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ترتب على التطور الهائل في التكنولوجيات الرقمية و تقنيات االتصال و انتشار نظم 
المعالجة اإللكترونية للمعلومات ، ظهور طرق و وسائل حديثة في المعامالت خاصة 
التجارية منها ، أين تم االنتقال من المعامالت الورقية إلى المعامالت اإللكترونية  في 

ذا التطور ه قد صاحببة و المعلومات الفائقة السرعة ، فعصر العولمة و الحوس
،  القانونية التصرفات إبرام اهلوسائل التي يتم من خاللأشكال متعددة ل ور أنماط وهظ

أحد أشكال  التوقيع بواسطة يدية ولذه التصرفات تنشأ بواسطة الكتابة التقهحيث كانت 
اآلن أصبحت تنشأ بواسطة لكن  و،  ى وسيط مادي محسوسليدي علالتوقيع التق

ى وسيط غير مادي وغير لتوقيع إلكتروني ع و تقنيات حديثة تتألف من كتابة إلكترونية
 .محسوس

بحاجة إلى توقيع  هاين فإنللكترونية بين المتعامت اإلمن أجل توثيق المعامال و
 مجال فال ، يديلالتق هومهتتفق مع فكرة التوقيع بمف التي ال ذه البيئة الحديثةهو  ءميتال

 و هو،  يديل، فقد تم االتجاه نحو بديل لذلك التوقيع التق الهظ اليدوية في لإلجراءات
 .هأشكالعلى اختالف  لكترونياإل عرف بالتوقيعيما 

فنظرا ألهمية التوقيع اإللكتروني في المعامالت اإللكترونية لمنحها المصداقية 
التجارة اإللكترونية التي تشهد نموا المطلوبة لبناء الثقة بين المتعاملين خاصة في 

متصاعدا لما تتميز به من سرعة في ابرام العقود و توفير المال و الوقت و الجهد ، 
 هب االهتمام فبدأ، فإن تنظيم الجوانب المختلفة للتوقيع اإللكتروني أصبح ضروريا 

أين  ، من يوم آلخر عن طريق استخدام شبكة االنترنته يد استخدامزاخصوصا مع ت
 ، وقانون 55رقم  1992بشأن التجارة االلكترونية لسنة  رالاألونيست قانونوضع 
 المتحدة األمم من طرف منظمة 1001بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة  رالاألونيست

تجارة االلكترونية لبي لو األور  هالتوجي قانونالدولية ، و كذا   للتجارة اطريق لجنته عن
و إحداث إدخال تعديالت في تشريعاتها ت العديد من الدول ب، كما قام 1000لسنة 

على  بما جعلها تتبناه كدعامة في اإلثبات الحديث تشريعات خاصة بالتوقيع اإللكتروني
 .غرار المشرع الفرنسي و المصري و األردني و غيرها
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و المشرع الجزائري خطى أول خطوة لالعتراف بالمحرر و التوقيع اإللكترونيين 
جوان  10المؤرخ في  10/05القانون رقم  من خالل ةئل إثبات للتصرفات القانونيكوسا

الصادر 04-15، ليضيف بعدها القانون رقم  المعدل و المتمم للقانون المدني 1005
 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق اإللكتروني  1015فيفري  01في 

تروني من المواضيع التي تتطلب اهتماما كبيرا و عليه فإن موضوع التوقيع اإللك
سواء على المستوى الوطني من خالل النصوص التشريعية و ما تتطلبه لتفعيلها من 
طرف األجهزة اإلدارية المختصة و القضاء ، و كذا اهتماما على المستوى الدولي لما 

 .الحاليللتبادل الدولي للتكنولوجيا و التجارة الدولية من أهمية في وقتنا 

 : همية الدراسة أ** 

تقنية التوقيع في خصوصية  ، حجية التوقيع اإللكترونيموضوع تبرز أهمية 
اإللكتروني و ذلك من خالل التعقيدات التي تعرفها في مرحلة اإلنشاء خاصة عملية 

تبيان ، لذا فإن التشفير ، و كذا مرحلة التصديق عليها من طرف الجهات المختصة 
و المتعلقة أساسا  يق األهداف المرجوة منهاتحق لضمانله أهمية بالغة هذه التقنية 

 .المعامالت اإللكترونية و ما يرد في السندات اإللكترونية بإثبات

 ةاألشخاص الطبيعية و المعنويأهمية بالغة نظرا لسعي  موضوعلهذا الن كما أ
، تمكنها من الدخول  ةالعمومية أو الخاصة للدخول لمجال التجارة العالمية اإللكتروني

إلى مجال المنافسة الوطنية و كذا الدولية ، و منه تحقيق كيانها و تحقيق أرباح ال 
،  التجارة اإللكترونيةيمكن التوصل إليها إال بمواكبة التطورات الحاصلة في عالم 

و إبرام عقود إلكترونية توقعها توقيعا إلكترونية يكون حجة لها الشيء الذي يدفعها إلى 
 .عليها في آن واحد

و  المبادالت المدنيةو تنظيمه بصورة محكمة يشجع  التوقيع اإللكترونيفموضوع 
عمل على الحد من النفقات التي تتطلبها ، كما يالتجارية الوطنية منها و الدولية 

التعامالت التقليدية الورقية التي تأخذ الكثير من الوقت و الجهد على خالل المعامالت 
 .ونية المتميزة بالسرعةاإللكتر 
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 :سباب اختيار هذا الموضوعأ** 

 :سباب الذاتية األ

رغبتنا في تسليط الضوء على موضوع نرى بأنه من المواضيع التي لم تحظ بالدراسة 
خاصة و أنه يتعلق بعالم افتراضي يتطلب معرفة كل ، على المستوى الوطنيالكافية 

 .تقنيةالتفاصيل للتمكن من االستفادة من هذه ال

سيظهر بقوة مستقبال سواء على مستوى  التوقيع االلكترونيتصورنا بأن موضوع 
أو على مستوى أو على مستوى الحياة اليومية للمواطن العادي الدراسات العلمية ، 

 .لتجسيد االدارة االلكترونيةالتطبيق القضائي للنصوص القانونية ، نظرا لسعي الجزائر 

التشريع توضيح أحكامه بصورة مفصلة في إشكاالت لعدم  يثيرميلنا لدراسة موضوع 
نرى بأنه لم يتم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة  ا، و موضوع دراستنا هذالوطني 

نظرا لعدم صدور المراسيم التنظيمية لألحكام العامة به من طرف المشرع الجزائري 
منا لتوضيح تلك الجوانب ، ما دفعنا الختياره محاولة  04-15الواردة في القانون 

 .مقارنةباالستعانة بما جاءت به تشريعات 

 :سباب الموضوعية األ

ما يوجب مواكبة هذا  التكنولوجيات،تزايد اللجوء إلى التوقيع االلكتروني في عصر 
 .التطور و تكون الدراسات العلمية هي نقطة البداية في هذا السبيل

نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و سعي الدول النامية و منها الجزائر لال
عصرنة و خوضها لمفاوضات متقدمة مع الشركاء في هذه المنظمة ، ما يرتب ضرورة 

متطلبات التجارة العالمية اإللكترونية مع و أجهزتها التنفيذية تشريعاتها الوطنية  مواكبة
 .خاصة التوقيع اإللكتروني

لوسيلة التي تضفي طابع المصداقية على على اعتبار أن التوقيع االلكتروني هو ا
 .المحرر اإللكتروني فيتعين دراسة هذه التقنية بشكل دقيق و مفصل
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اعتراف المشرع الجزائري بالتوقيع الموصوف في الشكل اإللكتروني إلثبات 
المعامالت اإللكترونية و منحه قوة ثبوتية مماثلة للتوقيع في شكله الكتابي التقليدي ، 

خصوصية التوقيع االلكتروني ما يتطلب التعمق في هذه الخصوصية بالرغم من 
 .للتوصل لتفعيلها

 :هداف الدراسة أ** 

تهدف هذه الدراسة الى توضيح ماهية التوقيع اإللكتروني و شروط و كيفية اعتباره 
 .وسيلة إثبات للمعامالت اإللكترونية المختلفة

رر اإللكتروني و مقارنته بالتوقيع كما أننا سنوضح صلة التوقيع االلكتروني بالمح
 .التقليدي و كيفية معالجة المشرع الجزائري لهذا الموضوع

و سنوضح الفرق بين التوقيع اإللكتروني البسيط و التوقيع اإللكتروني الموصوف 
 .الذي خصه المشرع الجزائري بأحكام مفصلة عموما و ميزه بقوة ثبوتية خاصة

ب شروط التوقيع االلكتروني لألخذ به كوسيلة إثبات و بناء على تبيان مختلف جوان
و تسليط الضوء على كيفية معالجة المشرع لذلك ، نهدف من خالل ذلك الى تقديم 

 .مختلف االقتراحات التي نرى أنها حلوال لإلشكاالت التي يطرحها هذا الموضوع

 :االشكالية ** 

ة التي يتمتع بها التوقيع بالقوة الثبوتيإن إشكالية هذه الدراسة تتعلق أساسا 
 .اإللكتروني في اإلثبات

 :و عليه فإن هذه الدراسة تتمحور حول اإلجابة عن تساؤل رئيسي يتمثل في 

 ؟ اللكترونيةثبات التصرفات إلكتروني في ما مدى حجية التوقيع ال 

 :و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية تتمثل في 

  اإللكتروني و ما هي أهم أشكاله أو صوره ؟ ما المقصود بالتوقيع -

 ؟ما الفرق بين التوقيع التقليدي و التوقيع اإللكتروني -
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 ؟ما هو الهدف من االعتماد على التوقيع اإللكتروني  -

ما هي الشروط الواجب توافرها في التوقيع اإللكتروني من أجل تمتعه بالحجية في  -
 ؟  اثبات المعامالت اإللكترونية

  ؟ التوقيع اإللكترونيهل نظم المشرع الجزائري كل الجوانب المتعلقة بموضوع  -

 :المتبعالمنهج ** 

من أجل توضيح أهمية الموضوع و تحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة ، و  
لما كان نجاح موضوع البحث مرتبط بنجاح الباحث في اختيار المنهج المناسب لبحثه 

ج التحليلي و ذلك لما تقتضيه طبيعة الموضوع من تحليل لشروط ارتأينا اختيار المنه
التوقيع االلكتروني و مدى حجيته كوسيلة اثبات تفرضها التطورات التكنولوجية الحديثة 
، كما يتم تحليل النصوص القانونية التي تنظم هذه الوسيلة ، و كذا توضيح مواطن 

الدراسة و إعطاء رأينا و اجتهادنا في اإلغفال في التشريع الوطني فيما يتعلق بموضوع 
بعض المواضع ، و  كل هذه النقاط القانونية في غاية األهمية و ال يمكن بأي حال 
من األحوال دراستها إال بتحليلها تحليال عمليا و قانونيا دقيقا اعتمادا على المنهج 

 .التحليلي

التشريعات  التطرق الىخرى مساعدة كالمنهج المقارن عند أكما اننا استعنا بمناهج 
في بعض المواضع المنهج الوصفي و كذا المنهج التاريخي ، كما استعملنا المقارنة 

 . التوقيع اإللكتروني و تمييزه عن التوقيع التقليدي كأسباب ظهور تقنية

 :الدراسات السابقة ** 

 و التي تمكنا من الحصول عليها الموضوع هذا تناولت التي الدراسات نورد بعض
 :سواء على الدعامة الورقية الملموسة أو دعامة إلكترونية 

بعنوان  الرياض العامة اإلدارة بمعهد أستاذدراسة للباحث أسامة بن غانم العبيدي 
نشرت هذه الدراسة في المجلة العربية للدراسات " حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات "

 اإللكتروني التوقيع، تناول من خاللها  52د العد 15األمنية و التدريب اللبنانية المجلد 
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 والتشريعات الدولية الجهود ظل وشروطه وآثاره في ، و صوره اإلثبات في و حجيته
 .المقارنة

 رسالة" اإللكتروني  التوقيع على التصديق جهة"  بعنوان الطوال عبير دراسة للباحثة
 التصديق جهة فيها تتناول حيث ، 1010 سنة األردنية بالجامعة ماجستير نوقشت

القوانين  نصوص لبعض وتعرضت األردني القانون أحكام وفق التوقيع اإللكتروني على
  .المقارنة خاصة القانون المصري

 رسالة" اإللكتروني  بالتوقيع الخاصة القواعد"  بعنوان الربضي عيسى دراسة للباحث
 التوقيع حجية هافي تناول القاهرة مصر ، في شمس عين بجامعة دكتوراه نوقشت

 المختلفة صوره وبين اإللكتروني التوقيع وعرف القانون المصري ، في اإللكتروني
 .التصديق جهة إلى فيها وأشار

 خطة الدراسة** 

بغرض اإلجابة على اإلشكالية المشار إليها ، قمنا بتقسيم دراستنا تقسيما ثنائيا، 
باإلثبات ، و الثاني يتعلق  ترونيماهية التوقيع اإللكفوضعنا فصلين ، األول يتعلق 

 .بواسطة التوقيع اإللكتروني

، قسمناه إلى مبحثين ، المبحث "  ماهية التوقيع اإللكتروني" الفصل األول بعنوان 
 التعريف، و قسم بدوره إلى مطلب أول يوضح  مفوم التوقيع اإللكترونياألول يتناول 

و مطلب ثاني عض المنظمات الدولية الفقهي و التشريعي و التعريف المقدم من قبل ب
 .أهم أشكال التوقيع اإللكتروني يوضح

، نبين من خالل  بوظائف و مميزات التوقيع اإللكتروني و المبحث الثاني يتعلق
 .تمييزه عن التوقيع التقليديو في المطلب الثاني  الوظائفالمطلب األول 

، قسمناه إلى مبحثين ، "  كترونياإلثبات بواسطة التوقيع اإلل" الفصل الثاني بعنوان 
 ، وضحنا شروط إضفاء الحجية على التوقيع اإللكترونيالمبحث األول تطرقنا فيه إلى 
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، و في المطلب الثاني للتوقيع اإللكتروني البسيط  الشروط العامة األولالمطلب 
 .الشروط الخاصة للتوقيع اإللكتروني الموصوف

القوة الثبوتية للتوقيع اإللكتروني و أهم  لتبيانأما المبحث الثاني فخصصناه 
القوة الثبوتية لكل من التوقيع اإللكتروني البسيط األول إلى  مطلبه، تطرقنا في تطبيقاته

أهم تطبيقات التوقيع و في المطلب الثاني إلى  ،و التوقيع اإللكتروني الموصوف 
 .اإللكتروني عمليا
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 ماهية التوقيع اإللكتروني
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 ونيماهية التوقيع اللكتر : الفصل األول 

 دورا   يلعب وفي إبرام التصرفات القانونية ،  الرضاركن  يجسد التوقيع نأ شك ال
 من و،  اتفاق أو عقد من عليه وقع بما االلتزام و رضاه عن الموقع تعبير في أساسيا
 الذي أهمية األكثر الشرط هو التوقيع لعل بل ، التوقيع صاحب إلى نسبته يمكن خالله
ضفاء العادي سندال لصحة القضاء يتطلبه  من الورقة خلت إذا بحيث عليه الحجية وا 
 .القانونية الحجية له تكون ال المتعاقدين حدأ توقيع

و هو الحال بالنسبة للمحررات اإللكترونية التي تتطلب توقيعا يعرف بهوية المتعاقد  
 كو يعبر عن موافقته و رضاه على ما تم ذكره في هذه المحررات اإللكترونية ، لذل

 انتساب و يةتحديد الهو  في للتوقيع التقليدي الدور يلغ لم الذي لكترونياإل توقيعال ظهر
 طبيعة مع يتوافق التقليدي الخطي التوقيع عن يلبدو إنما جاء ك ، محرره إلى المحرر

 .  الحديثةاإللكترونية  التقنية وسائلال باستخدام تتم التي العقود و القانونية التصرفات

، انعكست  وسائل االتصال الحديثة ومات ولالمع مجال تكنولوجيا لتي عرفهافالثورة ا
ي        جتماعتأثر القانون بالواقع اال، أين  اإلثباتأدلة وم عناصر هى مفلا عهنتائج

من أبرزها التوقيع  حات جديدةلمصط يم وهمفا فظهرت يلمالعو االقتصادي  و
الوطني  المستوى الدولي و ىلالتشريعات ع إلعادة أساسيا ما يعد دافعا، اإللكتروني 

المستجدات كافة في الواقع  ذلك من أجل إدخال يئة البيئة القانونية بشكل مستمر وهت
 .، ضمانا الستعمال آمن فهذه التقنيات اإللكترونية القانوني

و عليه فإن التوقيع اإللكتروني هو وليد التطور التكنولوجي و يتمتع بأهمية كبيرة في 
 أن ارتأينا ماهية التوقيع اإللكتروني تفصيلال المعامالت اإللكترونية ، و من أجل مج

 بتعريفه اإللكتروني التوقيعه إلى مفهوم في نتعرض نقسم هذا الفصل إلى مبحثين األول

و كذا التعريفات المقدمة في إطار المنظمات العالمية و  التشريعات مختلف فيقها و ف
لتوقيع اوظائف و مميزات  نتناول الثاني المبحث و في  صوره بعضإيراد  ثم ، اإلقليمية

 .ذا تمييزه عن التوقيع التقليدياإللكتروني و ك
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 مفهوم التوقيع اللكتروني: المبحث األول

لتوقيع لالفقهية  التعريفاتفي هذا المبحث نحاول التطرق في المطلب األول إلى 
، في تعريفه  اإلقليميةالمنظمات العالمية و مختلف  توصلت إليهاإللكتروني ، و كذا ما 

، الجزائري  من بينها التشريعالتشريعات المقارنة نبين التعريفات الواردة في بعض ثم 
 .صور و أشكال التوقيع اإللكترونيأهم  فخصصناه لذكرالمطلب الثاني  أما

 تعريف التوقيع اللكتروني:  المطلب األول

توقيع اإللكتروني ، فحاول رجال الفقه القانوني توضيح تعددت التعريفات الممنوحة لل
في الفرع األول ، ثم نتطرق إلى التعريفات الواردة في  ما نبينهالتوقيع اإللكتروني و هذا 

القانون النموذجي للتوقيعات اإللكترونية في إطار منظمة األمم المتحدة ، باإلضافة إلى 
ثم نورد التعريفات التي وضعتها بعض  تشريع التوجيه األوروبي في هذا المجال ،

نستعرضها في الفرع  التشريعات الداخلية المقارنة مع إبراز موقف المشرع الجزائري
 .الثاني

 فقه القانونيتعريف التوقيع اللكتروني في ال: الفرع األول

، فمعظم التعريفات الفقهية  لم يثر تعريف التوقيع اإللكتروني جدال كبيرا في الفقه
     ،  ي قيلت في شأنه تدور كلها حول فكرة إظهار شكل التوقيع و بيان خصائصهالت

ماعهم حول فكرة واحدة فلم يتفقوا على تعريف واحد إنما اختلفت و على الرغم على إج
 1تعريفاتهم تبعا للزاوية التي ينظر إليها كل فقيه

النهاية إلى نتيجة  اتباع إجراءات محددة تؤدي في:  فعرف التوقيع اإللكتروني بأنه
 . 2فيكون مجموع هذه اإلجراءات هو البديل للتوقيع التقليدي، معينة معروفة مقدما 

                                      
محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في اإلثبات دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ،  - 1

 .43، ص  1011االسكندرية ، مصر ، 

 .29ص  ، 1001عناصر الدليل الكتابي التقليدي ، بدون ناشر ، ،  زهرة محمد المرسي - 2
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 و يتم،  كل توقيع يتم بطريقة غير تقليدية: " أيضا أنه التوقيع اإللكتروني و عرف
استخدام معادالت خوارزمية متناسقة يتم معالجتها من خالل الحاسب اآللي تنتج شكال 

  1يدل على شخصية صاحب التوقيعمعينا 

أنه مجموعة من األرقام التي تختلط أو تمتزج مع بعضها بعمليات بو عرف أيضا 
 .2حسابية معقدة ليظهر في النهاية كود سري خاص بشخص معين

هذا و تعرفه الدكتورة نجوى أبو هيبة بأنه إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه 
اإلجراء على شكل رقم أو إشارة إلكترونية معينة أو شفرة  على المحرر سواء كان هذا

 .3خاصة

ركزت هذه التعريفات على الكيفية أو نالحظ من خالل التعريفات السابقة أنها 
شأ من خاللها التوقيع اإللكتروني، و قد كان هناك اتجاه آخر من الفقه الطريقة التي ين

 .تعلقة بالتوقيع اإللكترونيركز التعريف على أساس الوظائف و المميزات الم

أنه كل إشارات أو رموز أو  :"و من التعريفات التي أعطيت للتوقيع اإللكتروني 
حروف مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد التوقيع و مرتبطة ارتباطا وثيقا 

، و تنم دون  و تسمح بتمييز شخص صاحبها و تحديد هويته، بالتصرف القانوني 
 . "4ذا التصرف القانونيغموض عن رضائه به

 التي التقنية اإلجراءات من مجموعة:  و قد عرفه جانب آخر من الفقه على أنه

 الذي التصرف قبوله بمضمون و اإلجراءات هذه عنه تصدر من بتحديد شخصية تسمح

5التوقيع بمناسبته يصدر
". 

                                      
 .117، ص  1009محمد عبيدات ، إثبات المحرر اإللكتروني ، دار الثقافة ، األردن ، لورنس  - 1

 .35، ص  1001أبو هيبة نجوى ، التوقيع االلكتروني ،  دار النهضة العربية ،  القاهرة ،  2 -

 .41أبو هيبة نجوى ، نفس المرجع ، ص - 3
االنترنت و إثبات التعاقد اإللكتروني وفقا لقواعد الفقه عبد اهلل محمود حجازي ، التعبير عن اإلرادة عن طريق  - 4

 .441، ص  1010اإلسالمي و القانون المدني دراسة مقارنة ، دار المناهج ، عمان ، األردن ، 
 .120لورنس محمد عبيدات ، نفس المرجع ، ص  -5
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صصة أنه ملف رقمي صغير يصدر من أحد الهيئات المتخب: "إلى تعريفه باإلضافة
سم و بعض ة ، و في هذا الملف يتم تخزين االو المستقلة المعترف بها من قبل الحكوم

  ."1نتهاء الشهادة و مصدرها، كرقم التسلسل و تاريخ ا المعلومات الهامة

و في ظل ذلك ظهر فريق آخر من الفقه حاول الجمع بين خصائص التوقيع 
ه عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني كتروني و وظائفه و كيفية إنشائه بالقول أنلاإل

، بهدف تحديد هوية الموقع في معاملة إلكترونية و  ترتبط أو تلحق بمحرر إلكتروني
 . 2بيان رضائه عنها

قرب التعريفات من حيث الوضوح في كيفية تكوين أأن هذا التعريف يعد  نرىو 
لقيام بتحديد الصور التوقيع حيث أنه أبرز طريقة إنشاء التوقيع تاركا للتشريعات ا

المختلفة له و فاتحا المجال للتطورات التكنولوجية التي يمكن ظهورها مستقبال إضافة 
 .إلبرازه للوظيفة التي يقوم بها هذا النوع من التوقيعات مما يجعله التعريف المختار

 تعريف التوقيع اللكتروني في مختلف التشريعات:  رع الثانيالف

و الدولية  المنظمات قبل من اإللكتروني التوقيع تعريف رىن الفرع ذاھ خالل من
 أخيرا و ، التشريعات الداخلية المقارنة ثم التي قدمت تشريعات توجيهية ،اإلقليمية 

 :النحو التالي على وذلك الجزائري المشرع موقف

 و القليمية الدولية المنظمات قبل من اللكتروني التوقيع تعريف :أوال

 التجارة قوانين خالل من اإللكتروني التوقيع لتعريف منظمة من أكثر تصدت

 منظمة تعريف فقط ونورد ، اإللكتروني بالتوقيع خاصة قوانين خالل أو من اإللكترونية

الذي  األوروبي اإلتحاد و  )األونسيترال ) الدولية للتجارة طريق لجنتها عن المتحدة األمم
لإلثبات  االسترشاديوني و القانون العربي وضع التوجيه األوروبي للتوقيع اإللكتر 

 .إقليمية لتنظيمات كمثالفي إطار الجامعة العربية  بالطرق الحديثة

                                      
 42محمد محمد سادات ، المرجع السابق، ص  - 1

 .47، ص  محمد محمد سادات ، نفس المرجع - 2
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 التوقيعات بشأن الموحدة األونيسترال قواعد في اللكتروني التوقيع تعريف -1

 :اللكترونية

 *كترونيةاإلل التوقيعات بشأن النموذجي األونسيترال قانون من الثانية المادة في جاء
 يعني: اإللكتروني التوقيع أن المصطلحات تعريف بصدد 2001 لسنة ودليل اإلشتراع

بها  مرتبطة أوإليها  مضافة أو بيانات رسالة في مدرجة لكترونيإ شكل في بيانات
 موافقة لبيان و البيانات رسالة إلى بالنسبة الموقع هوية لتعيين تستخدم أن يجوز ،منطقيا

 .البيانات في رسالة الواردة علوماتالم على الموّقع

 أعطت اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي القانون من 07 المادة كانتهذا  و قبل

 يستوفى توقيع وجود يشترط القانون كان إذا أنه بنصها اإللكتروني عامة للتوقيع مالمح

 و الشخص ذلكهوية  لتعيين طريقة استخدمت إذا البيانات رسالة بالنسبة إلى الشرط ذلك
 كانت أو البيانات ، رسالة في الواردة المعلومات على ذلك الشخص موافقة على التدليل

 من أبلغت أو أنشئت الذي للغرض المناسب بالقدر يهاعل بالتعويل جديرة الطريقة تلك

1كل الظروف ضوء في ، البيانات رسالة أجله
. 

                                      
 بشأن التحضيري الدولي و المكلف بالعمل التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة التابع الرابع العامل الفريق توصل *

 و توصية 1978 سنة لألموال التحويالت اإللكترونية بقبول الخاص القانوني الدليل وضعه بعد اإللكترونية التجارة
 األونسيترال بقانون  :األول سمي قانونين وضع الحاسوبية ، إلى جالتللس القانونية بالقيمة المتعلقة 1985
 569/ 15القرار  بموجب المتحدة لألمم العامة اللجنة قبل من و المعتمد رسميا اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي

 الصادر لكترونيةاإل التوقيعات بشأن النموذجي األونسيترال قانون فهو الثاني ، أما5226ديسمبر  56المؤرخ في 
 األمم اتفاقية تلتهما ، و 9885ديسمبر  59المؤرخ في  16/08 القرار بموجب المتحدة لألمم العامة الجمعية عن

 األونسيترال ، أنظر نسخة من قانون2005 سنة  العقود الدولية في اإللكترونية بالخطابات المتعلقة المتحدة
  http://www.uncitral.org/stable/ml-arb-a.pdfرة على الموقع منشو  اإللكترونية التوقيعات بشأن النموذجي
 .سا 15:45،  1012مارس  15، بتاريخ 

 15، بتاريخ  http://www.uncitral.orgاإللكترونية ، منشور على موقع  التجارة بشأن األونسترال النموذجي  قانون 1
 .سا 15:45،  1012مارس 

http://www.uncitral.org/
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ورد  كما اإللكتروني للتوقيع نموذجيال القانون أساسهي  المادةهذه  أن إلى اإلشارة مع
 اإللكتروني بالتوقيع المتعلق النموذجي القانون من 02 المادة أوضحت قد و ، *الدليل يف

 اإللكتروني بالتوقيعة تعلقالم شروطال أكثر بدقة لكن المذكورة  07المادة  سياق بنفس 

 .الفصل الثاني في لها نتعرض

 :نقاط تتمثل في و من هذا التعريف يمكن مالحظة عدة

 من يمكن الكترونية و البيانات هي معلومات، بالبيانات  اإللكتروني التوقيع ربط 

 أو حقائق أو رموز أو أرقام أو كلمات عن عبارة ي، فه محددة نتائج إلى الوصول خاللها

 تهامعالج يمكن معينة في منظومة وضعها بمجرد لكن ، بعضها عن منفصلة إحصائيات

 كما و البيانات،  1 امنه ستفادي التي المعلومات أو النتائج إعطاء إلى لتوص و ، آليا

و  ، معلومات نظام طريق عن تخزن و تستلم و ترسل و تنشأ الرقمي العالم في تسمى
 إلى للوصول الالزمةر الكمبيوت إلى لمعطاةا  الموحدة التعليمات مجموعة هو األخير هذا

 و البيانات يتعلق بإدارةنظام نظام المعلومات أنه و عرف كذلك  ، 2 المتوخاة النتيجة
 .3عليها المحافظة و وتحديثها إليها الوصول و نهاتخزي

 يمكن  التي الطريقة بشأن تقني تقييد أي اشتراط عاما لعدم البيانات عن الكالم جاء
 التطور كذا و المستعملة ، األنظمة تنوع و الطرق لتعدد ذلك و استعمالها ، للموقع

 تجميد إلى حتما يؤدي التقنية تحديد مسألة يجعل المعلوماتية ، مما ريع لتكنولوجياالس

 على قدرتها و أمانتها استعمالها إلثبات يكثر التي الحديثة إزاء الوسائل القانونية القواعد

 .تكاليفها نقص و لسرعتها باإلضافة التقليدية المحسوسة ، الوسائل وظائف أداء

                                      
 األمم ا منشوراتھب جاءت التي للقواعد الجيد مھالف على الدول لمساعدة الدولي التجاري القانون لجنة أعدته الدليل هذا *

 المتحدة

 .31، ص 2006 الحقوقية ،  الحلبي ، منشورات  الثغرات و األساليب الكميوتر برامج حماية مغبغب ، نعيم - 1
 .25ص  ، 2001 الحديث ، القاهر ، مصر،  الكتاب دار البرمجيات ،  الحنفاوي ، قانون علي فاروق - 2
 .50، ص  1007اإلسكندرية ،  الجديدة ، الجامعة ، دار اإللكتروني  التوقيع ،  عبد الحميد ثروت 3
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  فظائو  صيخ افيم ةاإللكتروني تالتوقيعا يف ةالمتطلب طالشرو  سنف داعتما 

د تحدي ىعل ياإللكترون عالتوقي ةقدر  طاشترا لخال نم ، دالي لباستعما  يالخط عالتوقي
 .المستند ىبمحتو  صالشخ كذل عالقة و عالموق صالشخ هوية

 نيةالثا النقطة في نورد الدولية للتجارة المتحدة األمم لجنة لتعريف التعرض بعد و

 .إقليمية لمنظمة كمثال األوروبي تعريف اإلتحاد

 األوروبي التحاد وجيهاتت في اللكتروني التوقيع تعريف -2

 المتحدة األمم لجنة هأعدت الذي اإللكترونية التجارة النموذجي حول القانون صدور بعد

 عام قانون إطار حول األوروبي التوجيه مشروع األوروبية اللجنة عرضت الدولي للقانون

األوروبي  البرلمان عليه وافق الذي المجموعة األوروبية وزراء لمجلس للتوقيع اإللكتروني
 بيان" أنه اإللكتروني التوقيع هالثانية من المادة عرفت قد ، و 1 1999ديسمبر  13في 

 كرسالة أخرى بيانات إلكترونية أو بمعلومات منطقيا ترتبط ، لكترونياإ معالجة معلومة أو

 ".2هويته تحديد و الشخص لتمييز وسيلة تصلح التي و ، ررمح أو

 توقيع عن عبارةهو  :المتقدم أو المعزز اإللكتروني التوقيع أن المادة نفس أضافت و
 قادر ، التوقيع صاحب مع نوعه من فريدا ارتباطا مرتبطيكون  أن فيه يشترط لكترونيإ

 باستخدام إيجاده ، ثم باستخدامه عليه التعرف و،  التوقيع صاحب و تحديد  على تحقيق
  الرسالة في المحتواة المعلومات مع و مرتبط ، التامة السرية صاحبهايضمن فيها  وسائل

 .في المعلومات تغيير أي يكشف أنه يثح

 

                                      
، بتاريخ  www.europa.eu.Int/Directivesالمنشور على موقع  1999ديسمبر  13التوجيه األوربي الصادر في  1

 .سا 10:10،  1015نوفمبر  11

2  - L’ARTICLE 2 : ON ENTEND PAR SIGNATURE ELECTRONIQUE « UNE 

DONNEE SOUS FORME ELECTRONIQUE QUI EST  JOINTE OU LIEE 

LOGIQUEMENT A D’AUTRES DONNEES ELECTRONIQUES ET QUI SERT DE 

METHODE D’AUTHENTIFICATION. 

http://www.europa.eu.int/Directives
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سترشادي لإلثبات بالطرق اللكتروني في القانون العربي االـ تعريف التوقيع  3
 الحديثة

نته جامعة الدول العربية و صادق عليه مجلس وزراء تناول هذا القانون الذي تب
، تعريفا للتوقيع 1 1005نوفمبر  17بتاريخ  771/د14العدل العرب بموجب القرار رقم 

ما يوضع على محرر إلكتروني " بأنه  03اإللكتروني في المادة األولى منه في فقرتها 
و يكون له طابع منفرد و يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، 

 .يسمح بتحديد شخص الموقع و يميزه عن غيره

 في بعض التشريعات الداخلية للدول اللكتروني التوقيع تعريف :ثانيا 

ت بعض التشريعات تدخل اإللكترونية الوسائل مجال في الحاصل التطور إزاء
 : اإللكتروني التوقيع مفهوم لبيان قانونية بنصوص

 شكل تتخذ شخصية عالمة"بأنه اإللكتروني التوقيع عرف العراقي ونالقان أن نجد إذ 
 على يدل متفرد طابع وله غيرها أو أصوات أو اشارات أو رموز أو أرقام أو حروف
 .2"التصديق جهة من معتمدا   ويكون الموقع إلى نسبته

 شكل يتخذ و إلكتروني محرر على يوضع ما" بأنه عرفه فقد المصري القانون أما
 بتحديد يسمح متفرد طابع له يكون و غيرها أو اشارات أو رموز أو أرقام أو فحرو 

 .3"غيره عن يميزه و الموقع شخص

 التي البيانات " أنه على اإللكتروني التوقيع عرف فقداألردني  القانون بخصوص و
 بشكل مدرجة تكون و غيرها أو شاراتإ أو رموز أو أرقام أو حروف هيئة تتخذ

                                      
ت بالطرق الحديثة منشور على موقع جامعة الدول العربية  القانون العربي االسترشادي لالثبا 1

http://www.lasportal.org/ar/  سا17:50،  9851نوفمبر  92، بتاريخ 

المنشور  1011لسنة  75ع اإللكتروني و المعامالت اإللكترونية العراقي رقم من قانون التوقي( رابعا  /  01) المادة  2
 . 1011نوفمبر  05بتاريخ  4152بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 

 117، المنشور في الجريدة الرسمية  1004لسنة  15ج من قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم /  01المادة   3
 1004أفريل  11بتاريخ 

http://www.lasportal.org/ar/
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 مضافة أو معلومات رسالة في مماثلة خرىأ وسيلة أي أو ضوئي أو رقمي أو إلكتروني
 عن يميزه و وقعها الذي الشخص هوية بتحديد يسمح طابع لها و بها مرتبطة أو عليها
 .1"مضمونه على الموافقة بفرض و توقيعه جلأ من غيره

لمعدلة ا 4/  1312 المادة في أشار قد ، 1504 لسنة الفرنسي المدني التقنين أما
 إذا بأنه ، الفرنسي اإللكتروني بالتوقيع المتعلق اإلثبات قانون من 04بموجب المادة 

 ، صاحبه هوية لتمييز بها موثوق طرق استخدام وجب إلكتروني شكل في التوقيع ماتم
 يوجد لم ما الوسيلة هذه مانأ يفترض و عليه وقع الذي بالتصرف صلته تضمن بحيث
 .2مخالف دليل

 في اإللكتروني التوقيع عرف األمريكي االتحادي اإللكتروني التوقيع قانون أن نجد و
 بصرف وسيلة أو رمز أي " انه على 01 المادة من(  101)  الجزء من األول الفصل
،  3"مستند توقيع في يرغب شخص إلى نسبته تم ما إذا المستخدمة التقنية عن النظر

 بأنه 5/  01 المادة في عرفه األمريكي فقد الموحد اإللكترونية المعامالت قانون ماأ
 سجل أو بعقد( منطقيا   يرتبط) يلحق إلكتروني شكل في يقع إجراء أو رمز أو صوت"
 .4"السجل على التوقيع بقصد شخص من يصدر أو ينفذ( وثيقة) خرآ

و بالرجوع إلى القانون الجزائري فقد تطرق لتعريف التوقيع اإللكتروني من خالل 
" المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق اإللكترونيين بأنه  04-15القانون 

بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل 

                                      
، المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1001لسنة  55من قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم (  01) لمادة ا 1

  1001ديسمبر  31بتاريخ  4514

موقع  ، المنشور على الموقع اإللكتروني 1000لسنة  130قانون اإلثبات المتعلق بالتوقيع اإللكتروني الفرنسي رقم  2
 سا09:30،  1012جانفي  13، بتاريخ  https://www.wto.orgلمية لمنظمة التجارة العا

 و المنشور على الموقع اإللكتروني  1000جانفي  30قانون التوقيع اإللكتروني االتحادي االمريكي الصادر في  3

http://www.bmck.com/ecommerce/fedlegis-t  

، المنشور على الموقع اإللكتروني  1999قانون المعامالت اإللكترونية الموحد االمريكي لسنة  4
http://www.law.upenn.edu/bull/ulc/ucite/ucita 200.htm  

https://www.wto.org/
http://www.bmck.com/ecommerce/fedlegis-t
http://www.law.upenn.edu/bull/ulc/ucite/ucita%20200.htm
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، و يتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد في تعريفه للتوقيع  1" كوسيلة توثيق
ئه و ركز على أن تكون مرتبطا بما ورد في اإللكتروني على أشكال و اجراءات انشا

المحرر اإللكتروني الذي يحمله ، كما أشار إلى الغرض األساسي للتوقيع اإللكتروني   
قبول الموقع على ما ورد في المحرر اإللكتروني الموقع إلكترونيا من و و هو توثيق 

 .طرفه

يمكن تحديد  التي أوردناها في هذا المطلب ةو من خالل التعريفات السابق
 :الخصائص العامة للتوقيع اإللكتروني في 

 شكل تتخذ بالموِقع خاصة تسما و متفردة عناصر من اإللكتروني التوقيع يتكون ـ 
 . غيرها أو رموز أو إشارات أو حروف أو أرقام

 . غيره عن يميزه و الموِقع شخصية يحدد أنه ـ

 .المحرر بمضمون الموِقع رضاء عن يعبر أنه ـ

 إنشاؤها يتم معلومات عن عبارة هي و ونيةإلكتر  برسالةل يتص اإللكتروني لتوقيعاـ 
 .إلكترونية بوسيلة تخزينها أو تسليمها أو إرسالها أو

صحيحا      كان متى التقليدي التوقيع وظائف و أغراض يحقق ونياإللكتر  التوقيع ـ
 . موقعه إلى نسبته إثبات أمكن و

 للمتعاملين بالنسبة ، للموقع نسبته في السرية و صيةالخصو  و األمان يحقق أنه ـ
 عن ذلك ويتم.  الدولية التجارة عقود و اإلنترنت شبكة مستخدمي خاصة و أنواعه مع

 عمليات من المؤسساتاألشخاص و  حماية ثم من و الموِقع هوية تحديد إمكانية طريق
 .2لكترونيةاال التوقيعات تزوير

 
                                      

و  1015فيفري  01المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق اإللكترونيين الصادر في  04 -15نون رقم القا 1
 1015فيفري  10بتاريخ  02المنشور في الجريدة الرسمية العدد 

 35عبد الحميد ثروت ، المرجع السابق ، ص  2
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 ل التوقيع اللكتروني أهم أشكا: المطلب الثاني 

 يتخذ اإللكتروني التوقيع فإنبصمة ال أو باإلمضاء يتمثل التقليدي التوقيع كان إذا
هذا ف التقنية المستخدمة في تشغيل منظومة اختالأدى لظهورها صور  عدةكذلك 

منظومة تشغيل  اهفي إحداث توقيع الكتروني يكون ل التوقيع ، فكل تقنية تستخدم
الحروف أو  ى منظومة األرقام أولناك تقنية تعتمد عه، ف رىف عن األخلتخت

 شخاصلأل وكيةلالس الطبيعية و ى الخواص الفيزيائية ولا ما يعتمد عهمن ت، وار اإلشا
و قد ارتأينا في هذا المطلب التعرض ألكثر التوقيعات اإللكترونية شيوعا و هي التوقيع 

هذا في الفرع األول ، ثم التوقيع البيومتري بالقلم اإللكتروني العتماده على اإلشارات و 
الذي يعتمد على الخواص الذاتية و البيومترية للموقع و نوضحه في الفرع الثاني ،     

و أخيرا نبين في الفرع الثالث التوقيع اإللكتروني الرقمي المعتمد على األرقام في 
 . إنشائه

 التوقيع بالقلم اللكتروني: الفرع األول 

 القانونية التصرفات توثيق في استخدامها يمكن التي اإللكتروني التوقيع صور من
 قلم عن عبارة هو و(  Op –Pen )  اإللكتروني القلم باستخدام التوقيعاإللكترونية 

 الخاص اآللي الحاسب شاشة على الكتابة من خدامهتاسب يمكن حسابي إلكتروني
 .العملية لهذه المحرك و يطرسالم هو برنامج باستخدام ذلك يتم و ، بالموِقع

 هي و األولى ، التوقيعات من النوع لهذا أساسيتين بوظيفتين البرنامج هذا مو يق و
 يتلقى حيث ، التوقيع صحة من التحقق خدمةة و هي الثاني و التوقيع التقاط خدمة

     ، اآللة في وضعها يتم التي الخاصة بطاقته طريق عن الموقع بيانات أوال   البرنامج
 تطلب إلكترونية رسالة ذلك بعد تظهر ثم ، الشاشة على التعليمات ذلك بعد تظهر و

 هذا يقوم و ، اآللي الحاسب شاشة داخل محدد مكان على قلم باستخدام توقيعه
 الخطوط و النقاط و الشكل و الحجم حيث من للتوقيع معينة خصائص بقياس البرنامج

 له تظهر معينة مفاتيح على الضغط الشخص من البرنامج يطلب و،  لتواءاتاإل و
 يتم الموافقة تمت متى و،  التوقيع هذا على الموافقة عدم أو بالموافقة تفيد الشاشة على
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 التحقق مرحلة تأتي ثم البرنامج باستخدام تخزينها و بالتوقيع الخاصة البيانات تشفير
 إلى إرسالها يتم و خزنالم التوقيع مع المعلومات مقارنة طريق عن ، التوقيع صحة من

 .1 مزورا أم صحيحا   التوقيع كان إذا فيما يحدد الذي اآللي الحاسب برنامج

 ليس من نه، فإ ذا النوع من التوقيعاتهالرقم السري في  في حالة سرقة البطاقة وو 
ل التحقق خال ذلك ألن البرنامج المخصص يكتشف ذلك من ، و التوقيع تقليدل هالس

 اهالذي يقوم ب ل القيام بنفس الحركاتهليس من الس هالذي ثم ألن من صحة التوقيع
للتعامالت  ذا التوقيع يضفي نوعا من الحمايةهبالتالي فإن  ، والموقع األصلي 

 .2لكترونية المبرمجة عبر االنترنتاإل

 التوقيع اللكتروني البيومتري: الفرع الثاني 

 السلوكية و الطبيعية خصائصه و ننسالإل المميزة الصفات على النظام هذا يعتمد
 نبرة و العين شبكة بصمة و صابعاأل بصمةك ، آخر إلى شخص من تختلف التي

 الصفات من سواها و البشري الوجه على التعرف و الدم ضغط درجة و الصوت
 .3إلكترونيا توقيعا   باعتبارها تعتمد ان يمكن التي السلوكية و الجسدية

 الحاسب إلى المعلومات إدخال أجهزة طريق عن موقعال شخصية من التحقق يتم و
 الذاتية الخواص حدأل دقيقة صورة بالتقاط تقوم التي المفاتيح لوحة و الفأرة مثل اآللي
 التعامل حدأ يستطيع ال بحيث الحاسوب داخل مشفرة بطريقة تخزينها يتم و ، نسانلإل
 .4 المطابقة حالة في الإ به

                                      
اإلسكندرية ، ب س  الجامعي ، الفكر ،  دار القانونية المقارنةالتوقيع اإللكتروني في النظم  عبد الفتاح بيومي حجازي ، 1

 .وما بعدها  31ن ، ص 

المري عياض راشد ، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية ، رسالة دكتوراه في القانون  2
 .http//:www.lawاإللكتروني  ، ، منشورة على الموقع 1995التجاري جامعة القاهرة كلية الحقوق ، مصر، 

com   114،  ص . 

 72، ص  1009حسن بودي ، التعاقد عبر اإلنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر،  3

 132، ص  1009خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم اإللكتروني ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصر ،  4
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 الخصائص نأل التقليدي التوقيع بوظائف يقوم لبيومتريا التوقيع نأ البعض يرى و
 التوقيع هذا فإن لذلك و ، آخر شخصأي  عن تميزه نأ شأنها من شخص لكل الذاتية
 ال حتى تشفيره طريق عن هويته تحديد و لشخصا لتمييز بها موثوقا   وسيلة يعتبر
 .1الموقع شخصية خرآ شخص ينتحل نأ يمكن

 ، ماناأل و الثقة درجة حيث من البيومتري التوقيع ضعف يرى اآلخر البعض أن إال
 أو االصابع بصمات تقليد أو التشفير رموز فك الحاسوب لقراصنة يتيح نهأل ذلك و

 .2الكافيين ماناأل و الثقة يوفر ال فإنه لهذا و ،و غيرها  الصوت نبرة تقليد

 التوقيع الرقمي: الفرع الثالث 

قدرة  من هلما يتمتع ب ار صور التوقيع االلكتروني نظم هيعتبر التوقيع الرقمي من أ
أيضا ه ، إضافة لما يتمتع با ز العقد تحديدا دقيقا ومميراف وية أطهى تحديد لفائقة ع

 م العقودار عند إب هتطبيق و هاألمان في استخدام من درجة عالية من الثقة و
 .اإللكترونية

غير  ة ولالمفاتيح المتماث السرية ول فكرة الرموز التوقيع الرقمي من خال جاءو قد  
ياضية المعقدة من المعادالت الر  وغاريتمات ولى اللحيث اعتماده ع ، من ةلالمتماث

، بحيث ال يمكن ألحد كشف الرسالة  برنامجا محددا هذلك باستخدام و ، 3الناحية الفنية
قد تم التحقق من أن تحويل الرسالة  يحمل مفتاح فك التشفير و إال الشخص الذي
 ا أي تغييرهحقلمن أن الرسالة الواردة لم ي هالخاص إضافة إلى تحقق باستخدام المفتاح

  .4أو تعديل

                                      
 1009ع اإللكتروني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، عيسى غسان ربضي ، القواعد الخاصة بالتوقي 1

 24، ص 

 131، ص  1011محمد ابراهيم ابو الهيجاء ، عقود التجارة اإللكترونية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  2

3 Philippe le Trourneau , contrats informatiques et électroniques ,Dalloz, Paris , 2004, p. 

296. 
4 Thibault Verbiert, Etienne Wéry , le droit de l’Internet et de la société de l’information , 

Larcier , 2004, p. 360 - 361. 
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 باستخدام برنامج هصاحب ئهعبارة عن رقم سري أو رمز ينش هووالتوقيع الرقمي 
 ومة ثمهى تحويل الرسالة إلى صيغ غير مفلالذي يقوم ع يسمى الترميز و حاسب و

 ى استخدام مفتاح الترميز العموميلية حيث يقوم التوقيع علا األصهتا إلى صيغهإعادت
 ماهيلبطان رياضيا حيث يتم الحصول عراما متهلكن فين ولالذي ينشئ مفتاحين مخت و

 .1ية أو الخوارزميات غير المتناظرةمن الصيغ الرياض لةلسباستخدام س

 ،اإللكتروني للمحرر ألمانا و الثقة درجة من تحقق اإللكتروني للتوقيع الطريقة وهذه
 إرادة عن واضح و صريح بشكل يعبر كما ، بدقة األطراف هوية تحديد تضمن و

 الشروط كافة ثم من تتوافر و ، لمضمونه قبوله و القانوني بالتصرف المرتبطه صاحب
 عيب لكن و،  اإلثبات في الحجية لها تكون لكي المحررات في المشرع يتطلبها التي

           ، الغير قبل من معرفتها أو األرقام هذه سرقة إمكانية في هو ميالرق التوقيع
 زديادا و التقني التطور و التقدم مع خاصة و مشروع غير بشكل فيها التصرف و

(       Code) الشفرة فك األشخاص بعض محاولة و ، القرصنة و االحتيال عمليات
 إعادة هثم من و ، بنسخها والقيام رونياإللكت بالتوقيع الخاصة األرقام إلى الوصول و

 .2مشروعة غير ألغراض ذلك بعد استخدامها

 : 3المتماثل غير و المتماثل التشفير على الرقمي التوقيع يعتمد و

 قبل من المعلوم و السري الرقم فكرة على يقوم الذي وهو:  المتماثل التشفيرأ ـ 
 .فقط الجهاز و التوقيع صاحب

 المفتاح ، المفاتيح من زوج على يعتمد الذي هو و:  لمتماثلا غير التشفيرـ  ب
 من االستطاعة دون اإلنترنت عبر الرسالة بقراءة القيام شخص لكل يسمح الذي و العام
 التوقيع صاحب الإ يملكه ال الذي هو و الخاص المفتاح و ، عليه تعديل أي إدخال

                                      
 144لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص  1
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 المفتاح نإ و ، الرقم على تعديل أي إجراء شخص آخر ألي يمكن ال إذ الرقمي
 .الموقع شخصية من للتحقق بإصداره المختصة الجهة قبل من يعتمد الخاص

 التي االئتمان بطاقات طريق عن البنكية التعامالت في النظام هذا استخدام بدأ و
 اآللي الصراف جهاز في يدخله الذيالزبون  سوى يعرفه ال سري رقم على تحتوي
 .رصيده من النقود لسحب

ذا نكون قد فصلنا من خالل هذا المبحث في تعريف التوقيع اإللكتروني فقها     به
و تشريعا و تم استنتاج خصائص هذا التوقيع المتعلق بالمحررات اإللكترونية التي تميزه 
عن التوقيع في بعض الجوانب عن التوقيع التقليدي ، كما أوردنا أهم صوره و أشكاله 

طبيعة المعامالت اإللكترونية و هذا ما سنتطرق إليه في التي تؤدي وظائف تتناسب و 
 .المبحث الموالي
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 ائف و مميزات التوقيع اللكترونيوظ: المبحث الثاني

و و أهم صوره المستعملة في البيئة  اإللكتروني التوقيعب المقصود على تعرفنا أن بعد
و التي تؤدي  اإللكتروني التوقيع الوظائف التي يؤديها نأتي إلى تبيان ،اإللكترونية 

 شخصية تحديد في مهما دورا يلعب حيث المعامالت اإللكترونية إثبات في دورها
و يثبت سالمة المحرر  التوقيع صاحب إرادة عن يعبر كما ، غيره عن تميزه و الموقع

نتعرض في هذا المبحث إلى وظائف التوقيع اإللكتروني المرتبط به ، و عليه 
   ي و مميزاته في المطلب األول لنصل في المطلب الثاني إلى المقارنة بينه اإللكترون

 .و بين التوقيع التقليدي

 .وظائف التوقيع االلكتروني :المطلب األول

تحديد هوية ل ، كما استخلصناه من المبحث األولفي المحرر ، يضاف التوقيع 
، غير ظائف التقليدية للتوقيع و تلك هي الو  عن إرادته ، و تأكيد تعبيرهالموقع المعبر

، و هو ما ي إثبات سالمة المحرر اإللكترونيقيع اإللكتروني وفر ميزة جديدة وهأن التو 
 النموذجي للقانون المرفق  -الدليل عنوان في ورد كما - اإلشتراع أو التشريع دليل في جاء

 روعيت بأنه  ،انية منه الث المادة عن تعليقه في اإللكتروني بالتوقيع المتعلق لألونيسترال

 تعيين في المتمثلة الخطي للتوقيع التقليدية االستعماالتتعريف التوقيع اإللكتروني  في

 سالمة ضمان إلى باالضافة المستند بمحتوى الشخص الموقع ذلك قرن و،  الموقع يةهو 

 :و هو ما نناقشه في الفروع أدناه المحرر

 تحديد هوية الموقع :الفرع األول

و ليس  التوقيع تحقيقها فإن أول وظيفة يتولى إلكتروني أم تقليدي توقيع أمام أكنا سواء
، فليس المهم تحديد هوية محرر الكتابة أو منشئ  هي تحديد شخص الموقع المحرر
و إنما المهم هو تحديد هوية الموقع الذي سيلتزم بما ورد في المحرر و ما هو المحرر 
 العبارة أو "...أدناه الموقع أنا :  "بالتعبير المحرر هليست ما عادة، و عليه 1مدون به

                                      
 .105محمد محمد سادات، المرجع السابق ، ص  - 1
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 ذلك من التأكد بعدها يمكن و الملتزم نفسه هو بأن الموقع للداللة .../...."  من كل اتفق"

 لصاحبه التوقيع كان إذا ما تحديد يمكن و ينكروه ، لم ما الموقعين على حجة بذلك وو ه 

        الموقع تحديد  ھي األولى للتوقيع الوظيفة نأ  نستنتج فهنا خاصة بإجراءات ال أم
 1 مكرر  323المادة  في عليه  منصوص الشرط ھذا جاء قد و ، ى هويتهعل التدليل و

 ا عن هويةكاشف التوقيع يكن لم فإذاالمدني ،  القانون من 327 بالمادة إليها المحال

 إسباغ في القانوني  دوره أداء عن يقصر و ،  هب يعتد الف يتهلذات محددا و ، بهصاح

 أو ليةكنية هز  توقيعه  في الشخص استخدم إذا ذلك ريظه ، و 1المحرر على الحجية

 04-15من القانون  01، و طبقا لنص المادة 2 له وجود ال يهمو  باسم وقع أو كميةته
ن الموقع هو شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع فإالمشار إليه سابقا 

أن مفتاح التشفير الخاص يحوزه حصريا الموقع فقط و يستخدم إلنشاء  و اإللكتروني،
و  التوقيع اإللكتروني، و عليه فكل من يوقع إلكترونيا على المحرر تحدد هويته و توثق

 .من القانون  02هذا ما نصت عليه المادة 

 في نجده الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي إلى القانون بالعودة و

 التدليل و الشخص هوية لتعيين طريقة استخدمت أنه إذاعلى  ينص (8 ) مادته الثامنة

تحديد هوية الموقع من خالل ، و مسألة  البيانات رسالة على توقيعا يعد ذلك فإن يهعل
التوقيع كانت من أهم التحديات التي واجهها قبول السند اإللكتروني ، و اإلعتراف 

ئط االلكترونية التي يتم عبرها التصرف المراد إثباته تعتبر مفتوحة كون الوسابحجيته 
لكافة األفراد مما يتيح إمكانية دخول أشخاص على هذه الشبكة بسوء نية إما لتعطيل 

و عليه أصبح التعاقد يتم باتباع إجراءات ، البيانات الموجودة على الشبكة أو تغييرها 
قانوني و التقني و من هذه اإلجراءات القيام محددة تؤدي في محصلتها إلى األمن ال

، غير أن البعض من المعارضين  3بتشفير رسالة المعلومات و التوقيع اإللكتروني
مثال في  باالعتراف بالتوقيع اإللكتروني قالوا بأنه ال يوجد امتداد بين التوقيع اإللكتروني

                                      
 .36 السابق ، ص ، المرجع عبد الحميد ثروت - 1
 .26 السابق ، ص نشأت، المرجع أحمد - 2
 .152ورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص ل - 3
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ص الحامل ، كون هناك و الشخ (استخدام الرقم السري في البطاقة البنكية ) شكله 
جهاز إلكتروني يخضع للجهة المصدرة للبطاقة و بذلك رفضت إحدى المحاكم الفرنسية 

اإللكتروني لك ، بأن التوقيع ا مبررة ذالدعوى التي أقامتها إحدى البنوك على عميل له
للمؤسسة  لم يصدر عن الشخص المراد االحتجاج به عليه و إنما عن اآللة التابعة

  .1بطاقةال مصدرة

يات الحديثة من فقهاء القانون مسائل و قد واجه التقنيين و المتفتحين على التكنولوج
فنية في غاية الدقة للبرهان أنه يمكن التعرف و التحقق من شخصية الموقعين للتحقق 
أساسا من مدى أهليتهم لصحة إلتزاماتهم سيما منها التعاقدية فظهرت عدة تقنيات 

هي المباشرة منها و المتمثلة  ههذ دراستنا، و لعل ما يعنينا في  2 رةمباشرة و غير مباش
جهات ) ، و سلطات اإلشهار  (الهوية اإللكترونية ) أساسا في البطاقات الذكية 

، التي تنبني أساس تقنيتها و سياستها على التحقق بأن مصدر  (التصديق اإللكتروني 
 .التوقيع هو نفسه محرر السند اإللكتروني

كما رأينا آنفا حين التطرق ألهم أشكال التوقيع اإللكتروني أنها اعتمدت على  و
، فمثال التوقيع البيومتري  صفات مميزة للشخص الطبيعي و ذلك للتحقق من هويته

، كذلك الشأن 3يعتمد الخصائص الذاتية للشخص األمر الذي يؤدي إلى تحديد هويته
ى األرقام السرية فالبطاقة البالستيكية تتعلق فيما يخص التوقيع اإللكتروني القائم عل

     بالشخص وحده دون سواه و الذي وحده يملك الرقم السري الذي تفعل به البطاقة 
، و ليس من المبالغة القول أن هذا التوقيع يتفوق  و بصفة منفردة و ال يتشابه مع غيره

                                      
جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية و المدنية لبطاقات اإلئتمان الممغنطة، دراسة تطبيقية في القضاء  - 1

 .111، ص 1999الفرنسي و المصري، دار النهضة العربية 

 .174، ص 1014مان األردن، عالء محمد الفواعير، العقود اإللكترونية، دار الثقافة، ع - 2
 25، ص 1005عالء محمد نصيرات،حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات، دار الثقافة، عمار ، األردن ،  - 3



 

19 

و  شخصية صاحب التوقيع منبالنظر إلى القدرة على االستيثاق على التوقيع التقليدي 
 .1بشكل روتيني في كل مرة يتم استخدام التوقيع الرقمي بها

 .عن إرادة الموقعالتعبير :الفرع الثاني

تحديد هوية  إلى أن الوظيفة األولى للتوقيع و هيبعد أن تطرقنا في الفرع السابق 
إرادة الموقع  ، فالوظيفة الثانية تتمثل في ربط الموقع و بالتالي التحقق من أهليته

 ينطوي إذ السند روح بمثابة ھو فالتوقيع ، أي قصده التعبير عن إرادتهبمضمون السند، 
 قد األخير ھذا  إرادة أن و الموقع ، الشخص من صادرة الورقة بأن الجزم معنى على

من  02و قد عبرت عن ذلك المادة ، 2ابمضمونه االلتزام و الكتابة اعتماد إلى اتجهت
و إثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل ... ": المشار إليه لذلك بقولها04-15القانون 

 التي نصت أنه 1996 لسنة النموذجي من القانون 7التي كرست المادة ، "اإللكتروني

 رسالة في الواردة على المعلومات الموّقع موافقة لبيان اإللكتروني التوقيع يستخدم

 .لبياناتا

ن التعبير عن اإلرادة يكون ن القانون المدني الجزائري فإم 20 لمادةو بالرجوع ل 
باللفظ و الكتابة ، أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك 

، فالقانون يفترض أن مجرد وضع الشخص توقيعه  في داللته على مقصود صاحبه
م بالتالي بوضع توقيعه على مستند ما فإنه أقر بما في السند أو علم بمضمونه و قا

كون التوقيع يعد من وسائل التعبير عن  عليه معبرا بذلك عن موافقته بما ورد في السند
سقطنا هذه أو لو  ،3اإلرادة التي يستخدمها الشخص إلنشاء تصرف قانوني معين

    الوظيفة المناطة بالتوقيع بشكل عام لوجدناها متوافرة و مؤداة في التوقيع اإللكتروني 
ن السند بالمقارنة بالتوقيع التقليدي ض أنها أكثر تعبيرا عنها عن مضمو و لقد وجد البع

                                      
حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق األنترنت، دار النهضة العربية  - 1

 .49، ص1000،القاهرة، 
،  1001،   1الجزائري، د و أ ت ، ط  القانوني النظام مباشرتها في و اإلثبات طرق و ملحة، قواعد بن ثيالغو  - 2

 .45ص
 .49، ص 1999محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون المدني ، دار الثقافة ، عمان ، - 3
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، ففي التوقيع بالرقم السري للدخول لنظام الصراف اآللي ليدل داللة قاطعة على  منه
رضا العميل بالقيام بالعملية المصرفية، و في التوقيع اإللكتروني المبني على رقمين 

    حدث أصال لتوثيق مضمون اإلرادة على الشبكات المفتوحة، عام و خاص فقد است
و التوقيع الرقمي يستطيع أن يعبر عن إرادة الشخص بصورة قد تفوق الصور األخرى 
من التوقيع فالشخص الذي يستخدم مفتاحه الخاص لتشفير رسالة معينة و يقوم من 

طريق اللجوء إلى جهة تشفير و التأكد من صحة توقيع هذا الشخص عن تلقاها بفك ال
التصديق للتوقيع الرقمي فإن ذلك يعتبر من الوسائل اآلمنة في التعبير عن اإلرادة و 

 .1التي يمكن اللجوء إليها حين التعامل في الشبكات المفتوحة

من هنا نستخلص أن استخدام التقنيات المتقدمة التي تضمن تحديد هوية الموقع 
و تمكينه من السيطرة عليه، من شأنه أن يؤدي إلى  فالتزامه بمضمون السند المرتبط

توفر الثقة في صحة التوقيع اإللكتروني و مساواته بالتوقيع التقليدي الذي يتم تدوينه 
على السندات الخطية من حيث الحجية في اإلثبات و أن إيجاد تقنية محايدة لتأكيد 

ص الذي أصدر هذا هوية الموقع و صفته و صحة توقيعه و نسبة السند إلى الشخ
التوقيع من شأنها توفير الثقة في صحة صدور السند عن إرادة موقعه و التزامه 

ففي قضية عرضت على القضاء الفرنسي استخلصت المحكمة ، 2بمضمون هذا السند
ذات المسؤولية  CBأن التوقيع الموضوع أسفل صحيفة اإلستئناف بواسطة شركة 

، و اكتفت محكمة اإلستئناف أن تحديد  M ; Yللسيد المحدودة هو التوقيع اإللكتروني 
هوية الشخص الذي استخدم التوقيع اإللكتروني كان غامضا فرفضت النظر في 

 .3الدعوى

و في حكم آخر تدور وقائعه حول إبرام عقد قرض عرفي مكتوب بأكمله بآلة كاتبة 
بلغ القرض المقر باإللتزام ، و م M Xفي شكل حروف و ارقام و بواسطة المدعو 

                                      
 .73عالء محمد نصيرات ، المرجع السابق ، ص  - 1
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السابق قد تمت الموافقة على تحويله مصرفيا بعد أن حدد المبلغ المطلوب سداده ، فقد 
الذي تم بتوقيع بيد المقترض ال يشكل مبدأ قضت محكمة اإلستئناف بأن التصرف 

ثبوت بالكتابة، لكن محكمة النقض نقضت الحكم على أساس أنه إذا كانت اإلشارة إلى 
ا بالحروف أو األرقام و مكتوبة بواسطة الطرف الملتزم نفسه و لم المبلغ أو الكمية كله

تكن كتابتها بخط اليد ضرورية فإنه يجب أن تنشأ و تبعا لطبيعة الدعامة وفق إجراءات 
لتحديد الهوية تتفق مع القواعد المنظمة للتوقيع اإللكتروني أو أي إجراءات أخرى تسمح 

 .1تابة و رضى بهابكفالة أن الموقع هو من قام بتلك الك

 إثبات سالمة المحرر:الفرع الثالث

نقصد بضمان سالمة السند اإللكتروني التحقق من صحته عند تقديمه لالستدالل 
به، بوصفه دليال في اإلثبات، و لما كان مضمون السند الورقي وسيطه مجسد ال يكون 

 التغيير و التبديل  السند صحيحا إال ببقاء هذ المادة التي كتب عليها السند سليمة من
عن الكتابي بأن السند اإللكتروني يتخذ شكل ملف و بهذا يختلف السند اإللكتروني 

فالدعامة اإللكترونية  ، 2موقع الكترونيا و ينتقل من وسيط إلكتروني إلى آخر معلوماتي
 ربط التوقيع إلى يلجأ و عليه،  ال تؤمن الثقة و المصداقية في السند اإللكتروني

بعد  وقع تغيير كل لكشف منطقيا ربطا المحرر مضمون اإللكترونية بالكتابة كترونياإلل
 الرقمية التوقيعات في فمثال ذلك ، لكشف طريقتها التوقيع في تقنية و لكل ، 3وضعه

 ومةمفه و مقروءة ، بيانات إلى المشفرة البيانات تحويل من بد ال صحة التوقيع من للتأكد

 بها يعبث لم البيانات صحيحا و التوقيع كان فإن ، و الخاص عامال المفتاحين باستخدام

 يمكن فال غيرت قد البيانات أو صحيح التوقيع غير كان و إن النتيجة ھذه إلى توصلنا

 اإللكتروني عليها فالتوقيع التوقيع و الكتابة اإللكترونية بين منطقي ربط لوجود الرموز فك

بمعنى خلو  ، 4تغيير أو تعديل أو من أي عبث المحرر سالمة ضمان وظيفة يؤدي إذن
                                      

 .101محمد محمد سادات، المرجع السابق، ص  - 1

 .179عباس العبودي، المرجع السابق،ص - 2

 .50، ص  1005يوسف ، التوقيع اإللكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، أمير فرج  - 3
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البيانات التي يتضمنها المحرر اإللكتروني من أي تعديل أو تحريف سواء بالحذف أو 
باإلضافة و ذلك أثناء إنشائه أو نقله أو إرساله أو حفظه أو استرجاعه و بصرف 

  .1النظر عما إذا كان التعديل عمديا أو غير عمدي

ذا المطلب أن التوقيع اإللكتروني يؤدي وظائف التوقيع و يمكن أن نخلص من ه
التقليدي المتمثلة أساسا في ربط الموقع بالسند فتحدد هويته و من ثمة التأكد من 

، باإلضافة إلى  و قبوله به هليته، و كذا التدليل برضا الموقع عن مضمون السندأ
ار طبيعته الوهمية غير وظيفة حفظ السند اإللكتروني من أي تغيير أو تعديل، باعتب

، و ربما ذلك جعل المجسدة و المحسوسة و التي ال تترك أثرا إذا ما تم العبث بمحتواه
جل التشريعات تطبق التوصيات التي توصلت إليها لجان األمم المتحدة في هذا 

، و تطبق محتويات القوانين النموذجية المتعلقة بها، و كذا السعي إلى تطوير الصدد
   .ظمة التي باتت واقعا ال بد من التعايش و التفاعل معههذه األن

 .تمييز التوقيع االلكتروني عن التوقيع التقليدي: المطلب الثاني

   بعد أن تطرقنا في النقاط السابقة للتعاريفات المختلفة المعطاة للتوقيع الكتروني، 
توقيع اإللكتروني كان و كذا أهم صوره و وظائفه و مميزاته و استكماال لتحديد ماهية ال

لزاما إيراد مقابلة بين التوقيع الحديث المتعلق بالتوقيع اإللكتروني و ما هو كائن و 
 :معروف أال و هو التوقيع التقليدي و يكون ذلك في النقاط التالية

 الشكلمن حيث : الفرع األول

 إلصبعا بصمة أو اإلمضاء على الكتابي الشكل في التقليدي التوقيع صورة تصرتق
كما هو الحال في القانون  الختم أو من القانون المدني، 293طبقا لنص المادة 

فاإلمضاء هو عالمة شخصية توضع كتابة بحيث تتيح تحديد شخص  ، المصري
م عن إرادته التي ال يحيطها أي ، و تن على وجه ال يتطرق إليه أي شك محدثها

                                      
 .111،ص نفس المرجع ،  محمد محمد سادات - 1



 

33 

 معينة صورة التشريعات ددتح لم بالمقابل،  1غموض، في قبول مضمون السند
         الحروف مجموع باعتباره موسعا عاما ومافهم أعطت بل االلكترونية للتوقيعات

 الضوابط حددت ، فقدحتى األصوات  اإلشارات و الرموز و األرقام و العالمات و
 ظهارإ و ،بشكل متفرد التوقيع صاحب هوية تحديد ضرورة اشترطت إذ ، فقط العامة
 الموقع المحرر في المضمن القانوني التصرف بمضمون الرضا و اإلقرار في تهرغب

 .2الكترونيا

يكون للموقع حرية في اختيار توقيعه و صيغته فله أن و عليه ففي التوقيع التقليدي 
يعتمد اإلمضاء أو يستبدله ببصمة اإلصبع أو الختم ، أو يجمع بين الطريقين مثل 

 م و اإلمضاء دون الحاجة إلى الحصول علىاإلمضاء و بصمة اإلصبع، أو الخت
، أما بالنسبة للتوقيع في الشكل اإللكتروني  ختيارترخيص من الغير أو تسجيل هذا اال

و يتعلق ،  فاألمر مختلف كونه يعتمد على إجراءات و تقنيات ال بد أن تكون آمنة
يستلزم تدخل  األمر بآلية انشاء التوقيع اإللكتروني المؤمنة ، حتى أنه لضمان أكثر

التي  ، و هم مقدمي خدمات التوثيق ، طرف ثالث يضمن توثيق التوقيع اإللكتروني
تمنح شهادات توقيع موثقة و تخضع لشروط و أوضاع تحددها اللوائح ، كما تضع 

في إصدار  على عاتق هؤالء سلسلة من االلتزامات بهدف تحقيق حد أدنى من األمان
 .صاحبه وحده التوقيع، و ضمان اقتصاره على

سهل ي هنا من و ، علم ليس و فن فهو الشخص، به يقوم رسم عن عبارة العادي التوقيع
 أمن حدود في و لاألص حيث من االلكتروني التوقيع نجد بالمقابل ، تقليده أو تزويره

 . تزويره يصعب بالتالي و ، فنا ليس و علم ، التوقيع صاحب قبل من جهبرنام استخدام
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 الدعامةمن حيث : انيالفرع الث

عادة للتدليل على ينشأ التوقيع المكتوب بوضع العالمة المميزة في نهاية المحرر 
قبول الموقع بما ورد في المحرر و وضعه في مكان آخر يمكن أن يثير الشكوك حول 

، مع العلم أنها مسألة موضوعية تخضع للسطة التقديرية توافر الرضى بمضمون السند
، و من المتفق عليه أنه إذا 1بمدى تأثير مكان التوقيع على رضا الموقع للقاضي بالقول

كان السند يشمل عدة أوراق فيكفي التوقيع في نهاية الورقة األخيرة شرط ثبوت اإلتصال 
الوثيق و التتابع المنسق بين سائر األوراق و هي كذلك تتعلق بالموضوع يقدرها 

ين التوقيع العادي و الدعامة المادية هو و اإلتصال ب .القاضي أثناء نظر النزاع
اتصال كيميائي و ال يمكن الفصل بينهما إال باتالف السند أو إحداث تغيير و تعديل 
في التركيب الكيميائي للحبر و مادة الورق المستخدم ، و هذا التغيير يترك أثرا ماديا 

 .2التحقق منهيمكن 

 في يوضع التقليدي فالتوقيعيها عل انيوضع التي الدعامة أو الوسيط ناحية من كذلك
 التوقيع يسمى أصبح حتى ورقية دعامة الغالب في هي و الملموس المادي الوسيط
 الحاسب جهاز يكون قد لكترونيإ وسيط في فيتم االلكتروني التوقيع أما ، الورقي
  .رهاغي و االنترنت أو اآللي،

 فالحضور الجسدي ألطراف التصر من حيث  :الفرع الثالث

والتعبير عن  ة لتحقيق شخصية الموقعلوسي هو، ف ث وظائفيدي يؤدي ثاللالتوقيع التق
 التصرف ألطراف ى الحضور الماديلدليل ع راأخي م بمضمون الورقة وزافي االلت إرادته

 ائفوظ هلكتروني فتناط باإل أما التوقيع، م قانونا أو اتفاقا وقت التوقيع هأو من ينوب عن
و بالفعل ه على أنهالتوثيق  القائم بالتوقيع و ويةهحديد ، ت حب التوقيعتمييز الشخص صا

،      م از االلت القبول بالعمل القانوني و ة الشخص فيراد، التعبير عن إ صاحب التوقيع
تعديل الحق يقتضي توقيع  لكتروني بحيث أن أيبين التوقيع اإل و هذلك بالربط بين و

                                      
 .147،ص 1009،  1إلياس ناصيف،العقد اإللكتروني في القانون المقارن،منشورات الحلبي الحقوقية،ط - 1
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معدا  دليال هعل منثم يج من و، ي لفة المحرر األصستند االلكتروني صجديد منح الم
بين  النزاعأن يثور  نفس منزلة الدليل الكتابي المعد مسبقا قبل لهثبات مقدما لإل

 .1فااألطر 

 ف التصرفألطراى الحضور المادي لن التوقيع االلكتروني ال يعتمد عحظ أيالو منه 

 ، فالتوقيع االلكتروني يديليع التقف التوقى خالليم قانونا أو اتفاقا علأو من ينوب ع
 .بعد دون حضور مباشر بين الطرفين ى التعاقد عنليقوم ع

 
 خالصة الفصل األول

 
نخلص من خالل ما تم توضيحه في الفصل األول أن التطورات التكنولوجية و شيوع 
 استعمال الوسائط اإللكترونية أدى إلى ظهور التوقيع اإللكتروني الذي يعتبر جملة من

شارات أو الرموز أو الحروف أو السمات البيومترية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف اإل
القانوني ، و تسمح بتمييز شخص صاحبها و تحديد هويته ، و تنم عن رضائه بهذا 
التصرف القانوني ، و بناء على اختالف آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني تختلف صوره و 

مثلة في التوقيع بالقلم اإللكتروني و التوقيع البيومتري ، و كذا أشكاله وضحنا بعضها و الم
التوقيع الرقمي ، و التي تؤدي كافة وظائف مشتركة تتمثل أساسا في تحديد هوية الموقع 
و التعبير عن إرادته في ابرام التصرف اإللكتروني وفقا لما ورد في المحرر الموقع عليه ، 

إللكتروني الثبات سالمة المحرر المرتبط به ، و بالرغم باالضافة إلى استعمال التوقيع ا
من هذه الوظائف المتقاربة مع وظائف التوقيع التقليدي فإنه يوجد مواضع اختالف بينهما 

 .التوقيع و الدعامة المثبت عليه تتعلق أساسا بشكل
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اإلثبات بواسطة التوقيع  

 اإللكتروني
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 بواسطة التوقيع اللكتروني الثبات: الفصل الثاني 

 التكنولوجية االتصال وسائل بها تحظى باتت التي الكبرى ةاألهمي أحد على يخفى ال
 عملية في اشكاالت تثير الوسائل هذه أن إال ، األفراد بين االلكترونية التعاقد وسائل و

خاصة في مجال التجارة اإللكترونية  لكترونيةاإل التعامالت عن يعرف فما ، اإلثبات
 اغالب يتم قد فالتعامل ، لوجه وجها نالطرفي اجتماع و حضور دون و بعد عن تتم أنها
غير  التعامل يجعل هذا األمر هذا و لكترونيةاإل المواقع و االنترنت شبكة عبر

 من أو منه التحقق أو اآلخر الطرف رؤية طرف لكل يتاح ال و مراقب أو مضبوط
الموقع على  حماية تستدعي األمور هذه كل ، البضاعة معاينة حتى أو أهليته

 حماية في كبيرة بأهمية يحظى اإلثبات ألن و ، قانوني بشكلاإللكترونية  المحررات
و ذلك من خالل  بواسطة التوقيع اإللكتروني اإلثبات فينبحث  أن آثرنا الحقوق

التطرق في المبحث األول إلى الشروط الواجب توافرها في التوقيع اإللكتروني من أجل 
الشروط العامة أو الشروط الخاصة بالتوقيع ب به كدليل إثبات سواء تعلق األمر دأن يعت

الموصوف، ثم نتناول في المبحث الثاني القوة الثبوتية للتوقيع اإللكتروني من خالل 
 .لكترونيعرض بعدها أهم تطبيقات التوقيع االتبيان الحجية القانونية التي منحت له لن

 شروط إضفاء الحجية على التوقيع اإللكتروني: المبحث األول 

موقعة ،        كانت إذا إال اإلثبات في دليال كامال تعد ال الكتابة أن معلوم هو كما
، سواء تعلق األمر  اإلثبات في حجته الكتابي الدليل يفقد التوقيع فغياب عليه و

 التشريعات معظم اشتراط بالمحررات الورقية أو المحررات اإللكترونية ، فأدى هذا إلى
 فيه معينة شروط توافر ضرورة اإللكتروني التوقيع على نونيةالقا الحجية أضفت التي
 .التوقيع بهذا الثقة تعزز حتى

و هذا ما نعرضه في هذا المبحث من خالل التطرق للشروط العامة للتوقيع  
ثم نتطرق إلى الشروط الخاصة بالتوقيع اإللكتروني  األول،اإللكتروني في المطلب 

 .اإللكتروني في المطلب الثاني الموصوف المرتبط بجهات التصديق
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 الشروط العامة للتوقيع اللكتروني: المطلب األول 

يتبين لنا أن المشرع الجزائري تناول نوعين من  04-15من خالل قراءتنا للقانون 
التوقيع اإللكتروني ، توقيع إلكتروني يمكن اعتباره بسيطا أو عاديا و توقيع إلكتروني 

النوع األول المتعلق ف،  وع من هذه التواقيع شروط معينـةموصوف ، و قد حدد لكل ن
نما اكتفى بذكر استعماله  بالتوقيع اإللكتروني البسيط لم يعط تعريفا محددا له ، وا 
كوسيلة لتوثيق هوية الموقع و له حجية في إثبات قبول الموقع بمضمون الكتابة في 

 .من القانون 02الشكل اإللكتروني حسب المادة 

ظ على هذا الشرط قد أعاد المشرع ذكره في شروط التوقيع اإللكتروني و يالح
من القانون المذكور باشتراطه أن كل يكون التوقيع  07الموصوف في المادة 

 .اإللكتروني موصوفا أن يرتبط بالموقع دون سواه و يمكن من تحديد هويته

وني إلضفاء حجية الشروط العامة الواجب توافرها في التوقيع اإللكتر  و عليه فإن
اإلثبات عليه تتمثل أساسا في شرط ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقع و هذا ما 
نوضحه في الفرع األول ، و يتفرع عنه شرطين و هما سيطرة الموقع على الوسيط 

نبينه في الفرع وسائل التي تم إنشاء التوقيع اإللكتروني بواسطتها الاإللكتروني أو 
ن يمكن من الكشف عن التغييرات و التعديالت الالحقة بالبيانات ، و كذا أالثاني

و هذا نشرحه في الفرع الثالث ، و بتوفر هذه الشروط نكون بصدد التوقيع  الخاصة به 
إلى الشروط العامة  باإلضافةاإللكتروني البسيط ، يستلزم العتباره توقيعا موصوفا 

 .واليشروطا خاصة سيتم التطرق إليها في المطلب الم

 شخص الموقعوقيع اللكتروني لهوية التتحديد  :األولالفرع 

ضية ار لما كان األمر يتعلق ببيئة افت بد أن يبين التوقيع شخصية صاحبه ، و ال
ف ، حيث ال نستطيع تحديد الطرف الموقع والتعرف راالحضور المادي لألط يغيب فيها

شخصيته ، فقد أصبح ارتباط  وضع توقيعه الدال على خالل حضوره و عليه ماديا من
      مسألة تقنية تتعلق بوضع التكنولوجيا الالزمة لتأمين المواقع  هذا التوقيع بصاحبه

لها القدرة على التوثق من شخصية أصحاب التوقيع  متابعة رقابية من جهات معتمدة و



 

39 

ل ، هذا الذي يجع 1ت اإللكترونيةراالمحر  باستخدام مفاتيح شفرة يتم وضعها على
 ، حيث يأتي هذا التوقيع 2الموقع على التعريف بشخص راقاد فريدا و و مميزاالتوقيع 

    ،  أو باستخدام طرق تكنولوجية مختلفة لكترونيةإفي شكل أرقام أو رموز أو أشكال 
المستخدمة في إنشاء التوقيع اإللكتروني يؤثر على درجة  لذلك فإن نوع التكنولوجيا و

 .3اإللكتروني تع بها التوقيعالموثوقية التي يتم

 ى التعريف بشخصيةلع اذا الشرط أن يكون التوقيع االلكتروني قادر هب ليتطو عليه 
التي  اإلمضاء و البصمة و و الختم هاعيدي بأنو لكما في التوقيع التق و ه، إذ أنالموقع

لم ن و إالتوقيع االلكتروني  يجب في ه، فإن اهى التعريف بشخص صاحبلتكون دالة ع
الرسائل  ىلالموقع ع يكفي أن يحدد شخصية هى اسم الموقع فإنلع يكن مشتمال

 التوقيعات االلكترونية و ات إصدارهإلى ج ل الرجوع مثالااللكترونية وذلك من خال
التوقيع الرقمي يحدد  ، فمثال يتوقيع االلكترونلل ذا المستخدمهشخصية التي تبين 
ذا الشكل هو الذي اختار هأن الشخص الموقع  إلى ، باإلضافةه يعود إلي هالموقع ألن
 .4هويتهيحدد  و هليعبر عن

 دعم إذا السيما الموقع الشخص هوية تحديد يمكن اإللكتروني التوقيع خالل ومن
 تحديد على قادرا   السري التوقيع يعتبر بذلك و ، األمان و الحماية بوسائل التوقيع هذا
 ذلك أمثلة ومن ، صاحبه قبل من الإ معرفته كنيم ال انه اعتبار على الموقع هوية

 .5السري الرقمب المقترنة الدفع بطاقات

ه ، فإن فة إذا تم إنشاؤه بصورة صحيحةللكتروني بصوره المخن التوقيع اإلنجد أ و
لم ، فالتوقيع بالق الخاصة بالشخص وحده دون غيره مات المميزة ويعد من قبل العال
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     ، مات مميزة لشخص عن غيرها تتضمن عالهغير  قمي وكتروني أو التوقيع الر لاإل
ا هكلل بعض أدوات إنشاء التوقيعات تمتيعني أن قيام أكثر من شخص باستعما الذي و

وية مستعمل واحد هى تحديد لك األداة يجب أن تكون قادرة علفإن ت مثال مؤسسة
 .1ىى حدللكتروني عإسياق كل توقيع  يف هلبس في تحديدا ال

 التوقيع على الموقع سيطرة:  الثانيالفرع 

إذا كان بإمكانه السيطرة على الوسيط اإللكتروني تتحقق سيطرة الموقع على التوقيع 
ذلك لضمان أن يكون صاحب التوقيع منفردا به  المتضمن هذا التوقيع ، و اإللكتروني

 .2استعماله بأي شكل من األشكال سواء عند التوقيع أو

ال يطلع عليها  سراالبد من بقاء منظومة إحداث ذلك التوقيع  لضمان هذه السيطرة و
أن التوقيع يترتب عليه آثار قانونية  حتى ال يساء استعماله من قبل الغير سيما وأحد 

 .3حق الغير و في حق الموقع

 الوسيط على غيره دون وحده الموِقع تحكم و سيطرة الفنية الناحية من تتحقق و
 حفظ ألداة الموِقع حيازة طريق عن ونياإللكتر  التوقيع تثبيت يف تخدمالمس اإللكتروني

 .4بها المقترن السري الرقم و المؤمنة الذكية البطاقة متضمنة الخاص الشفري المفتاح

حيث  ة التوقيع،لوسي علىناك حكم قضائي فرنسي يؤكد ضرورة سيطرة الموقع ه و
 ، الخاص بالتوقيع 1000يعد أول حكم صدر في فرنسا بعد صدور قانون مارس 

 ذاه 1000أكتوبر  10في  Besançon، إذ أصدرت محكمة استئناف  لكترونياإل
 ضرورة أن تكون وسائل التوقيع االلكتروني تحت سيطرة الموقع ه، إذ جاء في الحكم 

 .ى الغيرلال ع ى الموقع ولذا التوقيع حجة عهال ال يعتبر إ ، و غيرالحده دون و 
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، إذ ه ين مع محاميلقضية أحد الموك لذي صدر بمناسبةاالحكم ذا همقتضى  و
البيانات  قام بنشر و لهموك هلكتروني الذي قام بى التوقيع اإللذا األخير عهاحتج 

لكتروني يكون لو قيمة قانونية أن التوقيع اإل، إذ بين الحكم  الخاصة بالتوقيع بصحيفة
،  غيرالموقع وحده دون لباشرة لا تقع تحت السيطرة المهالوسائل التي يتم ب إذا كانت

ذا التوقيع، هبين التصرف المتضمن ل ذا التوقيع وهة بين صلناك هتكون  كما يجب أن
ينتج التوقيع  نذه الشروط فلهن لم تتوفر إ ، و التصرف صحيحا ذاهأن يكون  و
وية هال يعبر عن  ه، ألن أي حجة في اإلثبات ه يكون لال وة قانوني ارلكتروني أثاإل
 .1لموقعا

 إمكانية الكشف عن أي تعديل أو تغيير في بيانات التوقيع اللكتروني:الفرع الثالث

خاصة إذا لم يكن ، يضمن الثقة المحرر اإللكتروني محتوى إن التأكد من سالمة 
      جيا الحديثة و ف مع ما تحمله التكنولراسابقة بين األط هناك عالقات أو تعامالت

 .لكترونية آمنةإالبد من وجود بيئة  لتوفير هذه الثقة ، و اإلنترنيت من مخاطر و

ى لبحيث ينسحب التوقيع عاإللكتروني اية المحرر هفي ن ه عادةتوقيعيضع فالموقع 
ذا ال يمنع من وضع التوقيع في أي مكان من هلكن  و، البيانات الواردة بالمحرر  كافة

اتصاال  يكون التوقيع متصال أن لزملكن ي و، ى ذلك لف عطراإذا اتفق األ المحرر
 .2بالمحرر المكتوبشرا ماديا ومبا

المحرر  قراباقي أو  و اليهبطة حقيقية بين الورقة الموقع عراناك هزم أن تكون يل و
طالما  هوظيفت داءالقانونية أل هحجيت أثره و هو الذي يمنحهى المحرر لفوضع التوقيع ع

 .3مون المحررر الموقع بمضار ى إقليدل داللة واضحة ع هأن

 المحرر كتابة يتم أنيجب  اإللكتروني التوقيع في الثقة و األمانق تحقو من أجل 
 صحة و على المحافظة شأنها من وسائل أو نظم باستخدام عليه التوقيع و اإللكتروني

                                      
 19، ص  1004دار النيضة العربية ، القاهر ، مصر ، أيمن سعد سليم ، التوقيع االلكتروني ،  1

 34خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص  2

 . 35عبد الحميد ثروت ، التوقيع االلكتروني ، المرجع السابق ، ص  3



 

41 

 كشف إلى تؤدي و سالمته تضمن و التوقيع على المشتمل اإللكتروني المحرر سالمة
 .إلكترونيا عليه التوقيع تم الذي اإللكتروني المحرر بيانات يف تغيير أو تعديل أي

المحرر  ذه المسألة أساسا بكفاءة التقنيات المستخدمة في تأمين مضمونهق لتتع و
من  و ، بشكل ال يقبل االنفصال عن التوقيع هبالتالي تأمين ارتباط لكترونيا وإالمدون 

 ال خاص و ى مفتاحين عام وليعتمد ع نية التوقيع الرقمي الذيذه التقنيات تقهم هأ
 ك المفتاح القادرلمضمون المحرر إال الشخص الذي يم ىلع عليستطيع أحد أن يط

 اهمهيع إلى معادلة رياضية ال يمكن فو يحول التوقه، ف ى تمكين الشخص من ذلكلع
ى لبالتوقيع ع ذلك فإن المحرر يرتبط ىلبناء ع إال بالمفتاح الخاص ، و قراءتهاال  و

 .1هالمحرر أن يقوم بتعديل مضمون ال يمكن ألحد غير صاحب و لهنحو ال يمكن فص

 شروط التوقيع اللكتروني الموصوف: الثاني المطلب 

          المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  04-15من خالل استقرائنا للقانون 
لواجب توافرها في التوقيع ط امنه الشرو  07و التصديق االلكترونيين نجد في المادة 

كتروني الموصوف و حددها بالشروط العامة للتوقيع اإللكتروني التي تم ذكرها في االل
    المطلب السابق باإلضافة الى شرطين أساسيين سيتم التطرق اليهما في هذا المطلب 
 و هما أن يكون منشأ بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف
و نوضح ذلك في الفرع األول ، و أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني 
   موصوفة صادرة عن جهات التصديق اإللكتروني و نفصل ذلك في الفرعين الثاني 
و الثالث ، و بإضافة هذين الشرطين يصبح التوقيع اإللكتروني ذو قوة ثبوتية تختلف 

 .شرحه في المبحث الموالي عن التوقيع االلكتروني البسيط كما سيتم 
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 التصميم وفق آلية إنشاء التوقيع اللكتروني الموصوف :الفرع األول

كد من هوية مصدر لكتروني هو آلية لحماية المعلومات و ذلك بالتأالتوقيع اإلإن 
ئق هم الطرق المستخدمة لضمان الوثاحيث أنه يعتبر من أ( الرسالة) المعلومات

 .و الوثيقة مطمئن من الطرف الذي أرسلها لهالرسالة أالمرسلة بجعل مستقبل 

و من أجل تصميم هذا التوقيع اإللكتروني يجب استعمال آلية إنشاء مؤمنة و هذا ما 
على ان اآللية التي تم إنشاء التوقيع  04-15من القانون  10أشارت إليه المادة 

الموالية التي  11المادة اإللكتروني الموصوف بواسطتها مؤمنة وفقا لما تم توضيحه في 
 :تبين المقصود بآلية اإلنشاء المؤمنة و اشترطت أن يتوفر فيها المتطلبات التالية 

 :ن بواسطة الوسائل التقنية و االجراءات المناسبة على األقل ما يلي مـ أن تض 1

ـ أال يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني إال       
 مرة واحدة ، و أن يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت االعتماد

البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني عن طريق  دـ أال يمكن إيجا      
طريق الوسائل التقنية  نلتوقيع محميا من أي تزوير عااالستنتاج و أن يكون هذا 

 .المتوفرة وقت االعتماد

أن تكون البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني محمية بصفة موثوقة ـ       
 .من طرف الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل اآلخرين

ـ يجب أن ال تعدل البيانات محل التوقيع و أن ال تمنع أن تعرض هذه البيانات  1
 .على الموقع قبل عملية التوقيع

لجزائري من أجل اعتبار آلية إنشاء التوقيع هذه الشروط التي وضعها المشرع ا
صديق اإللكتروني من تاإللكتروني مؤمنة و منه يمكن المطالبة بالحصول على شهادة ال

 .جهات التصديق اإللكتروني المرخص لها من سلطات التصديق اإللكتروني
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ير و يعتبر التشفير آلية إلنشاء التوقيع اإللكتروني خاصة التشفير الرقمي و التشف
 .البيومتري

 وماتلدف حماية سرية معهموعة من الرسائل الفنية التي تستمجفيقصد بالتشفير 
، و تشفير البيانات  معينة عن طريق استخدام رموز خاصة تعرف عادة باسم المفاتيح

 تها إال من وجهيستخدم ا فالهتأمين خصوصيت ا وهمتى ساللدف المحافظة عهيست
 .1هإلي

ا همحتوا الرسالة بطريقة تخفي حقيقة هية تمويلعم: "هير بأنالتشفبعض العرف كما 
 .2"  غير مقروءة زاا رمو لهتجع و

ذه الكتابة هعدم فتح شفرة  السرية و م الكتابةلع: "ه البعض اآلخر بأن هعرف و
 .3 "السرية من قبل غير المخولين

 مح لمنا خوارزمية رياضية ذكية تسهتقنية قوام: "ه عرف التشفير أيضا بأنكما 
، أي  بالعكس ، و بأن يحول رسالة مقروءة إلى رسالة غير مقروءة ك مفتاحا سرياليمت
 4"يةلا األصهاعادة الرسالة المشفرة إلى وضعيت يستخدم المفتاح السري لفك الشفرة و أن

ثم وضع  1990المشرع الفرنسي بالتشفير بمقتضى القانون الصادر في  قرقد أ و
قة باستخدام لالضوابط المتع 1995 فيفري 14 لصادر فيا 101 - 95رقم  رارالق

 ك التي تتم عنلت : "اهت التي تتم بواسطة التشفير بأن، حيث عرفت التعامال التشفير

                                      
1 Lionel Bochurberg   , Internet et commerce électronique   , Delmas, 2ème édition, 2001, p. 

153. 
المومني عمر حسن  ، التوقيع االلكتروني و قانون التجارة االلكترونية ، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان ،  2

 . 54، ص  1003االردن ، 

عبد األمير خلف ، أمنية المعلومات وتقنيات التشفير ، دار حامد للنشر و التوزيع ،  أحمد عوض حاج علي، حسن 3
 . 34، ص  1005الطبعة األولى، 

4 Lionel Bochurberg   , op. cit, p. 154. 
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 ومة من الغير سواء بوسائل مادية أوهومات في شكل رموز غير مفلطريق كتابة المع
 .1" ذا الغرضهمعالجة آلية تتم لتحقيق 

 تشفير عملية في الخاصة المفاتيح استعمال خالل منيتم  التشفيرو منه فإن 
 يمكن ال وكأنها تظهر أشكال إلى الرسائل بتحويل ذلك يتم و ، تشفيرها فك و الرسالة
 بمفتاحين االستعانة يتم و ، السابق في عليه كان ما إلى النص إعادة ةثم من و فهمها

           البيانات لتحويل ، رونياإللكت التوقيع إلنشاء حسابي بشكل مرتبطين مختلفين
 لو الغير يستطيع ال و المتماثل غير التشفير بنظام أخرى مرة تثبيتها ثم المعلومات و

 التعرف في استخدامه و بالموِقع الخاص المفتاح اكتشاف العام الشفرة مفتاح عرفوا
 شخص أو فقط واحدة جهة لدى معروفا   يكون الخاص المفتاحو  ، الرسالة محتوى على
 فعادة العام المفتاح أما ، شفرتها فك و الرسالة لتشفير ُيستخدم و ، الُمرِسل هو و واحد
 .2شخص أو جهة من أكثر لدى معروفا   يكون ما

و عليه فأنه في التوقيعات الرقمية المعتمدة على ألية التشفير يرتبط المفتاح العام و 
ع سوى المفتاح الخاص ، ألنه هو الخاص بشخص الموقع ، فال يلزم أن يشمل التوقي

 .3الذي ينبغي الحفاظ على سريته أما المفتاح العام فهو متاح للعموم

 اإلضرار ثم من و انتشارها و والمعلومات البيانات ءإفشا إلى الشفرة فك ويؤدي
 .4و بالغير بأصحابها

رية أي أو باستعمال القياسات البيومت او كما سبق ذكره فإن التشفير يكون إما رقم
الحيوية للشخص ، و هي اآللية التي تعتمد على المميزات الحيوية أو الذاتية أو 
البيومترية للشخص الطبيعي المنشئ للتوقيع اإللكتروني حيث يتم التوقيع اإللكتروني 
من خالل تجهيز نظم المعلومات بالوسائل البيومترية أي تسمح بتخزين هذه الصفات 

التشفير ، ثم يتم فك التشفير و التحقق من التوقيع بمطابقة على جهاز الحاسب بطريقة 
                                      

1 Feral Schuhl ,  le droit a l’épreuve de l’Internet  ,Dalloz , Paris , 1999, p. 167 . 
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الصفات و الخواص الطبيعية لمستخدم التوقيع مع الصفات و الخواص المخزنة على 
، و من أمثلتها بصمة الصوت أو بصمة األصبع أو بصمة القرنية أو  1الحاسب 

 .الشفاه و غيرها

وقيع اإللكتروني ، إال أنه  يجب و من خالل ما سبق يتضح تعدد تقنيات انشاء الت
، و تقوم الهيئة 04-15من القانون  11أن تتوفر على الشروط المحددة في المادة 

الوطنية المكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني من التأكد من مطابقة اآللية 
من  14المؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف و هذا ما نصت عليه المادة 

القانون ذاته ، إال انه بالرجوع الى األحكام االنتقالية و الختامية لهذا القانون في المادة 
فإنها توكل مهام هذه الهيئة الوطنية إلى المصالح المختصة في هذا المجال لفترة  75

سنوات ابتداء من  05وز هذه المدة اإنتقالية تدوم إلى حين إنشاء الهيئة على أن ال تتج
 .*نشر هذا القانون في الجريدة الرسميةتاريخ 

و بعد أن تطرقنا إلى الشرط األول للتوقيع اإللكتروني الموصوف و هو تصميمه 
وفقا آللية إنشاء مؤمنة ، نتطرق إلى الشرط الثاني و هو التصديق اإللكتروني 

 .الموصوف

 التصديق اللكتروني الموصوف: الفرع الثاني 

 و ، إثباتها حول تدور التي القانونية المشاكل من العديد يةاإللكترون المعامالت أثارت
 إليه تنسب ممن اإللكترونية المعاملة صدور من التأكد إلى الحاجة ظهرت لذلك نتيجة
 عليها يطلق متخصصة جهات الحالي الوقت في به تقوم ما وهذا ، تحريف أو تعديل دون

ة التصديق اإللكتروني و التي تمنح شهاد لكترونياإل التصديق جهات تسمية

                                      
، ص  1013حسام محمد نبيل الشنراقي ، جرائم اإلعتداء على التوقيع اإللكتروني ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  1
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للتوقيع اإللكتروني   ، و نظرا ألهمية هذه الشهادة لتمييز الحجية القانونية 1الموصوف
 .على حدا الموصوف عن التوقيع اإللكتروني البسيط سيتم التطرق إليها في فرع ثالث

 تعريف جهات التصديق اللكتروني : أوال 

إذ  المعتمدة،ى اختالف المصطلحات عل لكترونياإل التصديق جهات تعريفات تعددت
 المتعاملين بين الوسيط بدور تقوم محايدة و مستقلة جهات أو أفراد أو شركات بأنها عرفت

 .2محايدا ثالثا طرفا فتعد االلكترونية معامالتهم لتوثيق

 أو عامة منظمة أو جهةا بأنه اإللكتروني التوقيع على التصديق جهة تعرف كما

 اإللكترونية، معامالتهم لتوثيق المتعاملين بين الوسيط بدور تقوم يدةمحا و مستقلة خاصة

 خدمات مقدم الجهة هذه على يطلق و ، لهم الالزمة التصديق شهادات بإصدار ذلك و

 .3التصديق

 فهي الرقمية ، الشهادات إلصدار مؤسسة أو شركة عن عبارةا بأنهها تعريف يمكن كما

 .4المرسل شخصية من التحقق على تعملة مصداقي لها مستقلة جهة بمثابة

 خدمات مقدم اإللكترونية التوقيعات بشأن النموذجي ونسترالاأل قانونو عرف 

 صلة ذات أخرى خدمات يقدم أن يجوز و الشهادات يصدر شخص بأنه التصديق

 5االلكترونية بالتوقيعات

 لكترونيةاإل بالتوقيعات الخاص 1999لسنة  93رقم  األوروبي التوجيه عرفو قد 

 معنوي أو  طبيعي شخص أو كيان كل  بأنه 1/  11في المادة  التصديق مقدم خدمات

 .اإللكترونية بالتوقيعات متصلة أخرى خدمات تقديم أو كترونيةإلا التوثيق شهادات يقدم

                                      
 210 المرجع السابق ، ص القانونية ، النظم في اإللكتروني عبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع 1

 23، ص  1010امعية ، اإلسكندرية ، الج االلكتروني ، دار المطبوعات خالد ممدوح ابراهيم ، التوقيع 2

ثباته  اإللكتروني العقد أحمد ، إبرام مأمون إيمان سليمان 3  الجامعة دار ، ( االلكترونية التجارة لعقد القانونية الجوانب)وا 

 390 ص ، 2008 ،  اإلسكندرية، الجديدة

 148 ص ، المرجع السابق ، خالد مصطفى فهمي 4

 .االلكترونية التوقيعات بشأن النموذجي ونسترالاال قانون ه من/  1المادة  5
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المرسوم  في اإللكتروني التوثيق بخدمة المكلفأما عن المشرع الفرنسي فقد عرف 
 يقدم أو إلكترونية شهادات يصدر شخص كلبأنه  1001س مار  30الصادر في  171

  .1اإللكتروني بالتوقيع متعلقة أخرى خدمات

 الجهات"  بأنها  2004 لسنة ( 15 ) رقم المصري لقانونل التنفيذية الالئحةو عرفتها 

 عبالتوقي تتعلق خدمات تقديم و االلكتروني لتصديق  شهادة بإصدار لها المرخص

 .2اإللكتروني

من  11الفقرة  01المادة  عرف من خاللبالرجوع الى المشرع الجزائري فقد و 
مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي  04-15القانون 

يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة و قد يقدم خدمات أخرى في مجال 
 .التصديق اإللكتروني

لجزائري قد فرق بين مؤدي خدمات التصديق و تجدر اإلشارة الى ان المشرع ا
اإللكتروني ، و الطرف الثالث الموثوق الذي عرفه بأنه شخص معنوي يقوم بمنح 
شهادات تصديق إلكترونية موصوفة ، و قد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق 
ة اإللكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي ، فرغم منح نفس المهام لكالهما خاص

منح شهادات التصديق إال أنه خص الطرف الثالث الموثوق بإصدار الشهادات لهيئات 
بأن المتدخلين في الفرع 04-15من القانون  13الفقرة  01خاصة حددها في المادة 

 :الحكومي هم 

ـ المؤسسات و اإلدارات العمومية و الهيئات العمومية المحددة في التشريع المعمول 
 .به

 وطنية المستقلة و سلطات الضبط ـ المؤسسات ال

                                      
 1001/ 272 رقم الفرنسي المرسوم من ( 11 ) الفقرة 1 المادة 1

و  اإللكتروني التوقيع بتنظيم الخاص 2004 لسنة ( 15 ) رقم المصري للقانون التفيذية من الالئحة 02الفقرة  01المادة  2
 .  2005لسنة  ( 109 )رقم القرار بموجب مات ، الصادرةالمعلو  تكنولوجيا صناعة تنمية هيئة بإنشاء
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 ـ المتدخلين في المبادالت ما بين البنوك 

 .ـ  كل شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه

  ترخيصشهادة التأهيل و ال على حصولال: ثانيا 

مؤدي خدمات التصديق  على يجبفإنه 04-15من القانون  33المادة  من خالل
السلطة  من الالزم الترخيص على الحصول عملها ممارسة تبدأ أن بلقاإللكتروني 

 .المتمثلة في السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني المختصة

من القانون ذاته توفر شروط في طالب الترخيص تتمثل  34كما اشترطت المادة 
 : في

عنوي ـ أن يتمتع الشخص الطبيعي بالجنسية الجزائرية أو أن يخضع الشخص الم
 .للقانون الجزائري

 .ـ أن يتمتع بقدرة مالية كافية

ـ أن يتمتع بمؤهالت و خبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 
 .للشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي

ـ أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات 
  .التصديق اإللكتروني

فإن منح  04-15من القانون  30و  19,  15و  12و  17و  12و وفقا للمواد 
شهادة التأهيل و الترخيص لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني يكون من طرف 
السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني التي تعمل تحت متابعة و رقابة السلطة 

 .نون ذاته امن الق 12ادة الوطنية للتصديق اإللكتروني المنصوص عليها في الم

و قبل اصدار الترخيص يتم منح شهادة التأهيل لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة 
من أجل تمكين الطالب من القيام بجميع اإلجراءات و تحضير و تهيئة كل الوسائل 
الالزمة لتأدية مهامه كمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني ، و هذه الشهادة ال تمنح 
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مكن ياحبها في ممارسة الخدمات إال بعد الحصول على الترخيص الذي الحق لص
سنوات يمكن تجديده و ال يمكن  05المطالبة به بعد مرور المهلة المحددة و يمنح لمدة 

التنازل للغير سواء على شهادة التأهيل أو الترخيص فهما يمنحان بصفة شخصية و 
 .04/15نون من القا 40إلى  35هذا ما نصت عليه المواد من 

و تجدر اإلشارة إلى أن منح الترخيص يكون مقابل دفع مبلغ مالي ، إال أن المادة 
أحالت تحديد ذلك إلى التنظيم ، إال أنه لم يصدر  04-15من القانون  01الفقرة  40

 .هذا التنظيم بعد

منه أن يكون رفض منح شهادة التأهيل و  37و قد أوجب القانون من خالل المادة 
بأن  31يص مسببا و يبلغ مقابل إشعار باالستالم ، و برجوعنا إلى المادة الترخ

القرارات المتخذة من طرف السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني قابلة للطعن أمام 
السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها ، في 

لطعن في قرارات هذه األخيرة أمام مجلس الدولة على امكانية ا 31حين نصت المادة 
 .خالل شهر من تاريخ تبليغها ، و ال يكون للطعن أي أثر موقف

 التزامات جهات التصديق اللكتروني :ثالثا

 عدة عاتقها على يقع فانه أهدافها تحقيق منجهات التصديق اإللكتروني  تتمكن لكي
 :نذكر أهمها التزامات

 البيانات المقدمة صحة من قبالتحق أ ـ االلتزام

 األشخاص من المقدمة البيانات صحة من بالتحقق اإللكتروني التصديق جهات تلتزم
 التصديق الطالبين لشهادات

وتضمينها  عليها المصادقة تمت التي و المميزة و صفاتهم1
 إلى يحتاج هوو  ، صعوبة و دقة االلتزامات أكثر االلتزام ھذا يعتبر والشهادة ،  في

                                      
 بشأن النموذجي األونسيترال قانون من 09المادة ،  5222/ 93 رقم األوروبي للتوجيه الثانی الملحق من 84المادة  1

 لقانون التنفيذية الالئحة من 11، المادة  1001/171من المرسوم الفرنسي رقم  02اإللكترونية ، المادة  التوقيعات

 .المصري اإللكتروني التوقيع
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له  الصادرة الشخصو أهلية  المقدمة البيانات من للتحقق  الخبرة ذوي من متخصصين
 .1الشهادة بالتعاقد

 اإللكترونية التجارة على سلبية آثار من عليه يترتب ما و االلتزام ھذا لخطورة نظرا و
  حالة في بالتعويض تلتزم اإللكتروني التصديق جهة فإن به اإلخالل حالة فيخاصة 

 صحة من نللتيق وسيلة له ليس المتعامل دام ما صحيحة غير بيانات الشهادة ضمينت

، و هذا ما ذهب اليه  2اإللكترونية التوثيق شهادة في الواردة البيانات و المعلومات
المشرع الجزائري عند تحميل جهات التصديق مسؤولية الضرر الذي يلحق بأي هيئة أو 

التصديق فيما يخص صحة جميع  شخص طبيعي أو معنوي اعتمد على شهادة
المعلومات الواردة بها في التاريخ الذي منحت فيه و وجود جميع البيانات الواجب 

 .04/15من القانون  53توفرها في الشهادة وفقا للمادة 

بطاقات الهوية ك المشترك من مةالمقد األوراق من عادة تستخلص المقدمة البيانات إن
الجهة  فإن لذا،  بها المعترف الثبوتية األوراق من ذلك يرغو   السفر جوازأو  الشخصية

 الوثائق على تعتمد عادة و ، صحيحة بيانات بها تورد أن يجبتصدر هذه الشهادة  التي

   ، اإلنترنت شبكة طريق عن إما و العادي البريد بطريق إما الشأن ذوي من المقدمة لها
 .3هاأمام للطالب الشخصي الحضوربعض الشهادات  تتطلب األحيان بعض في و

 بالسرية اللكتروني التوثيقم الجهات التزاب ـ 

 التعامالت في توافرها يجب التي الضمانات مقدمة في تأتي السرية و األمان إن
  معظم أن و خاصة ، اإللكترونية بالوسائل المتعاملين بين الثقة لدعم ، اإللكترونية

 لم فإذا ، بعضابعضهم  يعرف ال و يلتقون ال أشخاص بين تتم اإللكترونية لمعامالتا

                                      
اإلسكندرية ، الكتاب  الجامعي ، الفكر دار اإللكترونية في القانون العربي النموذجي ، التجارة حجازي، بيومي الفتاح عبد 1

 171 ص ، 2003 األول ،
2 Arnaud(F).Fausse, La Signature Electronique, Transactions et Confiance sur 

Internet.DUNOO. Pqris; 2001 , p 111 

 ص ، 2011 القاهرة ، العربية، النهضة دار اإللكتروني، التصديق شهادة بإصدار المختصة الجهة التميمي، حسين عالء 3
54 
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 إبرام علىإقبالهم  الصعب من يكونفإنه  األشخاصالكافية لهؤالء  الضمانات تتوافر

  بوجود إال الضمانات تتوافر هذه ال و ، اإللكترونية بالطرق الصفقات إتمام و العقود
 االلتزام كان ناومن ه ،سريتها  على ويحافظ المعامالت صحة يضمن محايد ثالث رفط

 الملقاة االلتزامات أخطر من اإللكتروني جانب جهات التصديق من السرية على بالحفاظ

قانون التوجيه  عليه ، و قد نص اإللكترونية لشهادةا صاحب تجاها عاتقها على
 .41في المادة  04-15منه و كذا القانون الجزائري  05األوروبي في المادة 

 إلى المشترك من المقدمة الشخصي الطابع ذات البيانات على الحفاظ بالسرية يقصد و
 نفسه الشخص من إاليفصح عنها  ال بحيث،  شهادة التصديق إلصدار المختصةالجهة 

 .1الشهادة  إلصدار ضرورية البيانات ھذه كانت متى و ، الصريحبرضائه  أو

 .إلكترونية التصديق شهادة بإصدار ج ـ االلتزام

 الرسالة صاحب هوية تؤكد إلكترونية شهادة بإصدار اإللكتروني ديقالتص جهات التزام

 لها وتكون ، موثوق ثالث شخص من تسلم،  التوقيع صالحية و( الموقع) اإللكترونية
 وتسمح ،( والعام الخاص) المفاتيح من زوج و معنوي أو طبيعي شخص بين الربط وظيفة

 تحتوي و ، فيها المذكور العام فتاحالم مع يتطابق الذي الخاص المفتاح حائز بتحديد
 بالنسبة القانوني الممثل ، عنوانال ، سماال): ل المتعام عن معلومات على الشهادة

 الرقم و ، للمتعامل العمومي المفتاح و الشهادة مصدر اسم و ، المعنوي للشخص

 .2خرى أ تعريفية عناصرو  صالحيتها انتهاء تاريخ و الشهادة تسليم اريخت  ، التسلسلي

و يعتبر هذا االلتزام أهم المهام أو االلتزامات الموكلة لجهات التصديق اإللكتروني 
 .التي سيتم التطرق إليها في الفرع الثالث بالتفصيل

 

 

                                      
 112 ص ، 2008 القاهرة، العربية، النهضة دار اإللكتروني، التوقيع حسن، الحميد عبد عاطف 1
 117ص   ، 2002 ،1 ، ط لبنان بيروت ، ناشرون ، صادر مكتبة كتروني ،اإلل اإلثبات الحجار ، شقيق وسيم 2
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  اللكترونية شهادة التصديق إلغاءب تزاملاال د ـ 

 يكون إلغائها أو التصديق بشهادة العمل تعليقب اإللكتروني التصديق جهات إن التزام

هذه  مسؤولية طائلة تحت ذلك و ، نفسها تلقاء من أو الشهادة صاحب طلب على بناء
 .1الجهة

بأن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني 04-15من القانون  45قد نصت المادة  و
يلغي شهادة التصديق بناء على صاحب الشهادة أو تلقائيا عندما يتبين لها أنها منحت 

ة أو مزورة ، أو إذا أصبحت المعلومات الواردة بالشهادة غير بناء على معلومات خاطئ
مطابقة للواقع أو إذا تم انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع ، كما يمكن إلغاؤها عندما 
تصبح الشهادة غير مطابقة لسياسة التصديق و هي مجموعة القواعد و االجراءات 

، باإلضافة إلى حالة عدم إعالم   2نيالتنظيمية و التقنية المتعلقة بالتصديق اإللكترو 
مؤدي خدمات التصديق بوفاة الشخص الطبيعي أو بحل الشخص المعنوي صاحب 

 .الشهادة

 شهادة التصديق اللكتروني الموصوف: الفرع الثالث 

 نتطرق إلى تعريف شهادة التصديق اإللكتروني و كذا مراحل اصدارها و بياناتها

 الموصوفاللكتروني تعريف شهادة التصديق : أوال 

تصديق  طةلس عن صادر الكتروني سجل عن عبارةهي  االلكترونية التصديق ادةهش
 تاريخ و المصدرة ةهالج و،  الهيحم الذي بالشخص خاصة وماتلمع ىلع تحتوي معتمدة
 شخص اهيصدر  التي ويةهال بمثابة يهف ، شخصلل العام المفتاح أيضا و ، اتهحيصال

 معينة فترة لخال االلكتروني هتوقيع ىلع وتصادق ، املهيح الذي بالشخص لتعرف محايد

 .3كاالنترنت المفتوحة الشبكات عبر اهيجري التي تالمعامال ىلع كذا و
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 قبل من لها المرخص الجهة من تصدر التيبأنها الشهادة  التصديق شهادة تعرف و

 و صحيح توقيع هو اإللكتروني التوقيع بأن لتشهد الشهادات هذه مثل إلصدار الدولة
  تإثبا دليل باعتباره التوقيع بهذا المطلوبة للشروط مستوفيا و ، إليه نسب ممن صادر

 .1عليه عولي

منه عرفها بأنها تلك الشهادة  03في المادة  93/1999كما أن التوجيه األوروبي رقم 
 .التي تربط بين آداة التوقيع و بين شخص معين و تؤكد شخصية الموقع

 لتعريف المخصصة 01 المادة في المصري االلكتروني التوقيع قانون فعر  قد و

  بالتصديق اهل المرخص ةهالج من تصدر التي أنها شهادةب االلكتروني التصديق ادةهش
 . التوقيع إنشاء بيانات و الموقع بين االرتباط تثبت و

ادة أن شه04-15من القانون  15أما عن المشرع الجزائري فقط حدد في المادة 
 :التصديق اإللكتروني الموصوفة تتوفر على المتطلب اآلتية 

ـ أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصديق إلكتروني 
 .طبقا لسياسة التصديق الموافق عليها

 .ـ أن تمنح للموقع دون سواه

 .ـ أن تتضمن جملة من البيانات على الخصوص سيتم شرحها الحقا

شهادة التصديق تؤدى للتحقق من هوية الشخص و سلطاته و أهليته و  و لما كانت
أوصافه المهنية ، كما أنها تثبت صحة التوقيع اإللكتروني و تثبت أن بيانات الرسالة 
الموقع عليها صحيحة و لم يطرأ عليها تعديل ، و تمكن من معرفة المفتاح العام الذي 

سلة و تثبت االرتباط بين المفتاح العام       يمكن التأكد من خالله من المعلومات المر 
و الخاص ، كما تضمن هذه الشهادة عدم إنكار أي من األطراف لتوقيعه على العقد ، 
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كن من خالل ذلك دور شهادة التصديق اإللكتروني بأنها سجل معلوماتي موقع مو ي
 .1محايدةبإمضاء إلكتروني يحقق هوية إلكترونية تمنحها جهة مستقلة عن العقد و 

و قد اشترطت التشريعات التي تبنت نظام التصديق اإللكتروني وجود شهادة 
التصديق من جهات معتمدة تثبت التحقق من هوية الموقع ، على غرار القانون 
الفرنسي و التوجيه األوروبي و القانون الجزائري ، و ذلك من أجل منح الحجية 

 .القانونية للتوقيع اإللكتروني

 اللكتروني الموصوف التصديق شهادة إصدار راحلم  :ثانيا

2هي و مراحل بعدة تمر التوثيق شهادة إصدار عملية إن
: 

 جهة تطلب عندئذ و ، التصديق جهة إلى الشهادة على للحصول طلب تقديم يتم -1

 إبرام على قدرته على األدلة يقدم أن و ، هويته يثبت أن الطلب مقدم من التصديق

 .الالحقة المراحل تأتي طلبه على موافقتها بحال و ، القانونية التصرفات

 سلطة العملية بهذه تقوم و ، بالشهادة المتعلقة المعلومات من التحقق مرحلة  - 1
 بنفسها التصديق

 أو ، المصادقة سلطة إما به تقوم الذي و الخاص و العام المفتاح إصدار مرحلة - 3
 .فقط لنفسه الخاص بالمفتاح يحتفظ أن على ، اإللكتروني التوقيع صاحب الشخص

 ، التوقيع صاحب إلى وتسلمها المصادقة شهادة المصادقة سلطة تصدر ذلك بعد -3
 صاحب حاسوب ذاكرة على أو ، ممغنطة أسطوانة على إما الشهادة هذه حفظ ويتم

 سجالتها في الشهادة هذه عن بنسخة المصادقة سلطة تحتفظ و ، التوقيع

 .اإللكترونية
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 الموصوف بيانات شهادة التصديق اللكتروني :ثالثا 

يجب أن تشتمل شهادة التصديق اإللكتروني على بيانات معينة تمنح الثقة فيها و 
 : في 04-15من القانون  15تؤكد سالمة محتواها ، و قد أوردتها المادة 

ـ تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني 
 .المصدر للشهادة و كذا البلد الذي يقيم فيه المرخص له

 .الذي يسمح بتحديد هويته *ـ اسم الموقع و االسم المستعار

ـ إمكانية إدراج صفة خاصة للموقع عند االقتضاء و ذلك حسب الغرض من 
 .استعمال شهادة التصديق اإللكتروني 

إلنشاء التوقيع ـ بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع اإللكتروني و تكون موافقة 
 .اإللكتروني

 .ـ اإلشارة إلى بداية و نهاية مدة صالحية شهادة التصديق اإللكتروني

 .ـ رمز تعريف شهادة التصديق اإللكتروني

ـ التوقيع اإللكتروني الموصوف لجهات التصديق أي لمؤدي خدمات التصديق أو 
 .للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق اإللكتروني

 .ـ حدود استعمال شهادة التصديق اإللكتروني عند االقتضاء

ـ حدود قيمة المعامالت التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصديق اإللكتروني عند 
 . االقتضاء

 .ـ اإلشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند االقتضاء

 

                                      
ار على الشهادة مع إمكانية التحقق من قد أجاز التوجيه األوروبي لمقدم خدمات التصديق اإللكتروني وضع اسم مستع *

 .منه 3/  05هوية الموقع و ذلك في المادة 
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الخاصة بالتوقيع اإللكتروني  و من خالل كل ما سبق نكون قد وضحنا الشروط
ها مختلف تالتوقيع اإللكتروني البسيط بقوة ثبوتية أقر  بالموصوف الذي يتمتع إلى جان

حجيته في  وة وقد تثار مسألة مدى قو عليه تجعل منه دليل إثبات  إذالتشريعات 
 .إثبات التصرفات اإللكترونية

  .إلى تبيان أهم تطبيقاته باإلضافةاني ، و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الث

 .ة للتوقيع اللكتروني و أهم تطبيقاتهالقوة الثبوتي: المبحث الثاني
 و المساواة المادية التقليدية المحررات وظيفة أداء على االلكترونية المحررات بقدرة باالعتراف

سيد النصوص التنظيمة و تنصيب الهياكل و األجهزة التي يناط بها تج غياب في و بينهما
 ما في دقة أكثر ، ليكون تنظيم مسألة المحررات اإللكترونية التوجه التشريعي الحديث

 لحجية التطرق لزاما علينا يبقى مبدأ المعادلة الوظيفية تطبيق كيفيات و حدود يخص

 منه المادة ال سيما و المدني للقانون بالرجوع و الموجودة، النصوص ظل في هذه المحررات

 تكون للمحررات الثبوتية القوة هذه أن القول يمكن  04 – 15و كذا القانون  يليها ما و 327

 أو قيمتها من لإلنقاص فيها الطعن إمكانية مع الغير، إلى باإلضافة بين األطراف حجيتها

 ثالث حالت ندرس أخيرا و األول، المطلب في تفصيله سنحاول و هو ما كلية استبعادها

 .الثاني في المطلب يةااللكترون تطبيقية للمحررات

 القوة الثبوتية للتوقيع اللكتروني: المطلب األول
كما أسلفنا الذكر فالمشرع الجزائري أوجد نوعين من التوقيع اإللكتروني مثل نظيره 
الفرنسي فنص في القانون المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع و التصديق اإللكترونيين 

بأنه ال  9منه ثم أردف مبدأ في المادة  5دة على توقيع إلكتروني موصوف في الما
عليه كما فعل الفقه  اصطلحنايستبعد التوقيع على أساس أنه غير موصوف الذي 

ذا المطلب إلى تبيان حجية في ه نوضحو عليه  الفرنسي بالتوقيع اإللكتروني البسيط ،
و المحرر  كال النوعين مع التطرق إلى حالة التعارض بين المحرر الموقع إلكترونيا

التقليدي و أثر ذلك في اإلثبات ، مع األخذ بعين االعتبار أن المحررات اإللكترونية 
، و ما يليها من القانون المدني،   313تعد عرفية كون المحررات الرسمية عرفتها المواد 

 و اشترطت أن يحررها ضابط عمومي، و بالرجوع لقانون التوثيق
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لمعامالت الخاصة هو الموثق ، و لما كان فالضابط العمومي المقصود في ا 
يقتضي على الموثق معاينة الوقائع التي تحدث أمامه من حضور طرفي العقد و كذا 
الشروط المتعلقة باألهلية ، و كذا ما اتفقا عليه بالتصريح أمامه،  فإنه و في ظل 

رونية التشريع الحالي تغيب هذه المكنة مما يستوجب معه اعتبار المحررات اإللكت
 .   عرفية

 .حجية التوقيع االلكتروني البسيط: الفرع األول
في خضم المعطيات الحالية من عدم تنصيب األجهزة المتعلقة بالتوقيع و التصديق 

فإن جل التوقيعات التي ستتواجد هي توقيعات على المستوى الوطني ، اإللكترونيين 
 9األخذ بها تطبيقا لنص المادة د من  أنه ال يمكن تجاهلها بل ال بإلكترونية بسيطة إال

إذ  ، المحدد للقواعد العامة للتوقيع و التصديق اإللكترونيين 04 - 15من القانون رقم 
ال يمكن تجريد التوقيع اإللكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أكدت على أنه 

التصديق اإللكتروني أمام القضاء بسبب شكله اإللكتروني أو أنه ال يعتمد على شهادة 
 .مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكترونيالموصوف أو أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية 

 اإلثبات يعتبر" أنه  بنصها المدني التقنين من مكرر 323 و قد سبقتها المادة المادة 

كرستا مبدأين واردين  عليه فقدو ..." الورق على بالكتابة كاإلثبات الشكل اإللكتروني في
 المحررات بين الوظيفي التعادل في القانون التوجيهي لليونسترال يعرفان بمبدأ مبدأ

و يقصد بهما ، 1الورقية ، و مبدأ الحياد التقني بشأن التوقيع اإللكتروني و اإللكترونية
أنه يجب على التشريعات الداخلية أن ال تفرق من حيث القوة الثبوتية بين التوقيع 

فال بد متى توافرت شروط األمان و وظائف التوقيع أن يعتد به  اإللكتروني و العادي
في المرتبة نفسها دون مفاضلة، و المبدأ الثاني المتعلق بالحياد حيال التقنية فمؤداه أنه 
ال يمكن للتشريعات أن تعتمد طريقة واحدة فيما يتعلق باآلليات و بالبرمجيات المتعلقة 

                                      
،ص  األردن، ، 85، ط  عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة ، حجية التوقيع االكتروني في التشريع المعاصر،دار الراية - 1

592. 
الكتابة اإللكترونية تتمتع  –دني بنصه على أن من التقنين الم 5256و المبدأ نفسه أوجده المشرع الفرنسي في المادة  -

أن يكون باإلمكان تحديد شخص مصدرها على : بنفس الحجية المعترف بها للمحررات الكتابية في اإلثبات شريطة
 .وجه الدقة ، و أن يكون تدوينها و حفظها قد تم في ظروف تدعو إلى الثقة
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ن فتح الباب و ترك المجال مفتوح مع اشتراط األمان بالتوقيع اإللكتروني ، بل ال بد م
 .فيها و إثبات ذلك دون مفاضلة مسبقة

 في عدة مسائل تطرح قد أنه إال النظري، المفهوم من حيث و رغم سهولة المبدأين
 دون عامة بصفة الموضوع نظم الذي تشريعنا الحالي ظل في خاصة و الموضوع

 مدى إثبات عبء مسألة:  التي تطرح المسائل مھأ من و لعل التفاصيل، لبعض تحديد
لكي يؤدي  في التشريع و المحددةااللكترونية  بالتوقيع لالعتداد المطلوبة الشروط توافر

 ، و مدى سلطة الشروط توفر هذه إثبات عبء يقع من ، فعلىالوظائف المتوخاة منه 
 .عدمه من بالتوقيع اإللكتروني األخذ في القاضي

 دون باإلثبات يكلف الخصمين من أي بتعيين يتصل اإلثبات اعدلقو  تنظيم فأول
 عليه يقع من تعيين على الدعوى في الفصل يتوقف األحيان من ففي كثير اآلخر،
 المدعي و ادعى من على تتمثل في البينة اإلثبات مبادئ عبء أهم ، و1اإلثبات عبء
 في مدعيا مدينا أو نكا دائنا الدعوى، في طرفا يكون الذي الشخص هو اإلثبات في

 *فعال أو ثابت حكما ما هو أو رھالظا أو األصل خالف يدعي مدعى عليه أو الدعوى
 الثابت أو فرضا بالثابت يتمسك و من 3باإلثبات يكلف ال أصال بالثابت يتمسك و من
 .*باإلثبات يكلف ال فعال

 و التوقيع ابةالكت و نقل تخزين و إصدار طرائق أن المعلوماتية مجال في و الثابت
 سليمة إلبقائها االحتياطات من مجموعة أخذ من و البد ، آمنة غير اإللكترونيين

 من على يقع إذن اإلثبات فعبء ، وعليه التالعب بمحتوياتها و اعتراضهالتفادي 
 أن على ، االلكتروني المحرر جاء في بما يحتج من على أي الثابت عكس يدعي

                                      
،  منشأة المعارف ، الجزء الثاني ، اإلسكندرية،   المدني لقانونا شرح في الوسيط عبد الرزاق أحمد السنهوري ، - 1

 .13، ص  9884
 .على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه: من القانون المدني الجزائري أنه 292تنص المادة  - *
 62عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص - 2
القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى :"القانون المدنيمن  223ذا الصدد تنص المادة ھفي  *

 ''ذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكھمن طرق اإلثبات ، على أنه يجوز نقض 
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 الشروط تضمن آمنة تخزينه و نقله و ، إصداره في خدمتاست التي األنظمة و التقنية
، أي أنه في حالة انكار التوقيع  االلكتروني بالمحرر لالعتداد التشريع تطلبها التي

اإللكتروني ممن نسب إليه يصبح عبء اإلثبات على من يدعي أن التوقيع اإللكتروني 
ه صحيحا، فإن نجح صادر من خصمه، و انه يتوافر على جميع الشروط التي تجعل

في ذلك و قدم اإلثبات على أن التقنية المستعملة فيه آمنه و هي تعرف تعريفا حصريا 
بالطرف الموقع دون سواه أي تحدد هويته بدقة و أنها تعبر عن إرادة الموقع دون لبس 
أو ضعف تقني فيما يخص ذلك باإلضافة إلى حفظ سالمة المحرر و اكتشاف أي 

بعد توقيعه فإن المحرر يكون ذي حجية مطلقة طبقا لنص المادة  تعديل قد يلحق به
 .من القانون المدني 317

 بالكتابة ثبوت بدء المحرر ذلك اعتبار فهل يمكن ذلك إثبات عدم حالة غير أنه في
 .الموالية النقطة في إليه سنتطرق ما و هو

 بالكتابة ثبوت بدء االلكتروني المحرر اعتبار مدى : 

 بالبينة اإلثبات يجوز أنه المدني القانون من 335 المادة نم األولى رةالفق في ورد
 التشريع في يقابلها بالكتابة، و ثبوت مبدأ وجد إذا بالكتابة إثباته كان يجب فيما

الفرنسي، و  المدني التقنين من 1347 المادة و قانون اإلثبات من 21 المصري المادة
 التصرف وجود تجعل أن شأنها من يكون و الخصم من تصدر كتابة كل معناه أن
 أن نجد األولى الفقرة من و بالكتابة؛ ثبوت تعتبر بدء االحتمال، قريب به المدعى
 إال أصال يثبت ال الذي مصدر الحق إثبات في ينحصر بالكتابة الثبوت بدء نطاق

 المدني من التقنين 334 و 333 المادتين في الواردة الحاالت مثالها بالكتابة، و
شأن هذه  من يكون أن و الخصم، من صادرة تكون هناك كتابة، الوطني، فال بد أن

 .قريب االحتمال التصرف وجود جعل الكتابة

 المادية، األعمال تستبعد و عليه هو الكتابة،فالركن األول لبدء الثبوت بالكتابة 
 توافر من بد ال أنه أي و القرائن، بالشهادة ثابتة كانت ولو سلبية، أم كانت ايجابية
 على اشتماله لعدم الكامل، الدليل مرتبة بذاته إلى يرقى ، غير أنه ال مكتوب محرر

 الورقة كانت لو كما العرفية، الورقة كتابة في يتطلبها المشرع التي الخاصة الشروط
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مراسالت  ضمن جاءت تكون كأن مصدرها معروف كان متى موقعة، غير العرفية
 نوعها كان أيا كتابة كل تشمل بحيث الواسع، بمفهوها" ابةكت" كلمة تأخذ الخصم، و

 .1حساب كشف رسائل، خاصة، مذكرات تجارية، دفاتر

 ماديا أأصدرها و سواء يمثله من أو الخصم من الكتابة صدور فهو الثاني الركن أما
 أو مدينه من وردت بمخالصة يتمسك أو يمليها كأن معنويا أم بتوقيعه أو أمهرها بخطه
 .إليها الشك يتطرق ال رسمية محررات مدونة في أقواله تكان

 أي ،ااِلحتمال قريب به المدَعى من تجعل الكتابة ذهھأن  مفاده الذي الثالث و الركن
 قرب مسألة تقدير فحسب، و ممكنة الحصول ال االحتمال مرجحة الواقعة تكون أن

 لرقابة تخضع ال لمسألةذه اھل اھتقدير في الموضوع محكمة و واقع، مسألة االحتمال
 .2العليا المحكمة

 مضمونه لكنه أو القانوني التصرف إثبات إلى بذاته يؤدي ال بالكتابة الثبوت فمبدأ
 كتابة القاضي قبول أن كما وجوده ، لوال لتقبل كانت ما بوسائل جائزا يجعل اإلثبات

 أو القرائن دةاھالش قيمة تقدير في المحكمة سلطة يصادر ال ثبوت بالكتابة، كمبدأ
 المطروحة باألدلة المحكمة اقتنعت تلك، فإن الكتابة و تعزيز لتكملة، أمامها المطروحة

 .3اإلثبات في قوة من للكتابة ما بالكتابة الثبوت لمبدأ كان

 : بالكتابة الثبوت و تطبيقا لتلك األركان على المحرر اإللكتروني للقول بمبدأ

 من يخضع لجملة االلكتروني من الخصم في المحرر درةالصا فأول ركن المتعلق بالكتابة
أصال، أي  كتابة اعتباره عدم أساس على المحرر استبعد إال و تحققها، من بد ال الشروط

 الكتابة كانت إذا ، فيما1مكرر  313المادة  شروط توافر لمدى ابتداءا يتطرق القاضي أن
مصدرها، ثم  تحديد إمكانية مع سالمتها تضمن ظروف في نقلت و خزنت، و قد أعدت،

 .يتحقق من صدورها من الخصم و يتحقق من احتمال المدعى به
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نظام  في مكتوب" ب" خصمه حاسب في ُوجد الكتروني محرر ، "أ"قدم  فلو 
(Microsoft World )هذا النظام، يوفرها التي الحماية خاصية محمي باستعمال و 

 مبلغ المتجاوز الدين أدائه مفاده الذي رمضمون المحر  تغيير يمنع سري رقم باستعمال
 أنها يظهر الشروط كل أن الوفاء، فهنا رغم تاريخ تبيان جزائري، مع دينار 100,000

 في بالتدقيق أنه إال احتمال الوفاء، قرب و الخصم من و صدورها كتابة من متوافرة
 النظام رهاالتي يوف الحماية فخاصية متوافرة نجدها غير الكتابة شروط توافر مدى

 الرقم السري اختراق فيمكن آمنة غير المحرر، مضمون تغيير لمنع سري رقم باستعمال
التصريح  يجب المحرر وعليه على أثرا ذلك يترك أن دون المحرر مضمون و تحوير
 ذلك استبعاد و بالنتيجة األخرى الشروط في النظر عدم بالتالي و هنا، الكتابة بانعدام

 .اإلثبات من يالمستند االلكترون

 .حجية التوقيع االلكتروني الموصوف: الفرع الثاني

أن التوقيع اإللكتروني الموصوف يعتبر وحده  04-15من القانون  5نصت المادة 
مماثال للتوقيع المكتوب، بمعنى أنه ال يحتاج إلى إثبات الشروط العامة من تعلقه 

و كذا تعلقه ببياناته  بشخص الموقع و سيطرة هذا األخير على منظومة إنشائه
الشخصية التي يمكن الكشف عن أي تغيير أو تعديل في المحرر اإللكتروني ما أن 
يستظهر الموقع بشهادة التصديق اإللكتروني، و عليه نتعرض لحجية التوقيع 

 :اإللكتروني الموصوف في النقاط التالية

 نيلثبات مضمون المحرر اللكترو  اللكتروني التوقيع ـ حجية 1
الخصوصية  مرعاة مع التقليدية و االلكترونية المحررات بين الوظيفي التعادل لمبدأ تطبيقا
، و على اعتبار أن المحررات اإللكترونية تأخذ حكم  الشكلين من كل بها يتمتع التي

المحررات  أن: أعاله المذكورة 317 المادة نص من يتضح المحررات التقليدية العرفية ،
 اعتراف بمدى تتعلق هذه الحجية أن غير مطلقة حجية ذات ، و كامال دليال تعتبر العرفية

 الخلف أو الوارث تصريح أو. إياها إنكاره أو إصبعه بصمة أو يده خط أو الخصم بتوقيعه
و هي األحكام التي تنطبق على  ، الحق عنه تلقى لمن نسب بما عدم العلم أو بالعلم

 ية المطلقة ما لم يتم انكار التوقيع اإللكتروني عليها ، المحررات اإللكترونية تتمتع بالحج
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 صحة حيث من حجية و ، وقعه ممن صدوره حيث من حجية للمحرر أن نستنتج عليه و
 .و وقائع مضمون من ورد به ما

عليه و  وقع ممن صدوره حيث منالتقليدي أو اإللكتروني  العرفي المحرر فمسألة حجية
 لم إذا إال حجة يكون ال العرفي فالمحرر باإلثبات المتعلقة المدني القانون لنصوص طبقا

 وقعه من اعتراف على متوقف أنه أي ، صريحا إنكارا إليه المنسوب ينكره الشخص
 حجية ذو العرفي المحرر كان ُأكَدت   أو بها أعتِرف فإن انكاره ، التوقيع بعدم هذا بصحة
 نسب من ُأنكر إن أما ؛ بالكتابة إال هفي ورد ما عكس إثبات يجوز أطرافه ال بين مطلقة
 العرفي المحرر موضوع مناقشة قبل بذلك علمه الخلف الوارث أو َنفى أو ، المحرر إليه
 االدعاء أو اإلنكار أمر في الفصل غاية في اإلثبات إلى مؤقتا حجيته المحرر يفقد فهنا

 .1مزور به لمحتجا المحرر بأن ذي مصلحة كل دفع األحوال كل في يمكن و بالجهالة،
 الشخصأما عن حجية المحرر اإللكتروني من حيث مضمونه بعد ثبوت توقيعه من 

اإللكتروني  للمحرر كان ، اإلنكار ذلك بعد لثبوت به أو باعترافه سواء إليه المنسوب
 من يمنع ال الخط له أو للموقع التوقيع نسبة ثبوت أن على مضمونه ، حيث من حجيته
 بيع بين بعقد يتعلق المحرر مضمون كان لو فمثال نفسه، لمحررا مضمون في الطعن

يفترض  البيانات هذه فإن المبيع تسلم المشتري أن و الثمن قبض قد البائع أن و شخصين
 أن التوقيع لصاحب و صحتها، على قرينة المحرر في ذكرها أن و حقيقتها و جديتها
 لقاعدة تطبيقا بالكتابة إال ذلك إثبات يجوز ال لكن الثمن، يقبض لم أنه أو صوريتها يثبت

 عبء عليه يقع بل اإلنكار يكفي ال الحالة هذه في بالكتابة، و إال نقض الكتابة يجوز ال
  .2العكس إثبات

 للموقع ، بنسبته مطلقة حجية ذو كامال دليال يعد اإللكتروني المحرر أن القول خالصة و
 سنحاول التي و قانونا المقررة الطعن طرق بإحدى فيه يطعن لم ما مضمونه ، و صحة
 :لها التطرق
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 العرفية المحررات في الطعن ـ  طرق 2
 الجهالة أو بالنكار الدفع: 

 بذلك و ، به صراحة جاء ما ينكر أن بسند عليه احتج أو توقيع إليه نسب من يستطيع
 أن العامة للقواعد طبقا عليه يتوجب الذي و اآلخر للخصم اإلثبات عبء يقوم بنقل فإنه
 الخصم إلى نسبته و السند على الوارد التوقيع صحة بإثبات يدعيه خصمه ما عكس يثبت

اإلنكار يجب أن يكون صريحا و قبل مناقشة الموضوع و ال بد ان يكون المحرر منتجا  و
  .*في الدعوى
 ألن التقليدية المحررات في فقط متصورة الخطوط فكرة مضاهاة أن كذلك ونالحظ هنا

 الخط بصاحب الخاصة السمات يجعل أنه أي اليد يكون بخط فيها التوقيع أو فيها كتابةال
 مختلف في التوقيع أو الكتابة نمط بين التطابق مسألة وجود يجعل مما ، بارزة التوقيع أو

 الشخص حاول مهما كبيرة بنسبة محتملة و الشخص واردة نفس من الصادرة المحررات
 فنمط ، لكترونيةاإل المحررات في ، و هو الشيء المنعدم ابتهكت شكل أو توقيعه تغيير
 لمصدرها الشخصية السمات تظهر فيها ال ، رقمية أنظمة إلى يخضع التوقيع و ، الكتابة
 مستخرجات معالجة بصدد نكون فيها التي الحاالت في إال للمضاهاة اللجوء من يقلل مما

 المشرع تدخل من بد هذا األساس ال على و. الفاكس و التلكس مستخرجات مثل ورقية
 و ، النص محتوى تطبيق للتمكن من ، عملية أكثر لتكون المسألة إحاطة و ، لتنظيم

 تخوف دون ، االستثمارات التجارية مجال في خاصة و الحديثة التكنولوجيا من االستفادة
 .مهعد أو للمنكر اإللكتروني المحرر نسبة مدى من التحقق كيفية في حيرة ال و

 متكامل نظام اعتماد حالة في االلكترونية المحررات في النكار مدى: 

على نظام إلنشاء التوقيع اإللكتروني مؤمنا يمكن  عتماداال المتكامل بالنظام هنا نقصد
، أن تتأكد  1للهيئة الوطنية المكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني و التحقق منه 

من  11مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكتروني مع الشروط الواردة في المادة من مطابقة اآللية ال
و الواجب توافرها في آلية اإلنشاء المؤمنة ، باإلضافة إلى الحصول  04 – 15القانون 

                                      
يليها من قانون اإلجراءات  و ما 564من القانون المدني الجزائري ، و كذلك المواد  293نصت على ذلك المادة  *

 .المدنية و اإلدارية
 .المتعلق بالتوقيع و التصديق اإللكترونيين 04 – 15من القانون  75و  14المادتين  1
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على شهادة التصديق اإللكتروني من مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني تثبت صحة 
، و من أجل التأكد من اعتماد هذا الموقع  يةهو  من لتحققالتوقيع اإللكتروني و تسمح با

النظام المتكامل يمكن االستناد إلى البيانات الواجب توافرها في شهادة التصديق 
و هو ما اصطلح عليه المشرع اإللكتروني و التي سبق التطرق إليها ، و بذلك نكون أمام 

 تقع خاص سري فتاحم طريق عن أنه يتم إذ الجزائري بالتوقيع اإللكتروني الموصوف ،
 المقابل، بالمفتاح يكون الشفرة فك أن إلى ، باإلضافة حامله استخدامه على سوء مسؤولية

 خاصة بصمة لكترونيإ محرر أو رسالة أن لكل و خاص مفتاح زبون لكل أن اإلشارة مع
 االلكتروني المستند مع تعامل يكون قد الكترونيا الموقع أن يثبت ذلك كل و ، فريدة و
 أن يعني هذا ال توقيعه لكن بإنكار الدفع جدية مدى من التحقق عليه يسهل و ال،فع

 عدم إثبات عاجزا عن يبقى المعلوماتية المنظومة في معين خطأ حدوث حالة في الموقع
 الدفع بتزوير إلى له اللجوء به بل المدعى المحرر صحة عدم أو،  بتوقيعه المحرر مهر

 .المقدم المحرر
حرر اإللكتروني له خصائصه فبمجرد إثبات صحة التوقيع اإللكتروني بتوافر و تزوير الم

أركانه و شروطه تصبح مسألة التزوير مستبعدة، كونه كما أوضحنا سابقا فمن وظائف 
التوقيع اإللكتروني حفظ سالمة المحرر من أي تعديل أو تغيير ، و يجعل ذلك قرينة 

صور الدفع بالتزوير بأن يدفع باستخدام التقنية قاطعة على صحة ما جاء فيها، و عليه فيت
المتعلقة به من قبل الغير بإهماله مثال، أو أن يكون قد سلمه للغير على أساس أحد عقود 

 .األمانة
 .التعارض بين المحرر الموقع إلكترونيا و المحرر التقليدي:الفرع الثالث

 طرائق من كطريق رونيةاإللكت بالكتابة االعتراف ظل في المتصور و المستساغ من
 مثاله و ،التقليدية و اإللكترونية  الكتابة نوعي بين الترجيح مفاده نزاع يثار قد اإلثبات أنه

 اإللكتروني، و لم البريد ليكن و الكتروني وسيط القبول عبر و اإليجاب تبادال متعاقدين أن
 ما مع يختلفان لكن ، يالعاد البريد القبول عبر و اإليجاب بإرسال قاما بل بذلك يكتفيا
القاضي و  يأخذ الذي لصالحه فبأيهما بالدليل يتمسك كل   و ، اإللكتروني البريد في ورد

 .كيف يفاضل بينهما
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 نص و الموضوع، تخص مادة أورد قد الفرنسي المشرع نجد المقارن القانون في بالنظر
 األطراف بين اتفاق أو نص هناك يكن لم إذا:" أنه  1312المادة  من الثانية في الفقرة

 بين القائم التنازع في يفصل أن الوسائل كل مستخدما القاضي على أسس أخرى فإنه يحدد
 الدعامة كانت أيا االحتمال، إلى األقرب السند ترجيح طريق الكتابية، عن األدلة

 1''تدوينه في المستخدمة
في  للفصل القاضي بعهايت التي الموضوعية القواعد أوجد الفرنسي المشرع أن فالمالحظ

شكلي  بين الترجيح بشأن اتفاق مدى وجود في النظر أوال: وهي عليه، المطروح التنازع
 األقرب السند بتحديد القاضي قيام اتفاق جود و عدم حالة في: ثانيهما و الكتابة،

 .ضوئه على ليحكم الورقي أم اإللكتروني المحرر سواء أكان لالحتمال
 المنطق بإعمال القول يمكن أنه إال الجزائري التقنين في مثله ودموج غير النص هذا و

 :التالية الخطوات على المرور يمكن الكتابة شكلي تنازع بين فللفصل
 1 مكرر 313 المادة شروط توافر بمدى أوال التصريح : 

 اإللكترونيين، التوقيع و الكتابة في المستخدمة التقنية نجاعة مسألة في بالنظر ويكون
 كان إن كذا و أصدرها، الذي هوية الشخص من التأكد الممكن من كان إذا ما حديدبت

 المحرر عناصر شروط مدى توافر سالمته أي تضمن ظروف في حفظ و أعد قد المحرر
 المحرر حفظ أو في إعداد المستخدمة التقنية جدوى عدم للمحكمة تبين فإن. االلكتروني
 هو بما و أخذت الحال بطبيعة استبعدت مصدرها؛ ويةه تحديد إمكانية عدم أو االلكتروني

 كفيلة بالتعويل المستخدمة التقنية أن من القاضي تأكد إن أّما الورقي، المحرر في ثابت
 .الثانية المرحلة إلى ينتقل فإنه للشروط مستوفية عليها ككتابة
 اآلخر عن كتابة شكل يرجح اتفاق وجود عدم أو وجود من التأكد: 

 اإلثبات قواعد اعتبار مدى حول القانوني الفقه بين خالف من ساد بما هنا األمر يتعلق ال
 قد كان األشكال من بشكل االعتداد مسألة هي هنا المسألة كون. ال أم العام من النظام

 اختلف بورقتين يتعلق األمر كأن و كتابة ماھفكال ما، ادعاء إلثبات المتعاقدين ماھأعد
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 من بد ال النزاع في للفصل و صالحه في التي بالورقة مسكيت كل خصم و ما،مضمونه
 .بها المحكمة ستأخذ التي الورقة تحديد

 الكتابة حول األطراف بين االتفاق يجوز فانه االتفاق هذا مثل يمنع نص وجود لعدم و
 على األطراف اتفق فإن عليه و معا، الكتابتين شكلي اعتماد حالة في بها التي يعتد

 ،*المتعاقدين شريعة العقد كون األطراف إرادة بإتباع ملزمة اعتماده فالمحكمة دالمرا الشكل
 يحتج التي الكتابة مضمون على األطراف من واحد كل و عارض اتفاق، يوجد لم إن و
 النظر دون االحتمال، إلى األقرب السند المحكمة أن ترجح البد فهنا اآلخر؛ الطرف بها
 .وينهتد في المستخدمة الدعامة إلى

 وعاؤه كان أيا االحتمال إلى األقرب الّسند ترجيح: 

نقول  أننا إال الفرنسي، نظيره فعل كما ذلك عن صراحة ينص لم الجزائري المشرع أن رغم 
 يرجح تقليدي؛ اآلخر و إلكتروني ماھأحد محررين جود و حالة في الجزائري القاضي أن

 ليس المحررين بأحد األخذ معيار أن أي األخرى، يستبعد و لالحتمال الكتابة األقرب
 في فيها، و نرى الوارد الظروف في التصديق إلى اقترابه مدى فيه بل ورد الذي الشكل
 .العليا المحكمة لرقابة القاضي فيها يخضع ال المسألة موضوعية ذهھ أن رأينا

 تطبيقات التوقيع اللكتروني: المطلب الثاني
و الشيك اإللكتروني   التلكس ، و البالستيكية ، تالبطاقا إلى المطلب ذاھ في نتطرق
 :يأتي كما ثالث فروع  في نورده و المتواضع، البحثهذا  في ورد لما تطبيقية كدراسة

 البالستيكية البطاقات :األول الفرع

 و في البنوك ، في استخدامها نتشارة التطبيقي كدراسة البالستيكية البطاقات اخترنا

 الورقي، الشيك محل لتحل البريد في أخيرا ظهرت وقد االنترنت، عبر المعامالت التجارية

 .التحويل و و السحب الرصيد ، على اإلطالع مثل: أخرى  القيام بعمليات يمكن كما

                                      
ال تعديله إال باتفاق العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه، و : من القانون المدني الجزائري 586تنص المادة  - *

 .الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية،  و ال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه :  583المادة  -

 .االلتزامفحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة 
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 :ما يلي  وحجيتها في فيها، االلكتروني ثم التوقيع ألنواعها التطرق سنحاول و 

 البالستيكية البطاقات أنواع -1

بأنه  الدولي اإلسالمي الفقه مجمع عرفها Credit Card: ئتمانيةاال البطاقات .أ
بينه و بين  عقد على بناء اعتباري أو طبيعي لشخص يعطيه مصدره الكتروني مستند

 الثمن دفع دون المستند باالعتماد على الخدمات و شراء السلع المصرف و يمكن من

 .1 "المصارف من النقود سحب نم يمكن ما منها و بالدفع، المصدِّر التزاممع   ،حاال

 من فيستطيع ائتمان؛ خط له يمنح و للحامل المصدر يمنحها بالستيكية بطاقة فهي

ه يسمح شهر أي في التسديد يستطع لم إذا و الحقا، التسديد ثم ه مستلزمات شراء خاللها  ل
 تخدامهااس  نيمك و القائم المدين رصيد على فائدة دفع مقابل المبلغ كل أو جزء بتدوير

 2  االنترنت عبر للدفع

 على الشراء للمستهلك تتيح بطاقة يھ وCharge Card":"الحساب  بطاقة .ب

 المصدر يرسل بكامله عندما المبلغ تسديد حاملها على بد ال و الحقا، التسديد و الحساب

 .3  فوائد أية ذلك جراء المستهلك يتحمل ال و له ، فاتورة

 ed Card:Debtالمدينة  البطاقة .ج
 على السحب خالل من مشترياته بتسديد لحاملها البطاقة تسمح هذه( الوفاء  بطاقة)  

 سحب من المختلفة؛ بالعمليات قيامه عند فالعميل مباشرة، المصرف في الجاري حسابه 

 التاجر مباشرة فإذا البائع حساب إلى له العائدة األموال يحول المشتريات قيمة ودفع النقد،

لى كانت إن أما يوميا، األموال تحويل يتم الخط على" ."On- Lineطاقةالب كانت  "  ع

Of-Line " الحقة أيام عدة خالل يتم التحويل الخط فان . 
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 :'A.T.M'''اآللي  الصراف بطاقة .د
 المرتبطة الشبكات إلى و المؤتمنة، المصرف مكنونات إلى الدخول البطاقة تسمح هذه 

 المعامالت العديد من إجراء العميل يستطيع و األخرى، للمصارف و العائدة بها

 تسديد و األموال، سحب و إيداع آلخر، حساب من التحويل مثل النمطية، المصرفية

 1الفواتير بعض

  Smart Card":الذكية  البطاقة. هـ 
 ميكرو تسمى ذكية على شريحة تحتوي كونها البطاقات أنواع أهم من هذه تعتبر

 يزيد ال مصغر، كمبيوتر عن عبارة يجعلها مما (Microprocessor puce)بروسيسور

 مختصة، شركات بواسطة الوظائف بعض برمجته لتلبية طبع يمكن و الظفر، حجمه عن

 الجهة العمل، مؤسسة البطاقة، صاحب اسم مثل الذاكرة؛ في المعلومات بعض فتدخل

 توليد عن مسؤولة خوارزمية وأ جبرية، دالة تبرمج ثم …سريانها تاريخ للبطاقة، المصدرة
 الرقم إدخال مع قراءة آلة في البطاقة العميل يدخل استعمال كل عند و السري، الرقم

 غير كانا إذا و بها، القيام المزمع العملية تتم متطابقين كانا فإذا البطاقة في المولد السري

 سري رقم إدخال في ذاھ رغم اخطأ فإذا أخريين، محاولتين البطاقة حامل يعطي متطابقين

 .2نفسه  تعطيب و إلفساد ، أمرMicroprocessor يطلق صحيح

 البالستكية البطاقات في االلكتروني التوقيع -1

 استخدامها عند السري الرقم على تعتمدالتي  البالستيكية البطاقات أنواع كل بين يجمع

 :التالية الخطوات بسلك ذلك يتم و معينة بعمليات للقيام

مخصص  جهاز في بالعميل الخاصة البيانات على تحتوي التي بطاقةال إدخال -
  .البطاقة لصاحب المخصص السري الرقم لكتابة

 و المخصص ، المفتاح على بالضغط اھإتمام المراد بالعملية للقيام األمر إصدار -
  .يكتمل بذلك
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 تحديد و لتعريف يستعمل السري فالرقم.العملية إتمام قبول في اإلرادة عن التعبير -

 استعمال دون الحسابية العمليات توقيع إلى باإلضافة ، الزبون أو المتعامل هوية

.ورق
1 

 موجود ورقي شريط على:المخرجات من أنواع ثالثة على السحب عملية إثبات يتم و

 حول و العميل البنك بين نزاع قيام حالة في و ممغنطة ، اسطوانة الجهاز،على خلف

 المصرفية المؤسسة فإن هذا يكفي ه،سحب تم الذي المبلغ قدارم أو ذاتها السحب عملية

 .اآللي الحاسب جهاز بواسطة تمت التي للعمليات تسجيال تقديم

 :الثبات مبادئ مع البالستيكية البطاقات في االلكتروني التوقيع تعارض مدى -3

 جهاز بواسطة تمت التي للعمليات تسجيال بتقديم يتم اھمقدار أو العملية إثبات كان لما

 لها و     المصرفية ، المؤسسة لسيطرة يخضع الجهاز هذا كان لما و اآللي ، الحاسب

 في أساسي مبدأ مع ألنه يتعارض هب يعتد أال المفروض من فإنه فيه التصرف حرية

 2.لنفسه دليال يصطنع أن للشخص يجوز أنه ال وھ و اإلثبات ،

 كانت إذا ما االولى ، حالة:فرضين نبي الفرنسية النقض محكمة ميزت ذلك مع و 
تابعيه  أحد أو الدليل لمقدم التامة للسيطرة يخضع التوقيع منه يستمد الذي الجهاز أو األداة
 الدليل    ذاھ إلى االستناد األساس ذلك على فترفض التشغيل ، و التحضير عمليتي في

 أي الدليل لمقدم كوني ال أن الثاني الفرض أما .لصالحه للدليل اصطناعا اعتبرته و

 العميل  طرف من الواقعة العمليات بتسجيل المتعلقة المعلوماتية المنظومة على سيطرة

3للدليل اصطناع تعتبره ال و    هفتقبل
. 

 أداؤه يصبح العمل في هضع و بمجرد الجهاز أن بما أنه نرى : المتواضع رأينا في و

 بالنظام المساس دون كعتاد الجهاز صيانة على المؤسسة دور يقتصر و و ذاتي ، آلي

 التعرف ثم الجهاز مع توافقها مدى و البطاقة، منشأ على بالتعرف القيام على المسؤول

 كونتها التي المرجعية البيانات قاعدة مع يحمله الذي السري الرقم بمطابقة العميل على
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 حاجز على رالمرو  بمثابة يعد ذلك و .البطاقة على الحصول طلبات بمناسبة المؤسسة

 بها القيام يمكن التي العمليات لمجمل حوار مربع النظام يمنح اجتيازه حالة في و أمني،

 للعميل يمنح الورق على مكتوبا مستخرجا يقدم الجهاز أن البطاقة باإلضافة طريق عن

 هذه في ورد بما االعتداد يمكن كذلك الحال و هفإن بها قام التي العملية من االنتهاء بمجرد

 ذلك يكون أن دون العميل، أنجزها قد كانت التي العمليات مختلف إلثبات األجهزة

 .لصالحها دليال المؤسسة اصطناع

 التلكس:الثاني الفرع

 إجراء منها مجاالت عدة في تستخدم أصبحت التي الحديثة االتصال وسائل من التلكس يعتبر
  . المؤسسات و األفراد بين العقود و الصفقات

  :تلكسال تعريف -1
 المرسل من الصادرة البيانات يطبع بدعامة متصل مبرق الكتروني جهاز" :نه ا يعرف

 المشترك يستطيع و األسود، باللون إليه المرسل من الصادرة البيانات و أحمر، بلون
 رده فلكل تلقي و إيجاب إلرسال الجهاز نفس يملك آخر مشترك أي مع مباشرة االتصال

 1 هإلي المرسل الجهاز من نداء رمز و مشترك رقم

 :هعمل طريقة -2
 .الذاهب النداء نظام يستخدم فهو المتماثل بالتشفير يسمى ما طريق عن التلكس يعمل

 واحد ، بخط ببعضهما متصلين جهازين بين ينتقل أن يمكن معينا رمزا أن هب يقصد و

 بتحويل التلكس جهاز ويقوم احدهما ، من الراجع النداء استالم نفسه يمكن األسلوب وبهذا

           السلكي ، باالتصال االستالم و اإلرسال ، طريق عن تتم التي المكتوبة الحروف
 كهربائية إشارة إلى الحروف على الضغط فيتحول ،نبضات  كهربائية إلى الالسلكي ، و

 الذي التلكس جهاز اھبتسلم ليقوم أمواج خالل تمر كهرومغناطيسية ، إشارات إلى تتحول

 المرسل الحرف طبع إلى فيه العملية ستنعك
2
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 يطلب المستفيد ، بنك إلى برقية بالدفع اآلمر البنك يحرر :البنوك في التلكس استخدام

 عدد يوقعه بوضع ثم المستفيد ، اسم و التحرير تاريخ تحديد مع معين مبلغ دفع منه

 إلى تستند رياضية لةدا عن ناتج وھ و البرقية، في زاوية على الشفرة، أو بالمفتاح معروف

 يعرفونها ال داخلهما حتى و الباعث، البنك و إليه، المرسل البنك إال يعرفها ال سرية قاعدة

 بحل التلكس تلقي عند المراسل البنك فيقوم العمليات بتلك لإلذن المخولين الموظفين إال

 اآلمر العميل لبنكا مع عليها المتفق بالسرية و المتبادلة، القاعدة حسب الشفرة أو المفتاح

 بكل العملية فينفذ اآلمر عن صادرة أنها أدرك البرقية على العدد نفس وجد فإذا بالدفع،

 أمر في للتثبت اآلمر بالبنك يتصل و العملية انجاز فيرفض العددان اختلف إذا أما أمان

 .البرقية

  :التلكس مميزات -3
 مكتوبا ماديا أثرا يتركنه ه ال سمة مھأ و الوضوح و السرية و بالسرعة التلكس يتمتع

 أنه خاصة و الرسائل، لتبادل آمنة بيئة يعتبر بذلك فهو طريقه عن المرسلة للوثائق
 بدور يقوم محايد وسيط شخص مراقبتها و إدارتها في يتحكم خاصة شبكة في يستخدم

 لالمرس جهاز تلقي من يتحقق و الرسالة طرفي هوية يحدد فالوسيط البريد، لمكاتب شبيه
 الرسائل تبادل على يدل بما يحتفظ الوسيط أن ثم اإلرسال عملية يؤرخ و للرسالة هإلي

 اإلرسال بعمليتي يتعلق فيما األمان من ادني حدا تكفل اإلجراءات هذه و.معينة مدة خالل

 .االستقبال و

  :التلكس بحجية التشريعي االعتراف -4
 معظم كانت و ،1ومعارض مؤيد من هالفق بين جدل محل التلكس حجية كانت لقد

 به، اعترفت بعد ما في لكن .االستدالل سبيل على إال حجية أية تعطيه ال اإلثبات قوانين

 :تنص التي المدني القانون من 329 المادة في الجزائري المشرع ضمنها من و

                                      
عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري و حجيتها في االثبات المدني،دار الثقافة للنشر و  - 1

 922،ص5223التوزيع، عمان 



 

73 

 في المودع اهأصل كان إذا  العرفية األوراق قيمة ، أيضا القيمةللبرقيات هذه  تكون"
 الدليل يقوم حتى ألصلها مطابقة البرقية تعتبر و مرسلها، من عليها موقعا التصدير مكتب

 نظام و .االستئناس لمجرد إال نسختها تعتبر فال البرقية أصل تلف إذا و ذلك عكس على

 تكون التلكس حالة في أنه عدا التلكس، ما في المستخدم نفسه النظام هو البرقيات إرسال

 و للسرعة نظرا إليها يلجؤون التعامل أطراف ألن تكون فال البرق في أما، مشفرة الرسالة
 ".به يتمتع الذي األمان

 التلكس عن الناجمة المحررات أعطى قد الجزائري المشرع أن نجد المادة نص من و

 التصدير مكتب في المودع ألصلها مطابقة أنها افترض و الورقية، للمحررات ذاتها القيمة

 إليه المرسل و المرسل قيام من للتحقق التصدير لمكاتب الرجوع ويمكن .العكس يقوم حتى

 دليال اعتباره عدم طائلة عليه تحت موقع األصل يكون أن بد ال و النزاع موضوع بالعملية

 .كامال كتابيا

 و حتى التلكس مستخرج فإن التصدير مكاتب لدى موجودا البرقية أصل يكن لم إن أما
 التوقيع إنكار يكفي فإنه ،المحددة الضرورية البيانات جميع و عبالتوقي ممهورا كان إن

1مكتوب كمحرر قيمته ليفقد
. 

 الشيك االلكتروني: الفرع الثالث
 :ماهية الشيك االلكتروني -1

صك مكتوب على شكل : الشيك بأنه 1595عرف القانون الفرنسي الصادر سنة 
أو لمصلحة الغير كل أو  وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته

 .بعض األموال الجاهزة المقيدة ألمره لدى المسحوب عليه

محرر : أما الشيك االلكتروني فباإلضافة لما يعرف به الشيك التقليدي يعرف بأنه
ثالثي األطراف معالج الكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن أمرا من شخص يسمى 
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ع مبلغا من النقود إلذن شخص ثالث يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدف
 1المستفيد

و لقد كانت طبيعة الشيك االلكترونية محور نقاشات فقهية، فمنهم من قال ان الشيك 
وكالة بالدفع لمصلحة الساحب أو لغيره غير قابلة للرجوع فيها بالدفع، و رأي آخر قال 

يعد ذات أهمية مع  لكن هذا الخالف لم. بان الشيك ال يعدو عن كونه حوالة حق
 2التنظيم الدقيق للشيك من قبل المشرع في النصوص القانونية

 :مميزات الشيك االلكتروني  -2

نظرا ألهمية الشيك كأداة وفاء فان اإلقبال عليه يتزايد يوما بعد يوم، و ال شك ان 
فحص التوقيع الموضوع على الشيك يشكل في مثل هده الظروف عقبة أمام سرعة 

و أمام هده الصعوبات لجأت البنوك في بعض الدول إلى إصدار . امالتانجاز المع
و تتميز الشيكات االلكترونية بعدة مزايا . شيكات الكترونية، بداية في فرنسا ثم أمريكا 

 :أهمها

استبدال الشيك الورقي بآخر الكتروني يحص عليه العميل من المصرف عن  -
3يقةطريق شبكة االنترنيت بصفة آمنة سريعة و دق

 

تصرف الشيكات االلكترونية في دفع الصفقات االلكترونية بجميع أنواعها سواء  -
كانت إدارية أو تجارية و تتبع الشيك نسخ من الفاتورة االلكترونية أو شبكة 

   4االنترنيت بصفة آمنة
تخضع الشيكات االلكترونية إلى نفس اإلطار القانوني المعتمد في الشيكات  -

 .الورقية

 
 

                                      
 502،ص 9882رية االلكترونية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،سنة ناهد فتحي الحموري،األوراق التجا - 1
 84،القاهرة، ،ص 5عوض علي،الشيك في قانون التجارة، دار النهضة العربية ط - 2
رفع الطابع الزجري عن قانون الشيكات، مجلة اتحاد  إمكانيةالمنصف قرطاس، منظومات تأمين الدفع بالشيك و  - 3

 38، ص 9888كانون األول  98، مجلد 948، العدد المصارف العربية، بيروت
 43عالء محمد نصيرات، المرجع السابق،ص  - 4
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 :الشيك االلكترونيتوقيع   -3

يوقع الشيك االلكتروني بناءا على البنية التحتية للمفاتيح العلنية مع االعتماد في 
نفس الوقت على الرقم السري و البطاقات الذكية التي تمكن من توطين و خزن 

، فيستطيع العميل استخدام التوقيع االلكتروني 1المفاتيح السرية و الشهادة االلكترونية
 .السري  توقيعه و كدا في تظهيره كما هو األمر في الشيكات العادية أي الرقم

و يتم التحقق من صحة التوقيع االلكتروني الموجود على الشيك بنفس طرق التدقيق 
فيقع على عاتق الموظف المختص فحص صحة . التي تعتمد في الشيكات الورقية

موز و التي تعد خصيصا الشيك عن طريق إدخاله في آلة تقوم بفك الشيفرات و الر 
و يتم التأكد من التوقيع االلكتروني في الشيكات المتداولة عبر االنترنيت من . لذلك

 .طريق سلطات اإلشهار التي تتأكد من صحة الموقع و التوقيع

فتستعمل الشيكات االلكترونية للجد ن كلفة اآلليات الخاصة بالدفع و حل عدة 
للشيكات الورقية كالتزوير  الطبع و التوزيع و  مشاكل متعلقة بالخاصيات المادية

 .2السرقة و الحد من النقد

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 .29ص،  المرجع السابقعايض المري ،  - 1
 39المنصف القرطاس، المرجع السابق ، ص - 2
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 :خالصة الفصل الثاني

جميع التصرفات القانونية أن  الثانينخلص من خالل ما تم توضيحه في الفصل 
االلكترونية في التشريع الجزائري الحالي ستكون المحررات اإللكترونية المتعلقة بها 

عرفية لغياب شرط تحريرها من قبل ضابط عمومي مختص، و أن التوقيع محررات 
اإللكتروني سواء أكان بسيطا أو موصوفا يعتد به كالتوقيع المكتوب الورقي التقليدي 
دون مفاضلة بينهما ال وظيفيا و ال من حيث التقنيات المستعملة فيه، و أن الدفوع 

من القانون المدني لها  317دة المتعلقة بدحض المحرر العرفي طبقا لنص الما
خصوصيتها فيما يتعلق بالمحررات اإللكترونية، و ال تستوعبها النصوص سارية 

 .المفعول

و نستخلص أيضا من حيث التطبيقات الفعلية الموجودة في الميدان أن مجال 
استعمال التوقيع االلكتروني مفتوح و ممكن و يؤدي الوظائف جميعها مثله مثل التوقيع 

تقليدي و يمكن االعتماد عليه بل ال بد من تشجيعه لما له من فوائد جمه أهمها ربح ال
الوقت و الجهد في أداء التصرفات و هو المتطلب اليوم للرفع من األداء االقتصادي 

 .للدول
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 خـــــــــاتــــمــــــــــــة
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أصبح العالم اليوم قرية صغيرة ال تعترف بالحدود، فأضحت كل السلوكات 

لوجيات الحديثة، التي تحتم استخدام وسائط إلكترونية في االجتماعية متأثرة بالتكنو 
 فلتخت القانونية التصرفات امر إب في حديثة لوسائ يلالعم واقعلل رتهظف البيانات معالجة

و أمست المعامالت اليومية  ا،هاستخدام األشخاص اعتاد التي طالوسائ عن اهطبيعت في
سطتها لما توفره من نوعية و قلة تكلفة و سيما منها التجارية تتم بشكل كبير وفقها و بوا

سرعة فائقة، فصاحبت هذا التطور في إبرام الصفقات مصطلحات قانونية تفرضها 
 طرح ليهع رتبو ت ،طبيعة الدعامات و الوسائل المستعملة مصطلح التوقيع اإللكتروني

 لهذه الحالية القواعد استيعاب عدم في تتمثل القانوني الصعيد على جديدة تحديات

 القواعد ذهه تطوير ضرورة إلى الحاجة وجدت ذلك من قاانطال و ، المستحدثة لتقنياتا

 .ذلك تستوعب لكي

فمن خالل هذه الدراسة عرضنا التنظيم القانوني للتوقيع اإللكتروني و بينا حجيته في 
تدعي اإلثبات ، و قمنا باإلجابة على إشكالية التي انطلقنا منها ، فتوصلنا إلى نتائج تس

 :اقتراح توصيات نوجزها فيما يلي

 النتائج ( 1

جابهتها جهود دولية  فة،لالمخت الحياة مجاالت في االلكتروني التوقيع فكرة ورهظ إن -
 ،به و تشجيع األخذ به  الخاص القانوني اإلطارو إقليمية و داخلية عملت على تنظيم 

التوقيع  يةهما أو ومهلمف واضحا و محددا تعريفا منحت التشريعات ذهه بعض أن بل
اإللكتروني و أصدرت تشريعات خاصة به و هو ما حذا حذوه المشرع الجزائري فعدل 

و اعتد بالكتابة في الشكل اإللكتروني و أخذ في مادته  1005القانون المدني سنة 
المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع و  04-15ثم أصدر القانون بالتوقيع اإللكتروني  317
ديق اإللكترونيين، و الذي نجد فيهما أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ المعادلة التص

 .الوظيفية للتوقيع اإللكتروني مع التقليدي
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ي، من تحديد يدلالتق التوقيع وظائف تحقيق ىلع القدرة هل االلكتروني التوقيعأن  -
 االلكتروني يعفالتوق ذلك من أكثر بلهوية الموقع و التدليل على التعبير عن إرادة، 

المحرر كونه  سالمة يحقق نهكو  في يديلالتق التوقيع ىلع يتفوق الوظائف ذهه إلى إضافة
علم و ليس فن و يدخل في مكونات المحرر اإللكتروني في حد ذاته و يكشف عن كل 

 .تعديل أو تغيير يلحق به

ور و أن تقنيات التوقيع اإللكتروني لها عدة صور و أشكال و هي في حالة تط -
لعل أفضلها اليوم هو التوقيع الرقمي الذي يعتمد على مفتاحين غير متماثلين عام و 
خاص، و على كل فقد حددت و نظمت كل التشريعات مسألة التوقيع اإللكتروني مركزة 
على أمان التقنية و ضمان الحفظ السليم للمحرر أثناء تحريره و في وسائط نقله و حين 

 .تخزينه

 للتعامالت األساسية الضمانات من تعتبر التي األمان و الثقة تلزماتلمس تحقيقا   -
و  القانونية ، العالقة أطراف عن مستقل ثالث جهة  لوجود الحاجة تظهر  اإللكترونية

ھي مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أو الطرف الثالث كما جاء بذلك القانون 

 .84–15الجزائري 

، ه ي حجية في اإلثبات تم وضع شروط خاصة بع االلكترونيكتسب التوقيكي ل -
جل التشريعات ناهيك ا هإلي ، فقد أشارت لكي يكتسي القوة الثبوتية هيجب أن تتوفر في

عن الى قانون األنيسترال و التوجيه األوروبي للتوقيع اإللكتروني و القانون العربي 
 .االسترشادي لالثبات بوسائل االتصال الحديثة 

وقيع اإللكتروني في اإلثبات ، متوقف على درجة األمان التي منح حجية الت -
لهذا تسعى كثير  و,  االتصال الحديثة التي تستخدمها األطراف المتعاقدة توفرها تقنية

 الحماية القانونية للتوقيعو  الثقة إجراءات تحقق األمن و وضعلمن التشريعات 
 التصديقعتمدة تصدر شهادات من قبل جهة م تسجيله و توثيقهاإللكتروني من خالل 

ا لديها ، و و  إداريةالسلطة  متابعة و رقابة تحت هي تعمل بترخيص و يكون مودع 
 .يحددها تشريع كل دولة كما فعل المشرع الجزائري 



 

50 

 في النقائص و اإلشكاالت من جملة لنا اتضحتو من خالل دراستنا هذه  -

 :يلي فيما دهاإيرا نحاول التشريعية الجزائرية  المنظومة

 عامة شروط تحدد بمواد قليلة جدا  اإلثبات في االلكتروني المحرر حجية معالجة - 

 .ينبغي كما واضحة غير

ف اإلعترا تفعيل و لضمان الالزمة التقنية و القانونية اآلليات عدم تنصيب -
 بالتوقيعات

 .و كذا للتأكد من صحتها االلكترونية

 من االلكترونية، المحررات في التحقيق و ظرالن في المختصةالجهة  تحديد عدم -

 حيث

 .المحرر أمن و نهاأم ضمان مدى و االلكترونية، التوقيعات في الشروط توافر

 لعدم الوظيفي التعادل بمبدأ القاضي يأخذ أن المستبعد من للنقائص كآثار ينجر ما و

 للدليل الميل إلى ييؤد مما االلكترونية، المعاملة المصداقية في و األمان وسائل توفير

 النص رغم بالتوقيعات اإللكترونية، االعتداد االلكتروني، و صعوبة الدليل على التقليدي

 الناحية من بالكتابة ثبوت مبدأ اعتباره اإلثبات و صعوبة في الكاملة حجيتها على

 .العملية

 التوصيات( 1

راسة من نتائج بعد أن وضعنا عرضا موجزا لما تم التوصل إليه من خالل هذه الد
حول موضوعنا ، نقدم جملة من التوصيات أو االقتراحات التي نرى أنها تساهم في 

 :توضيح و تحديد الموضوع خاصة في التشريع الجزائري 

السادة الموثقين من آليات تجعلهم يستطيعون مهر التصرفات القانونية تمكين  - 
للتقنية اإللكترونية أن تسود في جميع التي تعد الكتابة ركنا في انعقادها و ذلك للسماح 

 .أنماط التصرفات و أنواعها دون بقاء التشريع عائقا أمامها
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على المشرع الجزائري أن يصدر المراسيم التنظيمية المتعلقة بالسلطة االقتصادية  -
لمؤدي خدمات التصديق ليمكنهم من للتصديق اإللكتروني و التي تمنح ترخيص 

جوء إلى التوقيع لق اإللكتروني و منه التشجيع على الصدار شهادات التصديإ
 .اإللكتروني الموصوف بدال من التوقيع اإللكتروني البسيط

سراع بتنصيب مختلف أجهزة سلطات التصديق اإللكتروني خاصة ما يتعلق اإل -
بالسلطة االقتصادية و كذا الهيئة المكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني و 

 .حقق منه ، لما لذلك من تأثير على توثيق التوقيع اإللكترونيالت

مجال  تتناول القضاة و مساعدي جهاز القضاءمكثفة لفائدة  تكوينية راتعقد دو  -
لكتروني آلية تكوين المحرر اإلالمتعلق ب خاصة الجانب التقني ، و اإلثبات االلكتروني

كبة للتطورات الحاصلة في التعامالت ، و ذلك موا نيترو التوقيع االلك تشغيل منظومة و
 .التجارية اإللكترونية
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 قـائمة المصادر و المراجع
 

 ادرــــــــــالمص 

 

 النصوص التشريعية الدولية 
 . 1992لسنة اإللكترونية  التجارة بشأن األونسترال النموذجي  قانون (1

 1001لسنة  اإللكترونية التوقيعات بشأن النموذجي ونسيترالقانون األ  (1

 1999ديسمبر  13الصادر في التوجيه األوروبي  (3

  1005لسنة  القانون العربي االسترشادي لالثبات بالطرق الحديثة (4

 

  النصوص التشريعية 
 النصوص التشريعية الجزائرية: 
المتضمن القانون المدني ، الجريدة  1975/09/12الصادر في  75/55األمر رقم  (1

 . 07/05رقم القانون المعدل بموجب  ، 1975/09/30بتاريخ  75الرسمية رقم 

،  1005/01/15 الصادر بتاريخ  09/05رقم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية   (1
 .1005أبريل  13مؤرخة في  11الجريدة الرسمية رقم 

المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق  04 -15القانون رقم   (3
 . 1015فيفري  01اإللكترونيين الصادر في 

المحدد لتنظيم  1012افريل  15الصادر في  134 – 12المرسوم التنفيذي رقم  (4
لمصالح التقنية و اإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني و سيرها و 

 .مهامها

يحدد طبيعة  1012افريل  15الصادر في  135 – 12المرسوم التنفيذي رقم  (5
 .كيلها و تنظيمها و سيرها السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني و تش
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 النصوص التشريعية األجنبية 

 1999قانون المعامالت اإللكترونية الموحد االمريكي لسنة  (1
  1000جانفي  30قانون التوقيع اإللكتروني االتحادي االمريكي الصادر في  (1
  1000لسنة  130قانون اإلثبات المتعلق بالتوقيع اإللكتروني الفرنسي رقم  (3
 .1001لسنة  55امالت اإللكترونية األردني رقم قانون المع (4
 1004 لسنة(  15)  رقم المصري اإللكتروني التوقيع تنظيم قانون (5
 1004 لسنة(  15)  رقم المصري اإللكتروني التوقيع تنظيم قانون (2
 التوقيع بتنظيم الخاص 2004 لسنة ( 15 ) رقم المصري للقانون  فيذيةنالت لالئحةا (7

 بموجب المعلومات ، الصادرة تكنولوجيا صناعة تنمية هيئة ءو بإنشا اإللكتروني

   2005لسنة  ( 109 )رقم القرار
 

 المراجع باللغة العربية 
 

 الكتب: أوال 
أبو هيبة نجوى ، التوقيع االلكتروني ،  دار النهضة العربية ،  القاهرة ،  (1

1001  
قنيات أحمد عوض حاج علي، حسن عبد األمير خلف ، أمنية المعلومات وت (1

 1005التشفير ، دار حامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى، 
 القانوني النظام مباشرتها في و اإلثبات طرق و ملحة، قواعد بن الغوثي (3

  1001،   1الجزائري، د و أ ت ، ط 
المومني عمر حسن  ، التوقيع االلكتروني و قانون التجارة االلكترونية ، دار  (4

  1003ولى، عمان ، االردن ، وائل للنشر، الطبعة األ
إلياس ناصيف،العقد اإللكتروني في القانون المقارن،منشورات الحلبي  (5

 .147،ص 1009،  1الحقوقية،ط
أمير فرج يوسف ، التوقيع اإللكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ،  (2

 1005اإلسكندرية ، 
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قاهر ، مصر أيمن سعد سليم ، التوقيع االلكتروني ، دار النيضة العربية ، ال (7
 ،1004 

جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية و المدنية لبطاقات اإلئتمان  (5
الممغنطة، دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي و المصري، دار النهضة 

  1999العربية 
حسام محمد نبيل الشنراقي ، جرائم اإلعتداء على التوقيع اإللكتروني ، دار  (9

  1013 الكتب القانونية ، مصر ،
  1009حسن بودي ، التعاقد عبر اإلنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر،  (10
حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن  (11

 1000طريق األنترنت، دار النهضة العربية ،القاهرة، 
خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني في ضوء  (11

عات العربية و االتفاقيات الدولية، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية التشري
،1007  
خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم اإللكتروني ، دار الفكر الجامعي ،  (13

  1009االسكندرية ، مصر ، 
الجامعية ،  االلكتروني ، دار المطبوعات خالد ممدوح ابراهيم ، التوقيع (14

  1010اإلسكندرية ، 
د قنديل ، التوقيع اإللكتروني ، الدار الجامعية للنشر ، بيروت ، سعيد السي (15

  1004لبنان ، 
ثباته  اإللكتروني العقد أحمد ، إبرام مأمون إيمان سليمان (12  القانونية الجوانب)وا 

  2008 ،  اإلسكندرية، الجديدة الجامعة دار ، ( االلكترونية التجارة لعقد
 القاهرة، العربية، النهضة دار تروني،اإللك التوقيع حسن، الحميد عبد عاطف (17

2008  
عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري و حجيتها في  (15

 1997االثبات المدني،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 
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عباس العبودي، تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية و متطلبات النظام  (19
 1010لبي الحقوقية، الطبعة األولى القانوني لتجاوزها، منشورات الح

عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة ، حجية التوقيع االكتروني في التشريع  (10
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