
 . تبني هذا النو  من وسائل الكتابة كدليل إببات

 :تعريف المحررا  االلكترونية في التشريع الفرنسي  -أ 

مين القيانون الميدني الفرنسيي  7373المشر  الفرنسي المحيرر ادلكترونيي فيي الميادة  عرف
و لكيييل رميييز أو إشيييارة مخصصييية لعالمييية  ،ا عييين تتيييابع حيييروف الخصيييائص لبرقيييامينيييت:" بثنيييه

 ".متها و شكل إرسالهااكانت دع أيامفهومه واضحة 

                                                 
، المحررات ادلكترونية كدليل إببات، مجلة الفكر، العدد التاسع جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم حنان براهيمي - 1

 . 733 .ص بدون تاريع الصدور، ،بسكرة ،السياسية
 .33. السابق، ص، المرجع الحا  بين عةى محمد - 2
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، حيييع وسييع المحييرر ادلكترونييي هييو ميينها موسييع إن ميينها المشيير  الفرنسييي فييي تعريييف
الدعامية المحمولية عليهيا  لكتابية وتعريف المحرر ليشمل المحرر ادلكتروني و بذلا فصل بيين ا

 .من أشكالها الدعامة ادلكترونية و فهي متنوعة و د يمكن حصرها، ،و المرسلة بواسطتهاأ

 :يكي تعريف المحررا  االلكترونية في التشريع األمر  -ب 

   :عييرف القييانون األمريكييي الموحييد للتجييارة ادلكترونييية فييي المييادة البانييية الفقييرة السييابعة بثنييه
 ".استالمه أو تخزينه بوسائل الكترونية  و السجل الذي يتم إنشاؤه و تكوينه أو إرساله "

 بييدل رسييالة المعلومييات أو البيانييات كمييا( السييجل)و بالتييالي اسييتخدم هييذا التشييريع مصييطلل 
 .جاء في تشريع اليونسترال

 :تعريف المحررا  االلكترونية في بعض التشريعا  العربية  -  

الخيياص بتنظيييم  ،75/30حييرر ادلكترونييي فييي القييانون المالمشيير  المصييري  عييرف  - 7
 المحرر ادلكترونيي كيل " : ادلكتروني في مصر في المادة األولى منه الفقرة البانية بثنه التوقيع

جزئييا بوسييلة الكترونيية أو تدما أو تخزن أو ترسل كليا أو  ثرسالة بيانات تتضمن معلومات تنش
 ". أو ضوئية أو بثي وسيلة أخري مشابهة أو ورقية

المحيرر الصيادر  بثنه المحرر ادلكتروني الرسميعرف  من نفس القانون 75في المادة  و
 . 1لكترونيا من الموظف المختصإو يحمل توقيعا  ،إداريةعن جهة 

    المشييييير  اإلمييييياراتي العقيييييد ادلكترونيييييي فيييييي الميييييادة البانيييييية مييييين قيييييانون رقيييييم عيييييرف و – 2
كلييي أو جزئييي  أي تعامييل أو عقييد أو اتفاقييية يييتم إبرامهييا أو تنفيييذها بشييكل :" بقولييه 2332-32

 ".بواسطة المراسالت ادلكترونية

 

                                                 
 .733 .ص ،،المرجع السابقحنان براهيمي - 1
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ن المعيييامالت ادلكترونيييية نصيييت ثبشييي 2337 لسييينة 15رقيييم  و فيييي القيييانون األردنيييي - 3
 ادتفيياق الييذي يييتم انعقيياده بوسييائل الكترونييية كليييا  " :المييادة البانييية منييه، يقصييد بالعقييد ادلكترونييي

 . 1"أو جزئيا

ينيتا "مكيرر مين القيانون الميدني الجزائيري  323نص في الميادة  أما المشر  الجزائري - 0
ة عالمييات أو رمييوز ذات معنييى أرقمييا أو أييي وأاإلببييات بالكتابيية ميين تسلسييل حييروف أو أوصييافا 

 ".و كذا طرق إرسالها ،مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، مفهوم

يعتبيير اإلببييات بالكتابيية فييي :" ميين نفييس القييانون علييى انييه 7مكييرر  323و نصييت المييادة  
بشيرط إمكانيية التثكيد مين هويية الشيخص اليذي ، عليى اليورق بالكتابية الشكل ادلكتروني كاإلببات

 ". أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سالمتها

فييي المييادة البالبيية مكييرر لتطبيييق هييذا المرسييوم  2339و بييالرجو  للمرسييوم التنفيييذي لسيينة 
 :يقصد بما يثتي 

ستجيب للشيروط المحيددة هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل ي: التوقيع االلكتروني
رمضيان عيام  23المؤر  في  51-95من األمر رقم  7مكرر  323مكرر و  323في المادتين 

 . 70952سبتمبر سنة  23الموافق  7305

فيمييا  ،30-75كيذا أضياف المشير  الجزائييري تعيديالت جدييدة فيي المرسييوم التنفييذي رقيم  و
       :يخيييص التوقييييع ادلكترونيييي بموجيييب الميييادة البانيييية و التيييي تييينص فقرتهيييا األوليييى عليييى ميييا يليييي

                                                 
 .30. السابق، صالمرجع  ،حا  بن عةي محمد  - 1

 30المؤر  في  ،723-37مرسوم التنفيذي رقم للمتتم المعدل و ال ،2339مايو  33مؤر  في  ،16 -39مرسوم تنفيذي رقم -2
         الكهربائييييية و علييييى مختلييييف خييييدمات المواصييييالت السييييلكية دسييييتقالل المطبييييق فيهييييا الالسييييلكيةو المغلييييق بنظييييام ا 2337مييييايو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            2339الصادرة في  ،39ة للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمي ،و الالسلكية
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بيانيييات فيييي شيييكل الكترونيييي مرفقييية أو مرتبطييية منطقييييا ببيانيييات الكترونيييية  :ادلكترونييييالتوقييييع  "
 .1" أخري تستعمل كوسيلة توبيق

بعد التطرق إليى الميادتين السيالف ذكرهميا مين القيانون الميدني الجزائيري و كيذا اإلشيارة إليى 
: المادة البالبة و البانية من المرسومين التنفيذيين السالف ذكرهميا، سينحاول اسيتقراء ميا جياء فيهيا

أن المشييير  الجزائييييري ألول ميييرة عييييرف ميييدلول الكتابيييية، فجعليييه واسييييعا ليكيييون جامعييييا و قييييابال  -
مهميا كييان شيكلها أو طريقيية التعبيير بهييا  ،  الكتابية سييواء تقليديية أو حديبييةللتطبييق علييى كيل أنييوا

  .على المعاني المراد تدوينها

ه إن المشر  الجزائري فصل بين الكتابة كمفهوم أو كشرط في المحرر، و الوسيط الذي تيتم فيي -
، و رقييي أو وسيييط الكترونييي كييان وسيييطغييير مادييية، سييواء  سييواء أكانييت علييى دعاميية مادييية أو

تعيديل سينة ) 7373منصوص عليه في المادة  و هذا المبدأ في اإلبباتفهذا د يؤبر على قوتها 
    مييين القيييانون الميييدني الفرنسيييي و اليييذي أكيييد عليييى ضيييرورة الفصيييل بيييين الكتابييية و األداة ( 2333

 .2أو المادة المستخدمة في إنشائها

بعييض لييم يضييع قانونييا خيياص كمييا فييي  ، وتين المشييار إليهميياائييري عييدل المييادأن المشيير  الجز  -
 ، و لييم يتطييرق إلييى كيفييية إببييات الهوييية و طريقيية إعييداد الكتابيية التشييريعات مبييل المشيير  المصييري

 .، و د طريقة حفظها بل ترا ذلا إلى التنظيم كما فعل المشر  الفرنسيأو شروطها

دني الجزائيييري بصييييغة مييين القييانون المييي 7مكيييرر 323أشييارت الميييادة  :مبييدأ التعيييادل اليييوظيفي  -
، أن اإلببيييات بالكتابييية فيييي الشيييكل اإللكترونيييي مسييياوي لبببيييات بالكتابييية عليييى واضيييحة وصيييريحة

، و أن تكييييون معييييدة و محفوظيييية فييييي ظييييروف تضييييمن الييييورق بشييييرط التثكييييد ميييين هوييييية الشييييخص
 .3سالمتها

                                                 
، يحييدد القواعييد 2375فبراييير سيينة  37الموافييق  7033ربيييع البيياني عييام  77، المييؤر  فييي 30-75مرسييوم التنفيييذي رقييم  -  1

ربييع البياني  23ييوم البالبياء  33، العيدد يدة الرسمية للجمهوريية الجزائريية، الجر وقيع و التصديق ادلكترونيينبالتالعامة المتعلقة 
 . 39. ، ص2375فبراير سنة  73الموافق  7033عام 

 .739.، ص، المرجع السابقحنان براهيمي - 2
 . 731 .، ص، المرجع السابق، عز الدين منصوركميني  ميسة -  3
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، إد أنيه قييع الخطيي التقلييدي مين حييع الشيكلينياظر التو أن التوقيع اإللكتروني و إن كان د  -
هري بينهمييا فييي الوسيييلة ينيياظره ميين حيييع الوظيفيية و الهييدف و الحجييية و يبقييى ادخييتالف الجييو 

 .1، حيع يتم التوقيع اإللكتروني باستخدام وسائط إلكترونيةالمستخدمة

 تعريف المحررا  اإللكترونية فقها: الفرع الباني 

 كذلا لتعريف المحررات اإللكترونية مبل تعريفه للمحررات العرفية و الرسميةالفقه  اتجه

 تعريف المحرر اإللكتروني : أوال 

ي يتضيييمن المحيييرر اليييذ: رونيييي مييين معنيييى المحيييرر العرفيييي بثنيييهأخيييذ مفهيييوم المحيييرر اإللكت
 كترونيييية و موضيييو  عليييى دعامييية، و مكتيييوب و موقيييع علييييه بطريقييية إلبيانيييات معالجييية إلكترونييييا

 .، مع إمكانية تحوله لمحرر ورقي عن طريق إخراجه من المخرجات الكمبيوتريةمادية

، كتابية إلكترونيية محملية عليى دعامية، فهيو عبيارة عين كيل أما المحرر اإللكترونيي الرسيمي
، و قيييد حيييررت هيييذه الكتابييية مييين طيييرف موظيييف عيييام مخيييتص وفيييق تببيييت واقعييية قانونييييةبحييييع 

 .ونلبجراءات التي نص عليها القان

بييية     نسيييتنتا أن معنيييى المحيييرر اإللكترونيييي فقهيييا يختليييف عييين المحيييرر اليييورقي فيييي نيييو  الكتا
كنهيا ليم ل ، وازاليت عنصيرا أساسييا لوجيود المحيررلذلا فالكتابة م ، وو الدعامة التي حرر عليها

 .2ي، بدل التوقيع اليدو صبحت مقترنة بالتوقيع اإللكتروني، كما أنها أتعد مرتبطة بدعامة مادية

 الشروق الواجب توافرها في المحررا  اإللكترونية لالعتداد بها في اإلببا  : بانيا 
، فقيييد اتفيييق الفقهييياء عليييى فيييي إلببيييات عليييى الشيييكل اإللكترونيييي لالعتيييداد بالكتابييية و دورهيييا

 : ط ينبغي توافرها في الكتابة و هيمجموعة شرو 

                                                 
، 2333بيرام العقيد اإللكترونيي، دراسية مقارنية، الطبعية األوليى، دار الفكير الجيامعي، اإلسيكندرية، ، إممـدوح إبـراهيم الـد  -  1
 .700 .ص

 .735 .، ص، المرجع السابقحنان براهيمي -  2
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 : أن يكون المحرر الكتابي مقروءا  - أ

، وجييوب أن يكييون هييذا داد بييثي مسييتند فييي مواجهيية ااخييرينشييا أنييه كييي يتسيينى ادعتيي د
 .المستند مفهوما وواضحا من خالل كتابته بحروف ورموز مفهومة

بيالرجو   ، ورفيي فيي ضيرورة تيوافر هيذا الشيرطو يتساوي المحرر اإللكتروني و المحرر الع
وسييائط إلكترونييية بلغيية االيية المكونيية ميين ، نجييده يييتم علييى ى طريقيية تييدوين المحييرر اإللكترونيييإليي

فهيم اللغية اللوغاريتميية  ، مما يعجز معه اإلنسيان فييبادل بين رقم الصفر و رقم الواحدتوافق و ت
، و حييييع انيييه قيييد تيييم إيجييياد بيييراما خاصييية يجيييري تحميلهيييا عليييى جهييياز الحاسيييوب لتقيييوم المعقيييدة

واضيحة،  رموز االة إلى حروف مقيروءة و، من خالل تحويل ترجمة لغة االة إلى لغة اإلنسانب
 .1فإن شرط القراءة قد تحقق بذلا في المستندات اإللكترونية

 : االستمرارية  -ب 

، فإنيه يجيب أن تسيتمر هيذه اإلمكانيية ط أن يكون المحيرر الكتيابي مقيروءاباإلضافة لالشترا
 .حتى يتسنى الرجو  إلى المحرر كلما تعين ذلا

الفقييرة البانييية ميين المييادة العاشييرة ميين قييانون اليونسييترال و هييي بصييدد و هييو مييا أشييارت إليييه 
         :، حيييييع جيييياء فييييي نصييييهاالمسييييتند اإللكترونييييي لبقتييييداد بييييه ذكيييير الشييييروط الواجييييب توافرهييييا فييييي

    "بيياإلطال  علييى المعلومييات الييواردة فيهييا علييى نحييو يتيييل اسييتخدامها فييي الرجييو  إليهييا دحقييا  "
 .توافره في كل من المستند اإللكتروني و المستند العرفيهذا الشرط يستوجب  و

، و بغيييض النظييير عييين وين اليييورق تسيييمل بتحقييييق هيييذا الشيييرطتكييي نجييد أن طبيعييية األوراق و
العوامييييل ادسييييتبنائية التييييي قييييد تحييييد ميييين ذلييييا كالرطوبيييية أو ت كييييل األوراق نتيجيييية لسييييوء التخييييزين       

 .أو لحرقها

                                                 
وسيييائل اليييدفع ، ، عقيييود التجيييارة اإللكترونيييية، إببيييات العقيييد اإللكترونيييي، حمايييية المسيييتهلكينمحمـــد إبـــراهيم أبـــو الهيجـــاء -  1

لكترونيية القيانون الواجيب التطبييق، الطبعية البانيية، دار البقافية، عميان اإللكتروني المنازعات العقدية و غير العقدية الحكومية اإل
 .771 .، ص2377األردن،  –
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فإن الخاصية الكيمائيية و الماديية التيي تتكيون منهيا الشيرائل أما عن المستندات اإللكترونية 
عاليية تجعلهيا  ، تمتياز بحساسييةخزين البيانات اإللكترونية عليهاالتي يجري تحميل و ت الممغنطة

، األمييير اليييذي د يسيييتوي معيييه ادعتييداد بهيييذه الوسيييائط فيييي اإلببيييات ميييا ليييم عرضيية للتليييف السيييريع
 .ةالعمل على تجاوز هذه العقب ييجر 

عليييييى مبتكيييييرات الوسيييييائط ، و التحسيييييينات التيييييي طيييييرأت و بيييييالرجو  إليييييى التطيييييورات التقنيييييية
مين وسيائط تتمتيع بقيدرة ، لميا تيم ابتكياره تيم التغليب عليى هيذه العقبية بمراحيل، نجد أنيه اإللكترونية

األوراق المخزنييية لميييدة طويلييية قيييد تتجييياوز بيييذلا قيييدرة  ت، تسيييمل بادحتفييياظ بالبيانييياتحميييل هائلييية
 .الت كل بعوامل الرطوبةية المعرضة للتلف و العاد

 نظرا للميزة التي تحضيى بهيا المسيتندات اإللكترونيية فيي قيدرتها عليى ادحتفياظ و بالتالي و
، تسييمل ميين خاللهييا بييالرجو  إليهييا كلمييا تطلييب ذلييا نجييد تييوافر بالبيانييات المخزنيية لفتييرات طويليية

 .1العرفيشرط ادستمرارية بالمحرر اإللكتروني شثن المحرر 

 : الببا  –  

يقصد بالببات حفظ المحرر الكتابي دون أي تعيديل أو تغييير مين كشيط أو محيو أو تحشير 
 .ليتسنى بذلا اإلقتداء بالمحرر المكتوب

رض و قييد أخييذ بهييذا المعنييى الفقييرة األولييى ميين المييادة العاشييرة ميين قييانون اليونسييترال فييي معيي
ادحتفاظ برسيالة البيانيات  "ادستناد إليه في قدرته على ، و شرط حديبها عن المستند اإللكتروني

، أو بشكل يمكن إببيات أنيه يمبيل بحقيه المعلوميات لذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت بهبالشكل ا
 ".التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت

  قييوة المحييرر فييي اإلببييات تتقييرر بمييدي سييالمته ميين أي عيييب قييد يييؤبر فييي شييكله الخييارجي، 
سييبان العمييل أغلييب القييوانين علييى وجييوب حفييظ المحييرر ميين أي تعييديل وخييذة فييي الح قييد أكييدت و

، و إسييقاطه إذا مييا تجيياوز التعييديل حييد معييين يتشييكا معييه فييي صييحة علييى اإلنقيياص ميين قيمتييه

                                                 
1
 .770 .، ص، المرجع السابقمحمد إبراهيم أبو الهيجاء -  
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مين هيذه  ، و(التميييز)المستند تاركة تقرير ذلا لمحكمة الموضو  دون رقابة من محكمة الينقض 
للمحكمية أن تقيدر ميا يترتيب  :"التيي جياء فيهيا أنيه 21صري في المادة القوانين قانون اإلببات الم

قيمتيه و الحشر و غير ذلا مين العييوب الماديية فيي المحيرر مين إسيقاط  على الكشط، و المحو،
 ...."في اإلببات أو إنقاصها

علييى صييعيد المحييررات العرفييية اإللكترونييية و إمكانييية التحقييق ميين سييالمة المحييرر، نجييد  و
الكشييف علييى أن تعييديل فييي المحييرر العرفييي ميين محييو أو حشيير أو شييطب و المتولييد  أنييه يسييهل

، ممييييا يصييييعب معييييه فصييييلهما إد حبييييار المسييييتعملة فييييي الكتابيييية عليهيييياعيييين طبيعيييية األوراق و األ
بيييإتالف المحيييرر، أو بإحيييداع تغييييرات ماديييية فييييه تظهييير بيييالعين المجيييردة أو بييياللجوء إليييى الخبيييرة 

 . الفنية إذا استصعب ذلا

ميدون على الصعيد ااخر، نجد افتقار المحررات اإللكترونية لخاصية ادحتفياظ بميا هيو  و
، فالكتابة على األقراص و الشرائط دون ترا أبر و هو ميا ييوفر على وسائطها دون ترا أي أبر

 .بالمقابل للمتعاقدين إجراء أي تعديل على اتفاقهم دون إلحاق ضرر بالمحرر المكتوب

ابتكيييار ييييت البيانيييات اإللكترونيييية دون إجيييراء أي تعيييديل غيييير ملحيييوظ، تيييم و سيييعيا وراء تبب
، لميييا يقيييوم بيييه مييين تحوييييل للييينص اإللكترونيييي إليييى صيييورة بابتييية برنييياما حاسيييب يحيييول دون ذليييا

بييي  تحييافظ علييى بقيياء اليينص علييى صييورته النهائييية التييي تييم تببيتييه عليهييا، و يعييرف هييذا البرنيياما
Document Image Procession البيانييييات اا طريقيييية أخييييري تييييم ابتكارهييييا لحفييييظ و هنيييي

، يتعييييذر فتحهييييا إد فييييظ البيانييييات فييييي صييييناديق إلكترونييييية، حيييييع يييييتم حادلكترونييييية دون تعييييديال
 (Authentiquassions Autorité)بالمفتياح الخياص، و اليذي تشييرف علييه سيلطات اإلشيهار

 .1ها إذا تم محاولة تعديلها، مما ينجم عنه إتالف الوبيقة المحفوظة أو محو العامة و الخاصة
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 نماذ  المحررا  اإللكترونية: المقةب الباني 

ميين أكبرهييا شيييوعا و تييداود نجييد العقييود  ، وهنيياا نميياذج عديييدة ميين المحييررات اإللكترونييية
اإللكترونيية و البطاقييات اإللكترونييية، و هيي ليسييت علييى سييبيل الحصير ألن التكنولوجيييا قييد تفييرز 

 .1نماذج أخري

 العقود اإللكترونية: األول الفرع 

حيييع أنييه يمبييل ترجميية ، لقلييب النييابض للتجييارة اإللكترونيييةيعتبيير العقييد اإللكترونييي بمبابيية ا
و المشييييتري أو مسييييتهلا  –ميييين ناحييييية  –قانونييييية لتالقييييي اإلرادات بييييين البييييائع أو مقييييدم الخدميييية 

و يستند هذا العقد على البقة، و يتطلب وسيطا قانونييا قوييا يحيطيه  –من ناحية أخري  –الخدمة 
بسياج من الضمانات التي تعمل على تدارا المخاطر التي تتعرض لها المعيامالت المبرمية عين 

د  ، و التيي أصيبحت حقيقية قائمية وامي في مجال التجارة اإللكترونييةبعد و يواكب التطور المتن
 .2د أحدتقف أفاقها و إمكاناتها عن

 تعريف العقد اإللكتروني : أوال 
اتفيياق يتالقييى فيييه اإليجيياب و القبييول علييى شييبكة دولييية مفتوحيية :" عرفييه الفقييه الالتينييي بثنييه

 . 3"لالتصال عن بعد و ذلا بوسيلة مسموعة مرئية، و بفضل التفاعل بين الموجب و القابل

، من خالل تعريفه لعقد البيع عن بعيد بمقتضيى بي العقد اإللكترونيو عرف المشر  األورو 
، إذ جاء فيي الميادة البانيية 39-09تحت رقم  7009مايو  23الموجه األوروبي الصادر بتاريع 

و المسيتهلا ضيمن  هو كل عقد يتعلق بثموال أو خدمات، بيين الميوردمنه أن عقد البيع عن بعد 
باسيتخدام عييدة جمييل تقنيية لالتصييال عيين إطيار نظييام بيييع أو تقيديم خدميية عيين بعيد ينظمييه المييورد 

 .بعد وصود إلى إبرام العقد و تنفيذه
                                                 

 .757 .، ص2373أدلة اإلببات الحديبة في القانون، بدون طبعة، دار الهدي، عين ميلة، الجزائر، ، مناني فرا  -  1
 ،2333ألوليى، دار النهضية العربيية، ، الطبعية االحديبية ادتصيال، التعاقيد عبير تقنييات سـمير حامـد عبـد العزيـز الجمـال -  2

 .30 .ص
 .752 .، صنفسه المرجع، مناني فرا  -  3
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 23بتييياريع  07-2337تطبيقيييا للموجيييه األوروبيييي أصيييدر المشييير  الفرنسيييي مرسيييوم رقيييم  و
كيييل بييييع : " مييين المرسيييوم بقوليييه  27/73معرفيييا العقيييد اإللكترونيييي بمقتضيييى الميييادة  2337أوت 
دي المعاصيير لبطييراف و الييذين يسييتخدمون إلبييرام العقييد أداة لخدميية دون الحضييور المييا وأمييال 

 ".وسيلة  أو أكبر من وسائل ادتصال عن بعد

بشييثن المعييامالت اإللكترونييية، نصييت المييادة  2337لسيينة  15و فييي القييانون األردنييي رقييم 
     ادتفيييياق الييييذي يييييتم انعقيييياده بوسييييائل إلكترونييييية كليييييا  :" البانيييية منييييه أنييييه يقصييييد بالعقييييد اإللكترونييييي

 ".أو جزئيا

 32-2332العقييد اإللكترونييي فييي المييادة البانييية ميين قييانون رقييم  يو عييرف المشيير  اإلمييارات
أي تعامييييل أو عقييييد أو اتفاقييييية يييييتم إبرامهييييا أو تنفيييييذها بشييييكل كلييييي أو جزئييييي بواسييييطة :" بقولييييه

 ". المراسالت اإللكترونية

عرض للينظم القانونيية التيي تحكيم أما عن الجزائر فيالحظ أن القانون المدني الجزائري لم يت
 .1العقد اإللكتروني و لم يتناول تعريفه

ميين خييالل هييذه النصييوص نجييد أن العقييد اإللكترونييي يسييتمد مفهوميية ميين القواعييد العاميية  و
مكيفيا بيالتطور التكنوليوجي  للعقد من حيع وجوب تالقيي و تطيابق اإليجياب و القبيول منسيجما و

حديبييية عبييير الشيييبكة المعلوماتييية الدوليييية لالتصيييال ادنترنيييت،    الحييديع، بيييثن ييييتم بوسيييائل اتصييال 
و هييو مييا دفييع كبيييرا مييين الفقييه لتعريييف العقييد اإللكترونييي تعريفيييا تقنيييا مرتبطييا بوسييائل ادتصيييال 

، علييى انييه عقييد مصييمم لبيئيية النشيياط كمييا فييي حاليية ادنترنييت و ذلييا بوجييود وبيقيية العقييد 2الحديبيية
منتهييية  –جهيية الموقييع  الميتحكم و –وق و ادلتزامييات لطرفيييه مطبوعية علييى موقييع متضيمنة الحقيي

(      د أقبييييل)أو ( أقبييييل)بمكييييان متييييروا لطباعيييية عبييييارة القبييييول أو للضييييغط علييييى إحييييدي العبييييارتين 
ترجع تسمية المشار إليه إلى حقيقة أن إبيرام العقيد ييتم بالضيغط عليى  أو عبارات شبيهة بذلا، و

                                                 
وراه العليوم فيي العليوم القانونيية، قيانون األعميال، ، أطروحية مقدمية لنييل درجية دكتي، إبيرام العقيد اإللكترونييبةقاسـم حامـدي -  1

 .25 .، ص2375جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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أو فييييييي المسيييييياحة ( أنييييييا أقبيييييل)أيقونيييييية الموضيييييع المتضييييييمة عبيييييارة أداة الملميييييوس، و إمييييييا عليييييى 
 .المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالملموس

كييل دول العييالم لكونييه يييتم معظييم  علييى يتميييز العقييد اإللكترونييي بصييفة العالمييية التييي تغطييي
ا بصيييفته ادنفتاحيييية فالشيييبكة كميييا يتمييييز أيضييي( ادنترنيييت)األحييييان عييين طرييييق شيييبكة المعلوميييات 

 .متاحة لكل من يرغب الدخول فيها

و يتميييييز العقييييد اإللكترونييييي أخيييييرا بصييييفته اإللكترونييييية كونييييه يييييتم بواسييييطة أجهييييزة و بييييراما 
إلكترونييية تنقييل إرادة المتعاقييدين بعضييهم إلييى بعييض دون حضييور مييادي معاصيير لهييم، و بالتييالي 

 .1فهو عقد ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد

 التعبير عن اإلرادة إلكترونيا : بانيا 

، و قيد يكيون كتابية عين ون بياللفظ عنيد المحادبية المباشيرةلهذا التعبيير صييق متعيددة فقيد يكي
، و عليى ذليا يمكين القيول 2طريق البريد اإللكتروني أو باإلشارة المتداول اليوم فيي العيالم الرقميي

ادييية حيييع تصييلل للتعبييير عيين اإلرادة المتجهيية إلييى أن الكتابيية اإللكترونييية تتمابييل مييع الكتابيية الع
 .3وصولها إلى علم األشخاص الموجه إليهم هذا التعبير عن اإلرادة إحداع ابر قانوني معين، و

 : رادة عن قريق البريد اإللكتروني التعبير عن اإل  –أ 

عنيياوين معينيية  البرييد اإللكترونييي مبييل البريييد العييادي يضييمن التراسيل بييين األفييراد ميين خييالل
، حييييع ترسيييل الرسيييالة و تسيييتقبل بيييين أجهيييزة الحواسييييب الخاصييية باسيييتخدام لكييين ذليييا ييييتم رقمييييا

 . ادنترنت من خالل مساحة على القرص الصلب و عنوان خاص عن طريق عقد ادشتراا

 

                                                 
 .752 .، ص، المرجع السابقمناني فرا  -  1
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 : رادة عن قريق الموقع اإللكترونيالتعبير عن اإل  –ب 

لمواصيفات و ذليا بالبية األبعاد مع تسجيل السعر و اتقوم الشركات بعرض السلع بطريقة 
، و دخيول اليراغبين فيي الشيراء إليى الموقيع إذا كيان األمير يتعليق بعقيد بييع، على موقعها الخاص

عنيييدما تظهييير صييييغة العقيييد  قيييد ينتهيييي بقبيييول العيييرض مييين خيييالل النقييير عليييى مفتييياح الموافقييية، و
ة الييذي يتضييمن ولييية الدفعيية، و شييروط التعاقييد  المتعلييق بالشييراء و المعييد ميين قبييل الشييركة العارضيي

 .كيفية التسليم و القانون الذي يحكم العقد و مكان و

 : التعبير عن اإلرادة عن قريق المحادبة و المشاهدة  –  

إن أجهزة الكاميرا الموصولة بالكمبيوتر تسياعد الطيرفين الموصيولين بالشيبكة العالميية عليى 
بالتييالي فييي حييال صييدور ميين احييدهما إيجابييا ارتييبط بييه قبييول التحييدع إلييى بعضييهما الييبعض، و 

ينعقيييد العقيييد بنيييياء عليييى تالقييييي اإليجييياب و القبييييول، و نكيييون أمييييام تعاقيييد بييييين حاضيييرين حكمييييا،       
و يسيياعد علييى التعاقييد بهييذا الشييكل تلييا البييراما التييي تمكيين الشييخص ميين التواصييل صييوتيا مييع 

األطييراف ميين التواصييل حركيييا أيضييا عيين طريييق  الطييرف ااخيير مباشييرة، أو البييراما التييي تمكيين
 .إرسال صور فيديو

 : التعبير عن اإلرادة عن قريق التنزيل  –د 

يقصييييد بييييالتعبير عيييين اإلرادة عيييين طريييييق التنزيييييل نقييييل أو اسييييتقبال أو تنزيييييل أحييييد البييييراما      
ل، و يسيمى أو الرسائل أو البيانيات عبير شيبكة المعلوميات الدوليية إليى الكمبييوتر الخياص بالعميي

فيييي التجيييارة اإللكترونيييية التسيييليم المعنيييوي، و التعبيييير الرقميييي عييين طرييييق التنزييييل يمكييين اعتبييياره 
 .1موقف د يد  شكا في ددلته على مقصود صاحبه

و تجدر اإلشارة أن قبيول القضياء للتعاقيدات اإللكترونيية السيابق بيانهيا، راهين بيإقرار حجيية 
اإللكترونييييية كبينيييية فييييي المنازعييييات القضييييائية، و قييييد تضييييمن العقييييود و المراسييييالت و التوقيعييييات 

القيييييانون النميييييوذجي للتجيييييارة اإللكترونيييييية اليييييذي وضيييييعته اليونسيييييترال عليييييى غيييييرار مجموعييييية مييييين 

                                                 
 .707 .، صالمرجع السابق ،حنان براهيمي -  1
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التشيريعات، قواعييد تقضييي بالمسيياواة فييي القيميية بييين التعاقييدات التقليدييية و التواقيييع العادييية و بييين 
 .1التعاقدات اإللكترونية

يمكيييين أن نقييييول أن الييييركن األساسييييي فييييي العقييييد هييييو صييييدور اإليجيييياب         ،لو خالصيييية القييييو 
وصييول كييل منهييا إلييى علييم ااخيير بصييورة معتبييرة شييرعا و فهييم كييال  و القبييول ميين طرفييي العقييد و

الطيرفين ميا قصييده ااخير، و هييذا كليه متحقييق فيي التعاقييد عين طريييق ادنترنيت سييواء عبير شييبكة 
نيييي أو المحادبييية أن المشييياهدة، فيكيييون التعبيييير عييين اإلرادة جيييائزا المواقيييع أو عبييير البرييييد اإللكترو 

لينيتا أبياره القانونيية، و قيد بحيع مجميع الفقيه اإلسيالمي السيابع لمنظمية الميؤتمر اإلسيالمي حكيم 
، 52/33/33صدر ذلا القيرار رقيم  سة وإجراء العقود بوسائل ادتصال الحديبة في دورته الساد

سيييييتبنى بعيييييض العقيييييود حة إجيييييراء هيييييذه العقيييييود إد أنيييييه او اليييييذي ورد فيييييي مضيييييمونه عليييييى صييييي
 .2عقد الصرف، عقد النكاح، و عقد السلع: لخصوصيتها و هي

 البقاقا  اإللكترونية: الفرع الباني

المتعلييق بالنقييد و القييرض أول قييانون جزائييري تضييمن التعامييل  773-33يعتبيير القييانون رقييم 
منيييه و التيييي  30اإللكترونيييي الحيييديع فيييي القطيييا  المصيييرفي، و يتضيييل ذليييا مييين خيييالل الميييادة 

تعتبير وسيائل اليدفع كيل األدوات التيي تمكين كيل شيخص مين تحوييل أميوال مهميا :" تضمن نصها
ميييين خييييالل هييييذا اليييينص أن نييييية المشيييير   ، و يتبييييين"يكييييون السييييند أو األسييييلوب التقنييييي المسييييتعمل

 .الجزائري تتجه إلى ادنتقال من وسائل الدفع الكالسيكية إلى وسائل دفع حديبة إلكترونية

                                                 
، إببييات العقييد اإللكترونييي، مييذكرة لنيييل شييهادة اإلجييازة، القييانون الخيياص، شــرف العاللــي، نــور الــدين دفــالي،  الــد تــويخ -  1

 .32 .، ص2370المغرب، -جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و ادقتصادية و ادجتماعية، مراك 
التراضييي فييي العقييود اإللكترونييية، مييذكرة لنيييل شييهادة الماجسييتير فييي القييانون، المسييؤولية المهنييية، ، نــور الهــدى مــرزوق -  2
 .22 .، ص2372، معة مولود معمري، تيزي وزوجا

، الجريييدة يتعلييق بالنقييد و القييرض م 2333 أوت 23الموافييق لييي  هييي7020، المييؤر  فييي جمييادي البيياني 77-33األميير رقييم  -  3
أفرييل  70، المؤر  في 73-03، و الذي ألغى األمر م  2333أوت  29، الصادرة في 52الجزائرية، العدد الرسمية للجمهورية 

، الجريييدة م 2333أكتييوبر  25، المييؤر  فييي 75-33تمييت الموافقيية عليييه بيياألمر  ، و الييذيالمعييدل و المييتمم و الملغييى م7003
 .م2333، المؤرخة في 30الجزائرية العدد  ةللجمهوريالرسمية 
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المتعلق بمكافحة التهرييب، و فيي الميادة البالبية اسيتعمل المشير   33-35و بصدور األمر 
بير و اإلجيراءات الوقائيية حيع اعتبرها مين بيين التيدا" وسائل الدفع اإللكتروني"صراحة مصطلل 
 .1لمكافحة التهريب

بييذلا انتقييل المشيير  ميين مصييطلل مهمييا يكيين السييند أو األسييلوب التقنييي المسييتعمل الييوارد  و
إليييى مصيييطلل أكبييير دقييية المتمبيييل فيييي وسيييائل اليييدفع  77-33مييين األمييير  30فيييي نيييص الميييادة 

 .  33-35من األمر  33اإللكتروني الوارد في النص 

فييي وفييياء السييفتجة حييييع  070أضيياف فقيييرة بالبيية للميييادة  32-35رقيييم  و بموجييب القييانون
التشييريع و التنظيييم  يمكيين أن يييتم أيضييا بثييية وسيييلة تبييادل إلكترونييية محييددة فييي: " نييص علييى انييه
 .بمناسبة تقديم الشيا للوفاء 532، و لقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة 2"المعمول بهما

فيييي البييياب الرابيييع إليييى الكاتيييب الرابيييع مييين  32-35قيييانون كميييا أضييياف المشييير  بموجيييب ال
 القييانون التجيياري و المتعلييق بالسييندات التجارييية فييي الفصييل البالييع منييه يتضييمن بطاقييات السييحب 

 .233مكرر  503و الدفع و ذلا في المادة 

 تعريف البقاقا  اإللكترونية : أوال 

خدامها فيييي أغيييراض متعيييددة مييين و هيييي تليييا البطاقيييات التيييي تيييتم معالجتهيييا إلكترونييييا دسيييت
خييالل المعلومييات المخزنيية عليهييا و الييدخول بهييا إلييى اادت المعييدة لييذلا بغييية تحقيييق أغييراض 

، مبييل بنييوا و مؤسسييات ادئتمييان، و هييي أنييوا  منهييا مييا هييي 4معينيية، قييد تصييدرها جهيية معينيية
                                                 

، يتعلييق بمكافحيية التهريييب، الجريييدة م 2335أوت  23الموافييق لييي  هييي  7023رجييب عييام  71، المييؤر  فييي 33-35األميير  -  1
 .م  2335أوت  21الصادرة في  50الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المعيدل و الميتمم لبمير ، 2335فبرايير سينة  33الموافيق ليي  7025ذي الحجية عيام  29الميؤر  فيي  32-35القانون رقم  -  2
 . المتضمن القانون التجاري 7095نة سبتمبر س 23الموافق لي  7305رمضان عام  23المؤر  في  95-50
     تعتبيير بطاقيية دفييع كييل بطاقيية صييادرة عيين البنييوا و الهيئييات المالييية المؤهليية قانونييا" تيينص علييى  23مكييرر  503المييادة  -  3

 تعتبر بطاقة سحب كيل بطاقية صيادرة عين البنيوا أو الهيئيات الماليية المؤهلية قانونيا  ،و تسمل لصاحبها بسحب أو تحويل أموال
 ".و تسمل لصاحبها فقط بسحب األموال

 .707 .، المرجع السابق، صحنان براهيمي -  4
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،        1(طييييرف البالييييعالعميييييل ، البنييييا ، ال)و بالبييييية األطييييراف ( العميييييل و البنييييا)بنائييييية األطييييراف 
و تتضمن معلومات عن صاحبها حيع تحمل اسمه و رقم حسابه، أو جهية حكوميية مبيل الهويية 

 . و جواز السفر

و ليييذلا قيييد تسيييتخدم هيييذه البطاقيييات اإللكترونيييية كيييثداة وفييياء تكمييين فيييي اتخييياذ اإلجيييراءات 
لحسياب  لمصيلحة و الالزمة لخصم أو تحويل مبلق محدد من المال ليدي البنيا المصيدر للبطاقية

شيييخص وخييير، كميييا قيييد تسيييتخدم كيييثداة سيييحب تسيييمل بسيييحب األميييوال أو تحويلهيييا، و بالتيييالي د 
حاملهييا بإيفيياء المشييتريات تتضييمن هييذه البطاقييات إمكانييية فييتل اعتميياد ميين قبييل المصييدر يسييمل ل

 .2طة و بشكل دوري كما قد تسمل بالتعريف الشخصي و إببات هويتهسقبصورة م

إد أنه في حالة فقد البطاقة أو سرقتها أو نسيان الرقم السري يتم تجمييد كيل هيذه العملييات 
 .3التي تتم بها هذه البطاقة لمجرد إخبار البنا بذلا

  صا ص البقاقا  اإللكترونية : بانيا 
هذه البطاقات هي بطاقات شخصية تخص شخص حاملهيا، و بالتيالي ييتم تيداولها كميا ييتم 

 .استخداما محددا ببنود العقد الذي يجمع بين الجهة المصدرة و صاحب البطاقةاستخدامها 

 شكل البقاقة اإللكترونية : بالبا 
مسييييتطيلة تثخييييذ البطاقيييية اإللكترونييييية شييييكل بطاقيييية بالسييييتيكية مصيييينوعة ميييين مييييادة خاصيييية 

حاميل الشكل، وجهها األمامي مطبو  عليه بشكل بيارز رقيم البطاقية و تياريع الصيالحية و اسيم ال
و اسم الجهة التي أصدرتها، أما الوجه الخلفي فيوجد عليه شريط معلومات إلكتروني مغناطيسيي 

 .4أسود اللون و أسفله شريط ورقي أبيض مخصص لتوقيع الحامل

                                                 
لقاضيي عيياض، ميذكرة لنييل شيهادة اإللكترونيي، جامعية االتوقييع عبـد العزيـز العةـوي، كنـزة الت تـوني، حنـان العبـدالوي،  -  1
 .75 .، ص2375جازة ، مراك ، المغرب، اإل
 .707 .، المرجع السابق، صبراهيميحنان  -  2
 . 73 .، صنفسه، المرجع عبد العزيز العةوي -  3
 .702 .، المرجع نفسه، صحنان براهيمي -  4



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

11 

 

 القبيعة القانونية لةبقاقا  اإللكترونية : رابعا 

ائري أوراق تجاريية جدييدة أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات فلقد اعتبرها المشر  الجز 
 .هي السفتجة و الشيا و السند ألمرإضافة إلى األوراق التجارية الكالسيكية و 

يتضييل ممييا تقييدم بييثن المشيير  الجزائييري اسييتحدع نظييام الوفيياء اإللكترونييي فييي المعييامالت 
ميين قييانون النقييد و القييرض    30التجارييية بمفهومييه الواسييع، و يتضييل ذلييا ميين خييالل نييص المييادة 

 ".مهما يكن السند أو األسلوب التقني المستعمل"... و ذلا خالل عبارة 

 : تعريف الوفاء اإللكتروني  - أ

زامييية يقصييد بالييدفع اإللكترونييي نظييام الييدفع االييي عبيير الشييبكة المعلوماتييية، و هييي نتيجيية إل
بمبلييق ميين طييار الوفيياء ادنترنييت و فييي إ تسييا  ادنفجيياري لشييبكةللتطييور التكنولييوجي علييى إبيير اد

 .واسع و ضيق: النقود فإن للوفاء اإللكتروني معنيان

أمييا الوفيياء اإللكترونييي بييالمعنى الضيييق فينحصيير فقييط فييي العمليييات التييي تييتم دون وجييود 
 .اتصال مباشر بين األشخاص الطبيعيين

 : أنواع الدفع اإللكتروني  –ب 

 :اعها إن وسائل الدفع اإللكتروني عديدة و سريعة التطور و أهم أنو 

تتمبييل هييذه الطريقيية فييي القيييام بتحويييل مبلييق معييين ميين حسيياب  :اإللكترونــيالتحويــل  – 0
المييدين إلييى حسيياب الييدائن و هييذه العملييية تحتيياج إلييى تييدخل وسيييط يعمييل علييى إتمييام إجييراءات 

 .1الوفاء بين مصرفي العميل و التاجر

                                                 
، التجربة التشريعية الجزائرية فيي تنظييم المعيامالت اإللكترونيية المدنيية و التجاريية، الميؤتمر العلميي المغربيي ناجي الزهراء -  1

، أكاديميييية الدراسيييات العلييييا، طيييرابلس، 2330أكتيييوبر  20إليييى  21األول حيييول المعلوماتيييية و القيييانون، المنعقيييد فيييي الفتيييرة مييين 
 . 70.ص
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الشييييا اإللكترونيييي هيييو المكيييافئ اإللكترونيييي للشيييبكات الورقيييية  :الشـــيإل اإللكترونـــي – 9
التقليديييية التيييي اعتيييدنا التعاميييل بهيييا، و الشييييا اإللكترونيييي هيييو رسيييالة إلكترونيييية موبقييية و مؤمنييية 

ليعتمييييده و يقدميييه للبنييييا اليييذي يعمييييل عبيييير ( حامليييه)يرسيييلها مصييييدر الشييييا إلييييى مسيييتلم الشيييييا 
يمة الشيا الماليية إليى حسياب حاميل الشييا و بعيد ذليا يقيوم ادنترنت، ليقوم البنا أود بتحويل ق

ليكيييون دلييييل عليييى انيييه قيييدم عليييى ( حامليييه)بإلغييياء الشييييا و إعادتيييه إلكترونييييا إليييى مسيييتلم الشييييا 
صرف الشيا فعيال، يمكين لمسيتلم الشييا أن يتثكيد إلكترونييا مين انيه قيد تيم بالفعيل تحوييل المبليق 

 . إلى حسابه

ــدفع اإللكت -3 هييي البطاقييات البالسييتيكية و المغناطيسييية التييي تصييدرها  :رونــيبقاقــا  ال
هييذه  أهييمالبنييوا لعمالئهييا للتعامييل بهييا بييدد ميين حمييل النقييود، و أشييهرها الفيييزا و الماسييتر كييارد و 

 :البطاقات نجد

يمكن للعميل بمقتضاها سحب مبالق مالية نقدية من حسيابه بحيد  :بقاقة السحب اآللي -
 .أقصى متفق عليه

سيدادا مقابيل السيلع و الخيدمات، حييع ييتم تحوييل ذليا  مين حاملهاتمكن  :الدفعبقاقة  -
 .1المقابل من حساب العميل إلى حساب التاجر

هيي عبيارة عين بطاقية ذكيية تحتيوي عليى معيالا دقييق يسيمل بتخيزين  :البقاقة الذكية – 4
د  األمييوال ميين خييالل البرمجيية األمنييية، و هييذه البطاقيية تسييتطيع التعامييل مييع بقييية الكمبيييوترات و

، إن 2تتطلييب تفييويض أو تثكيييد صييالحية البطاقيية ميين اجييل نقييل األمييوال ميين المشييتري إلييى البييائع
ي المسيييتقبل القرييييب سيييتخفض قيمييية الخطيييث بصيييورة مسيييتمرة التطيييورات فيييي تقنييييات المعالجيييات فييي

فالمعالجييات الموجييودة فييي البطاقييات الذكييية تسييتطيع أن تتثكييد ميين سييالمة كييل معامليية ميين خييدا  
عنييدما يقييدم صيياحب البطاقيية بطاقتييه إلييى البييائع، فييإن المعييالا الييدقيق الموجييود فييي مسييجل النقييد 
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ذكرييية ميين خييالل قييراءة التوقيييع الرقمييي المخييزن فييي اإللكترونييي للبييائع يتثكييد ميين جييودة البطاقيية ال
    ، مييين خيييالل برنيياما يسيييمى الخوارزميييية الشيييفوية ييييتم تكييوين هيييذا التوقييييع الرقمييي ،معييالا البطاقييية

ا يؤكيد لمسيجل هذه األخيرة عبارة عن برناما امني يتم تخزينه في معالا البطاقية، هيذا البرنيام و
أصييلية و لييم يييتم العبييع بهييا أو تحويلهييا، و لييذلا فييإن نظييام  ن البطاقيية الذكيييةالنقييد اإللكترونييي بييث

ن يببيت هويتيه البطاقات الذكية مفتوح لتحويالت األموال اإللكترونية فصاحب البطاقة د يحتياج أ
 .و الشراء من أجل البيع

تعتبيير بطاقيية المونييدكس مبييال للبطاقييات الذكييية، و تتمتييع بمرونيية كبيييرة فييي ادسييتخدام،  و
يمكين اسيتخدامها  ن ميزات النقود التقليدية و بطاقيات اليدفع اإللكترونيية الحديبية، وحيع تجمع بي

كبطاقيية ائتمانييية أو بطاقيية خصييم فييوري طبقييا لرغبيية العميييل أي كبييديل للنقييود فييي كافيية عمليييات 
الشراء، تتيل هذه البطاقة لحاملها إجراء العملييات المصيرفية دون اللجيوء إليى فيرو  البنيا، حييع 

تحويل من رصيد البطاقة إلى رصيد بطاقة أخري و السيحب مين رصييد الحسياب الجياري يمكن ال
 .للعميل إلى رصيد البطاقة من خالل ودت الصرف الذاتي

و يعتقييد  يطلييق علييى بطاقييات ادئتمييان مصييطلل النقييود البالسييتيكية :بقاقــا  اال تمــان -5
النقييود بشييكل نهييائي عيياجال أم وجييال،  كبيييرون أن البطاقييات ادئتمانييية سييتحل فييي المسييتقبل محييل 

يية الشيرائية الحديبية و يري البعض أنه قد د يكون مصطلل ادئتمان دقيقا في التعرييف بهيذه التقن
لكن هذا ما اصطلل عليها عربيا، و ادئتمان في اللغة هو عملية مبادلية ذات  و" كريديت كارت"

بطاقة ادئتميان هيي البطاقية الخاصية التيي  قيمة في الحاضر مقابل وعدا بالدفع في المستقبل، و
يصدرها المصرف لعملية لكي تمكنه من الحصول على السلع و الخدمات من محيالت و أمياكن 

 . 1معينة عند تقديمه لهذه البطاقة الخاصة

و تمتاز بطاقات ادئتمان بعدة فوائد، حيع تمكن الحامل لها سهولة اليدفع و ادسيتفادة مين 
يييييية سيييييحب األميييييوال مييييين الموزعيييييات األوتوماتيكيييييية، و مؤسسييييية اإلصيييييدار فيييييي ادعتمييييياد و إمكان

المصييدر المالئييم التييي تمنحهييا البطاقيية لحاملهييا و تييؤمن مؤسسيية اإلصييدار السييهولة فييي اسييتفاء 
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المييدفوعات عيين طريييق ادقتطييا  الشييهري ميين حسيياب العميييل و عنييد عييدم وجييود حسيياب تجييري 
 . 1على حسب ادتفاق

ه الطبيعيية المادييية الخاصيية تعييود لكييون هييذه المسييتندات اإللكترونييية و ممييا تقييدم نجييد أن هييذ
د تييري بييالعين المجييردة إد ميين خييالل  تحفييظ علييى دعامييات غييير ورقييية أي إلكترونييية و تحييرر و

 .2شاشة الحاسوب التي تتكفل بحفظها و تخزينها إلى أن يحين وقت الرجو  إليها

 الكتابة اإللكترونية: المبحث الباني 

التطيييرق بنيييو  مييين التفصييييل لتحدييييد المفييياهيم المتعلقييية بيييالمحررات اإللكترونيييية و أهيييم  بعيييد
تطبيقاتهيييا فيييي المبحيييع األول سييينحاول مييين خيييالل المبحيييع البييياني التطيييرق إليييى حجيييية كيييل مييين 

 :المحررات اإللكترونية و كذا حجية التوقيع اإللكتروني في المطلبين التاليين

 اإللكترونيةحجية المحررا  : المقةب األول 

إن ادعتيييراف بقيييدرة المحيييررات اإللكترونيييية عليييى أداء وظيفييية المحيييررات التقليديييية الماديييية     
و المساواة بينهما تطبيقا لمبدأ التعادل الوظيفي، و في غياب تشريع أكبر دقية فيميا يخيص حيدود 

النصييوص  و كيفييات تطبيييق المبييدأ، يسييتدعي التطييرق إلييى حجيية المحييررات اإللكترونييية فييي ظييل
و مييا يليهييا نجييد  329الموجييودة، و بييالرجو  لنصييوص القييانون المييدني الجزائييري و دسيييما المييواد 

 :3أنها تتمبل في ما يلي

 حجية الصورة و المست رجا : الفرع األول 

 ، ممييابييات ميين الضييروري العييدول عيين المبييادئ التقليدييية لبببييات إلييى مبييادئ أكبيير تطييورا
يقصد بيذلا األوراق       ية العلمية الحديبة وسائل جديدة في اإلببات، وسمل بقبول مستخرجات التقن

و المستندات المستخرجة مين الحاسيب اإللكترونيي و هيي تتضيمن بيانيات و معلوميات معينية ييتم 
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       إدخالهييييا و برمجتهييييا فيييييه و اسييييتخراجها عنييييد اللييييزوم، و كييييذلا الحييييال بالنسييييبة ألجهييييزة الفيييياكس 
 . التلكس و

قاعيدة األصيل التيي تعتميد عليى ضيرورة تقيديم أصيل المحيرر اليذي ييتم التمسيا بيه ما يبور 
فييييي اإلببييييات، حيييييع تعتبيييير مخرجييييات التقنيييييات الحديبيييية غالبييييا صييييور المسييييتندات مسييييجلة علييييى 
الحاسب أو بنيا المعلوميات أو الفياكس أو اليتلكس و قيد ييتم تسيجيل البيانيات و اسيتخراجها عليى 

د يقتصييير األمييير عليييى المسيييتخرج المكتيييوب بيييل  و ،ر أصيييليمسيييتندات دون أن يكيييون لهيييا محييير 
 يشييمل كييذلا أي اسييطوانة أو شييريط أو تسييجيل صييوتي أو فيييلم أو جهيياز وخيير يتضييمن أصييوات 

  ميين بييم فييإن المسييتخرجات قييد تكييون مكتوبيية  أو صييورا مرئييية يمكيين إعييادة إنتاجهييا مييرة أخييري، و
 .لفيديو و الراديو و األفالم و الميكروفيلمأو مسجلة بالصوت أو الصورة الفوتوغرافية و شرائط ا

يسييتقر القضيياء بصييفة عاميية علييى أن الصييورة يعتييد بهييا علييى سييبيل ادسييتئناس فييي مجييال 
اإلببييات الحيير، أي بالنسييبة للمعييامالت التجارييية و المدنييية التييي د يتطلييب فيهييا المشيير  الكتابييية 

تميياد عليهييا كييدليل مقترنيية باألدليية لبببييات، حيييع يتمتييع القاضييي بسييلطة تقديرييية كامليية فييي ادع
األخييري القميميية فييي الييدعوي فالصييورة مجييرد قرينيية بسيييطة أو دليييل نيياقص، أمييا فييي حاليية وجييوب 
الكتابة الرسمية أو العرفية فال تصل الصورة بدون األصل لخلوها من التوقييع األصيلي المنسيوب 

دم وجود نيص يينظم المسيتخرجات إليه إد أنه يمكن أن تصلل كمبدأ ببوت بالكتابة و في حالة ع
اإللكترونييية، فإنييه يتعييين إكمييال المبييادئ السييابقة و ميين بييم إن المحييررات المييذكورة تخضييع لتقييدير 
القاضيييي فيييي اإلببيييات مييين خيييالل بحيييع كافييية الظيييروف التيييي أحاطيييت بتحريرهيييا و يمكييين اعتبيييار 

سييواء تعلييق األميير مسييتخرجات التقنيييات الحديبيية بمبابيية أصييل طالمييا لييم يبيير الشييا حييول حجيتهييا 
  بالحاسييب االييي أو الرسييائل اإللكترونييية و الميكييروفيلم و شييبكة اإلنترنييت و تتمتييع بصييفة اليييدوام 

 .1الببات و

يجري العمل على احتفاظ كل طرف في التصرف القانوني بنسخة منيه لدييه لتسيهيل عمليية 
لمحيرر اإللكترونيي حييع هنا تبور الصيعوبة بالنسيبة ل المقارنة دكتشاف أي تعديل أو تناقض، و

يعييد اسييتخراج نسييخة منييه بمبابيية األصييل الموجييود علييى الجهيياز لهييذا ينبغييي سييالمة هييذا األصييل، 
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مين خييالل منييع وصييول أحييد األطييراف إليييه دون عليم أو موافقيية الطييرف ااخيير بغييض النظيير عيين 
 يمكيين احتفيياظ كييل طييرف بصييورة مطابقيية لبخييري و معتمييدة ممييا يضييمن مكييان تواجييده المييادي و

 .المقاربة و كشف أي تعديل أو تناقض

و يمكيييين تثكيييييد حجييييية المسييييتخرجات اإللكترونييييية عيييين طريييييق اتفيييياق األطييييراف علييييى ذلييييا       
   و وضييع الشييروط و الضييوابط الالزميية فييي هييذا المجييال، و د شييا فييي صييحة مبييل هييذا ادتفيياق 

فييي المعييامالت  الييذي قييد يييتم صييراحة أو يستشييف ضييمنيا ميين توافييق األطييراف كمييا هييو الحييال و
 .التجارية اإللكترونية بصفة عامة و البنكية بصفة خاصة كما أشرنا إليه سابقا

مين القيانون الميدني  7مكيرر  323و هذه نية المشر  الجزائري من خالل نصيه فيي الميادة 
 .هنا كان قصده أصل المحرر يكون بعيدا عن أي تغيير أو تعديل يقوم به األطراف ،الجزائري

ة المنسيييوخة عليييى اليييورق مييين المحيييرر اإللكترونيييي الرسيييمي حجييية عليييى الكافييية إذن الصيييور 
بالقيييدر اليييذي تكيييون فييييه مطابقييية ألصيييل المحيييرر، و ذليييا ماداميييت الكتابييية اإللكترونيييية و التوقييييع 

يقصيد بالدعاميية اإللكترونييية وسيييط مييادي لحفييظ    اإللكترونيي موجييود علييى الدعاميية اإللكترونييية، و
منهيييييا األقيييييراص المدمجييييية أو األقيييييراص الضيييييوئية أو األقيييييراص  ترونيييييية وو تيييييداول الكتابييييية اإللك

 . 1الممغنطة أو الذاكرة اإللكترونية أو أي وسيط وخر ممابل

 حجية المحررا  اإللكترونية بين األقراف و بالنسبة لةغير: الفرع الباني 

   735 ميين التقنييين المييدني الجزائييري و بييالرجو  إلييى المييادتين 329ميين خييالل نييص المييادة 
، ميييين قيييييانون اإلجييييراءات المدنيييييية و اإلدارييييية، سييييينتطرق إلييييى مسيييييثلة حجييييية المحيييييررات 733و 

 . اإللكترونية

 ااإللكترونية بين أقرافه ا حجية المحرر : أوال
تطبيقييييييا لمبييييييدأ التعييييييادل الييييييوظيفي بييييييين المحييييييررات اإللكترونييييييية و التقليدييييييية مييييييع مراعيييييياة 

السيالف ذكرهيا  329فإنيه يتضيل مين نيص الميادة  الخصوصية التي يتمتع بهيا كيل مين الشيكلين،
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تعتبيرا دلييال كيامال و ذات حجيية نسيبية، غيير  ني الجزائري أن المحيررات العرفييةمن القانون المد
صييبعه و إنكيياره صييدر بتوقيعييه، أو خييط يييده أو بصييمة إأن هييذه الحجييية تتعلييق بمييدي إعتييراف الم

 .لعلم بما نسب لمن تلقى عنه الحقإياها أو تصريل الوارع أو الخلف بالعلم أو عدم ا

 :حجية المحرر اإللكتروني من حيث صدوره من َمن وقع عةيه -أ 

تطبيقيييا لمبيييدأ التعيييادل اليييوظيفي بيييين المحيييررات اإللكترونيييية و التقليديييية، و طبقيييا لنصيييوص 
القييييانون المييييدني المتعلقيييية باإلببييييات، فييييالمحرر العرفييييي يكييييون حجيييية إد إذا لييييم ينكييييره الشييييخص 

ب إليه إنكارا صريحا، أي أنها موقوفة على إعتراف من وقعه بصحة هذا التوقييع، و ذليا المنسو 
بعييدم إنكييياره، فييإن إعتيييرف بييه و أكيييده كييان المحيييرر العرفييي ذو حجيييية مطلقيية بيييين أطرافيييه، و د 
يجوز إببيات عكيس ميا ورد فييه إد بالكتابية، أميا إذا أنكير مين نسيب إلييه المحيرر أو نفيى اليوارع 

عليييه ذلييا قبييل مناقشيية موضييو  المحييرر العرفييي، فهنييا يفقييد المحييرر حجيتييه مؤقتييا فييي أو الخلييف 
يمكيين فييي كييل األحييوال أن  اإلببييات إلييى غاييية الفصييل فييي أميير اإلنكييار أو اإلدعيياء بالجهاليية، و

يتمسا كل ذي مصلحة بثن المحرر المحتا به ميزور، و علييه ميا يطبيق عليى المحيرر التقلييدي 
 .1اإللكتروني بالرجو  دائما إلى مبدأ التعادل الوظيفييطبق على المحرر 

 :من حيث صحة الوقا ع البابتة فيه حجية المحرر اإللكتروني –ب 

إذا ببييت صييدور المحييرر العرفييي ميين الشييخص المنسييوب إليييه سييواء باعترافييه بييه أو لببييوت 
لموقيييع      ذليييا بعيييد اإلنكيييار، كيييان للمحيييرر حجيييية مييين حييييع مضيييمونه عليييى ببيييوت نسيييبة التوقييييع ل

أو الخييط لييه د يمنييع ميين الطعيين فييي مضييمون المحييرر نفسييه، فمييبال لييو كييان مضييمون المحييرر 
يتعليييق بعقيييد بييييع مييين شخصيييين، أن البيييائع قيييبض اليييبمن، و أن المشيييتري تسيييلم المبييييع فيييإن هيييذه 
البيانييات يفتييرض حجيتهييا و حقيقتهييا، و أن ذكرهييا فييي المحييرر قرينيية علييى صييحتها، و لصيياحب 

ي هييذه ها أو انييه لييم يقييبض الييبمن، و لكيين يجييوز إببييات ذلييا بالكتابيية، و فييعكسيييببييت التوقيييع أن 
يقييع عييبء إببييات العكييس، و خالصيية القييول أن المحييرر اإللكترونييي  الحاليية د يكفييي اإلنكييار بييل
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يعييد دليييال كييامال ذو حجييية مطلقيية بالنسييبة للموقييع و صييحة مضييمونه، مييا لييم يطعيين فيييه بإحييدي 
 .1ونا و التي سنحاول التطرق إليهاطرق الطعن المقررة قان

 : قرق القعن في المحررا  اإللكترونية  –  

بيييالرجو  إليييى مبيييدأ التعيييادل اليييوظيفي بيييين المحيييررات التقليديييية و اإللكترونيييية، متيييى تيييوافرت 
الشييروط الالزميية فييي المحييررات لالعتييداد بهييا فييي اإلببييات، يكييون لهييا حجيية علييى الكافيية، و عليييه 
يجوز لذوي الشيثن أن يتمسيكوا بهيا مين خيالل الطعين فييه، و علييه سينتناول طيرق الطعين و ذليا 

 : لرجو  لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من خالل ا

ينكير  أنيستطيع من نسب إلييه توقيعيه، أو احيتا علييه بسيند،  :الدفع باإلنكار أو الجهالة  – 0
مييا جيياء بييه صييراحة و بييذلا فإنييه يقييوم بنقييل عييبء اإلببييات للخصييم ااخيير، الييذي يتوجييب عليييه 

   بإببييات صييحة التوقيييع الييوارد علييى السييند يييه خصييمه لطبقييا للقواعييد العاميية أن يببييت عكييس مييا يد
 : و نسبته إلى الخصم و سنتعرض لهذه المسثلة من خالل 

 :إجراءا  التحقيق في الدفع باإلنكار أو الجهالة  -

اإلدارية القواعد الواجب إتباعهيا لمضياهاة الخطيوط  رسم المشر  في قانون اإلجراءات المدنية و 
اإلمضياء أو اليدفع بالجهالية، و ذليا مين خيالل ميا جياء فيي  و اإلمضاء في حالة إنكار الخط أو

 :و يمكن إيجازها في النقاط التالية  739و  735المادتين 

 . وجوب أن يكون الدفع باإلنكار أو الجهالة صريلييييي 

يالحيظ أو المشير  ليم : وجوب أن يكون الدفع باإلنكار أو الجهالة قبل مناقشة الموضيو  ييييي 
  ييينص علييى أي قيييد أو شييرط لتمسييا باإلنكييار أو الجهاليية، و لكيين إذا احييتا عليييه بمحييرر عرفييي 
و نيياق  موضييوعه د يقبييل منييه إنكييار الخييط أو التوقيييع أو البصييمة، ذلييا ألن مناقشيية موضييو  

ن ينسب إليه يعد إقرار منه، على أنه صادر منه و من بيم د يقبيل منيه بعيد المحرر من طرف م

                                                 
 . 03 .، المرجع السابق، صكميني  ميسة، عز الدين منصور -  1



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

91 

 

ذلا إنكار الخط، أو التوقييع المنسيوب إلييه عليى هيذا المحيرر ذليا أنيه مين اليسيير عليى الخصيم 
 .المحتا به عليه بهذا المحرر أن يطلع على هذا المحرر متى يقف على حقيقة ما به

إذا أنكيير الخصييم الخييط أو اإلمضيياء : المحييرر فييي الييدعوي ييييييي تقييدير القاضييي لوظيفيية هييذا 
قبل مناقشة موضو  المحيرر المحيتا بيه علييه، كيان للقاضيي السيلطة التقديريية فيي تحدييد وظيفية 
هييذا المحييرر فييي الييدعوي، فييإذا وجييد القاضييي أن المحييرر المقييدم فييي الييدعوي ليييس لييه وظيفيية فييي 

النظر عن الدفع باإلنكار أما إذا تبين ليه أن تحديد مركز المتخاصمين استبعد المحرر و صرف 
المحرر يهدف إلى إببات واقعة منتجة فيي اليدعوي، بحييع يتوقيف عليى المحيرر مصيير اليدعوي 

 .إيجابا أو سلبا أمر بإجراء التحقيق أو يمين العلم

بإجراء التحقيق فيميا نسيب  القاضي إذا أمر: ييييي تثشير القاضي على المحرر محل التحقيق 
ى الخصييم المنكيير يييؤبر علييى المحييرر بإمضييائه، و ذلييا حتييى د يسييتبدل المحييرر المقييدم فييي إليي

    اليييدعوي بمحيييرر وخييير، هيييذا طبعيييا يطبيييق عليييى المحيييررات التقليديييية المدونييية عليييى دعامييية ماديييية، 
و تبقيييييى المسيييييثلة مطروحييييية فيميييييا يخيييييص المحيييييررات اإللكترونيييييية، فكييييييف تثشييييير عليييييى المحيييييرر 

شيييير فيييي حيييد ذاتيييه يعيييد تعيييديال فيييي المحيييرر اإللكترونيييي، و علييييه دبيييد مييين اإللكترونيييي إذ أن التث
حيييد  د فيييي القيييانون المقيييارن تطبييييق ليييه عليييىإجيييراء معيييين مييين أجيييل اسيييتفاء هيييذا الشيييرط و ليييم نجييي

إطالعنييا كييون أن المسييالة فيهييا محسييومة، و التثكييد ميين صييحة المحييرر اإللكترونييي و مييدي نسييبة 
 . 1وقيعالتوقيع للموقع، يعود إلى مصدر الت

للقاضييي أن يعييين خبيييرا أو عييدة خبييراء للقيييام بمهميية : ييييييي تعيييين الخبييير لمضيياهاة الخطييوط 
التثكيييد مييين ميييدي نسيييبة الكتابييية و التوقييييع و البصيييمة للموقيييع، و يكيييون ذليييا بمقتضيييى حكيييم قبيييل 
الفصل في الموضو  مع وجوب تحديد المهمة تحديدا دقيقا و تحديد ميدة إنجياز الخبيرة، و يتعيين 
على الخبيير إييدا  تقرييره الكتيابي ليدي أمانية الضيبط، أو إددئيه الشيفوي فيي الجلسية خيالل الميدة 
المحييييددة فييييي الحكييييم، تحييييت جوازييييية الحكييييم عليييييه بجميييييع مييييا أضيييياعه ميييين مصييييروفات و كييييذا 

و جييب عليييهم القيييام بثعمييال الخبييرة سييوية و بيييان خبييرتهم فييي  ، و إذا تعييدد الخبييراءالتعويضييات
للقاضي األخذ بالخبرة أو اسيتبعادها و األمير بيإجراء خبيرة بانيية إن رأي العناصير  تقرير واحد، و
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التييييي تببييييت عليهييييا الخبييييرة غييييير وافييييية، و لييييه أن يسييييتدعى الخبييييير أمامييييه لالستفسييييار و طلييييب 
اإليضاحات و المعلومات الضرورية، مع اإلشارة إلى المبدأ األساسي فيي الموضيو ، و هيو مبيدأ 

أي الخبيييير، و يكيييون اللجيييوء للخبيييرة فيييي حالييية اختبيييار مضييياهاة الخطيييوط القاضيييي غيييير مليييزم بييير 
للتحقيييق مييين مطابقييية المحيييرر المطعيييون فييييه باإلنكيييار أو الجهالييية لمسيييتندات أخيييري تحميييل خيييط     

ميين قيانون اإلجييراءات  739، و قيد حييددت الميادة 1أو توقييع الخصييم اليذي أنكيير الخيط أو التوقيييع
العقيييود الرسيييمية التيييي تحميييل اإلمضييياءات    : حيييل المقارنييية و هييييالمدنيييية و اإلداريييية المسيييتندات م

،  2و الخطييوط و التوقيعييات المعتييرف بهييا ميين الخصييم، الجييزء ميين المسييتند الييذي د ينكييره الخصييم
و يالحيظ أن هييذه األوراق التيي جيياءت علييى سيبيل الحصيير فيي اليينص السييالف اليذكر، هييي التييي 

اإلنكار، و ليست مين محيل المضياهاة كميا يفهيم مين تكون محل المقارنة بالمحرر المطعون فيه ب
،    (أمييا األوراق التييي تقبييل المضيياهاة)اليينص العربييي الييذي جيياءت صييياغته غييير واضييحة بييالقول 

، (األوراق التييي يجييوز أن تكييون محييل للمقارنيية)و المقصييود كمييا هييو واضييل فييي اليينص الفرنسييي 
توقييع صياحب اليدفع باإلنكييار  ة كتابية وفيالمحرر العرفيي المطعيون فييه باإلنكيار يقيارن فيي طريقي

الموجييود علييى واحييدة ميين المسييتندات المييذكورة أعيياله، فييإذا تبييين ميين نتييائا التحقيييق أن المحييرر 
المطعون فيه كان مكتوبا أو موقعا عليه من الخصم الذي أنكره ألزم بغرامة مدنيية باإلضيافة إليى 

، أمييا فييي حاليية صييدق المنكيير فييي طلييب المصيياريف التييي تسييبب فيهييا و تعييويض ميين لييه حييق فيييه
إدعائيييه بيييثن المحيييرر د يحميييل خطيييه أو توقيعيييه، فيييإن القاضيييي يسيييتبعد هيييذا المحيييرر مييين مليييف 
الييدعوي دون التطييرق لمسييالة التزوييير، و يالحييظ هنييا كييذلا أن فكييرة مضيياهاة الخطييوط متصييورة 

يجعيييل السيييمات  فيييي المحيييررات التقليديييية، ألن الكتابييية أو التوقييييع فيهيييا يكيييون بخيييط الييييد أي أنيييه
الخاصييية بصييياحب الخيييط أو التوقييييع بيييارزة، مميييا يجعيييل مسيييثلة وجيييود التطيييابق بيييين نميييط الكتابييية    

أو التوقيع في مختليف المحيررات الصيادرة مين نفيس الشيخص واردة و محتملية بنسيبة كبييرة مهميا 
ييية، حيياول الشييخص تغيييير توقيعييه أو شييكل كتابتييه و هييو الشيييء المنعييدم فييي المحييررات اإللكترون

فنمط الكتابة و التوقيع يخضع إلى أنظمة رقمية د تظهر فيها السمات الشخصيية لمصيدرها مميا 
يقلييل ميين اللجييوء للمضيياهاة إد فييي الحييادت التييي تكييون فيهييا بصييدد معالجيية مسييتخرجات ورقييية 
مبل مستخرجات التلكس و الفاكس، و على هذا األساس تدخل المشر  لتنظيم و إحاطية المسيثلة 
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أكبيييييير عملييييييية ليييييييتمكن الفييييييرد الجزائييييييري ميييييين تطبيييييييق محتييييييوي اليييييينص و ادسييييييتفادة ميييييين  لتكييييييون
د حييييرة فيييي  خاصييية فيييي مجيييال ادسيييتنكارات التجاريييية دون تخيييوف و التكنولوجييييات الحديبييية، و

 .كيفية التحقق من مدي صحة المحرر المنكر من عدمه

 : مدى اإلنكار في المحررا  اإللكترونية في حالة اعتماد نظام متكامل  -

نقصييد بالنظييام المتكامييل اعتميياد التنظيييم القييانوني لهيئيية مكلفيية بخييدمات التوقيييع اإللكترونييي 
مييين إصيييداره، و تقيييديم شيييهادات للتصيييديق عليييى صيييحة التحقيييق مييين هويييية الموقيييع إذ أن التوقييييع 

خيياص تقييع مسييؤولية سييوء اسييتخدامه علييى  طريييق مفتيياح سييري واإللكترونييي، كمييا نعلييم يييتم عيين 
حامليييه باإلضيييافة إليييى أن فيييا الشيييفرة يكيييون بالمفتييياح المقابيييل ميييع اإلشيييارة أن لكيييل زبيييون مفتييياح 
خاص و أن لكل رسالة أو محرر إلكتروني بصحة خاصة و فريدة، و كل ذليا معنياه أن الموقيع 

ونيي فعيال، و علييه يسيهل التحقيق مين ميدي جديية اإللكتروني يكون قد تعاميل ميع المسيتند اإللكتر 
الييدفع بإنكيييار توقيعيييه لكيين هيييذا د يعنيييي أن الموقيييع فييي حالييية حيييدوع خطييث معيييين فيييي المنظومييية 
المعلوماتية و بقاؤه عاجزا عن إببات عدم مهر المحيرر بتوقيعيه، و عيدم صيحة المحيرر الميدعى 

 : و ما سنتطرق إليه في الجزئية التالية ، و ه1به ددلة اللجوء إلى الدفع بتزوير المحرر المقدم

مييا يهمنييا هييو إجييراء الييدفع بييالتزوير أبنيياء سييير  :الــدفع بتزويــر المحــرر اإللكترونــي  – 9
الييدعوي المدنييية و أبيير ذلييا عليهييا، و التزوييير يكييون بالتقليييد و التزييييف فييي مضييمون المحييرر،    

قوبييات، و عليييه فكييل ميين يييدعي أن و هييذه األفعييال األصييل فيهييا أنهييا مجرميية بموجييب قييانون الع
المحييرر ميييزور علييييه اللجييوء إليييى النيابييية العامييية ميين اجيييل تحرييييا دعييوي عموميييية أميييام المحييياكم 
الجزائية، و في حالة ببوت التزوير يساءل المزور جزائييا ميع اسيتبعاد المحيرر كنتيجية ليذلا أميام 

حكمية المدنيية فيي بعيض الحيادت المحاكم المدنية، لكن قد يتحيتم مباشيرة دعيوي التزويير أميام الم
مبيييل حالييية وفييياة الميييتهم بيييالتزوير، و فيييي حالييية انقضييياء اليييدعوي العموميييية بالتقيييادم، و عنيييدما د )

و اليييدعوي المدنيييية يقصيييد بهيييا إببيييات عيييدم صيييحة المحيييرر ( يتيييوافر القصيييد الجنيييائي فيييي التزويييير
من إجراءات اإلببات فيي العرفي أو الرسمي بغرض هدر الدليل المستفاد منه، فموضوعها إجراء 

المييواد المدنيييية، يقيييدم كطليييب فرعيييي فيييي خصيييومة مرفوعييية أمامهيييا، و إن كنيييا أميييام اليييدفع بتزويييير 
                                                 

 .05 .، المرجع السابق، صكميني  ميسة، عز الدين منصور -  1



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

91 

 

المحرر اإللكترونيي أميام المحياكم المدنيية فيإن نفيس إجيراءات مضياهاة الخطيوط تتبيع مين وجيوب 
علييييى  وجييييوب إجابتييييه الصييييريحة سييييؤال الخصييييم إن كييييان يتمسييييا بتزوييييير المحييييرر اإللكترونييييي و

تمسكه، و إن لم يبدي أقواد بشثنه استبعد المستند المطعيون فييه، ميع سيلطة المحكمية فيي تقيدير 
ميييا إذا كيييان المحيييرر مسيييتند مهيييم وفاصيييل فيييي القضيييية المطروحييية، بيييم األمييير بموجيييب حكيييم قبيييل 

و نؤكييد علييى خصوصييية المحييررات اإللكترونييية و إمكانييية  ،الفصييل فييي الموضييو  بييإجراء تحقيييق
ن صحة ما هو وارد في المحرر بطريقة أخري، مبال ذليا النظير إليى التسيجيالت التيي التحقق م

تحفظهيييا األجهيييزة الخاصييية بتسيييجيل العملييييات المصيييرفية فيييي حالييية البطاقيييات اإللكترونيييية، التيييي 
تسييييتعملها البنييييوا و أجهييييزة البريييييد أمييييا إذا لييييم يكيييين هنيييياا سييييبب ميييين أسييييباب انقضيييياء الييييدعوي 

اللجيوء إلييى القاضيي المخييتص و هيو القاضيي الجزائييي و يببيت المييدعي  العموميية، فإنيه دبييد مين
بيييالتزوير ذليييا بتقيييديم إشيييهاد أنيييه رفيييع شيييكوي أو شيييكوي مصيييحوبة بإدعييياء ميييدني بيييالتزوير أميييام 
قاضيييي التحقييييق موضيييوعها تزويييير المحيييرر اإللكترونيييي المسيييتعمل فيييي اإلببيييات و هنيييا ميييا عليييى 

، بموجيب حكيم و تعليييق 1المدنيية المطروحية أماميهالقاضيي الميدني إد وقيف الفصيل فيي الييدعوي 
الفصيل فييي الموضييو  إليى غاييية البييع فييي اليدعوي العمومييية، طبقييا للمبيدأ المسييتقر عليييه الجزائييي 

 .2اإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية و 13يعلق المدني المنصوص عليه في المادة 

 حجية المحررا  اإللكترونية بالنسبة لةغير: بانيا 

   ،المحييرر الرسييمي يعييد حجيية بمييا دون فيييه ليييس علييى أطرافييه فقييط و إنمييا علييى الغييير أيضييا
يسييري فييي حقييه  أنيجييوز  و الغييير بصييفة عاميية هييو كييل شييخص لييم يكيين طرفييا فييي المحييرر، و

التصيييرف القيييانوني اليييذي يتضيييمنه المحيييرر، و مييين بيييم يصيييل أن يحيييتا بيييه علييييه و هيييذه الحجيييية 
 .تطبيقا لمبدأ التعادل الوظيفي
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 حجية المحرر اإللكتروني بالنسبة لةغير من حيث صدوره ممن وقعه  –أ 

تطرقنييا إلييى حجييية المحييرر العرفييي التقليييدي، و قلنييا انييه حجيية بالنسييبة إلييى  كمييا سييبق لنييا و
و الخليييف الخييياص و اليييدائن و المالحيييظ أن المشييير  ليييم ( اليييوارع و الموصيييي ليييه)الخليييف العيييام 

مين  7مكيرر  323للمحررات اإللكترونيية، و بيالرجو  إليى الميادة يفصل في هذه الجزئية بالنسبة 
و بمفهييوم المخالفيية لدراسيية حجييية المحييررات  ،القييانون المييدني الجزائييري التييي تضييمنت الشييرطين

اإللكترونية، فإنه بمجرد وجيود توقييع و معرفية هويية الشيخص اليذي وقعيه، و تجسييده فيي دعامية 
 .1قليدية أي مبدأ التعادل الوظيفيمادية يخضع لنفس حجية المحررات الت

 : حجية المحرر اإللكتروني من حيث تاري ه  –ب 

كما سيبق و تطرقنيا فيي حجيية المحيررات العرفيية التقليديية، مين حييع التياريع و ميا أشيارت 
نيييييه يكيييييون تييييياريع المحيييييرر الميييييدني الجزائيييييري السيييييالف ذكرهيييييا فإ مييييين القيييييانون 321إلييييييه الميييييادة 

 : اإللكتروني بابت من يوم

المالحيظ أن المحيررات اإللكترونيية د يمكين فيي  :من يـوم تسـجيل المحـررا  اإللكترونيـة  – 0
ظييل المنظوميية العاميية و فييي الوقييت الييراهن التييي د تواكييب التقنيييات التكنولوجييية الحديبيية، الكييالم 

بحيييدة و التيييي تعرقيييل التجيييارة اإللكترونيييية هيييي  عييين تسيييجيلها بيييل إن مييين اإلشيييكاليات المطروحييية
التخوف من التهرب الضريبي و الجمركي، مما جعل البلدان المتطورة في ميدان المعلوماتية إليى 
اعتماد أنظمة خاصة لتسجيل كل العمليات التجارية عبر الشيبكات اإللكترونيية، و هيو ميا يسيمى 

ظيييام هيييي الودييييات المتحيييدة األمريكيييية، و نجيييد بالحكومييية اإللكترونيييية، و أول مييين اعتميييد هيييذا الن
فرنسييا قييد نظمييت التجييارة عبيير شييبكة خاصيية مربوطيية بييإدارة الطييابع و التسييجيل للمراقبيية و منييع 

 .التهرب الضريبي

في حالة اعتماد هيئية مكلفية  :وفاة أحد ممن لهم عةى المحرر اإللكتروني ابر معترف به  – 9
بخييدمات التوقيييع اإللكترونييي إلصييداره و تقييديم شييهادات للتصييديق علييى صييحته، و التحقييق ميين 
هوية الموقع، فهنا يمكن تحاشي ادستخدام غير المشرو  للتوقيعيات اإللكترونيية، فبوفياة صياحب 
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دميية التوقيييع اإللكترونييي التوقيييع و إعييالن ذلييا لييدي ضييابط الحاليية المدنييية أو الهيئيية المكلفيية بخ
توقييف شييهادة التوقيييع اإللكترونييي فييورا و د يمكيين اسييتخدامه بعييد ذلييا، فتكييون بييذلا التصييرفات 
السييابقة عيين الوفيياة كلهييا بابتيية التيياريع علييى القاعييدة السييالف ذكرهييا، و فييي حاليية العاهيية المانعيية 

عييات اإللكترونييية إضييافة ذلييا دسييتخدام التوقيييع اإللكترونييي، يمكيين للهيئيية المكلفيية بإصييدار التوقي
فييي قاعييدة البيانييات مييع تحديييد شييخص تحييت طلييب طالييب التوقيييع  باسييتخدامه فييي حييدود معينيية    

 .1و تحت مسؤوليته

 حجية التوقيع اإللكتروني في إببا  المواد المدنية و التجارية: المقةب الباني 

يمكييين عييين طريقهيييا تميييييز هويييية الموقيييع أو شخصييييته عييين  يعتبييير التوقييييع عالمييية شخصيييية
غيره من األشخاص، و حتى وقت قريب كان التوقيع يتم عين طرييق اإلمضياء أو البصيمة، غيير 

وسيائل حديبية فيي التعاميل د تتفيق ميع فكيرة التوقييع  أن الواقع العملي يتجه اليوم إلدخال طرق و
لييينظم المعالجييية اإللكترونيييية للمعلوميييات، حييييع  بمفهومهيييا التقلييييدي خاصييية بعيييد ادنتشيييار الواسيييع

غزت المعلوماتية الشركات و اإلدارات و ليم يعيد فيهيا مجياد لبجيراءات اليدويية، و أضيحى فيهيا 
التوقيع اليدوي عقبة يستحيل تكيفها مع الينظم الحديبية اإللكترونيية، األمير اليذي أدي إليى التفكيير 

، حييع نجيد المشير  الجزائيري فيي 2بالتوقيع اإللكتروني في بديل للتوقيع التقليدي فظهر ما يعرف
" يعتيد بيالتوقيع اإللكترونيي " من القانون الميدني الجزائيري ذكير أنيه  329الفقرة البانية من المادة 

السيالف ذكرهيا، و بيذلا يكيون المشير  قيد سيوي  7مكيرر  323وفقا للشروط الميذكورة فيي الميادة 
و التوقييع اإللكترونيي و هيو ميا يسيمى بالتعيادل اليوظيفي، و فيي في الحجية بين التوقيع التقليدي 

الميييذكورة سيييلفا  7مكيييرر  323نفيييس الوقيييت أحيييال عليييى الشيييروط المنصيييوص عليهيييا فيييي الميييادة 
  لالعتييداد بهييذا التوقيييع و هييي إمكانييية التثكييد ميين هوييية الشييخص الييذي أصييدره، و أن يكييون معييدا 

ميين  33المشيير  تعريييف بموجييب المييادة  ، و خصييص لييه3محفوظييا فييي ظييروف تضييمن سييالمته و
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، مبيرزا المشير  فيي هيذا 30-75تمم بالقيانون رقيم  الذي عدل و 39/732المرسوم التنفيذي رقم 
التعييييديل القواعييييد العاميييية المتعلقيييية بييييالتوقيع اإللكترونييييي، و بصييييدور قييييانون التوقيييييع اإللكترونييييي 

    اإللكترونييية الحجييية القانونييية الكامليية،نجييد انييه قييد ميينل الكتابيية  2330لسيينة  75المصييري رقييم 
أعطييى المشيير  الجزائييري الكتابيية إللكترونييية نفييس حجييية الكتابيية التقليدييية فييي  أخييري ميين جهتييه و

 . 1اإلببات، كما سلفنا بيانه

 نشأة التوقيع اإللكتروني و تمييزه عن التوقيع الكتابي: الفرع األول 

 امتييداد للتوقيييع التقليييدي ألييزم رجييال القييانون دراسييته  إن ظهييور التوقيييع اإللكترونييي و اعتبيياره
و محاولييية إبيييراز مكانتيييه كوسييييلة إببيييات حديبييية، غيييير أن هيييذا د ينفيييي الجيييدل القيييائم حيييول ميييدي 
حجية التوقيع اإللكتروني و هل بالفعل وصل إلى نفس درجة التوقيع التقلييدي و هيذا ميا سينجيب 

 .2عنه

 نشأة التوقيع اإللكتروني : أوال 

فييي تبنييي اإلببييات بوسييائل التكنولوجيييا الحديبيية و إضييافة لقييد توالييت التشييريعات المعاصييرة  
الحجية على المحرر و التوقيع اإللكتروني بشرط مراعاة المواصيفات و المقتضيبات التيي تضيمن 

تحدييييييد هويييييية الموقيييييع و التزاميييييه بمضيييييمون المحيييييرر الميييييرتبط و تمكنيييييه مييييين ادحتفييييياظ بتوقيعيييييه         
طرة عليييه بشييكل حضييري، غييير أنييه تختلييف حجييية التوقيييع اإللكترونييي و قوتييه كييدليل فييي و السييي

، إد أنييه يتفييوق التوقيييع اإللكترونييي علييى التوقيييع التقليييدي 3اإلببييات ميين نظييام قييانوني إلييى وخيير
بييالنظر لشخصييية صيياحب التوقيييع الييذي يييتم بشييكل روتينييي فييي كييل مييرة يتعامييل فيهييا بييالمحررات 

تخدام اليييرقم السيييري أو المفتييياح الخييياص بالتيييالي د مجيييال لالنتظيييار حتيييى يشيييب اإللكترونيييية باسييي
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النزا  للبحع عن مدي صيحة التوقييع، أضيف إليى ذليا ميا تيوفره التقنيية الحديبية المسيتخدمة فيي 
تييثمين التوقيييع اإللكترونييي عيين طريييق مييا يسييمى بنظييام المعييامالت اإللكترونييية اامنيية حيييع يييوفر 

 .   1ن شخصية الموقعهذا النظام  التحقق م

كما أن التطور الناتا عن التقيدم العلميي أدي إليى تحيول فيي اسيتخدام التوقييع مين التقلييدي 
إليييى التوقيييييع اإللكترونييييي فييييي المعيييامالت المدنييييية مييييع الحفيييياظ عليييى الييييدور الييييذي يلعبييييه التوقيييييع 

ي، و ميا نيتا عين تليا التقليدي و هذا ما سعى إليه الفقه محاود إيجاد الحجيية  للتوقييع اإللكتروني
المحييياودت مييين قييييام بعيييض الفقهييياء بإعطييياء الحجيييية للتوقييييع اإللكترونيييي فيييي اإلببيييات، و لكييين 
بعضييهم لييم يعطييي لييه حجييية، و ذلييا بسييبب غييياب األميين القييانوني الكييافي لمبييل هييذا النييو  ميين 

مبيييل هيييذا التوقيعيييات، إد أنيييه و بصيييدور القيييوانين الخاصييية بالتجيييارة اإللكترونيييية أعطيييت الحجيييية ل
النو  من التوقييع، و وضيعت اإلجيراءات الالزمية لتحقييق األمين و البقية و الحمايية القانونيية لهيذا 

، و هييييذا ميييين خييييالل إصييييدار شييييهادات التوبيييييق ميييين جهييييات معتمييييدة لتوبيقييييه        2النييييو  ميييين التوقيييييع
انونيية للتوقييع و إيداعه لديها، ذلا أدي إلى إعطاء التوقيع اإللكتروني حجية، و مينل الحجيية الق

اإللكتروني ذو ارتباط وبييق بدرجية األميان المتيوفرة فيي هيذا التوقييع، و هيذا ميا يجعليه يرتقيي إليى 
 .3الدرجة التي يمكن معها أن يمنحه القانون البقة و الحجية القانونية

و لقد سعت الكبير من التشريعات إلى إضفاء عنصر األميان عليى التوقييع اإللكترونيي مين 
اتخاذ الوسائل التي تضمن بقية المتعياملين ميع وسيائل ادتصيال الحديبية، فهنياا مين اقتيرح خالل 

فيييي  7010ميييا يعيييرف بنظيييام الغيييير بقييية حييييع كانيييت بدايييية ادعتيييراف بيييالتوقيع اإللكترونيييي عيييام 
مجييال البطاقييات ادئتمانييية بييإقرار محكميية اليينقض الفرنسييية  بصييحة التوقيييع اإللكترونييي باعتبيياره 

عنصيري إبيراز البطاقية ادئتمانيية و إدخيال صياحبها رقمهيا السيري، و أكيدت المحكمية يتثلف من 
أن هذه الوسيلة تفيوق الضيمانات الموجيودة فيي التوقييع الييدوي، و بعيد ذليا صيدر إرشياد اإلتحياد 

                                                 
، النظيام القيانوني لليدفع اإللكترونيي، ميذكرة لنييل درجية الماجسيتير فيي القيانون، قيانون التعياون اليدولي، جامعية يوسف واقد -  1

 .01. ، ص2377مولود معمري، تيزي وزو، 
للعقيود اإللكترونيية، ميذكرة لنييل درجية الماجسيتير فيي القيانون الخياص، بكليية ، التنظييم القيانوني يوسـف فـالح حسـن ىيحـ -  2

 .02. ، ص2339الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .201. ، ص2330األردن، -أحكام عقود التجارة اإللكترونية، بدون طبعة، دار البقافة، عمانن ال سةيم إبراهيم،  -  3
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و تييينص عليييى الشيييروط  7000كيييانون األول عيييام  73األوروبيييي حيييول التوقييييع اإللكترونيييي فيييي 
 .1وقيع اإللكتروني في المادة البانية منهالواجب توافرها في الت

 .تميز التوقيع بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقة -
 .قدرة التوقيع اإللكتروني على تحديد شخصية الموقع -
 .أن يتم إنشاء التوقيع اإللكتروني بوسائل خاصة بالشخص و تحت سيطرته -
 .2ارتباط التوقيع بالسجل الذي يتعلق به -

 عمل تقنية التوقيع اإللكتروني  كيفية: بانيا
شيييفرة تسيييتخدم مفتييياحين متنييياظرين أحيييدهما سيييري    )التشيييفير بواسيييطة المفتييياح الشيييفوي العيييام 

، ييتم إنشياء التوقيعيات و كيذلا التببيت مين صيحتها (و يحفظه مستلزم البيانيات و ااخير عميومي
الرسييائل إلييى أشييكال  ميين خييالل التشييفير و هييو فيير  ميين الرياضيييات التطبيقييية المختصيية بتحويييل

 .تبدو و كثنه د يمكن فهمها و إعادتها مرة أخري كما كانت

تستخدم التوقيعات اإللكترونية ما يعرف بنظام شيفرة المفتياح الشيفوي العيام و اليذي يسيتخدم 
منهجييييا معينييييا مسييييتعينا بمفتيييياحين مختلفييييين و لكنهمييييا مييييرتبطين حسييييابيا، واحييييد إلنشيييياء التوقيييييع 

ويل البيانات إلى أشكال تبدو و كثنها د يمكين فهمهيا و المفتياح ااخير للتببيت اإللكتروني أو لتح
مييين صيييحة التوقييييع اإللكترونيييي أو إلعيييادة الرسيييالة إليييى شيييكلها األصيييلي، تيييدعى أجهيييزة و بيييراما 

نظيييييييام التشيييييييفير الالتميييييييابلي " الحاسيييييييب االيييييييي التيييييييي تسيييييييتخدم مبيييييييل هيييييييذين المفتييييييياحين عيييييييادة 
ASYMMTRIC  "3. 

التكميلييييية فييييي نظييييام الشييييفرة للتوقيعييييات اإللكترونييييية تييييدعى عشييييوائيا المفتيييياح إن المفيييياتيل 
الخاص و الذي يعرفه فقط الموقع و يستخدم إلنشياء التوقييع اإللكترونيي، و مفتياح الشيفري العيام 

                                                 
 .03. ، صالسابق، المرجع يحى يوسف فالح حسن -  1

-حجيية التوقييع اإللكترونيي فيي التشييريع المعاصير، الطبعية األوليى، دار الربايية، عمييانعبــد اهلل أحمـد عبـد اهلل  رايبــة،  -  2
 .730. ، ص2330المملكة األردنية الهاشمية، 

، الملتقيى اليوطني الخيامس، أبير اإللكترونيي، وليات حماية المستهلا اإللكتروني من جرائم التوقييع راب  عرابة، زهير  راية -  3
 . 35.بجامعة شلف، الجزائر، ص 2372ديسمبر  3و  5مي و على تعديل قانون حماية المستهلا ي ادقتصاديةالتحودت 



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

99 

 

و المعروف عادة على نطاق أوسع و مستخدم من قبل شيخص موبيوق بيه لتببييت صيحة التوقييع 
الظيييروف أن أكبييير مييين جهييية بحاجييية للتببيييت مييين صيييحة التوقييييع  اإللكترونيييي فيييي حيييال اسيييتدعت

يكون متوفرا لتلا الجهيات أو ييوز   علييهم جميعيا  ناإللكتروني فإن المفتاح الشفري العام يجب أ
أو ييتم نشيره فييي مليف لالتصيال المباشيير حييع مين الممكيين الوصيول إلييه بسييهولة بيالرغم ميين أن 
كييال المفتيياحين مييرتبطين ببعضييهما رياضيييا فإنييه فييي حييال تييم تصييميم نظييام الشييفرة و تييم تطبيقييه 

لمفتياح الخياص مين خيالل معرفية المفتياح بشكل ومين فإنيه حسيابيا د يمكين التوصيل إليى معرفية ا
الشيييفري العيييام، و بهيييذا فإنيييه بيييالرغم مييين أن العدييييد مييين األشيييخاص يمكييين أن يكونيييوا عليييى عليييم 
بالمفتاح الشفري العام لموقع ما و سيخدمونه للتببت مين صيحة توقيعيات موقيع معيين إد أنهيم د 

 .1تزوير توقيعاته اإللكترونية يستطيعون اكتشاف المفتاح الخاص لذلا الموقع و استخدامه في

 التمييز بين التوقيع اإللكتروني و التوقيع الكتابي : بالبا 

باعتبارهييا ميين أهييم االيييات الخاصيية التييي يعتمييد بهييا فييي إببييات التصييرفات القانونييية، و أن 
 : فحوي كل منهما الحقيقة التي يريد المشر  حمايتها إد أنهما يختلفان في عدة نواحي

د أغليييييب التشيييييريعات صيييييور التوقييييييع الكتيييييابي حييييييع يكيييييون غالبيييييا فيييييي اإلمضييييياء        تحيييييد –أ 
فييييإن التشييييريعات التييييي  أمييييا بالنسييييبة للتوقيييييع اإللكترونييييي أو بصييييمة الخصييييم أو بصييييمة اإلصييييبع،

صييدرت لييم تضييع صييورة معينيية للتوقيييع اإللكترونييي بييل أجييازت أن يتخييذ أي شييكل سييواء كييان فييي 
ز أو إشيارة أو حتيى صيوت، شيريطة أن يكيون ليه طيابع منفيرد هيئة صور أو حرف أو رقم أو رم

يسمل بتمييز شيخص صياحب التوقييع و تحدييد هويتيه و إظهيار رغبتيه فيي إقيرار العميل القيانوني 
 .2أو الرضا بمضمونه

التوقييييع الكتيييابي يتصيييل بميييدي حريييية الشيييخص فيييي اختييييار توقيعيييه و صييييغته حييييع  –ب 
ر المحيييررات، أو يعتميييد البصيييمة إميييا ختميييا أو إصيييبعا     يجيييوز ليييه أن يعتميييد اإلمضييياء طرقيييا إلقيييرا

                                                 
 . 33. ، المرجع السابق، صرباح عرابة، زهير  راية -  1
و البحرينيي،  ياإلمياراتالحماية الجزائية للتوقيع اإللكترونيي فيي التشيريع  أمين ال رشة، نايف عبد الجةيل الحمايدة،محمد  -  2

 .329. ، ص2370، 37، العدد73دراسة مقارنة، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد 
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و ذلييا حسييب بعييض التشييريعات التييي أتاحييت إمكانييية التوقيييع الكتييابي باليييد أو الخييتم أو ببصييمة 
اإلصيييبع و هيييذا دون الحاجييية إليييى الحصيييول عليييى تيييرخيص مييين أي جهييية كانيييت، و هيييذا األمييير 

ن يسيتخدم فيي إجرائيه تقنيية أمنيية بحييع يختلف بالنسبة للتوقيع فيي الشيكل اإللكترونيي إذ يجيب أ
و هيو ميا  سالمة المحرر مين العبيع أو التحرييفتسمل بالتعرف على شخصية الموقع و ضمان 

يستلزم تدخل طرف بالع يضمن توبيق التوقيع و يعمل وقت الحاجة عليى تحدييد هويية صياحبه، 
التوقييع اإللكترونيي و يقوم بهذه المهمة كل شخص معنوي مرخص من الجهة المختصة باعتمياد 

يصييطلل عليييهم مقييدموا خييدمات المصييادقة اإللكترونييية المعتمييدين، هييم وحييدهم دون غيييرهم الييذين 
إلكترونية مؤمنة و تسليمها و تدبير الخدمات المتعلقية بهيا وفيق الشيروط  تيمكنهم إصدار شهادا

 .1المحددة في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقها

توقيييييع الكتييييابي طييييرفين فقييييط همييييا الموجييييب       حيييييع نجييييد فييييي لل: فميييين حيييييع األطييييرا –ج  
و القابييل، أمييا فييي التوقيييع اإللكترونييي يوجييد بالبيية أطييراف هييم الموجييب و القابييل و مييزود خدميية 

 .المصادقة اإللكترونية

التوقيع اإللكتروني بطبيعة غير مادية و غياب الطيابع الشيكلي المحسيوس وقيت  يتميز –د 
إجيييراء العقيييد، فهيييو يحيييدد هويييية و شخصيييية الموقيييع المتعاقيييد عييين بعيييد، و يحقيييق قيييدر مييين األمييين     

و البقيية فييي صييحته، أمييا التوقيييع الكتييابي فإنييه يحييدد هوييية و شخصييية الموقييع و يعييد دليييال علييى 
 .الحضور المادي

لتحقييق ميين صييحة التوقيييع الكتييابي يييتم بواسييطة متخصصييين و بعييد اللجييوء للقضيياء،  ا –ه 
و يمكن ادقتنا  به و سهل التزوير، أما التحقق من صحة التوقيع اإللكتروني يكون تلقائييا أبنياء 

 .عملية التوقيع ذاتها و عند مستقبل الرسالة الموقعة إلكترونيا

                                                 
، جامعيية القاضييي عييياض، مييراك ، المغييرب، اإلببيياتو حجيتييه فييي  اإللكترونييي، خصوصيييات التوقيييع محمــد محــروإل -  1

 .30 .قتصاد و التمويل اإلسالمي، صة اد، مقال منشور على صفحات موسوع2370
http//www.marocdroit.com. 
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عبير اعتميياد إللكترونيي هييو أن هيذا األخيير يييتم يييع اميا يمييز التوقيييع الكتيابي عين التوق –و 
ييتم دعامات إلكترونية، فال يمكن تصوره في غياب هذه اليدعامات، فيي حيين أن التوقييع الكتيابي 

 .بتوقيع كتابي تقليدي يدوي عبر اعتماد دعامات ورقية تفيد

تييالي يجعييل يتميييز التوقيييع اإللكترونييي بثنييه يميينل للمسييتند صييفة المحييرر األصييلي و بال –ر 
 .منه دليال معدا مسبقا لبببات قبل أن يبور النزا  بين األطراف

بهييييذا يظهيييير لنييييا مييييدي ادخييييتالف الحاصييييل بييييين كييييل ميييين التوقيييييع الكتييييابي و التوقيييييع  و 
اإللكتروني و ذلا لكون هذا األخير عبيارة عين مصيطلل تقنيي عيام و يتعليق بجمييع الطيرق التيي 

ة، و ميييراد هيييذا التعيييدد فيييي الطيييرق هيييو اإلجيييراءات المتبعييية تسيييمل للشيييخص بيييالتوقيع عليييى الوبيقييي
 .1لوضعه و خصوصا درتباطه بالتطورات الحاصلة على مستوي وسائل ادتصال

 و عليه يمكن إضافة مميزات التوقيع اإللكتروني

 مميزا  التوقيع اإللكتروني : رابعا 

قييع التقلييدي إذ يييوفر حييع يتمييز التوقييع اإللكترونييي بعيدة خصيائص تجعليه ينفييرد عين التو 
 : التوقيع اإللكتروني 

ييييييييؤدي التوقييييييييع اإللكترونيييييييي إليييييييى رفيييييييع مسيييييييتوي األمييييييين              :األمـــــــن و ال صوصـــــــية  –أ 
و الخصوصيييييية بالنسيييييبة للمتعييييياملين عييييين طرييييييق شيييييبكة ادنترنيييييت خاصييييية فيييييي مجيييييال التجيييييارة 
اإللكترونييية و ذلييا ميين خييالل حماييية البيانييات ضييد ادسييتخدام غييير المشييرو  بتحديييد صييالحيات 

خدميها و عيدم السيماح ألي كيان بالتالعيب الوصول إلى البيانات و تحديد مسؤولية كيل مين مسيت
فييي البيانييات المرسييلة بتغيييير محتواهييا أو تعديلييه و ذلييا بادعتميياد علييى تقنيييات األميين مبييل نظييام 

 .التشفير

تتمبل هيذه الخاصيية فيي التحقيق مين هويية الموقيع أو التعيرف : التعرف عةى الموقع  –ب 
الكيود السيري و البطاقيات الذكيية و غيرهيا على مصادر البيانيات، و تيتم هيذه العمليية عين طرييق 

                                                 
 . 35. ، المرجع السابق، صمحمد محروإل -  1
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ميين تطبيقييات التوقيييع اإللكترونييي و ذلييا عيين طريييق شييهادة المصييادقة اإللكترونييية الصييادرة ميين 
جهة مرخص لهيا مين الدولية و ذليا كلميا زادت الحاجية لتحدييد الهويية ييتم اللجيوء إليى جميع عيدة 

 .وسائل و زيادة تعقيد وسيلة لتحقيق من هوية الموقع

لمييا  ييية ينفيرد بهيا التوقيييع اإللكترونييتعتبير هييذه المييزة وسييلة حما :ش صـية التوقيــع  –  
فيها من حماية للمتعاملين من كل تزييف أو تزوير أو بمعنى وخر انفراد الشخص و اختصاصيه 
بتوقيعيييه و الحيلولييية دون تقلييييده مييين طيييرف الغيييير مميييا يجعليييه أداة تخرييييب، و حتيييى تتيييوفر هيييذه 

 .اتصال حقيقي بين التوقيع و صاحبه الخاصية دبد من

يتعيذر عليى الموقيع بالشيكل اإللكترونيي وو الشيخص اليذي  :عدم القدرة عةـى اإلنكـار  –د 
قييام بإرسييال رسييالة إلكترونييية معينيية إنكييار قيامييه بهييذا التوقيييع، إضييافة إلييى أن وجييود طييرف بالييع   

فعييل إلكترونييي معييين يجعلييه غييير و المتمبييل فييي جهيية المصييادقة اإللكترونييية يمكيين إببييات قيامييه ب
قييادر علييى اإلنكييار، و األميير نفسييه بالنسييبة لمسييتلم رسييالة معينيية بحيييع د يمكنييه إنكييار اسييتالمه 

 . 1لها

 مكانة التوقيع اإللكتروني في اإلببا : الفرع الباني 

نظرا للدور الكبير الذي بيات يلعبيه التوقييع اإللكترونيي، مين الناحيية ادقتصيادية فيإن وضيع 
القييوانين الخاصيية بييه أميير د مفيير منييه، سييواء علييى مسييتوي الييدولي كقييانون اليونيسييترال النمييوذجي 

،    700-03بشيييثن التوقييييع اإللكترونيييي أو التعليمييية األوروبيييية المتعلقييية بيييالتوقيع اإللكترونيييي رقيييم 
، التييي بموجبهييا 2337مييارس  33 الصييادر فييي أو علييى مسييتوي الييدول كفرنسييا بموجييب المرسييوم

دخييال التوقيييع اإللكترونيييي كوسيييلة إببييات فييي القيييانون المييدني الفرنسييي، و التونسييي بموجيييب تييم إ
يتعليق  2333أوت  30، الميؤر  فيي 2333لسينة  13القانون الخاص بيالتوقيع اإللكترونيي عيدد 

                                                 
اإللكترونيي، مقيدم إسيتكماد لمتطلبيات الحصيول ، الحمايية الجنائيية للتوقييع حيـاة الفقيهـي، رشـيدة البردونـي، فاقمـة البـار -  1

 .70. ، ص2375المغرب، -على اإلجازة، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و ادقتصادية و ادجتماعية، مراك 
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بالمبييياددت و التجيييارة اإللكترونيييية، بيييم تبعتهيييا بعيييد ذليييا العدييييد مييين اليييدول العربيييية كإميييارة دبيييي 
 .1...بشثن المعامالت و التجارة اإللكترونية و مصر إلع  2332لسنة  32انون رقم بموجب الق

 تعريف التوقيع اإللكتروني : أوال 

اختلفييت التعيياريف التييي أطلقييت علييى التوقيييع اإللكترونييي، بيياختالف النظييرة إليهييا، فييالبعض 
تطبيقيييات العمليييية يعرفيييه بنييياءا عليييى الرسيييائل التيييي ييييتم بهيييا أو بحسيييب الوظيفييية أو بنييياءا عليييى ال

للتوقييييييع، تصيييييدت أكبييييير مييييين منظمييييية لتعرييييييف التوقييييييع اإللكترونيييييي مييييين خيييييالل قيييييوانين التجيييييارة 
اإللكترونييييية أو ميييين خييييالل قييييوانين وضييييعت خصيصييييا للتوقيييييع اإللكترونييييي، و أشييييهر منظمتييييين 

روبييي دوليتييين لجنيية األمييم المتحييدة لقييانون التجييارة الدولييية المعروفيية باليونيسييترال، و اإلتحيياد األو 
كمبييال لمنظميية إقليميييية، إذ أن بيياقي المنظميييات التييي حاوليييت تعريييف التوقييييع اإللكترونييي تيييثبرت 

، و يعتبيييير هييييذا األخييييير هيئيييية فرعييييية تابعيييية للجمعييييية العاميييية و هييييي تعييييد 2بتعريييييف اليونيسييييترال
نصوصييا تشييريعية دولييية لكييي تسييتخدمها الييدول فييي تحييديع القييانون التجيياري، و نصييوص غييير 

لييية لكييي تسييتخدمها األطييراف التجارييية فييي التفيياوض مييع المعييامالت و تييم عقييد هييذه تشييريعية دو 
 .70033فيفري  73الهيئة بتاريع 

من القانون المدني الفرنسي أن اقتران المحرر بتوقييع إلكترونيي  7373و قد أشارت المادة 
ع ، حيي093/2335لموظف عام يضفي الصبغة الرسمية على المحرر كما صدر المرسيوم رقيم 

وضييييع هييييذا األخييييير شييييروط إنشيييياء و حفييييظ هييييذه المحييييررات التييييي يمكيييين أن تنشييييث علييييى دعاميييية 

                                                 
 ، التوقيييع اإللكترونييي كوسيييلة ميين وسييائل اإلببييات، مييذكرة تخييرج لنيييل شييهادة الماجسييتير فييي القييانونأرزومحمــد ر ــا  -  1

 .32. ، ص2331الخاص، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
، أمن التوقيع اإللكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماجسيتير فيي القيانون اليدولي لبعميال، جامعية موليود معمير، را ية اللو  -  2

 .31. ، ص2372/2373و العلوم السياسية،  األساسيتيزي وزو، مدرسة الدكتوراه القانون 
المتحيدة، بيدون  األميملجنية األميم المتحيدة للقيانون التجياري اليدولي، األونيسيترال اليدليل التشيريعي لقيانون اإلعسيار، منشيور  -  3

 . 37. ، ص2335طبعة، نيويورا، 
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، أما فيما يخص المشر  المغربي كيذلا اعتميد نفيس التوجيه اليذي اعتمدتيه لجنية األميم 1إلكترونية
 .2التوقيع العادي و التوقيع المعتمد: المتحدة إد أنه ميز بين نوعين من التوقيعات اإللكترونية

قيانون الميدني الجزائيري، بالنسبة للمشر  الجزائري أجيري تعيديال فيي ميواد اإلببيات مين الأما 
لكنيه ليم يضيع  35/73م مع تقنيات ادتصال الحديبة و التوقيع اإللكتروني بالقانون رقيم بما يتالئ

تعريفييا للتوقيييع اإللكترونييي علييى الييرغم ميين انييه لييم ينكيير التعامييل بييه، فبييالرجو  إلييى نييص المييادة 
من القانون المدني نجد أن المشر  قد اعتيد بيه شيريطة أن تتيوافر فييه الشيروط المنصيوص  329

يعتبييير "مييين القيييانون الميييدني الجزائيييري، التيييي تييينص عليييى أنيييه  7مكيييرر  323الميييادة  عليهيييا فيييي
اإلببييات بالكتابيية فييي الشييكل اإللكترونييي كالببييات بالكتابيية علييى الييورق بشييرط إمكانييية التثكييد ميين 

و هيذه " هوية الشخص اليذي أصيدرها و أن تكيون معيدة و محفوظية فيي ظيروف تضيمن سيالمتها
مييية و ظيييروف إنشييياء هويييية الشيييخص الموقيييع و أن تكيييون منظد مييين الشيييروط هيييي إمكانيييية التثكييي

، إد أن المشييير  بعيييد المرسيييوم التنفييييذي خصيييص تعرييييف واضيييل 3التوقييييع اإللكترونيييي محفوظييية
مين هيذا المرسيوم و التيي تينص فيي فقرتهيا األولييى  33للتوقييع اإللكترونيي و ذليا بموجيب الميادة 

م عين اسيتخدام أسيلوب عميل يسيتجيب للشيروط التوقييع اإللكترونيي هيو معطيى يينج: على ما يليي
 23، الميييؤر  فيييي 95/51مييين األمييير رقيييم  7مكيييرر  323مكيييرر و  323المحيييددة فيييي الميييادتين 

 .7095سبتمبر سنة  23الموافق لي  7305رمضان عام 

التوقيييع اإللكترونييي المييؤمن هييو توقيييع إلكترونييي يفييي بالمتطلبييات : أمييا الفقييرة البانييية تيينص
 : ااتية

 .اصا بالموقعيكون خ -
 .بها الموقع تحت مراقبته الحضرية يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ -

                                                 
. الخيياص بييالمحررات الموبقيية، أشييارت إليييه حنييان براهمييي فييي ص ،2335أوت  73المييؤر  فييي  093/2335مرسييوم  -  1

735. 
فييي التشييريع المغربييي، مييذكرة لنيييل شييهادة الماسييتر فييي القييانون،  اإللكترونييية، الحجييية القانونييية للمسييتندات بنعرمــر زينــب -  2

 .73. ، ص2377/2372مراك ، المغرب، 
 .25. ، المرجع السابق، صرا ية اللو  -  3
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يضمن مع الفعل المرتبط بيه، صيلة بحييع يكيون كيل تعيديل دحيق للفعيل قيابال للكشيف  -
 .1عنه

كما اعترف المشر  الجزائري صراحة بالتوقيع اإللكتروني اسيتكماد باعترافيه بحجيية الكتابية 
ني، و ذلا تماشييا ميع إفيرازات التكنولوجييا الحديبية فيي إبيرام العقيود و التوقييع في الشكل اإللكترو 

 .2المتعلق بالقواعد العامة لتوقيع اإللكتروني 30-75عليها إلكترونيا في المرسوم التنفيذي رقم 

مجموعيييية ميييين " و يييييري بعييييض  الدارسييييين أن التعريييييف األفضييييل للتوقيييييع اإللكترونييييي هييييو 
تيي تتييل تحدييد شخصيية مين تصيدر عنيه هيذه اإلجيراءات و قبوليه بمضيمون اإلجراءات التقنيية ال

فهييييذا التعريييييف يرتكييييز علييييى أهمييييية قيييييام التوقيييييع " التصييييرف الييييذي يصييييدر التوقيييييع مرتبطييييا بييييه 
اإللكترونييييي بالوظييييائف التقليديييييية للتوقيييييع و هييييي تحدييييييد هوييييية الشييييخص و التعبيييييير عيييين قبوليييييه 

 .3بالتصرف القانوني

شرعي مختلف الدول على النحو السالف بيانيه قيد اتجهيوا إليى مسياواة يتضل مما تقدم أن م
التوقييع اإللكترونيي بييالتوقيع التقلييدي، و منحيه ذات الحجييية فيي اإلببيات إذا تييوافرت فييه الشييروط 
القانونييييية و الضييييوابط الفنييييية التييييي تضييييمن صييييحة و سييييالمة التوقيييييع اإللكترونييييي، و تييييوفر البقيييية 

     ليييم تركيييز عليييى طريقييية معينييية مييين ظ عليييى هيييذه التشيييريعات أن منهيييا بالنسيييبة للموقيييع، كميييا يالحييي
أو شييكال معينييا للتوقيييع اإللكترونييي و هييذا حتييى يتسييع المجييال إلييي انتشييار أشييكال حديبيية يظهرهييا 

 .4التقدم التكنولوجي

 

 

                                                 
 .، السالف الذكر732-39المرسوم التنفيذي رقم  -  1
 .، السالف الذكر 30-75المرسوم التنفيذي رقم  -  2
3
، العيدد 21، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلببات، مجلة العربيية للدراسيات األمنيية و التيدريب، المجليد أسامة  انم العبيدي -  

 .709.، ص53
 .  23. ، المرجع السابق، صرا ية البو  -  4
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 صور التوقيع اإللكتروني : بانيا 

الضوئي، التوقييع الرقميي،  يعتبر من صور التوقيع اإللكتروني نقل التوقيع الخطي بالماسل
 .التوقيع بالقلم اإللكتروني، التوقيع بادستخدام الخواص الذاتية أو التوقيع البيومتري

 : التوقيع ال قي بالماس  ال و ي  –أ 

غير أن التوقيع اإللكترونيي بالماسيل الضيوئي د يتيوفر عليى ضيمانات األميان حييع يعتميد 
ميين هنييا  قيية المعالجيية إلكترونيييا لبقييرار بمضييمونها ويبو علييى نقييل التوقيييع الخطييي كمييا هييو إلييى 

ة مييين التوقييييع المصيييور بجهييياز الماسيييل دسيييتخدامه عليييى وبيقييية يمكييين للشيييخص ادحتفييياظ بنسيييخ
 .1إلكترونية د عالقة لها به، أي وضع التوقيع و البانية موجود على دعامات إلكترونية

 : التوقيع الرقمي  –ب 

فييي المعييامالت البنكييية و هييو يقييوم علييى مجموعيية ميين الرمييوز  بييدأ اسييتخدام التوقيييع الرقمييي
خييييالل  ميييين و ذلييييا" الترميييييز"السييييرية و المفيييياتيل حيييييع يتحقييييق ميييين صييييحته باسييييتخدام التشييييفير 

المعيييامالت الرياضيييية المعقيييدة و اللوغاريتميييات مييين الناحيييية الفنيييية كإحيييدي وسيييائل األميييان التيييي 
 .2إللكترونيةيبحع عنها المتعاقدون عند إبرامهم الصفقات ا

 : التوقيع بالقةم اإللكتروني  –  

يعني استخدام قلم إلكتروني حساس يمكنه الكتابة على شاشة الكمبيوتر عين طرييق برنياما 
 :نيسيطر على هذه العملية و عليه فان هذا النو  من التوقيع يحقق وظيفتي

 .خدمة تقاطع التوقيع -

                                                 
اإللكتروني، ماهيته و صوره، حجية في اإلببات بين التداول و اإلقتباس، بدون طبعية، جامعية ، التوقيع سعيد السيد قنديل -  1

 .33. ، ص2333الجديدة، اإلسكندرية، 
، 2333، إبيرام العقيد اإللكترونيي، دراسية مقارنية، الطبعية ادوليى، دار الفكير الجيامعي، اإلسيكندرية،  الـد ممـدوح إبـراهيم -  2
 . 700. ص
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 .1خدمة التحقق من صحة التوقيع -

 :  التوقيع باست دام ال واص الذاتية أو التوقيع البيومتري  –د 

يهييتم العلييم البيومترلييوجي بدراسيية الخاصييية الذاتييية المميييزة لكييل شييخص القييادر علييى تسييييره  
و تحريره عن غيره من األشخاص مبيل بصيمة األصيبع أو شيبكة العيين أو بصيمة الشيفاه أو نبيرة 

الذاتية التي د يمكنها أن تتطيابق ميع خصيائص أي الصوت و محاولة استبمار هذه الخصائص 
شيخص وخير فيي مجيادت متعييددة كاليدخول إليى األمياكن الخاصيية التيي د يمكين ولوجهيا إد ميين 
طرف الشخص المرخص له بيذلا أو لفيتل الخيزائن الماليية أو للتعيرف عليى مرتكبيي الجيرائم كميا 

 .2لقانونيةيمكن استخدام هذه الخصائص في التوقيع على التصرفات ا

كميييا تجييييدر اإلشييييارة إلييييى أن التوقيييييع اإللكترونييييي يتسيييم بعييييدت وظييييائف و هييييذا ميييين بييييين  و
ق التوقييييع اإللكترونيييي لوظيييائف التوقييييع التقلييييدي لتحقييييق الغيييرض ييييلميييدي تحق( 2335) ظريييياتن

 :الذي من أجله أنشئ و عليه تتمبل وظائف التوقيع اإللكتروني فيما يلي 

 : و نذكر منها ما يلي  :اإللكتروني وظا ف التوقيع : بالبا  

 : تحديد هوية ش ص الموقع  –أ 

أي أن التوقيع اإللكتروني يتمتع بالقدر الكاف من البقة ليقوم بيدور التوقييع التقلييدي تماميا، 
 .فهو قادر على تحديد هوية الشخص الموقع في الحال عند استالم المستند الموقع

 :  التعبير عن إرادة الموقع بالموافقة عةى م مون المستند  –ب 

 ،وضييع التوقيييع علييى المسييتند يعتبيير تعبيييرا بالموافقيية ميين قبييل الموقييع بمييا ورد فييي المسييتند
لذلا فالتوقيع اإللكتروني يعبر عن إرادة شخص بصورة ومنة حييع أن اسيتخدام المفتياح الخياص 

                                                 
، حجية التوقيع اإللكترونيي فيي اإلببيات، دراسية مقارنية، الطبعية األوليى، دار البقافية، عميان، األردن، نصيرا  عالء محمد -  1

 .35. ، ص2335
بكلييية الحقييوق أكييدال،  2370، ينيياير 75، اإلببييات فييي العقييد اإللكترونييي، مجليية الفقييه و القييانون، العييدد مبــارإل الحنــاوي -  2

 . 700. المغرب، ص-الرباط



 كترونية في المواد المدنية و التجارية لاإلببا  بالكتابة اإل : الفصل الباني 

 

011 

 

العيييام لفيييا تشيييفير المفتييياح الخييياص و التثكيييد مييين صيييحة فيييي توقييييع المسيييتند و اسيييتخدام المفتييياح 
التوقيع عن طريق سلطة تصديق الشهادات فيإن ذليا يعتبير مين الوسيائل اامنية فيي التعبيير عين 

 .1اإلرادة

خالصييية القيييول أن التوقييييع اإللكترونيييي يقيييوم بيييدور مهيييم فيييي تسيييوية المعلوميييات الماليييية  و
لومييات اإللكترونييية، و إنشييائها علييى أوسييع نطيياق الحديبيية، و هييو مييا سيياهم بييالتطور السييريع للمع

ممكيين، و لكيين كفاءتييه مرتبطييية بمجموعيية ميين الشييروط التيييي وضييعتها مختلييف القييوانين الوطنيييية 
 : يمكن إجمالها في ما يلي 

 . أن يتم بوسائل خاصة به و تحت سيطرته -
 . أن ينفرد بها الشخص الذي أصدره -
 . نيةأن يكون التوقيع مرتبط بالرسائل اإللكترو  -
أن يقييييوم الموقييييع ببييييذل العناييييية المعقوليييية و الحيطيييية الالزميييية لتفييييادي اسييييتخدام توقيعييييه  -

 . اإللكتروني استخداما غير مثذون
 .2إببات هوية الطرف الموقع -

كمييييييا نسييييييتنتا أن كافيييييية التشييييييريعات أضييييييفت الحجييييييية للتوقيييييييع اإللكترونييييييي و المحييييييررات 
 .الالزمة دستيفاء تلا الحجيةاإللكترونية و لكن اختلفت في الضوابط و الشروط 

                                                 
متطلبيات اسيتخدام التوقييع اإللكترونيي فيي إدارة مراكيز تكنولوجييا المعلوميات فيي الجامعيات  صـالح عبـد الحكـيم المصـري، -  1

-الفلسطينية في قطا  غزة، مذكرة الحصول على درجة الماجستير إدارة األعميال جامعية اإلسيالمية عمياد الدراسيات العلييا، غيزة
 . 09. ، ص2339فلسطين، 

 . 73. ، المرجع السابق، صزهير  راية راب  عرابة، -  2
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في حسيم المنازعية حيول حيق متنياز  فييه، و هيذا الحيق د يكتسيبه  الغاية من اإلببات تتمبل
صيياحبه إد بتييوفر الييدليل، و الكتابيية كمييا رأينييا لهييا دور فييي الحصييول علييى حييق أو حماييية حييق،   

و بوجيييييود نيييييو  جدييييييد مييييين الكتابييييية و المتمبلييييية فيييييي الكتابييييية اإللكترونيييييية أعطيييييت للكتابييييية أهميييييية          
 .انونو حافظت على حجيتها في الق

إليهيييا  و عمومييا الكتابيية كميييا سييبق التطييرق إليهيييا قييد تكييون رسيييمية، و هييي تلييا التيييي أشييار
سيواء مين موظيف عيام أو ضيابط عميومي أو شيخص مكليف بخدمية  المشر  الجزائري و المحيررة

و ذلييا طبقييا لبشييكال مييا تلقيياه ميين ذوي الشييثن،  التييي يييدون فيهييا مييا تييم لديييه أو عاميية وبتقييديم 
ي حدود سلطته و اختصاصيه، فهيذه الفئية هيي المكلفية قانونيا بتحريير هيذا النيو  مين و فالقانونية 

الكتابيية، حيييع تعطييي صييفة الرسييمية للكتابيية بحيييع تكييون جيياهزة القبييول، و د يمكيين دحضييها إد 
 .عن طريق الطعن فيها بالتزوير

التجارييية و المالحييظ فييي المعييامالت المدنييية التييي تتميييز بتقييييد اإلببييات، عكييس المعييامالت 
التيييي تخيييتص بمبيييدأ حريييية اإلببيييات، كونهيييا تتمييييز بالسيييرعة، إد أن هيييذا المبيييدأ األخيييير ورد علييييه 
اسييتبناءات، حيييع فييرض المشيير  الكتابيية، و هييو مييا نصييت عليهييا العديييد ميين النصييوص القانونييية 

 .سواء القانون المدني أو القانون التجاري الجزائري
ميييين القييييانون  320 – 321 – 329رجو  إلييييى المييييواد أمييييا بالنسييييبة للكتابيييية العرفييييية و بييييال

الميييدني الجزائيييري فيييإن المحيييررات العرفيييية هيييي المحيييررات الصيييادرة مييين األفيييراد دون أن يتيييدخل 
بخدميية عاميية فييي تحريرهييا، و هييذه المحييررات علييى نييوعين  بتقييديم موظييف عييام أو شييخص مكلييف

، فهيي أدلية مهييثة لبببيات، محررات عرفية معدة لبببات، أي تكون موقعة ممين هيي حجية علييه
و هناا محررات عرفية غير معدة لبببات، و لكين القيانون يجعيل لهيا حجيية، و د تكيون موقعية 

 .ممن هي حجة عليه مبل دفاتر التاجر، األوراق المنزلية و الرسائل
، إد أن هنيياا حييادت يجييوز إبباتهييا تعييد الكتابيية هييي األصييل فييي اإلببيياتو وفييق مييا تقييدم 

كتابة كاستبناء عن األصل العام، و ذلا فيي حالية وجيود ميانع ميادي أو أدبيي يحيول دون بغير ال
الحصيييول عليييى دلييييل كتيييابي، فيييإذا فقيييد اليييدائن سييينده الكتيييابي لسيييبب أجنبيييي خيييارج عييين إرادتيييه،       

ميين القييانون المييدني الجزائييري، التييي جيياء فييي مضييمونهما  333و  330و بييالرجو  إلييى المييادتين 
ليييو ليييم تيييزد قيمييية التصيييرف عييين مائييية أليييف دينيييار  اإلببيييات بشيييهادة الشيييهود حتيييى وأنيييه د يجيييوز 

جزائييري فيمييا يخييالف أو يجيياوز مييا اشييتمل عليييه مضييمون عقييد رسييمي، أو إذا كييان المطلييوب هييو 
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أو جزء من حق د يجوز إبباته إد بالكتابية  إذا طليب أحيد الخصيوم فيي اليدعوي بميا تزييد  الباقي
 .ار جزائري، بم عدل عن طلبه إلى ما د يزيد على هذه القيمةقيمته على مائة ألف دين

إد أن هناا حالة د يجوز إبباتها بشهادة الشهود، إذا وجد مبيدأ ببيوت بالكتابية، و هيو ميا  
ميين القييانون المييدني الجزائييري، باإلضييافة إلييى كتابيية تصييدر ميين الخصييم،   335أشييارة إليييه المييادة 

التصيييرف الميييدعى بيييه قرييييب ادحتميييال تعتبييير مبيييدأ ببيييوت و يكيييون مييين شيييثنها أن تجعيييل وجيييود 
 .بالكتابة

بعييد تناولنييا للييدليل الكتييابي التقليييدي بنوعيييه، تطرقنييا للكتابيية اإللكترونييية، حيييع أبييدي فيهييا 
 7مكيرر  323المشر  الجزائري نيته الصريحة بتبني الكتابة اإللكترونية، من خالل إدراج الميادة 

ي ضمن المواد المتعلقية بإببيات ادلتيزام فيي البياب السيادس مين ضيمن من القانون المدني الجزائر 
الفصييييل األول، و هييييي دليييييل علييييى أن المشيييير  أعطييييى للكتابيييية اإللكترونييييية مكانيييية مبييييل الكتابيييية 
التقليدييييية فيييييي حالييييية إسيييييتفاءها للشيييييروط، أي أن تكييييون معيييييدة و محفوظييييية فيييييي ظيييييروف تضيييييمن 

 .ذي أصدرهاسالمتها، و إمكانية التثكد من هوية الشخص ال
تحقيق اإللكتروني أن يكون رسميا متيى تيوافرت فييه الشيروط، و يمكين أن ي رو يمكن للمحر 

إلكترونييي يتييولى توبيييق المعييامالت اإللكترونييية، و هييو مييا سيضييفي  ذلييا عيين طريييق إنشيياء شييهر
 .على هذا النو  من المعامالت مزيدا من البقة و األمان لدي المتعاملين

ليييم يتيييوافر فيييي المحيييرر اإللكترونيييي الرسيييمي الشيييروط الالزمييية، فإنيييه يمكييين أن يكيييون  و إذا
محييررا عرفيييا إلكترونيييا، و تتنييو  المحييررات العرفييية تبعييا للوسيييلة التقنييية المسييتخدمة، فقييد يكييون 

 .صوتيا، إذا تم عن طريق الهاتف و ما يمابله، و قد يكون في شكل صورة ضوئية
اإلببييات تقليدييية كانييت أو إلكترونييية هييدفها حماييية حييق أو اكتسيياب إذن الكتابيية كبيياقي أدليية 

أعطييي لهييا قيميية فييي اإلببييات، فهييي ميين األدليية ممييا حييق باعتبارهييا موجييودة قبييل وجييود المنازعيية، 
القطعيييية التيييي يطميييئن إليهيييا المتقاضيييي، و تسيييهل عميييل القاضيييي، إد أن التنظييييم اإللكترونيييي ليييم 

ع لم يغط كل مجادت اإلببات مما يجعلها عرضة للقرصينة يستوعب المستجدات اإللكترونية حي
اإللكترونيييية، فعليييى المشييير  أن يثخيييذ بعيييين ادعتبيييار هيييذا النيييو  مييين أدلييية اإلببيييات ميييع نيييو  مييين 
التفصيييل لتفييادي أي لييبس أو غمييوض ميين جهيية، تطبيقييا لمبييدأ التعييادل الييوظيفي و للحفيياظ دائمييا 

 .على قوتها الببوتية من جهة أخري
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 .، بدون تاريع النشربدون طبعة، دار الجامعة، بيروت

  حجييية فييي اإلببييات بييين التييداول سييعيد السيييد قنييديل، التوقيييع اإللكترونييي، ماهيتييه و صييوره،  - 5
 .2333، بدون طبعة، جامعة الجديدة، اإلسكندرية، ادقتباسو 
المعاصيير، الطبعيية عبييد اهلل أحمييد عبييد اهلل غرايبيية، حجييية التوقيييع اإللكترونييي فييي التشييريع  - 3 

 .2330المملكة األردنية الهاشمية، -اية، عماناألولى، دار الر 
حجييييية التوقيييييع اإللكترونييييي فييييي اإلببييييات، دراسيييية مقارنيييية، الطبعيييية عييييالء محمييييد نصيييييرات،  - 9

 .2335األولى، دار البقافة، عمان، األردن، 
عبييد المجيييد بييروت، التوقيييع اإللكترونييي، ماهيتييه، مخيياطره و كيفييية مواجهتهييا، مييدي حجييية  - 1

 .2339التوقيع في اإلببات، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،
ة، بييدون طبعيية، ، التوقيييع اإللكترونييي فييي اليينظم القانونييية المقارنييعبييد الفتيياح بيييومي حجييازي - 0

 .، اإلسكندريةدار الفكر الجامعي
مدنيييية والتجارييية، بيييدون طبعييية، ، النظريييية العاميية لبببيييات فيييي المييواد العصييام أنيييور سييليم - 73

 .2335، منشثة المعارف اإللكترونية، اإلسكندرية
، علي، اإلببات في المواد المدنية، بدون طبعة، مكتبة زهيراء الشيروق، مصير عادل حسن - 77

7003. 
ميييواد المدنيييية والتجاريييية والشيييرعية، عيييبء اإلببيييات ، اإلببيييات فيييي المحميييد شيييتا أبيييو سيييعد - 72

 .7009واإلببات بالكتابة، المجلد األول، دار الفكر العربي، مدينة نصرة، القاهرة، 
البينات في المواد تجارية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار البقافية،  مفلل عواد القضاة، - 73

 .2339األردن، –عمان
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إبيييراهيم أبيييو الهيجييياء، عقيييود التجيييارة اإللكترونيييية، إببيييات العقيييد اإللكترونيييي، حمايييية محميييد  - 70
ترونييية لك، وسييائل الييدفع اإللكترونييي المنازعييات العقدييية و غييير العقدييية الحكومييية اإلالمسييتهلكين

 .2377، األردن–القانون الواجب التطبيق، الطبعة البانية، دار البقافة، عمان
محمود محمد الكيالني، قواعد اإلببات و أحكام التنفيذ، موسوعة القضياء الميدني، الطبعية  – 75

 .األردن-البانية، المجلد الرابع، دار البقافة، عمان
مبييييادئ اإلببييييات و طرقييييه، بييييدون طبعيييية، دار  –محمييييد حسييييين منصييييور، قييييانون اإلببييييات - 73

 . 2330، الجامعة الجديدة، اإلسكندرية
اد العماليية فييي القيانون الجزائيري، دراسية مقارنيية، ، قواعيد اإلببييات فيي الميو مقنيي بين عميار - 79

 . 2373، بدون طبعة، دار جامعة الجديدة، اإلسكندرية
بيييات فيييي الميييواد المدنيييية ، اإلبميييدنيمحميييد صيييبري السيييعدي، الواضيييل فيييي شيييرح القيييانون ال - 71

 . 2377، والتجارية، بدون طبعة، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر
العامييية فيييي  ، المبيييادئات فيييي الميييواد المدنيييية و التجاريييية، قيييانون اإلببيييمحميييد حسييين قاسيييم - 70

، طيييرق (مبيييدأ حيييياد القاضيييي –ق فيييي اإلببيييات الحييي –محيييل اإلببيييات  –عيييبء اإلببيييات :)اإلببيييات
 –ار اإلقير  –القيرائن  –شهادة الشيهود  -الكتابة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني" الكتابة :)باتاإلب

 . 2331، ، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون طبعة(الخبرة –المعاينة  –اليمين 
، لتقلييدي و اإللكترونيي، بيدون طبعية، دار الفكير الجيامعيببات ااإلمحمد حسن منصور،  - 23

 .2333، اإلسكندرية
أدلييية اإلببيييات الحديبييية فيييي القيييانون، بيييدون طبعييية، دار الهيييدي، عيييين ميلييية، ، ي فيييراجمنيييان - 27

 .2373، الجزائر
بييات فييي المييواد المدنييية والتجارييية، بييدون طبعيية، منشييثة المعييارف، ، اإلبنبيييل إبييراهيم سييعد - 22

 .2333، اإلسكندرية
، بات في الميواد المدنيية والتجاريية، بيدون طبعيةفي اإلب، الوجيز همام محمد محمود زهران - 23

   2333عة الجديدة، اإلسكندرية، دار الجام
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، الميدني الجزائيري والفقيه اإلسيالمي، الطبعية البانيية، أدلة اإلببات في القيانون يحي بكو  - 20
 . 7011، تاب الجزائريالمؤسسة الوطنية للك

 الرسا ل و المذكرا   –ب 
شيرف، نيور اليدين دفيالي، خاليد تيويع، إببيات العقيد اإللكترونيي، ميذكرة لنييل شيهادة العاللي  - 0

اإلجيييييازة، القيييييانون الخيييييياص، جامعييييية القاضييييييي عيييييياض، كليييييية العلييييييوم القانونيييييية و ادقتصييييييادية          
 .2370/2375المغرب، -و اإلجتماعية، مراك 

وراه العلوم فيي العليوم نيل درجة دكت، أطروحة مقدمة لبلقاسم حامدي، إبرام العقد اإللكتروني - 2
 .2375القانونية، قانون األعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

حييياة الفقيهييي، رشيييدة البردونييي، فاطميية البييار، الحماييية الجنائييية للتوقيييع اإللكترونييي، مقييدم  - 3
      إسييييتكماد لمتطلبييييات الحصييييول علييييى اإلجييييازة، جامعيييية القاضييييي عييييياض، كلييييية العلييييوم القانونييييية 

 .2370/2375المغرب،  -و ادقتصادية و ادجتماعية، مراك 
اإلببات بالكتابة في الشيكل ادلكترونيي فيي ضيل قيانون ، ميني، عز الدين منصورك خميسة - 0

نيييل شييهادة المدرسيية العليييا ، مييذكرة التخييرج لو المييتمم إلحكييام القييانون المييدني ، المعييدل35-73
 .2331/2330 ،73للقضاء، الدفعة 

ددل عجالي، إيمان بن غالب، التجارة اإللكترونيية، مدرسية اليدكتوراه، ادقتصياد التطبيقيي،  - 5
يير المنظمات، مقياس ادقتصاد الحديع المبني على المعرفة، جامعة الحياج لخضير، كليية و تس

 .2009/2008 العلوم ادقتصادية والتسيير، باتنة،
راضيية دليو ، أمين التوقيييع اإللكترونيي، ميذكرة لنييل شييهادة الماجسيتير فيي القيانون الييدولي  - 3

اليييييدكتوراه القيييييانون األساسيييييي و العليييييوم لبعميييييال، جامعييييية موليييييود معميييييري، تييييييزي وزو، مدرسييييية 
 .2372/2373السياسية، 

رحايمييييية عميييياد الييييدين، الوسييييائل القانونييييية إلببييييات الملكييييية العقارييييية الخاصيييية فييييي التشييييريع  - 9
الجزائييري، أطروحيية لنيييل شييهادة الييدكتوراه فييي العلييوم القانونييية، تخصييص قييانون، جامعيية مولييود 

 .2373/2370معمر تيزي وزو، 
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زينييب بنعرميير، الحجييية القانونييية للمسييتندات اإللكترونييية فييي التشييريع المغربييي، مييذكرة لنيييل  - 1
 .2377/2372شهادة الماستر في القانون، مراك ، المغرب، 

           زينييييييب غريييييييب، إشييييييكالية التوقيييييييع ادلكترونييييييي و حجيتييييييه فييييييي اإلببييييييات، قييييييانون األعمييييييال - 0
-السييويس ،تر فييي القييانون الخيياص، جامعيية محمييد خييامسو المقيياودت، رسييالة لنبيييل دبلييوم المسيي

 .2330/2373 الرباط،
ر فيييي المحيييررات ، األحكيييام اإلجرائيييية المدنيييية لمضييياهاة الخطيييوط و التزوييييسيييعاد ناصيييف - 73

  ، تخصييص عقييود هادة الماجسييتير فييي القييانون الخيياص، مييذكرة مقدميية لنيييل شييالعرفييية و الرسييمية
 .2377/  2373، 7و مسؤولية، جامعة الجزائر 

صيييالح عبيييد الحكييييم المصيييري، متطلبيييات اسيييتخدام التوقييييع اإللكترونيييي فيييي إدارة مراكيييز  - 77
تكنولوجييييا المعلوميييات فيييي الجامعيييات الفلسيييطينية فيييي قطيييا  غيييزة، ميييذكرة الحصيييول عليييى درجييية 

فلسييييييييطين،  - الماجسيييييييتير إدارة األعميييييييال جامعيييييييية اإلسيييييييالمية عميييييييياد الدراسيييييييات العليييييييييا، غيييييييزة
2339/2331. 

 عبد العزيز العلوي، كنزة التختوني، حنان العبددوي، التوقيع اإللكترونيي، جامعية القاضيي - 72
 .2370/2375، مراك ، المغرب، عياض، مذكرة لنيل شهادة اإلجازة

ة توبيييييق التوقيييييع اإللكترونييييي، شييييهاد ي، النظييييام القييييانوني لجهيييياتفدعبييييير ميخائيييييل الصيييي - 73
القييانون الخيياص، جامعيية الشييرق األوسييط للدراسييات العليييا الحصييول علييى درجيية الماجسييتير فييي 

 .2331/2330أيار، 
ماسيتر فيي الحقيوق ة الزهراء بن سعيد، العقد اإللكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المفاط - 70

 .2372/2373 ، جامعة عبد االحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،تخصص إدارة عامة
فاطميية بيين صييافي، اإلببييات بالكتابيية فييي المييواد المدنييية، مييذكرة لنيييل شييهادة الماسييتر فييي  - 75

الحقيييوق و العليييوم السياسيييية، تخصيييص قيييانون أساسيييي خييياص، جامعييية عبيييد الحمييييد بييين بييياديس، 
 .2372/2373مستغانم، الجزائر، 
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ج لنييييل محميييد رضيييا أرزو، التوقييييع اإللكترونيييي كوسييييلة مييين وسيييائل اإلببيييات، ميييذكرة تخييير  – 73
 .2331/2330شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

نييور الهييدي مييرزوق، التراضييي فييي العقييود اإللكترونييية، مييذكرة لنيييل شييهادة الماجسييتير فييي  - 79
 .2372/2373القانون، المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

التنظييييييم القيييييانوني للعقيييييود اإللكترونيييييية، ميييييذكرة لنييييييل درجييييية  يحيييييى يوسيييييف فيييييالح حسييييين، - 71
الماجستير في القانون الخاص، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسيطين، 

2339/2331. 
هادة اليييدكتوراه فيييي ، رسيييالة مقدمييية لنييييل شييييوسيييف زروق، حجيييية وسيييائل اإلببيييات الحديبييية - 70

 .2373/  2372، و بكر بلقايد، تلمسانالقانون الخاص، جامعة اب
يوسف واقد، النظام القانوني للدفع اإللكتروني، ميذكرة لنييل درجية الماجسيتير فيي القيانون،  - 23

  .2377/2372 ، تيزي وزو،رالتعاون الدولي، جامعة مولود معمقانون 
 :المجال  –  
اإلببات، مجلة العربية للدراسات األمنيية أسامة غانم العبيدي، حجية التوقيع اإللكتروني في  - 7

 .53، العدد 21و التدريب، المجلد 
سييتهالا ادلكترونييي و أبييره، مجليية حيياج بيين علييي محمييد، الطبيعيية القانونييية لمجلييس عقييد اد - 2
 .د أولحاح، البويرةن، جامعة أكلي مح2373جوان  70عدد ، ال3عارف م
كيييدليل إببيييات، مجلييية الفكييير، العيييدد التاسيييع جامعييية ، المحيييررات ادلكترونيييية حنيييان براهيميييي - 3

 .لنشربدون تاريع ا ،بسكرة ،محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية
، ينيياير 75ناوي، اإلببييات فييي العقييد اإللكترونييي، مجليية الفقييه و القييانون، العييدد سييمبييارا الح - 0

 .بالمغر -بكلية الحقوق أكدال، الرباط 2370
حجية السندات الرسمية، مجلة المنتدي القيانوني، جامعية محميد خيضير، محمد رضا خان،  - 5

 .ن تاريع، بسكرةبدو  ،العدد السابع
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محمييد محييروا، خصوصيييات التوقيييع اإللكترونييي و حجيتييه فييي اإلببييات، جامعيية القاضييي  - 3
قتصيياد و التمويييل ، مقييال منشييور علييى صييفحات موسييوعة اد2370عييياض، مييراك ، المغييرب، 

 .http//www.marocdroit.com اإلسالمي
الميييدني فيييي تقيييدير اليييدليل الكتيييابي، مجلييية المفكيييرة، العيييدد  ، سيييلطة القاضييييموسيييى قيييروف - 9

 .، بسكرةالبامن، بدون تاريع النشر، جامعة محمد خيضر
    ، مجلييية الشيييريعة اإللكترونيييية فيييي القيييانون األردنيييي ، الكتابييية فيييي العقيييودنائيييل عليييي مسييياعدة - 1

، جامعييية اإلميييارات كليييية القيييانون 2372أبرييييل  7033ول ، جمييياد األالعيييدد خمسيييونو القيييانون، 
 .العربية المتحدة

 :و األعمال الدراسية المةتقيا   –د 
رابل عرابة، زهير غراية، وليات حماية المستهلا اإللكتروني مين جيرائم التوقييع اإللكترونيي،  - 7

  ل قييانون حماييية المسييتهلا يييومي علييى تعييدي الملتقييى الييوطني الخييامس، أبيير التحييودت ادقتصييادية
 .بجامعة شلف، الجزائر 2372ديسمبر  3 و 5
      نيييياجي الزهييييراء، التجربيييية التشييييريعية الجزائرييييية فييييي تنظيييييم المعييييامالت اإللكترونييييية المدنييييية  - 2

ن القييانون، المنعقييد فييي الفتييرة ميي المغربييي األول حييول المعلوماتييية وو التجارييية، المييؤتمر العلمييي 
 .كاديمية الدراسات العليا، طرابلس، أ2330أكتوبر  20إلى  21

  : المراجع بالةغة األجنبية: بانيا 
1 - Alain Bensoussan, contributions théoriques au droit de la preuve dans l 

domaine informatique aspects et solutions juridiques, Gaz pal, 17-181991, 
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 مييلخص المذكرة

يمكيين القييول فييي الخالصيية أن اإلببييات بالكتابيية لييه صييورتين، قييد تكييون محييررات رسييمية 
يحررها موظف عام وفقا لبوضا  التي يقرها القانون و إما محررات رسمية يحررها أصيحاب 
الشييييثن فيمييييا بييييينهمم، و مييييع التطييييور العلمييييي و التكنولييييوجي ظهيييير أيضييييا مييييا يسييييمى بالكتابيييية 

    كحجيييية عليييى اليييورق  األفيييرادا فيييي إببيييات التصيييرفات المبرمييية بيييين اإللكترونيييية و يعتيييد بحجيتهييي
و بييذلا تعتبيير المحييررات مجموعيية المعلومييات و البيانييات المدونيية علييى دعاميية مادييية يسييهل 
قراءتهييييا مباشييييرة ميييين طييييرف اإلنسييييان أو باسييييتخدام وليييية مخصصيييية لييييذلا و لكيييين درجتهييييا فييييي 

 .لى إلكترونيةاإلببات تختلف حسب قوتها من رسمية إلى عرفية إ
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Abstract of The master thesis 

In conclusion, we find that the proof by writing has two forms, 

which may be official editors, which are written by a public official in 

accordance with the conditions established by law and official editors 

by the relevant parties. And with the scientific and technological 

development, so-called electronic writing has also emerged and its 

argument is established in proving the actions concluded between 



 

 

individuals as an authoritative on paper and thus the editors are the 

collection of information and data recorded on a material pillar that 

can be read directly by the human being or by using a dedicated 

machine for that but its degree In the proofIn evidence varies 

according to their strength from formal to customary to electronic. 
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